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L A N D S H Ö V D I N G NILS G. R I N G S T R A N D 

ästerbotten har under tidernas lopp haft lyckan att styras av 
framstående hövdingar. Men få av föregångarne torde kun-
na mäta sig med den man, som under det sista decenniet för-

valtat ämbetet som Konungens förtroendeman och befallnings-
havande i Västerbottens län. 

Ehuru ej själv en son av dessa nordliga landamären kom lands-
hövding Nils G. Ringstrand dock att mycket tidigt knyta intim be-
kantskap med de bygder, som i sinom tid skulle få skörda frukterna 
av hans mannagärning. Utexaminerad f rån dåvarande Skogsin-
stitutet blev Ringstrand extra jägmästare i Västerbotten och seder-
mera skogschef hos Mo och Domsjö Aktiebolag. Redan 1918 för-
valtar han emellertid som tillförordnad landshövdingeämbetet i länet, 
vilket förordnande året därpå överflyttades att gälla Kopparbergs 
län och de därefter följande två åren 1920—1921 Norrbottens län. 
År 1921 bevärdigad med landshövdings namn, heder och värdig-
het blev Nils Ringstrand 1923 utnämnd till ordinarie landshövding 
i Västerbottens län. 

Ett övermåttan rikt fält öppnade sig här för den nye hövdingens 
utomordentliga arbetsförmåga, initiativrikedom och verksamhets-
lust. Det vore förmätet, att på dessa sidor söka teckna en fullgiltig 
och fullständig bild av det sällsport omfattande och gedigna arbete 
landshövding Nils Ringstrand under ett mödofyllt decennium här 
nedlagt till vårt läns fromma, men det må vara tillåtet att peka på 
några av de punkter, som i eminentaste grad bära vittne om hans 
ämbetsmannagärnings storhet och betydelse. 

Det område inom förvaltningen, som kanske i högre grad än nå-
got annat varit föremål för landshövding Ringstrands intresse och 
omsorg, är länets v ä g v ä s e n d e . Under åren 1923—1930 be-
viljades Västerbottens län för byggande av vägar anslag om nära 
tretton millioner kronor. Under åren 1923—1929 hava vägar full-
bordats med en längd av 800000 meter för en kostnad av 11 mil-
lioner kronor. I synnerhet är det fjällvärlden, som landshövding 
Ringstrand intresserat sig för i detta hänseende. Det är en icke 
ringa mängd orter i fjällbygden, som hava honom att tacka för be-
fintligheten av framkomliga utfartsvägar. Han har själv till fots 
genomvandrat stora sträckor av den svårframkomliga fjällvärlden 
och på så sätt grundligt kommit till insikt om bristen på vägar och 
bristfälligheten hos tidigare befintliga väganläggningar i dessa f jär-
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ran trakter. I allmänhet har han lyckats erhålla de statsbidrag, 
han begärt för dessa utfartsvägar. Och landstinget, som väl känt 
och behjärtat f jällbornas behov härutinnan, har även lämnat anslag 
för ändamålet. Det sistlidna året, 1930, utgick statsbidraget med 
ej mindre än 120,000 kronor vartill landstinget ytterligare tillsköt 
18,000 kronor. Sammanlagda beloppen av statens anslag till ut-
fartsvägar under åren 1923—1930 uppgingo till 680,000 kronor 
och landstingets till närmare 136,000 kronor. 

I samband med anläggandet av utfartsvägar har landshövding 
Ringstrand ivrigt arbetat för åstadkommandet av enklare bro- och 
vägförbindelser i länets fjäll- och skogsbygder. Men icke blott nya 
vägar hava anlagts, de gamla landsvägarna ha i utomordentligt stor 
utsträckning förbättrats, gjorts bredare och rakare. Av de gamla 
krokiga färdevägarna ha de breda, raka och väl underhållna huvud-
vägar uppstått, över vilka Västerbotten nu med skäl kan yvas. 

När anslagen till dessa vägförbättringar begärdes, gällde det icke 
blott de fördelar, kommunerna och staten erhöllo genom de för-
bättrade kommunikationerna. Landshövding Ringstrand tog här-
vid även bestämt sikte på möjligheten att skaffa sysselsättning och 
arbetsinkomst åt invånarne i skilda bygder, som under tryckta tider 
ledo brist på arbete och försörjningsmöjlighet. 

Under vägdagarna, vid vägstyrelseföreningens årsmöte i Skel-
lefteå fredagen den 10 juli detta år överlämnade föreningen till sin 
ordförande landshövding Ringstrand, i anledning av hans nära 
förestående avgång f r ån sitt ämbete, det första exemplaret av en 
medalj i guld, som föreningen låtit prägla som en hyllningsgärd åt 
hans storartade insats för det västerbottniska vägväsendets utveck-
ling. 

Den vackra medaljen, utförd i 18:de storleken av skulptören Al-
fred Ohlsson, upptager på åtsidan ett vackert profilporträtt av 
landshövdingen. Frånsidan bär inom omskriften Västerbottens läns 
vägstyrelseförening följande inskription: 

Han vägarnas band 
kring bygderna knöt 
i V ästerbottens land. 

De orden giva ett fullgott uttryck för vad landshövding Ring-
strands insats betytt för vägväsendets uppsving i länet under hans 
ämbetstid. 

Av ej mindre betydelse för länets ekonomiska utveckling har det 
arbete varit, som landshövding Ringstrand nedlagt inom länets hus-
hållningssällskap för j o r d b r u k e t s och dess binäringars hö-
jande. 
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Under åren 1905—1908 som ledamot anknuten till sällskapets 
förvaltningsutskott, hade Ringstrand redan långt före sin lands-
hövdingetid ägnat tid och krafter åt detta område. Några av hans 
fruktbärande initiativ f rån denna tidiga period av hans deltagande 
i hushållningssällskapets verksamhet böra här bringas i erinring. 
Sålunda finna vi honom redan 1903 som förslagsställare angående 
sällskapets samarbete med Vången, vilket samarbete också kom till 
stånd, till påtaglig nytta för länets hästavel. 

År 1905 tog Ringstrand initiativet till länets första lantmanna-
vecka, som då hölls i Vindeln, och som sedan upprepats på olika 
platser i länet. 

I och med sin landshövdingeutnämning kom Ringstrand att f rån 
och med hösten 1923 bekläda ordförandeposten i Hushållningssäll-
skapet, och blev samtidigt ordförande för länets Hästavelsförening 
med dess hingstuppfödningsanstalt vid Strömbäck. 

Bland övriga poster som landshövding Ringstrand under årens 
lopp fått att förvalta inom Hushållningssällskapet må följande näm-
nas: 

Ordförandeskapet i Egnahemsnämnden sedan 1929, dito i styrel-
sen för Brattby, sedermera Umeå lantbruksskola och Strömsörs lant-
hushållsskola, samt i kommittén för mejerihanteringens centralise-
ring inom Västerbottens län. År 1929 intog landshövdingen ord-
förandeposten inom bestyreisen för den samma år avhållna utställ-
ningen i Umeå, vars initiativtagare och aktive tillskyndare han var. 

Bland de många jordbruket och dess binäringar tjänande insti-
tutioner, som hava landshövding Ringstrands personliga intresse 
och insiktsfulla verksamhet att tacka för sin tillblivelse må här bl. a. 
nämnas Umeå lantbruksskola och Jordbruks- och hembygdsdagar-



na. Livligt intresserad för Jordbrukare-Ungdomens Förbunds-rö-
relsen har landshövding Ringstrand hört till denna rörelses bästa 
främjare. Ej minst betydelsefull har hans verksamhet varit för 
Hushållningssällskapet som tillskyndare och förmedlare av olika do-
nationer, bl. a. för lantbruksskolebygget, jordbrukspremieringen och 
trädgårdsodlingen. 

År 1929 tilldelades landshövding Ringstrand sällskapets stora 
guldmedalj som erkänsla "för dels det synnerligen varma intresse 
han städse visat Västerbottens län, dels för de framstående förtjän-
ster han nedlagt för det västerbottniska jordbrukets höjande och för 
hushållningssällskapets verksamhet." 

Att skogsvården varit föremål för landshövding Ringstrands sto-
ra intresse är självklart. Såsom redan nämnts började han själv 
sin verksamhet inom länet i egenskap av skogsman. Efter avlagd 
examen vid skogsinstitutet 1884 gjorde Ringstrand sin första 
skogstjänstgöring på Skellefteå revir, som senare utbyttes mot t. f. 
jägmästaretjänst på Burträsk revir. Efter nära trettonårigt arbete 
i skogsstaten blev han år 1897 skogschef för Mo och Domsjö A.-B., 
vilken befattning han innehade i tio år, varefter han som skogseko-
nomisk expert trädde i bankaktiebolaget Stockholm-Övre Norrlands, 
numera Handelsbankens tjänst. 

Redan mycket tidigt togs Ringstrands enastående arbetsförmåga 
och sakkunskap i användning för officiella värv och utredningar 
på det skogliga området. Han blev sålunda ledamot av 1906 års 
skogsundervisningskommitté och av 1907 års norrländska skogs-
kommitté. Sedan skogshögskolans och statens skogsförsöksanstalts 
tillkomst år 1912 har han varit ledamot av dess styrelser. 

Bland de förtroendeposter, som landshövding Ringstrand under 
sista årtiondet innehaft på detta område, må några av de viktigaste 
och betydelsefullaste här nämnas. 

År 1918 blev han ordförande i Norrlands skogsvårdsförbund, 
1919 ordförande i Kolonisationskommittén, sedan 1927 ordförande 
i skogsvårdssakkunnige för Lappmarken, vars betänkande framla-
des i mars 1931, ordförande i Västerbottens läns skogsvårdsstyrelse 
sedan dess tillkomst i oktober 1924, ledamot i Centralrådet för 
Skogsvårdsstyrelsernas förbund, sedan förbundet bildades år 1925. 

"Då den stora brytningstiden i vårt lands skogshistoria inträdde 
vid sekelskiftets början, nämndes ofta namnet Nils G. Ringstrand", 
skriver professor Gunnar Schotte i en hyllningsartikel i "Skogen" 
till landshövding Ringstrands 60-årsdag 1923. Och han fortsätter: 
"I en del yngre skogsmannakretsar omnämndes det med beundran, 
i andra hyste man tvekan inför de förslag och åsikter, med vilka 
Ringstrand framträdde. Nu tjugo år senare, då en hel del av 
vad han förfäktat även blivit genomfört, är det svårt att fatta, att det 
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någonsin behövt råda så olika meningar om hans skogspolitiska 
strävanden". 

Såsom ordförande for Skogsvårdsstyrelsen har landshövding 
Ringstrand ägnat ett varmt intresse åt skogsvården å enskildes sko-
gar. I av Skogsvårdsstyrelsen anordnade exkursioner med hem-
mansägare har han ofta deltagit och därvid låtit de närvarande få 
del av sina rika erfarenheter på det skogliga området. Alla åtgär-
der, som haft till ändamål att införa en förbättrad skogsvård å en-
enskildes skogar i Västerbottens län, har legat Ringstrand varmt om 
hjärtat. Hans kunnighet som skogsman, hans ingående orts- och 
personkännedom och sist men icke minst det stora förtroende och den 
aktning han åtnjutit i alla befolkningslager har gjort landshövding 
Ringstrand sällsynt väl skickad att bekläda ordförandeposten i 
Skogsvårdsstyrelsen. I detta samband är det även tillbörligt att 
nämna några ord om Landstingens norrlandskommitté och det ar-
bete landshövding Ringstrand inom dess ram nedlagt. När kom-
mittén, som bestått av representanter för Gävleborgs, Västernorr-
lands, Väster- och Norrbottens landsting, år 1915 tillsattes, angavs 
dess syfte vara "att utreda och klarlägga ej blott Norrlands natur-
liga tillgångar och möjligheter beträffande jordbruk, bergshante-
ring och kraftresurser, utan även dess behov av kommunikationer 
och andra i samband med ett raskt framåtskridande stående åtgär-
der, ävensom för upprättande av en speciell Norrlandsstatistik". 
I denna kommitté blev landshövding Ringstrand ordförande 1924 
och har sedan dess varit den drivande kraften inom kommittén. Den 
nyssnämnda Norrlandsstatistiken utarbetades och utgavs under ti-
teln "Norrland i statistisk belysning", varav första delen utkom re-
dan 1923 och den andra delen 1928. I september 1927 utkom en 
av Ringstrand författad broschyr "Kort redogörelse för Norrlands 
naturtillgångar, avsedd att på lämpligt sätt sprida kännedom om 
Norrland och dess naturtillgångar och utvecklingsmöjligheter samt 
motverka den propaganda, som på en del håll kommit till synes för 
att till sydligare trakter förflytta en del industri f rån Norrland". 
Broschyren utsändes genom kommitténs försorg till riksdagsmän, 
tidningar, statsinstitutioner, ledande män inom olika områden m. m. 

År 1929 avslog Gävleborgs läns landsting kommitténs framställ-
ning om fortsatt bidrag. Men Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens läns landsting fortsatte att giva kommittén anslag och 
beviljade sagda år ej mindre än 3,000 kr., som i första hand skulle 
användas till demonstrerande vid lantbruksmötet i Stockholm 1930 
av Norrlands utveckling på jordbrukets område. För detta ända-
mål utarbetades en serie grafiska tabeller för att belysa jordbrukets 
utveckling i Norrland, och 27 sådana tablåer framlades vid 1930 
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års lantbruksmöte och tilldrogo sig intresse och studerades av 
många tusental besökande vid Stockholmsutställningen. 

Det utomordentligt rika och fruktbringande arbete landshövding 
Ringstrand nedlagt för åvägabringandet av ett ekonomiskt upp-
sving för länets näringsliv motsvaras av ett lika hängivet och gedi-
get verk på alla det sociala och kulturella livets områden. En 
punkt som kanske framför någon annan är värd att härvid bringas 
i erinring är det brinnande intresse som f rån landshövding Ring-
strands sida kommit sjukvården och den sociala hjälpverksamheten 
till del. 

För de sjuka har landshövding Ringstrand särskilt ömmat. Nä r 
han kom, funnos redan 13 sjukstugor i länet, men dessa har han 
förökat med ytterligare tre nya, och många av de förut befintliga 
ha väsentligt förbättrats, utvidgats och påbyggts. Så ha ock många 
av sjukstugorna uppnått den höga standard, att de ej med orätt lik-
nats vid smärre "lasarett". 

Förlossningshem ha byggts, där mången moder f rån hem med 
trånga förhållanden får hjälp och välbehövlig ro. 

Särskilt för bekämpande av den i Västerbotten så svårt här jande 
tuberkulosen har Ringstrand nedlagt ett välsignelsebringande ar-
bete. Dispensärrörelsen har utvidgats, så att även till de mest av-
lägsna hem dispensärsköterskorna numera nå med sin hjälp. De 
sjuka själva bispringas, och de ömtåliga barnen skyddas mot smit-
torisken på mångahanda sätt bl. a. genom vård i de särskilda barn-
hem, som upprättats just för detta ändamål. 

Om lasaretten i länet har landshövding Ringstrand även ivrigt 
vinnlagt sig och har kraftigt bidragit till utvidgningen av både 
Umeå och Skellefteå lasarett samt Hällnäs sanatorium, vilka under 
hans ledning uppnått den rangplats de inneha bland svenska sjuk-
vårdsinrättningar. 

Röda Kors-rörelsen har i denna landsända haft förmånen att 
räkna landshövding Ringstrand som en av sina mest hängivna och 
nitiska främjare. 

Det hände för icke länge sedan, att styrelsen för Röda Korsets 
Umeå-krets hade beslutat anordna och även utlyst en soirée för 
välgörande ändamål. Det visade sig emellertid, när allt kom till 
kritan, att inga för ändamålet lämpliga lokaler stodo att uppbringa 
i hela staden. Vad var att göra? Man hänsköt f rågan till lands-
hövdingen, och han visste råd. Soiréen behövde icke inställas. På 
utsatt tid gick den av stapeln — i landshövding Ringstrands privata 
våning på residenset, som av honom oförbehållsamt och med varmt 
hjärta ställts till förfogande. 

Episoden är värd att anföras såsom ett betecknande drag av den 
obegränsade hjälpsamhet och hjärtevärme varmed landshövding 
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Ringstrand personligen omfattat och i praktiken omsatt sina ideella 
plikter, härvid innerligt biträdd av sin blida och hjärtegoda hustru, 
f ru Berta Ringstrand, till börden västerbottning, som i allo delat 
sin makes omsorger och mödor för de lidandes och betrycktas väl. 

Centralstyrelsen för stiftelsen Västerbottens läns arbetsstugor har 
f rån och med arbetsåret 1923—1924 haft förmånen att såsom sin 
ordförande och beskyddare få räkna landshövding Ringstrand. 
Ingen hade kunnat vara lämpligare. Hans varma kärlek till de fat-
tiga i lappmarkernas ödebygder och hans varma önskan att få brin-
ga hjälp åt medmänniskor, som befinna sig i små omständigheter, 
i nöd och umbäranden, fick här taga sig uttryck. På hans person-
liga initiativ tillkommo under årens lopp fem arbetsstugor, nämli-
gen i Malå, Sorsele, Stensele, Vilhelmina och Dikanäs. För erhål-
lande av medel härtill har han vädjat till bättre lottade medmänni-
skor att bistå honom i hans varma strävanden för ödebygdens barn, 
och denna hans vädjan har icke förklingat ohörd. Det verk han här 
utfört, är förestavat av osjälvisk och uppoffrande kärlek. I arbets-
stugorna vårdas nu under läsåret 145 småttingar, vilka där erhålla 
ej blott bostad och uppehälle utan även undervisning och fostran, 
och dessa skola i framtiden med säkerhet komma ihåg landshöv-
ding Ringstrand som den hjärtegode barnavännen, vilken av hela 
sin själ längtat att få hjälpa till att fostra ödebygdernas kringsprid-
da barn till goda och dugliga svenska medborgare. 

Det återstår att med några ord beröra landshövding Ringstrands 
insats som främjare och vårdare av den andliga odlingen och kultu-
rella forskningen inom länet. 

Den 22 februari 1919 bildades Västerbottens läns hembygdsföre-
ning. Dess förste ordförande blev landshövding Nils G. Ring-
strand. Under de tolv år, som gått sedan dess, har ordförande-
posten inom föreningen med endast ett kort avbrott under landshöv-
ding Schottes ämbetstid förvaltats av landshövding Ringstrand. 
Ehuru ej själv västerbottning till börden har han genom sitt arbete 
på detta område nått rangplatsen som den främste bland den väster-
bottniska hembygdsrörelsens målsmän och främjare. Den rika an-
slutning och den stora offervillighet, som f rån alla kretsar och folk-
lager inom länet, f rån institutioner, myndigheter och enskilda, kom-
mit hembygdsföreningen till godo, torde utan tvekan kunna tillskri-
vas den omständigheten, att föreningen som sin ledare ägt en per-
sonlighet av landshövding Ringstrands mått och resning. I alla 
skiften och angelägenheter, med det varmaste intresse och den mest 
odelade hängivenhet har han gått i breschen för föreningens syften 
och förmått att med sig egen entusiasm och offervilja egga och elda 
alla han kommit i beröring med för hembygdens sak. 
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Friluftsmuseet och fornvallen på Gammlia liksom hembygdsföre-
ningens vackra museum i Gamla Seminariet hava i själva verket 
helt och hållet landshövding Ringstrands aldrig svikande stöd och 
intresse att tacka för sin tillblivelse och hittillsvarande utveckling. 
Vad beträffar museets överflyttande och ordnande åren 1925—26, 
sedan det under långa och många årtionden fört en tynande tillvaro 
i vindar och magasinskällare i skilda delar av staden, är det ett 
verk som helt är att tillskriva landshövding Ringstrands personliga 
initiativ, framsprunget ur hans varma känsla av ansvar och pietet 
för kulturarvet. 

Liksom hembygdsföreningen har även Västerbottens läns hem-
slöjdsförening alltid stått i brännpunkten för landshövding Ring-
strands personliga intresse. Sedan 1927 bekläder han ordförande-
posten även inom denna sammanslutning, som under senare åren 
på ett berömvärt sätt vetat hävda t. o. m. utanför landets gränser 
Västerbottens rangställning inom handaslöjdernas gebit. 

Även konsten har i landshövding Ringstrand en varmt intresse-
rad och förstående gynnare. Sålunda är det tack vare hans initia-
tiv och genom hans inflytande, som Umeå sedan åtskilliga år till-
baka även fått ett konstmuseum i och genom den förnämliga och 
omfattande deposition av svenskt och utländskt måleri och grafisk 
konst, som hit förlagts f rån statens samlingar i Nationalmuseum, 
en deposition, som endast på grund av Umeå-museets brist på ytter-
ligare utställningsutrymmen varit förhindrad att i väsentlig mån 
utökas och kompletteras. 

* 

Det försök, som ovan gjorts att i korta och flyktiga drag teckna en 
bild av ämbetsmannen Nils G. Ringstrand och hans omfattande 
hövdingagärning borde givetvis fullständigas med ett liknande för-
sök att sammanfatta de skiftande karaktärsdrag, som tillsammans 
bilda och utgöra hans rika och sällsynt helgjutna personlighet. 
Men här om någonsin känner författaren sin ohjälpliga inkompe-
tens. Och för övrigt: är det nödvändigt, eller ens tillbörligt, att för 
Västerbottens folk försöka beskriva och karakterisera den man, som 
nu, efter ett i det närmaste tioårigt hövdingaskap, lämnat omsorgen 
om sina kära västerbottningar i nya händer? Är det icke i själva 
verket så, att denna provinsens bebyggare känner sin gode gamle 
hövding lika förtroligt och innerligt, som han känner dem. Finns 
det en bygd eller en by i detta Sveriges rikes näst största län, hur 
avlägsen och obetydlig den än må vara, där icke landshövding Ring-
strand åtminstone någon gång gästat under sina färder genom 
provinsen vid varje årsens tid? Finns det någon nu levande, till 
mogen ålder kommen västerbottning, som icke vid något tillfälle 
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i sitt liv värmts och uppmuntrats av att höra sin ståtlige hövding 
tala visa och manande ord om forntids arv och nutidstarv, finns det 
någon, som icke vid något tillfälle fångat en blid och strålande 
glimt ur hans vänliga ögon och bevarat minnet därav som en kär 
och dyrbar skatt för livet? Förvisso ej! En resande hövding har 
landshövding Ringstrand varit. Inga mödor har han skytt, då det 
gällt att komma sitt folk nära och lära känna dess levnadsvillkor 
och livsbehov. Var han också en hövding i varje tum av sin växt, 
så var och är han ock i varje tum en god och ädel människa, fri 
ifrån höga låter, en svuren fiende till varje pose, en människa, som 
man nalkas som människa och lär älska och vörda som sådan. 
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Västerbottensgetarey 
Av OUNNAR BESKOW. 

Husrum och maten 
och bandskor höst och vår, 
det är inte så illa, när man 
är åtta år. 

Vid midsommar börjar tjänsten 
och håller på till den tid 
i början av september 
då skolan tar vid. 

I maj låg korna i lagårn 
när kosten blev klen, 
men i skogen märks det att kräka 
på nytt har fyra ben. 

Det går väl an på sommarn 
men när det. blir sopp 
ränner korna som galna 
med rompan opp, 
och då vill jag lova att kvällen känns 
i en åttaårs getarkropp. 

Men annars är ju hjorden 
ofta still 
och då har man skönt och gör upp eld 
var man vill. 

*) Ur diktsamlingen N u. Alb. Bonniers 1930. 



Och är matmor bra så har man med 
en burk av plåt 
och kokar, om inte kaffe precis, 
sä något ditåt. 
Och vad gör det då att om fötter och knän 
man jämt är våt. 

jag har sett dem där dag efter dag de gå 
på fjällid och björkskogsberg 
med slokhatt och kläder i en färg, 
som bara omsydda kläder kan få, 
som år efter år sitter på. 
Bland vita fjällkor en liten grå 
allvarlig dvärg. 

Ofta männen berätta 
om nödår och skrömt och jakt 
och annat märkligt som händer 
i deras trakt. 

Frågar man när något hände, 
och som svar man får: 
"Åh, jag var getår'', betyder det 
åtta år. 



VÄSTERBOTTN I N G A R N A SEDDA GENOM 
SIN K O N S T N Ä R S Ö G O N . 

Av HOLGER MÖLLMAN-PALMGREN. 

kiftande som landet självt är deras kynne, som i landet bo. 
Slätten med de stora horisonterna vid Bottenhavets strand, de 
djupa tiomilaskogarnas vildmarksskymning och fjällbygdens 

sträva men jungfruligt rena själ sätta var och en sin prägel på det 
västerbottniska folklynnet. Från öster till väster, f r ån kust till 
f jäl l , spelar skalan med hundra nyanser. Men en annan skala av 
samma art korsar den förra f rån söder till norr, f rån älvdal till 
älvdal. Skillnaden mellan Skellefteå dalens fantasiglada och livliga 
släkte uppe i norr och det litet tröga och tungsinta folket kring 
nedre Umeälv är icke mindre än skillnaden mellan nybyggarätt-
lingarne uppe under fjällets fot och fiskarbönderna vid kusten. 

För den del av Sverige, som ligger söder om Dalälven, är och 
förblir Norrland ett begrepp, helt och odelbart, och så ävenledes 
norrlänningarna. Det är Norrlands nation, kort och gott, f rån vil-
ken man — om man råkar vara akademiker, åtminstone uppsalien-
sisk — möjligen undantager gestrike-helsingarne såsom ett folk för 
sig. 

Men det är i själva verket icke bara gestrike-helsingarna, som äro 
ett folk för sig inom den stora hyperboreiska folkgruppen. Lika 
skiftande som de norrländska landskapskaraktärerna äro, lika stora 
och djupgående äro differenserna mellan de skilda landskapens folk-
lynnen. Jämtar, ådalingar och härjedalsfolk, icke räkna de varandra 
mera närskylta, än vad östgöte räknar smålänning eller värmlän-
ningen dalbon. Komma vi sen till ett landskap sådant som Väster-
botten, som ensamt det inom sina gränser förmår uppvisa minst 
halva tiotalet landskapskaraktärer, då är det icke svårt att förstå, 
att vi också här måste gå försiktigt f ram vid ett försök till analys 
i stort av folkkynnet. 

Det är emellertid icke f råga om annat än, att norrlänningen gör 
sig skyldig till ett större misstag, då han skär allt "sörländskt" över 
en kam, än då "sörlänningen" behandlar allt norrländskt på samma 
sätt. Ty just genom allt norrländskt löper liksom en fast sträng av 
inre gemenskap, av samhörighet, av likhet. Det gäller landskapet 
och det gäller folket, och förvisso är det landskapets likheter i stort 
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— även när olikheten i detaljer är som störst — som satt sin prägel 
också på det norrländska folket. 

Den där gemensamma strängen, den röda tråden, eller hur jag nu 
vill kalla den, om jag skulle försöka definiera den och ge den ett 
namn, så tror jag, att jag icke kan finna ett bättre än monumentali-
tet. Norrland är Stor-Norrland. I varje tum. I sin kärvhet, i sin 
ödslighet, i sin rikedom. Tag den armaste landskapsbild ni kan 
leta upp i detta väldiga land, tag en höstfrosthärjad myr, med risi-
ga, tynande tallar — det är en bild av armodet själv, men i monu-
mental-format. Eller tag en norrlänning, tag den fattigaste nybyg-
gare ni kan leta upp i utkanten av en sådan där frostmyr! Se på 
honom när han arbetar, och när han — någon gång — vilar! I all 
sin fattigdom är han mera monumental, mera överväldigande än 
den högmögnaste och myndigaste bonde f rån Söderslätt. 

Emellertid, vi behöva icke driva jämförelserna till ytterligheternas 
gräns. Låt oss taga en odalman f rån Västerbottens kustland. Ställ 
honom och hans gärning bredvid en bonde f rån östgötaslätten. Var-
för fortfar västerbottningen att vara den verkligt monumentala av 
de två? Jo, därför att hans liv och hans gärning, även när de äro 
som bäst gynnade av goda makter, innebära ett stycke heroism. 
När östgöten odlar sin åker, då tager han ut, vad jorden är skyldig 
att ge honom, som när man kräver en gäldenär på hans skuld med 
dryg ränta. Men när västerbottningen odlar sin åker och äng, då 
är han en kämpe och en stridsman, som än med våld och än med 
list söker besegra fienden, den väldiga, motsträviga, egenmäktiga 
naturen, som aldrig ger ett uns godvilligt. Att odla Västerbottens 
jord, det var, det är och förblir det samma som att i bokstavlig me-
ning kämpa för sitt bröd och sitt liv, att brottas för sin bärgning, så-
som Jacob brottades med Gud: " J a g släpper Dig icke, förrän Du 
välsignat mig." 

Dessa och liknande tankar föresvävade mig osökt, när jag för-
sta gången hade glädjen att betrakta den västerbottniske konstnä-
rens Carl Magnus Lindqvists sällsport vackra teckning "Job", (här 
avbildad på plansch I). Var gång jag nu på nytt betraktar detta 
säregna konstverk — och det händer dagligen ty det pryder en he-
dersplats i mitt eget hem — slår mig allt starkare den vissheten, att 
västerbottensfolkets egen konstnär här har givit en bild av sina fä-
der och fränder, som låter oss känna det väsentligaste och största 
hos dem: deras heroism och deras tro. 

Bilden av "Job" är tecknad i det enklaste material — blyerts. 
Grått i grått som armodet själv. Men tavlan strålar och lyser ändå, 
icke av färg, men av ett ljus, som kommer inifrån och som ligger 
liksom förklarat över den gamle odlarens uppåtvända ansikte med 
den extatiskt brinnande blicken. Han har sjunkit ned, gamlingen, 



2 1 

efter arbetsdagens slut, under trädet. Kanske är det en kväll, då 
frosten redan står på lur att förinta ett årslångt kampfyllt arbete ute 
i markerna. Man kan utläsa mycket av gestalten under trädet: för-
tvivlan, anklagelse, resignation — men först och sist: kamp och åter 
kamp. Bibeln ligger uppslagen på hans knotiga knän, men han 
läser icke längre i den. Med en underlig, vädjande gest lägger han 
f ram den liksom ett sista argument inför sin Gud. Vilken för-
undsvärt kongenial illustration till Jobs ord i 16 kap.: 16-20 v.: 
Mitt anlete är glödande rött av gråt och på mina ögonlock är döds-
skugga lägrad. Och detta fastän våld ej funnits i mina händer och 
fastän min bön varit ren. Du jord, överskyl icke mitt blod och låt 
för mitt rop ingen vilostad finnas! Se ännu har jag i himmelen mitt 
vittne och i höjden den, som skall tala för mig. Mina vänner hava 
mig nu till spott, därför skådar mitt öga med tårar till Gud. Ja, 
må Han här skaffa rätt åt en man mot Oud, åt ett människobarn 
mot dess nästa. 

Liksom den bibliske gudsmannen i sin olycka endast vädjar till 
sin Gud, så vädjar ock denne hans västerbottniske broder till him-
melen. Efter människors hjälp och tröst och fåfängliga visdom har 
han aldrig frågat . "Om Gud är med mig, vem kan då vara mot 
mig." Men i den stund, då det synes, som om också Gud svek sin 
man, då må även vännerna saklöst vända ryggen till. Här se vi 
dem, buttra och självtillräckliga, vandra bort mot bakgrunden, läm-
nande gudsmannen att ensam göra upp räkningen med sin Herre 
och Skapare. 

Hur den uppgörelsen slutar, låter oss konstnärens tavla ingen-
ting veta om. Men vi känna ändå resultatet. Gud varkunnar sig 
över sin tappre t jänare och välsignar honom — icke såsom i Skrif-
ten står, genom att giva honom åter hans rikedom av oxar och åsnor 
mångfaldigad — denne odalman har aldrig ägt en rikedom av så-
dant slag — utan genom att mångfaldiga kraften i hans tro och 
förtröstan till nya prövningars dag. 

J a g inbillar mig, att man kan ha rätt, att, med en lätt traveste-
ring av ett gammalt talesätt, påstå, att varje folk har de konstnä-
rer, som det förtjänar. I Carl Magnus Lindqvist har västerbott-
ningarna erhållit den konstnär, som de fört jäna och behöva. Lind-
qvist är ingen stor /¿rgkonstnär. Hans måleri, sett ur färgsyn-
punkt, lider icke sällan av tyngd och osäkerhet. Hans konstnärliga 
storhet ligger på ett annat område: det psykologiska. Han kän-
ner sitt folk och — vad mera är — han har förmågan att känna 
med sitt folk. Utgången ur en släkt, som sedan många genera-
tioner kämpat för sin bärgning med den västerbottniska jorden, har 
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konstnären själv allt ifrån sin barndom levat i intim gemenskap med 
odlarfolket, deltagit i dess sorg och glädje och tillägnat sig dess 
livssyn, sådan som den präglats av den norrländska naturens mo-
numentala och heroiska väsen. För att måla dessa människor och 
måla dem så, som Lindqvist älskar, mitt i deras miljö såsom med-
agerande i själva naturens storlinjiga skådespel, kräves inga lysan-
de och prålande färger. Vad som tarvas är just linjens bredd och 
myndighet och det ljus, som liksom inifrån modellerar f ram motivet 
och fördelar dagrar och skuggor. Och dessa förutsättningar äger 
Lindqvists konst. Se på bilden av hans "Getare"! (plansch II). Säl-
lan eller aldrig har jag mött en stor oljemålning, där själva färgen, 
färgskalan, färgtekniken varit så oväsentliga som i denna. Om den 
vore utförd som en liten teckning i blyerts eller krita skulle den äga 
samma monumentalitet som nu i hållning och uttryck. Det är med 
den som med bilden av "Job". Den äger sitt l jus och sin förklaring 
inifrån. 

Han är ingen illa vald representant för Västerbottens folk, denne 
lille "Getare", som till hälften är en pigg och vaken liten människa 
men till hälften något av naturväsen med vildmarkens hela mystik 
av skogsdunkel och fjäll-ljus kring sin gråa dvärggestalt. 

J ag har sett dem där dag efter dag de gå 
på fjäll id och björkskogsberg, 
med slokhatt och kläder i en f ä rg 
som bara omsydda kläder kan få, 
som år efter år sitter på. 
Bland vita fjällkor en liten g rå 
allvarlig dvärg. 

Så lyder skalden Gunnar Beskows beskrivning av den lille väs-
terbottniske getaregossen. Ordkonstnären och bildkonstnären kom-
ma varandra förundransvärt nära i sin tolkning av motivet. Men 
vad målaren förmått att återgiva men skalden icke kunnat eller kan-
ske glömt, är den klara öppna barnablicken, trofast och förundrad, 
till brädden fylld av allt det underbara, som befolkar ett barns 
värld, den världen må sen bestå av hemgårdens trygga vrå eller tio-
milaskogens gröna skymning. 

Det man litet eller intet vet om, insveper man gärna i ett skim-
mer av mystik och romantik. "Sörlänningarna" veta i regel gan-
ska litet om broderlandet i norr och än mindre om dess folk, men 
de tala ofta om de "romantiska norrlänningarna". Det har nästan 
blivit ett axiom söderut, att norrlänningen är en romantiker, en svär-
misk själ. 

Detta är naturligtvis så felaktigt, som något kan vara. Norr-
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länningarna ha annat att göra än att gå omkring och svärma i sitt 
lands icke alltid sköna men alltid stora, icke sällan romantiska, 
men ännu oftare sträva och väldiga natur. Dock ligger det något 
under "sörlänningens" påstående. Nämligen en förväxling. Ett 
qui pro quo. Norrlänningen är icke mer romantiskt anlagd än vil-
ken annan svensk som helst, men han är i genomsnitt mycket mera 
musikalisk. Detta allmännorrländska drag utmärker icke minst 
västerbottningarna. 

Jag kommer att tänka på Otto Nordenfors' , västerbottensskalden, 
sköna strof i "Kärnfolk": 

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

Västerbottningens musikaliska begåvning och känsla är en sida 
av han djupa religiositet och emmanerar ur den. När han utövar 
musik — det må vara under formen av deltagande i psalmsången 
eller egenhändig lek på tangenter och strängar — förrättar han en 
gudstjänst, fylld av fromhet och glädje. När han hör musik, får 
hans njutning ett drag av andakt och vila — vilan i Gud. 

Det är denna andakt, denna religiösa världsförglömmelse, som 
med klangen av en högtidlig koral strömmar ut f rån Lindqvists 
tavla "Fiolspelaren" (plansch V). Den konstförståndige kommer 
kanhända att inför detta konstverk känna sig erinrad om ett till mo-
tivet likartat verk av en annan svensk konstnär, Sager-Nelsons 
"Fiolspelaren" i Göteborgs museum. En likhet finns, men hur yt-
lig är den ej! Den hänför sig till komposition och material (kol-
teckningar i båda fallen) men därutöver går den icke. Eller vil-
ken skulle likheten yttermera vara mellan å ena sidan Sager-Nel-
sons fiolspelare, denna bild av konstnärskapets förbannelse i själv-
förbrännelsen bittra skärseld, och å andra sidan Lindqvists unge 
västerbottniske drömmare? Medan den förre tycks komma fiolen 
att klaga som ett De Profundis i sammanbiten smärta, tonar ur den 
andres instrument en spröd och högstämd vox angelica. Medan de 
två åhörarne på Sager-Nelsons tavla stirra ut i rymden med slock-
nande ögon likt förgrämda vittnen till en själs tragedi, sitter den 
lilla flickan på Lindqvists teckning så andaktsfullt försjunken i lvss-
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nandet, så passivt mottaglig, som en gång jungfru Maria var, då 
hon mottog ängelns budskap. 

Det är ett svalg befäst mellan dessa två konstverk, men ett hava 
de förvisso ändå gemensamt, ty de tolka var för sig och var och en 
på sitt sätt musikens mångskiftande väsende. De äro begge djupt 
musikaliska. 

En gång för länge sedan gick den, som skriver detta, och ströva-
de nere kring älvstranden uppe vid Norrforsen. Det var en afton 
i högsommaren under den tid då laxfisket pågick. Den kvällen fick 
jag för första gången i mitt liv bevittna, hur det går till, då en lax-
not lägges ut och dragés i land. Händelsen gjorde ett starkt, ja out-
plånligt intryck på mig; jag njöt av att betrakta själva tillväga-
gångssättet och händelseförloppet, på samma sätt som när jag an-
nars njuter av ett konstverk, däri varje detalj är präglad av liv och 
dramatisk spänning. Jag njöt av scenen, men utan att riktigt för-
må göra mig reda för, vad det var i den, som kom mig att uppfatta 
den som ett mäktigt konstverk. Numera har jag emellertid vun-
nit klarhet på den punkten. 

Det är icke utan betydelse i detta sammanhang att veta, att det 
var genom konsten som människorna en gång för länge sedan lär-
de sig förstå och älska icke blott naturens utan även det mänskliga 
livets skönhet i alla dess faser och skiftningar. J ag vill nu för min 
del säga, att jag har en serie västerbottniska folklivsskildringar av 
Lindqvists hand att tacka för, att jag numera förstår, vad det var 
för en art av skönhet, som slog mig så starkt och gjorde mig så be-
tagen vid åsynen den gången av laxnotdragarna vid Norrforsen. 

Jag har förut talat rätt mycket om norrländsk monumentalitet, och 
nu måste jag än en gång återkomma till det kapitlet. Det är stor-
heten, det är bredden, intimt besläktade med själva landskapets 
struktur och linjer, som präglar även det norrländska arbetslivet. 
Utan jäkt, men med kraft, målmedvetenhet och precision fullgör 
norrlänningen sitt värv på de arbetsplatser, där han sedan urminnes 
tid hör hemma, på åkern, i skogen, på älvens timmerflottar i for-
sar och sel, på jaktstig och fiskefärd till lands och sjöss. 

Ett åtminstone i Skellefteådalen ofta hört gammalt västerbott-
niskt ordstäv lyder: "Gud skapte ingen brådska, bara en jämn rö-
relse". Det är ett ordstäv som efterleves i Norrland, det utgör ett 
viktigt bidrag till norrlandsfolkets karakteristik. 

Den "jämna rörelsen", den betyder icke slöhet och senfärdighet, 
utan en rytm, som förstår att anpassa sig. Den liknar havets 
rytm: Det går inga bränningar i lugnväder. Men skulle det råka 
blåsa upp . . . 
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Laxnotdragarna sitta i all sköns ro kring de rykande kaffekop-
parna i fiskestugan. De göra sig ingen brådska. Det är bestämt, 
när nästa notvarp skall ske. Bestämt på klockslaget. Kaffet är ur-
drucket, samtalsämnena slut. Men alltjämt sitta de stilla. Då, ett 
tu tre, reser sig en. Betänksamt. Så en till och en till. Nu äro de 
alla på benen, på väg ned mot båten. Rytmen öker. Rörelserna, i 
början stillfärdiga, få spänst och kraft. De tunga kropparna rätas 
ut, bli smidiga, snabba, slagfärdiga. Det är obeskrifligt grannt 
att se denna klunga av tysta, målmedvetna gestalter teckna sig i sil-
huett mot aftonhimlen och vattnet. Nu är noten uppsamlad i båten, 
som stötes ut f rån land. Tre par armar sköta årorna. Rodden går 
blixtsnabbt taktfast, vattnet forsar kring stäven. Det är några se-
kunders verk att fullborda halvcirkeln och placera noten. Då båten 
på nytt närmar sig land, har farten uppdrivits till furiosotempo. 
Mannen i stäven springer upp på stranden med notlinan. Sex par 
armar assistera honom i nästa sekund, och efter ännu några korta 
sekunder är noten ilandhalad. Fångsten, om det blev någon, tages 
in. Nu sjunker rytmen tillbaka till sitt ursprungliga lento adagio. 
Med stillsamma, betänksamma steg vandrar klungan av fiskare till-
baka mot stugan. En kopp kaffe eller två, några fåmälta ord och 
så stillhet och väntan till nästa notvarp . . . 

Ty "Gud skapte ingen brådska, bara en jämn rörelse". Allt är 
f rån början bestämt. 

Ja, allt är ifrån början bestämt. Det betyder: Västerbottningen 
är, som varje norrlänning i grunden fatalist. Världsordningen går 
icke att rubba och rucka på. Det vore barnsligt att bara försöka. 
Man må bruka sin jord hur rationellt som helst, utdika myren och 
täckdika markerna. En frostnatt kan komma ändå och göra all 
mänsklig möda om intet. Man må akta sitt liv hur omsorgsfullt 
som helst, en dag kommer ju likväl döden som ände på allt. 

Västerbottningen och döden. Ja, det är ett kapitel för sig. 
En ung lasarettsläkare yttrade en gång för några år sedan till 

undertecknad på tal härom: 
" J a g har aldrig sett ett så besynnerligt folk, som dessa västerbott-

ningar. De tycks inte veta vad fruktan för döden är. Jag hade ny-
ligen ett fall: en industriarbetare, skadad på sin fabrik. Han kom 
sanslös hit, opererades, men fallet var hopplöst. Han vaknade till 
sans, innan han dog, och yttrade med svag röst dessa ord: "Hä jär 
fäll dö'ti, kantänka!" Han sade detta lugnt och stilla som ett kon-
staterande. Och det var ändå en helt ung man. — En annan gång 
var det en ung man som kom hit med sin ålderstigne far. Kräfta 
i långt framskridet stadium, ingenting att göra. Gubben tynade av 
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allt mer och mer. En dag, då det tycktes nära slutet, kom sonen 
och talade med mig: "Vag säg' doktorn? Nu hafn väl bara odött, 
far min?" 

Så berättade läkaren och han tillade: "I början tycker man det är 
besynnerligt och nästan frånstötande, ty det ter sig som okänslig-
het. Men sen man kommit underfund med deras fatalism och för-
måga av behärskning, finner man dem storartade." 

Bland de planscher, som illustrera dessa anteckningar, finns en 
avbildning av en skissartad liten målning i olja, som konstnären 
kallar "En olycka" (plansch VI). Ett lag timmerflottare bär i land 
en förolyckad kamrat — det är det yttre motivet. Men det finns 
också ett inre motiv: Västerbottningens sätt att reagera inför döden. 
Här har konstnären dokumenterat sig, som den västerbottning han 
själv är. Respektfullt och allvarligt men utan stora gester, utan 
dramatisk våldsamhet har han återgivit scenen, sådan den måste 
hava gestaltat sig, om den försiggått på en västerbottnisk älvstrand. 
Gruppen av resliga män sluter sig samman kring den dödes slappt 
hängande kropp. De betrakta honom utan bestörtning, men med 
undran och eftertanke: "En vacker dag ligger någon annan av oss 
som han där. Vem av oss? Det vet ingen . . . " 

Här är även en annan bild (plansch III) . Den föreställer konst-
närens egen moder, på det sjukläger, som blev hennes sista. Den 
gamla grannmoran sitter bredvid sängen, sträng och hög som en 
sibylla, och föreläser ur den heliga skrift. Men den sjuka har vänt 
sig bort. Hon urskiljer icke orden längre, hon lyssnar till en ton 
f rån en annan värld, dit hon snart skall vandra över. Hennes tärda 
drag teckna sig klara och distinkta mot det vita örngottsvaret. Där 
står ingen fruktan att läsa, inga förhoppningar, inga önskningar. 
Bara visshet och frid. Ty äntligen är arbetsdagen fullbordad. 

Blott ett fåtal å r innan denna tavla blev till, målade konstnären 
ett annat porträtt av sin mor (plansch IV). Jämför ansiktet på bå-
da tavlorna! Skillnaden är icke så stor. På sjukbädden äro dra-
gen mera tärda, mera genomskinliga liksom. Men i bägge fallen 
präglas de av samma upphöjda frid. Livets fr id och dödens, som 
här hava ingått oupplösligt förbund. Vad betyder för en gammal 
kvinna som denna liv och död? Den Evige vänder ett blad i sin 
stora bok. Det står skrivet på bägge sidorna. Det är bara två oli-
ka sidor av samma sak, två olika sidor av evigheten. 

Nu hava vi bläddrat igenom detta lilla urvalsalbum om väster-
bottningar i helg och socken, verk och vila, liv och död. Det åter-
står oss bara en enda bild, som är medtagen för jämförelsens skull 
och för kontrastens, bilden av lappen och björnjägaren Bonta f rån 
Tärna (plansch VIII) . 

En annan ras, ett annat kynne möter oss i denna bild. Det står 
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en air av osannolika sagor kring den lille lurvige och skäggige 
lappgubben. Något av bergtroll och kvarglömd hedendom. Hans 
blick är vass som ett vargspjutstål, skalken som sitter i ögonvrån 
kan när som helst försvinna och ge plats för något listigt och lömskt, 
för en ursinnig vrede eller ett vitglödgat hat. 

Är han i själva verket en riktig människa? Är han inte snarare 
i släkt med elementarandarna, med jord och berg, med luft och eld, 
med storm och snöljus. Rotlös och hemlös representerar han allt 
som är irrationellt och otroligt i den norrländska tillvaron. Kring 
honom är den att söka den romantik, som "sörlänningen" av gam-
malt vill attribuera till allt norrländskt, men som egentligen bara 
finns däruppe i fjällvärldens tystnad. 



Pastor Petrus Forsberg. 
Efter original i Åsele kyrka. 

P E T R U S F O R S B E R G O C H M I S S I O N E N 
I Å S E L E L A P P M A R K . 

Av O. P. PETTERSSON. 

Den man, som, låt vara under en relativt kort tid, dock kan-
hända uträttat mera än någon annan prästman för lapparnas 
inom Åsele lappmarks undervisning och kristnande, var 

Petrus Forsberg. Han föddes år 1703, son till bonden Israel Hans-
son och Kristina Israelsson i Forsmo by uti Eds socken inom Ån-
germanland. Fadern, som var en förmögen man, sände sonen till 
lärdomsskolan i Hernösand där den unge scholaren antog tillnam-
net Forsberg efter sin födelseby. Han blev student 1724 och vigdes 
till präst år 1731. 

Samma år som Forsberg prästvigdes, inrättades vid kyrkan i 
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Åsele en skola för lapska barn, och till löneboställe för läraren in-
köptes ett hemman i en by på ganska långt avstånd f rån kyrkobyn. 
Vid denna skola skulle lapska barn få vistas och erhålla undervis-
ning under ett eller högst två å rs tid. Under sin vistelse vid skolan 
skulle barnen få fritt underhåll och kläder. Kostnaden för skolan 
och barnens underhåll var avsedd att bestridas med medel ur Lapp-
marks Ecclesiastikverks fond och underhållssumman skulle utbeta-
las i säd, hälften korn. Läraren vid skolan ålåg det att hava skol-
barnen i sitt hem och giva dem underhåll och vård jämte undervis-
ning och uppfostran. Barnen skulle lära att läsa innantill i böcker 
avfattade på lapska språket men därjämte skulle de lära läsa i böc-
ker på svenska. Detta senare kunde emellertid blott i ringa mån 
medhinnas. Ävenledes skulle barnen lära sig kristendomens hu-
vudstycken utantill ur en katekes på lapska spåket. Psalmer på 
lapska och en och annan sång ingick även i läroplanen. De av bar-
nen vilka hade synnerligen lätt för sig, fingo också öva sig i skriv-
ning och t. o. m. något litet i räkning. Under veckodagarna hade 
barnen att sitta i skolan f rån tidigt på morgonen till sent in på afto-
nen. Ett par korta raster ingingo i planen, under vilka de fingo 
vistas ute i det fria, där de gjorde lekar, kastade snö på varandra 
och tumlade om i snön. En och annan gång hände det, att de fingo 
så lång rast, att de hunno med att göra en kort färd på sina skidor. 
På snöföret under senhösten anlände barnen till skolan och hade 
då sina skidor med. Vid middagsrasten fingo barn och lärare en 
längre rast. 

De lapska föräldrarna voro skyldiga att sända sina barn till sko-
lan, men detta åliggande sökte de i allmänhet på allt sätt slingra 
sig ifrån. Endast ett litet antal familjer sände sina barn till skolan. 
Lapparna hyste vanligen den uppfattningen, att vistelsen vid sko-
lan, där barnen för det mesta fingo vara stillasittande och ständigt 
vistas inomhus, gjorde barnen lata och odugliga att ägna sig åt ren-
skötseln, som krävde vistelse i det fria både natt och dag och utsatte 
utövarna för köld och snöyra och vargarnas påhälsningar. Men 
värre än detta var, att den som kunde läsa, ansågs förstöra ren-
lyckan både för sig själv och för sina anförvanter och grannar . 
Därför försökte man i det längsta behålla barnen hemma och rela-
tivt få torde de ha varit, som vid den tid, här är i fråga, infunno sig 
till undervisningen. Lapparna kallade skolbarnen "tjeknä", d. v. s. 
"de hopkrupna", de som fingo sitta hopkrupna på bänken i skol-
stugan. 

År 1732 förordnades Petrus Forsberg till skolmästare vid lapska 
skolan i Åsele och tillträdde tjänsten där under sommaren samma 
år. Med stor kraft och skicklighet grep han sig an med undervis-
nings- och uppfostringsarbetet i skolan, och den mest noggranna 
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ordning och anständighet fingo barnen bekväma sig att iakttaga. 
De av barnen som i sina hem varit vana vid att i fullkomlig frihet 
få tillbringa sina dagar — och det var nog de flesta — fingo nu 
pröva på en påkostande tid. Skolmästaren var ganska häftig och 
uppbrusande till lynnet och tålde aldrig någon lättja eller minsta 
självsvåldighet och oordning. Det barn, som i minsta mån gjorde 
sig skyldigt till någon försummelse, fick utan vidare smaka riset. 

Skolmästaren hade även att sköta sitt skolbord. Under somma-
ren, då undervisningen pågick blott några få timmar om dagen, 
fingo skolbarnen deltaga i arbetet både på åkern och ängen. Vid 
allt arbete gick skolmästaren själv i spetsen och arbetade med stor 
kraft och brinnande iver. 

Kyrkoherde i Åsele var vid denna tid Erik Sjöberg. Denne man 
hade i yngre år varit lärare vid gymnasiet i Hernösand, blev seder-
mera adjunkt och provårspredikade i Sollefteå till år 1711, då han 
utnämndes till pastor i Åsele, vilket ämbete han tillträdde 1712. 
Under år 1733 drabbades pastor Sjöberg av en sjukdom, som ur-
ståndsatte honom att förvalta sitt ämbete. Forsberg blev då förord-
nad till vice pastor i församlingen och innehade detta ämbete under 
hela sju års tid, samtidigt som han alltjämt uppehöll skolmästare-
tjänsten vid lappskolan. 

Den 18 januari 1740 avled kyrkoherde Sjöberg i en ålder av 50 
år och samma år utnämndes vice pastor Forsberg till hans efterträ-
dare som kyrkoherde i Åsele pastorat. Ännu vid denna tid funnos 
lappar i stort antal kvar på lapplanden inom skogarna i Åsele för-
samling och ännu predikades det både på lapska och svenska i för-
samlingens kyrka. Före pastor Forsberg hade fem pastorer ver-
kat inom socknen, men ingen av dem hade kunnat det lapska språ-
ket. Vid gudstjänsten i kyrkan ävensom då Guds ord eljest förkun-
nades, hade en lappman fått t jänstgöra som tolk för allmogen. Men 
genom detta tillvägagångssätt hände det oftast, att prästens utlägg-
ning stympades och förvanskades av tolken, så att menigheten litet 
eller intet förstod och uppfattade av det som förkunnades, änskönt 
prästens framställning präglades av djupaste allvar och kraft. Här-
till kom ytterligare den olägenheten, att lapptolken oftast icke själv 
förstod de svenska ordens betydelse, utan under predikans gång då 
och då stötte på sådana ord och uttryck, för vilka han ej i hast 
kunde gripa till en adekvat översättning. Följden blev att han då 
presterade sin egen fria tolkning, vilken mycket litet motsvarade det 
i verkligheten av prästen framsagda talet. Icke så få historier om 
kyrko- och tingstolkars befängda översättningar hava levat kvar i 
minnet hos äldre folk i dessa bygder. — Med detta tolkande blev 
det emellertid slut i Åsele kyrka sedan pastor Forsberg började pre-
dika där. Han behärskade lapska språket lika säkert som sitt eget 
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modersmål och kunde tala till lapparna så att de både förstodo hans 
ord och blevo gripna av förkunnelsen. 

Huruvida kyrkotolken var fullt belåten med denna nya tingens 
ordning är väl tvivelaktigt. Till år 1693 hade kyrkotolkarna åtnju-
tit en lön av sex daler kopparmynt och efter nämnda år skattefrihet 
till vederlag för sitt arbete. När Petrus Forsberg begynte sin pre-
dikoverksamhet blev tolken överflödig och torde då också ha förlo-
rat sin skattefrihet. 

År 1741 tillträdde Petrus Forsberg kyrkoherdekallet i Åsele och 
avgick samtidigt f rån sin befattning som skolmästare vid lappsko-
lan, där han efterträddes av en magister Olof Sebrelius. Denne, som 
också var prästvigd, kvarstod såsom lärare vid lappskolan till år 
1746, då han tillträdde Föllinge pastorat i Jämtland. Hans efter-
trädare blev magister Olof Hedenstedt, bondson f rån Hässjö, även 
han prästvigd. Hedenstedt var gift med en dotter till läkaren och 
brukspatronen Karl Pelt och Ulrika Pelt. 

Kyrkoherdarne före Petrus Forsberg hade föga uträttat för upp-
odlandet och förbättrandet av jorden på pastorsbostället, och bo-
ningshusen därstädes hade fått förfalla. Under den tid Forsberg 
innehade skolmästarebostället, hade han satt detta hemman i gott 
stånd. Som kyrkoherde grep han sig med all kraft an att uppodla 
och förbättra prästbordsjorden och sätta prästgårdshusen i gott 
skick. Fastän han nödgades ägna mycken kraft och tid åt dessa 
och andra rent världsliga bestyr, kom dock ständigt hans mest in-
tensiva verksamhet lappmissionen till godo. Att göra lapparna 
medvetna om kristendomens sanningar och låta dem lära känna 
sin gemenskap med den levande allsmäktige guden, så att de skulle 
vända sig f rån 'sikku' offret och upphöra att smyga sig till offer-
ställena1), var Forsbergs första och sista intresse. 

Lapparna inom Åsele socken hade sedan gammal tid två platser, 
där de plägade samlas i större antal. Den-ena av dessa var Grapon 
vid Grapojaurie, det är "stenvisthuset vid Stenvisthussjön". Denna 
sjö kallades av nybyggaresvenskarna Bergvattnet. Med detta namn 
började man sedan benämna hela området sydväst om Blaikfjället, 
d. ä. "flatfjället", omkring Arksjöån och de sjöar, som denna å ge-
nomrinner. 

I närheten av den plats, där grapon fanns, kom i framtiden kyrko-
byn inom Dorotea församling att uppbyggas. — 

Den andra urgamla mötesplatsen var Vistalp vid Vistejaurie, det 
är "renmosseplatsen" vid "renmossesjön". Huruvida någon offer-
plats funnits i närheten av Vistalp är okänt. Vistalp kallades av ny-

1) Ett sådant offerställe hade lapparna på en klipphäll nära invid den gamla 
byn Noret. 
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byggaresvenskarna Viska och Vistejaurie, Viskasjön. Vid Vistalp 
uppbyggdes kyrkobyn uti den blivande Fredrika församling. 

Till båda dessa platser färdades pastor Forsberg, tagande sig 
f ram över sjöar och genom milsvida skogar för att nå kanske många 
gånger ett helt litet fåtal lappar med sin predikan. 

Forsbergs kraftfulla verksamhet för lapparnas kristnande inom 
Åsele församling blev icke alldeles obeaktad av höga vederbörande 
i rikshuvudstaden. Direktionen över Ecclesiastikverket i Lappmar-
ken beviljade honom vid ett tillfälle ett mindre penningbelopp och 
beordrade honom att göra en resa till Trondhjem i Norge för att 
därstädes överlägga med biskopen om lämpligaste tillvägagångs-
sättet för lappallmogens omvändande till kristendomen. Man vet 
ej, vilka råd Forsberg mottog av den norske biskopen, ej heller hu-
ruvida dessa råd blevo till gagn för hans verksamhet. Men ett vet 
man, och det är, att Forsberg med iver och skicklighet fortsatte sin 
gagnande verksamhet som lappmissionär så länge han var kvar 
som kyrkoherde i Åsele. 

På en bergsluttning invid det ställe, där Voimojaurienjäno, d. ä. 
"hjär ts jöån" = Vojmån, inflyter i Vuelgajaurie d. ä. "sjön, som 
färdvägen nedåt landet går f ram över" = Volgsjön, på sjöns norra 
sida, hade landslappen på Volgsjölandet sitt huvudviste d. v. s. sin 
förnämsta lägerplats. Invid sjöstranden både öster och väster om 
lapplägret hade en hel del fiskarlappar slagit sig ned, byggt kåtor 
och rest upp ställningar, på vilka man kunde soltorka fisk. Selen 
i Vojmån och viken utanför åmynningen ha i alla tider varit rika på 
fisk, och det var denna fiskrikedom, som lockat fiskarlapparna att 
-slå sig ned på platsen till ett antal av väl ett tjogtal. 

Om denna jämförelsevis starkt befolkade plats fick Forsberg höra 
talas och beslöt att besöka den. I sällskap med en följeslagare be-
gav sig kyrkoherden i båt upp efter Stuora jäno, d. ä. Ångerman-
älven. Man rodde över sel med spakvatten och stryckor med svag 
ström, men mötte sedan en fors så strid, att den var omöjlig att 
ro upp för. Det var ej annat att göra än taga land nedanför forsen. 
Nu band man fast ändarna av en töm i båtens för och akter, var-
efter den ene av männen fattade tag i tåget f rån förstäven, den 
andre i tåget f rån akterstäven. Gående utefter älvstranden drogo 
så männen båten med dess last av färdkost och övrig utrustning 
mot strömmen upp genom forsen, tills man nådde lugnvatten i ett 
sel därovanför. Tid tog det, och ett mödosamt och påkostande ar-
bete var det. Så omväxlade resan med rodd över korta spakvatten-
sel och båtdragning förbi forsarna. Det var redan långt lidet fram-
på dagen, innan resenärerna nådde f ram till det långa Allmie suo-
ne, d. ä. "yrvädersselet" = Almselet, där en längre stunds oavbru-
ten rodd förestod dem, ända tills de hunno forsen vid selets nord-
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västra ände. Väl förbi även denna fors, voro de inne på Roåvan 
suone, d. ä. "Rovselet" = Råselet. Nu var det kväll. Men färde-
männen fortsatte även över detta sel och hunno fram till ett litet 
nybygge på en grusmo vid selets västra ända. 

Här på denna sandmo vid Råselet hade redan på 1730-talet en 
lappman slagit sig ned och börjat anlägga ett nybygge, men lycka-
des aldrig utverka myndigheternas tillstånd till sitt företag. En 
man f rån Hälla (Hällaström) vid namn Erik Pålsson, gift med en 
Anna Göransdotter, hade sedermera förvärvat rätten till det lilla 
arbete som lappen lyckats åstadkomma på det tillämnade nybygget. 
Han fick nu åt sig utsynat ett nybygge av ägor på denna trakt, och 
föreslog att odlingen skulle kallas Råsele. År 1740 erhöll Pålsson 
införsel i sitt nybygge, där han blott en kort tid varit verksam med 
uppodlingen. Hos denna fattiga nybyggarfamilj var det alltså som 
Petrus Forsberg nu kom att gästa, och under årens lopp återkom 
han dit någon gång varje sommar. 

I detta sammanhang bör kanske nämnas, att en son till Erik 
Pålsson med tiden kom att studera. Sonen hette Per och tog sig 
sedermera tillnamnet Rådström efter sin lilla hemby, Råsele. Han 
blev student 1776 och prästvigdes 1779. Tjänstgjorde som pastors-
adjunkt i Åsele och därefter som komminister i Sorsele. År 1802 
blev han utnämnd till skolmästare vid Lycksele lappskola, där han 
kvarstod till 1828. Den 6 september 1835 avled han. Per Råd-
ström var gift första gången med Anna Sofia Forsner, dotter till 
kyrkoherde Forsner i Åsele, och andra gången med Eva Maria Ale-
nius, dotter till skolmästaren Karl Alenius i Lycksele. I sitt första 
äktenskap ägde han två söner och flera döttrar. Sonen Per Kristian 
R. blev med tiden pastor i Stensele, den andre sonen, Gustaf Erik, 
blev nybyggare i Åsele. Från dessa män härstammar Rådströms-
släkten inom Västerbottens lappmark. 

Men vi återvända till Petrus Forsberg och hans resa: 
Efter besöket hos Erik Pålsson i Råsele fortsattes färden upp-

efter Ångermanälven. Man hade att draga båten förbi tre forsar och 
ro över tre sel, innan man nådde f ram till Volgsjön. Sedan man 
överkorsat denna sjö till det ställe, där Vojmån infaller, var man 
äntligen framme vid målet, lapplägret, dit man ämnade sig. Här 
stannade nu pastor Forsberg och predikade för lapparna. Ingen 
muntlig, än mindre skriftlig berättelse finnes i behåll om hur lång 
tid Forsberg uppehöll sig på denna plats. Troligt är, att han varje 
sommar företog en missionsfärd till lapparna vid Volgsjön. 

På det ställe, där Kultsjöälven genom ett sund kallat Svalegrun-
dan mynnar ut i Gillesen, finnes ett grund uti sjön, där fisk i myc-
kenhet samlar sig. I äldre tider var sjön utanför Svalegrundan 
ett långt mer givande fiskeställe, än vad den nu är. Här slogo sig 
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fordom fiskarelapparna ned i betydligt antal och funno ett lätt 
livsuppehälle. De hade sina kåtor på näset väster om Svalegrun-
dan. Att så varit, vet man därav att de nybyggare, som sedermera 
anlade och uppodlade hemmanen i byn Stalonäs vid Oillesen, hade 
sett ett nästan oräkneligt antal kåtaeldstäder på näset. Där måste 
sålunda ha funnits en mängd lappkåtor, och näppeligen torde andra 
än fiskarlappar hava bott i dem. 

Under någon av sina resor till lapplägret vid Volgsjön erhöll 
pastor Forsberg kännedom om fiskarlapparna vid Svalegrundan 
och beslöt att fara upp till dem. I båt färdades han över Volgsjön, 
vandrade över skogslandet till Malgonäset och fortsatte därefter i en 
liten lappbåt upp efter den långa och breda Malgomajsjön. 

För en storväxt svensk man torde det ha varit föga behagligt att 
färdas med en dylik båt, som var ytterligt liten och trång och så 
rank att passagerarne måste sitta orubbligt stilla, om icke farkosten 
tvärt skulle kantra. I en sådan båt fanns ej en spik. Borden i den-
samma voro sammanfästade i varandra medelst grantågor, och vid 
kölen och stävarna fastnitade med träpluggar och grova rensenor. 

I en sådan båt kom pastor Forsberg till sundet mellan Malgomaj 
och Oillesen. På en holme i sundet steg han i land. I holmens 
västra ände fann han en inbjudande platå invid en liten vik, som 
utmärkt lämpade sig till båthamn. Hit kallade han nu såväl fiskar-
lapparna vid Svalegrundan som alla andra lappar, vilka kunde an-
träffas i trakten och predikade för dem f rån den lilla platån på 
holmen. Han talade alltid på dylika färder flytande lapska. En 
senare tids människor vet berätta, att Forsberg på Prästholmen, 
som platsen kallades och ännu kallas, även jordfäste döda. På vissa 
ställen av platån synes nämligen mullen hava blivit omgrävd. En 
nyfiken tjänsteman lär för en del år sedan ha låtit anställa gräv-
ningar där, men om resultaten av dessa forskningar äger förf. till 
dessa anteckningar ingen kännedom. Någon, som sökt efter av 
lapparna gömda värdesaker, torde i äldre tid ha kastat upp den 
grop, som befinner sig på platån. 

Med hjälp av sina svenska roddare uppförde pastor Forsberg på 
holmen ett litet fyrkantigt hus, i vilket han bodde. Långt efter det 
nybygget Stalonäs var anlagt omkring 1830, voro de hoptimrade 
stockarne i knytningsvarvet till det lilla huset synliga. Huru 
många somrar Forsberg återkom till Prästholmen, vet nu ingen. 

Vid sundets andra sida, öster ut f rån holmen, höjer sig Forsbergs-
berget som har sitt namn efter pastor Forsberg. Sydvästra sidan 
av detta berg stupar tvärbrant ned mot Malgomajsjön. Det berättas, 
att pastorn ej tillät sina roddare att färdas tätt invid stranden under 
detta stup av fruktan att någon sten skulle kunna rulla utför bran-
ten och krossa båten. 
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År 1648 hade en liten träkyrka blivit uppbyggd med statens me-
del på en plats vid västra sidan av Åselet, där ett par lappfamiljer 
då hade sina kåtor, häbbren och bodar. Samma år utnämndes 
pastor, som skulle tjänstgöra i denna kyrka, och därmed var Åsele 
församling grundad. 

Under den tid pastor Forsberg bodde och verkade i Åsele, hade 
den lilla träkyrkan hunnit att bliva nära hundraårig. Men under 
det gångna seklet hade församlingens folkmängd ökat rätt avse-
värt, framför allt på grund av de av inflyttade svenskar bedrivna 
nybyggesanläggningarna inom socknen. Många av dessa nybyg-
gen voro skattlagda till kronohemman och många hemman kluvna, 
så att byar med två, tre eller flera grannar hade uppstått. På grund 
av dessa omständigheter hade den gamla kyrkan blivit alltför t rång 
och var f. ö. alldeles otidsenlig. 

Det blev nu pastor Forsbergs lott att förmå bönder, nybyggare 
och lappar att gripa sig an med uppförandet av en ny kyrka. Ar-
betet kom igång, och ledare för det ganska vidlyftiga företaget blev 
Forsberg själv. Inom kort tid stod det nya templet färdigt att ta-
gas i bruk. Okänt är, huruvida sockenbefolkningen själv bekostade 
bygget, eller om bidrag av allmänna medel utanordnades för kyr-
kans uppförande. 

Forsberg hade nu hunnit en ålder av 46 år och hade bakom sig 
en sjuttonårig verksamhet i Åsele församling. Konsistoriet i Her-
nösand bestyrkte i avgivet intyg, att han hade verkat med berömlig 
flit och ämbetsmöda till sin församlings förkovran i kristendoms-
kunskap och seder, åstadkommit och besörjt ny kyrkobyggnad samt 
iståndsatt prest- och skolbordet. 

Under de sista åren hade emellertid hos den kraftfulle Åsele-
herden uppstått en längtan att få komma till ett pastorat med mera 
ordnade förhållanden och ett något bättre pekuniärt utbyte än vad 
Åsele församling kunnat skänka för all möda han där nedlagt. 
Hans önskan gick i uppfyllelse. År 1749 befordrades han till kyr-
koherde i Alfta pastorat i Hälsingland under ärkestiftet. 

Där gick det honom emellertid icke väl. Som redan nämnt är, 
hade Forsberg ett häftigt och uppbrusande temperament. I Åsele 
hade han blivit van, att i allt styra och ställa efter eget skön, för-
stånd och samvete, och ingen hade där mästrat han handlingssätt 
eller kritiserat hans gärning. Där hade han aldrig fått tillfälle 
att öva försiktighetens dygd, då det gäller att kryssa sig f ram mel-
lan stridiga viljor. 

I Alfta mötte honom det civiliserade samhällets vanskligheter. 
En gång överföll han i uppbrusande vredesmod en korpral med 
hugg och slag och blev för den bravaden dömd till böter. Med 
konsistoriet i Uppsala kom han i spänt förhållande. År 1764 sökte 
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han såsom äldsta kyrkoherden inom kontraktet rätt att bli befordrad 
till kontraktsprost, men blev förbigången. 

Petrus Forsberg var gift med Margareta Elisabet Sundius, dot-
ter till prosten Olof Sundius i Boteå. I sitt äktenskap hade han tre 
söner och en dotter. Av sönerna blevo två präster och den tredje 
medicine doktor. Dottern dog ogift. 

Den 2 mars 1767 avled kyrkoherden Petrus Forsberg, en för-
tjänstfull kyrkans tjänare, som framför allt inom Västerbottens 
lappmarker utfört en rik och fruktbärande gärning. I Åsele kyrka 
förvaras ännu hans porträtt.*) 

*) Detta porträtt bär följande inskription i övre kanten av dukens framsida: 
"Petrus Forsberg 

född uti Forsmo i Ångermanland 1703 d. 13. Juli, antog ministerim 1731 d. 19. 
Dec. Tjent ' vid Åhsele Lappskola i 9 åhr, var jemte samma Syssla vice pastor 
ibidem i 3 åhr. Blef ordinarie pastor i Åhsele 1741 d. 1 Maji ock var den 
förste, som i thenne församling predikatt på Lapska språkett, har ock 1748 
såsom byggmästare en ny kyrkia här upsätia låtitt, emottog Alfta pastorat 
1749 d. 1 aug. Detta contrefej afmålades på dess 47 ålders åhr af C. F. von 
Colny(?)" 

U t g. a n m . 



Stordiket. 
Av O T T O NORDENFORS. 

Bakom, min barndoms trevna by, 
tvärs genom torvströmyrens rike 
sträckte sig, fyllt med bubblande dy, 
traktens väldiga kronodike. 
Sensommarfrosten, som bodde i jorden, 
tärdes till döds av ett mattande sår. 
Oenom det leriga diket for den 
mäktiges blod i dagar och år. 

Sakta sinade myrens fukt 
Polarna blänkte ej längre emellan 
tuvornas mossa, och hjortronens frukt 
lyste därute sparsamt och sällan. 
Redan hade man bärgat ur sörjan 
närmast byn en gräsvallskant. 
På den bit, som var åkerns början, 
blommade syran rött och grant. 

Kvällarnas doft av torveldsrök 
vittnade vitt och brett, att det gällde 
aktningsvärda och sega försök 
att befästa odlingens välde. 
Stort och viktigt var företaget. 
Allt var riktigt beräknat och mätt. 
Varje bonde i skifteslaget 
skulle få gott av sin andelsrätt. 

Men det där om sakernas vikt 
brydde mig då för tiden föga. 
Pojksjälens blick har annan sikt 
än den gammalförståndiges öga. 
Diket var vått och trevligt och hade 
allt, som lockar hos vattendrag. 
Åkerbärsfynden på kanterna lade 
också en del till dess stora behag. 



EN H U N D R A Å R I G R E C E N S I O N Ö V E R 
P E T R U S L Ä S T A D I U S ' J O U R N A L 

v justeraren, ingenjör Hampus H:son Huldt, numera bosatt 
i Malmö, tidigare verksam i Västerbotten och härstädes känd 
som en insiktsfull samlare av lapska etnográfica, har hem-

bygdsbokens redaktör haft förmånen att få mottaga och i och för 
publicering förfoga över ett ganska unikt manuskript, vars ålder 
torde uppgå till ungefär seklet jämt. Den gamla handskriften som 
är undertecknad med signaturen Oammal Lappmarksbo utgör en-
ligt sin rubrik 

Någre anmärkningar öfver missionairen Petrus Lcestadii jour-
nal för första året af hans tjänstgöring. 

Lsestadius' Journal över hans första verksamhetsår i Lappmar-
ken (1827) utkom som bekant år 1831. Att Gammal Lappmarks-
bos kritiska granskning tillkommit i omedelbar anslutning till Jour-
nalens utgivande, torde kunna tagas för givet. Utan tvivel skrevs 
även den i syfte att den skulle tryckas, väl troligen i någon tidning 
eller tidskrift. Kanhända blev den också befordrad till trycket. De 
efterforskningar, som av undertecknad verkställts för att söka få 
klarhet på den punkten, hava emellertid icke lett till något resultat, 
vilket emellertid kan bero på, att den tid, som stått till mitt förfo-
gande för ändamålet varit för knappt tillmätt. 

Vare sig den märkliga gamla skriften tidigare varit publicerad 
eller ej, synes den emellertid vara värd att f ramdragas ur glömskan. 
Petrus Laestadius' Journal, sedan gammalt erkänd som ett av norr-
landslitteraturens standard works, utgavs för blott ett par år se-
dan i en ny upplaga, den andra sedan verkets tillkomst"), och icke 
minst på denna grund kan också vårt dokument få anses hava ett 
på nytt aktuellt intresse. 

Varifrån den gamla handskriften härrör och vem som är dess för-
fattare, har icke stått att utröna. Nuvarande ägaren, ingenjör Huldt, 
känner själv intet därom. Fältet är sålunda tämligen fritt för giss-

*) Petrus Laestadius' Journal iör första året av hans tjänstgöring, med in-
ledning av O. Hasselberg, utgiven av Norstedt & Söners i serien "Memoarer 
och Resor". Stockholm 1928. Anmäld i "Västerbotten" 1929, sid. 189 ff. 

Med inledning och kommentar. 

Av H. M:N-PALMGREN. 
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ningar, vem som döljer sig bakom den ogenomskinliga psendonymen 
Gammal Lappmarksbo. Att det måste vara en person väl förtro-
gen med landskapet och dess förhållande ligger i öppen dag. Om 
någon av dessa "skrapade eller eljest illa anskrifna" lappmarks-
prester, vars göranden och låtanden, eller rättare sagt underlåten-
hetssynder, Laestadius i sin Journal så omilt nagelfarit, känt sig 
uppfordrad att uppträda till sitt eget och högvördiga ståndets för-
svar, vore det ju lätt förståeligt. Emellertid är författaren med all 
sannolikhet icke att söka inom presterskapet. Stilistiska och andra 
skäl tala däremot. Troligen är det inom en annan ämbetsmanna-
kår vi ha utsikt att finna vår auctor. Mycket talar för att han är 
identisk med någon av dessa Lappmarkens "kronobetjente", som 
Laestadius här och var i Journalen ger ganska skarpa snärtar med 
sin kvicka färla. En framstående kännare av Västerbottens lapp-
marker och dess personhistoria under förra århundradet, f. distrikts-
lantmätaren Magnus Bergstedt i Umeå, har t. o. m. trott sig kun-
na med stor sannolikhet utpeka en viss person just inom denna 
ämbetsmannakår såsom antaglig författare till skriften. Enligt 
Bergstedt skulle det sålunda näppeligen kunna vara någon annan 
än länsmannen i Lycksele Eric Holmström*) eller möjligen dennes 
son Bror Oscar H., vice länsman i samma distrikt, sedermera i Sor-
sele. 

Mycket talar för att just Eric Holmström är författaren, ej minst 
den omständigheten att H. i en annan i avskrift bevarad handskrift 
dokumenterat sig som en framstående kännare av särskilt person-
historiska men även andra förhållanden inom sitt vidsträckta fög-
deri. Denna handskrift, som för några år sedan publicerades i 
Västerbottens Folkblad under rubrik "Från det Lycksele som gått" 
(8 artiklar under strecket) är av sin författare rubricerad: 

Några ord till eftervärlden om presterskapet, Pastorer och Schol-
mästare, som hafva varit tjenstgörande i Lycksele Lappmarks soc-
ken, äfven som Fogdar och Länsmän, samt klockare, som med sam-
ma sockens allmoge haft befattning. 

*) Denne Eric Holmström, bördig från Vindelgransele, föddes 1777, blev 
skräddaregesäll i Umeå 1803 och förordnades år 1807 av Kon. Befhde att före-
stå länsmanstjänsten i Lycksele efter Olof Lycksell. År 1809 erhöll han vi-
dare av K. Kammarcollegium ett tre månaders förordnande som lappfogde, 
vilket förordnande han år 1822 åter erhöll, men då utfärdat av Kon. Befhde 
och gällande på obestämd tid. Holmström beklädde åtskilliga gånger krono-
fogdetjensten, var medlem av länets hushållningssällskap och tilldelades år 
1845 av landshövding Montgomery guldmedalj för medborgerlig förtjänst. 
Gift sedan 1812 med en dotter till kyrkoherde Eric Rehn i Åsele, efterlämnade 
han vid sin död år 1847 tre söner och tre döttrar, av vilka äldsta sonen, 
Bror Oskar, år 1831 blev vice länsman i Lycksele, och tre år senare kom att 
bekläda samma befattning i Sorsele. 
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Avskriften är daterad Lycksele den 12 Maj 1834, "rätteligen af-
skrifven endast med tillägg af författarens namnunderskrift, hvil-
ken saknades å originalet" betygar Lycksele den 26 april 1887, J. 
R. Granbom, som väl torde vara den, som verkställt avskriften. 
Enligt en anteckning av samme Granbom skulle meningen ha varit, 
att insända originalmanuskriptet till Umeå läroverks samlingar "om 
detsamma kan hafva för det något värde". Så tycks emellertid ej 
hava skett, enär manuskriptet på ort och ställe ej kunnat återfinnas. 
Beklagligt nog, då vi ju annars här skulle haft ett säkert medel att 
konstatera, huruvida Eric Holmström verkligen varit auctor även 
till kritiken över Laestadius' Journal. En grafologisk jämförelse 
manuskripten emellan, som vi nu icke kunna åstadkomma, skulle 
ha blivit utslagsgivande; en stilistisk kunna vi visserligen prestera, 
men den blir däremot alltför osäker, för att äga något värde. Vi 
hava nämligen härvidlag att beakta, att de två manuskriptens inne-
håll äro allt för vittskilda både till art och ämne för att tillåta en 
verklig jämförelse, evad det rent stilistiska angår. Å ena sidan rör 
det sig om en ganska objektivt hållen, i paragrafer indelad person-
och ortshistorisk krönika. Å andra sidan hava vi att göra med en 
av starkt personligt patos färgad polemik mot en skribent, som tyd-
ligen trätt författarens egna intressen och tycken alltför nära. Icke 
desto mindre har åtminstone undertecknad vid en jämförande 
granskning i mer än ett fall trott sig kunna påvisa en ganska be-
stämd likhet mellan de två handskrifternas stilisering. Särskilt har 
jag då fäst mig vid vissa rätt i ögonen fallande egendomligheter i 
interpunktionen. 

Emellertid. Vi lämna härmed f rågan om författarskapet till "An-
märkningarna" därhän, såsom varande av tämligen underordnad 
vikt. Upphovsmannen till den ampra kritiken föredrog att dölja 
sin identitet och inga tvingande skäl uppfordrar oss att söka avslöja 
den. Att författaren, som ovan sagts, måste ha varit en med de i 
Journalen berörda förhållandena synnerligen väl förtrogen man 
står fast, liksom ock, att han måste hava besuttit en tämligen god 
bildning, i varje fall en högre sådan än gemene man på den tiden 
i allmänhet ägde. Därmed få vi låta oss nöja. 

Nu några ord om innehållet i "Anmärkningarna". 
Man kan knappast undgå en känsla av att författarens syftemål 

med skriften varit att rendera Leestadius en allt annat än välvillig 
avbasning. Journalens unge författare, vars framtida berömmelse 
hans kritiker näppeligen varit böjd att förespå, framställes som en 
både vad moral och kunskaper angår ganska misstänkt person, vars 
enda försvar utgöres av hans ungdom och oerfarenhet. Den nuti-
da läsaren kan emellertid lätt nog konstatera, att den temperaments-
fulle kritikern skjuter ganska högt över målet, och att Laestadius i 
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det stora hela skulle haft skäl att taga kritiken med ro, om han bli-
vit underkunnig om den. Ty den träffar i själva verket inga vitala 
punkter i Journalens framställning, frånsett Laestadius' kritik över 
lappmarksprästerna, som kanhända nog även den någon gång skär 
till i växten. En eldsjäl och en entusiast av renaste blod var den 
unge Laestadius, och som alla sådana hade han lätt att begå över-
ilningar. Själv var han väl medveten därom, när han i slutorden 
till Journalen skriver: "Yngl ingens ifver i det, enligt hans tanka 
sanna och rätta, torde på sina ställen hafva överskridit de tillstän-
diga gränsorna. Om någon deraf finner sig förolämpad, han må 
tillrättavisa genom en grundlig och, om han så vill, skarp veder-
läggning. De öfriga hafve öfverseende!" 

P å en punkt, men en sådan, som f rån Laestadius' sida säkerligen 
icke tillmätts synnerligen stor vikt — även om han ägnat ett betydan-
de utrymme i Journalen för att motivera sin ställning till den— 
tager hans kritiker honom emellertid ganska omilt vid håret, och — 
förvisso med all rätt. Det är i f rågan om den då nyanlagda Lyck-
sele-vägen, vars obehövlighet Laestadius energiskt söker framhålla. 
Att hans kritiker på denna punkt intager en förnuftigare och vid-
syntare ställning, ligger åtminstone för oss nutidsmänniskor i öp-
pen dag. Det är t. o. m. icke utan förvåning man noterar Laestadius 
negativa konservatism i just denna fråga, som dock skulle komma 
att betyda så oerhört mycket för främjandet av södra Lappmarkens 
"cultur och population", som just låg Laestadius själv så varmt om 
hjärtat. 

I våra dagar, då vi fått bevittna, hur principen, att varje liten by 
skall ha sin utfartsväg, över hela linjen segrat, och huru stora sum-
mor årligen anslås för upptagande av nybyggesvägar t. o. m. i de 
mest avlägsna fjälltrakter, ha vi svårt att förstå Laestadius' synpunk-
ter i denna fråga. Det verkar, som om han, så praktisk han an-
nars i allmänhet är, och hur ingående han än även i detta fall mo-
tiverar sitt ställningstagande, icke tillräckligt satt sig in i problemet 
utan låtit sig ledas och förledas av rent personliga fördomar, vilka 
— det ligger ganska nära till hands att antaga — i någon mån kun-
na ha influerats av den dåvarande, starkt romantiskt färgade tids-
andan. 

En annan passus i Journalen, som recensenten med mycken hetta 
och f. ö. med nästan misstänkt, i varje fall ansträngt starkt patos 
bemöter, är den, där Laestadius yttrar sin kritik över strömrensnin-
gen i Ume- och Vindelälvarna och dess handhavande. Att recen-
senten rent principiellt sett har rätt, då han ondgör sig över Laesta-
dius sätt att efter blotta hörsägner göra ganska äreröriga insinua-
tioner mot den man, som ledde strömrensningsföretaget på berörda 
trakter, det kan nu knappast bortresonneras. Det hade givetvis va-
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rit mera sympatiskt, om Laestadius gjort sig möda att undersöka 
det smygande förtalets sanningshalt, innan han — låt vara med en 
viss reservation och utan att nämna något namn — gav ryktena 
publicitet. Nu är emellertid faktum, att förtalet får en gångs skull 
icke var en rök utan eld. Om nu strömrensningens resultat i och 
för sig icke var så dåligt, som Lasstadius tycker sig finna, så är det 
å andra sidan tydligen fullt säkert, att chefen för företaget i f råga 
knappast hade rätt att tillräkna sig äran härav. Trots sina av re-
censenten åberopade krigiska dygder, tycks han i stort sett ha varit 
en ganska obscur figur, ökänd för sin lättja och girighet. Den inva-
liditet för vilken han på äldre dagar uppbar statspension lär — en-
ligt vad det ännu berättas — egentligen ha bestått uti en alltför tyn-
gande fetma (jmfr not. 7). Hans namn, ej anfört vare sig av Lsesta-
dius eller "Gammal lappmarksbo" må här meddelas. Han hette Karl 
Samuel Bergmark.*) Född i Kengisfors i Pajala socken år 1785 
som son till bruksägaren och fältkommissarien Johan Henrik B. 
och dennes maka, född Lalin, utgick han som frivillig i 1808—09 
års krig, där han avancerade till löjtnant. Efter kriget ägnade han 
sig åt lantmäteriet och avancerade till vice kommissionslantmätare 
år 1815. Från denna syssla tog han avsked 1848 och avled året 
därpå. Han var gift med Helena Katarina Hamrén och ägde gård 
i Umeå socken. Befattningen som chef för strömrensningen under 
den tid denna pågick synes B. hava innehaft vid sidan av sin lant-
mätarebeställning, liksom ock sedermera det av Laestadius omnämn-
da förordnandet som "forsstyrman" i Umeälven. 

Ett gott exempel på recensentens insinuanta sätt, att tolka grund-
texten bjuder hans elaka anmärkning över Laestadius' skildring av 
marknadsresan till Arjeplog (jmfr not 12). Vad som tydligen i 
detta sammanhang alldeles särskilt retat recensionens författare är 
Laestadius' tämligen harmlösa skämt om tingspersonalen och de 
s. k. "suptallarna". Har recensionsförfattaren känt sig stucken å 
egna eller skråets vägnar, måste man säga, att hans försök att häm-
nas inte präglas av någon större finkänslighet. Det lider väl näm-
ligen knappast något tvivel om, att han med sin kommentar till 
historien om Laestadius' missöde vid "suptallen" avser att låta epi-
soden framstå som bevis för att L. själv inte försmått att efterleva 
suptallstraditionen utan tvärt om gjort det till den grad, att han i 
sitt omtöcknade tillstånd mistat herraväldet över ekipaget och på 
grund därav kört sönder. 

På så sätt hava vi otvivelaktigt rätt att tyda det kuriösa fingerade 
domstolsutslaget, däri "Hickare och Häcklare" åläggas "att var-

*) För upplysningarna om K. S. Bergmarks person och verksamhet står 
jag i tacksamhetsskuld till f. distriktslantmätaren M a g n u s B e r g s t e d t , 
Umeå. 
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andra i handen taga" såsom varande lika goda kålsupare allesam-
mans. 

I ungefär samma insinuanta stil går kritikern till verket vid 
granskningen av Lsestadius' jämförelse mellan det gamla och det 
nya undervisningsväsendet i Lappmarken, den sista och, som recen-
senten själv framhåller, viktigaste anmärkningen. Utan att egent-
ligen i sak bemöta Lsestadius' analys och kritik över de bägge for-
merna av undervisningsväsendet i Lappland, söker recensenten ge-
nom sin framställning misstänkliggöra Lsestadius själv och hans 
verksamhet som lapp-missionär. Författaren resonnerar som så: 
Lsestadius har rätt så till vida, att det gamla systemet med stationär 
lappskola är bättre än det nya med ambulerande missionärer, ty 
i förra fallet blev åtminstone något gjort, numera blir däremot intet 
uträttat. Felet ligger emellertid icke i själva det nya systemet som 
sådant, utan beror på det sätt, varpå det handhaves av vissa an-
svarslösa och odugliga personer. T. ex. nu denne Laestadius, som 
vill låta påskina, att hans undervisningsdistrikt utgör en area av 
500 kvadratmil! En man som ständigt skall flacka och fara över 
ett sådant område, och dessemellan hinna med resor till Skellefteå, 
Piteå och Stockholm, författa en Journal och "irra kring efter tjen-
stefolk", hur skall han kunna få tid att syssla med de "Enfalldigas 
undervisning?" Så mycket mindre som det väl under angivna för-
hållanden mest hänger på en slump, om han någon enstaka gång 
under sitt kringkuskande råkar komma till en plats, där lappar be-
finna sig! — 

Anmärkningsvärd och värd att beakta, är recensentens inställ-
ning till lappfrågan. Den torde få anses ganska tidstypisk ännu 
för 1800-talets förra hälft. Den idealiska lösningen av hela detta 
kinkiga problem anser recensenten — förvisso i likhet med sina 
flesta samtida — vara, att allt göres som göras kan för lappfolkets 
försvenskning, så att de icke blott övergiva sina fäders språk och 
sedvänjor, religion och trosföreställningar utan även deras levnads-
sätt och näringsfång. Lapparna äro i utdöende, resonnerar för-
fattaren, och orsaken härtill är nybyggarnes framträngande in på 
deras egna fäderneärvda domäner och "sista tillflyktsort" fjällen. 
Men eftersom naturens Herre även här skapat vissa möjligheter 
för odlingsarbete, så vore det väl riktigast och rättvisast, att lappar-
na själva finge företrädesrätt till dessa odlingslägenheter så att de 
kunde bli jordbrukare. Då skulle de nog ha utsikter att kunna bi-
behållas som folkstam, menar författaren. 

Som sagt, recensenten var nog inte ensam om dessa och liknande 
åsikter. Vad Petrus Lsestadius beträffar, vill det däremot f ramgå 
av hans Journal, som om han hört till det fåtal, som sågo djupare 
och med större psykologisk insikt på dessa problem. Men den sa-
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ken skall här icke vidare diskuteras. Nu överlämna vi ordet åt 
Oammal lappmarksbo. För att sätta läsaren i stånd att på be-
kvämast möjliga sätt jämföra recensentens framställning med grund-
texten, d. v. s. Petrus Lasstadius' första Journal, har i "Anmärk-
ningarna" infogats nothänvisningar till utdrag ur Journalen, vilka 
beröras av recensentens kritik. Dessa Journalsutdrag återfinnas i 
en följd omedelbart efter recensionen (se sid. 58 ff.). 

Stavning och interpunktion i enlighet med originalet. 

NÅGRE ANMÄRKNINGAR ÖFVER MISSIONAIREN P E T R U S 
LyESTADII JOURNAL FOR FÖRSTA ÅRET 

AF HANS TJENSTGÖRING. 

Av Gammal Lappmarksbo. 

Då Lappmarkens mera bildade innevånare hörde talas om, 
att H:r L. egnade lediga s tunder åt författandet af en beskrif-
ning om detta land emot togs underrättelsen med så mycket 
mera nöje, som man trodde sig förutse, att H :r L. som gjort Histo-
rien till sitt favorit studium skulle ega både vilja och förmåga att 
f r ån fornåldern i ljuset frambringa en hittills saknad historisk och 
vettenskaplig beskrifning om Orten, samt dess urinvånares här-
komst, lefnadssätt och öden. Man erinrade sig, huru Lappmarkens 
första verkliga Missionaire, den aktningsvärde Doktor Högström, 
för snart 100 år sedan, utgaf en beskrivning öfver Lappmarken, 
hvaruti han efter sin tids kunskaper och skrifsätt, synes hafva å-
syftat det mål, som efterkommande bättre och ljusligare böra kunna 
träffa, hälst både Högström och andres bemödanden i ämnet kunna 
i någon mån tjena till en allvarsam, om icke just prydlig ledning 
för saken. Men hur blev man icke bedragen i hoppet! i Doktor Hög-
ströms beskrifning ser man den okonstlade mannen full af nit för 
sin angelägna sak, egna sina lediga stunder åt en nyttig beskrif-
ning, om ett i hans tid föga kändt land; hvad ser man nu? jo, nå-
got som liknar fjärilen, som med ett par sköna vingar pryder en 
nog vanskaplig kropp —. Man ser en mängd hvardagssaker f rån 
den mest smutsiga trakt af Lappmarken prydda med vackra histo-
riska fraser, hvilket gör att läsaren måste ihågkomma, huruledes en 
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rycktbar Rudbäck på ett värdshus låtit tillreda ett välsmakande mos 
af sina förnötta skinbyxor, men om denna anrättning sedermera 
ordsakade äckel hos dem, som trakterades, torde ock säkert H : r 
L :s traktering hos många läsare göra det samma, hälst då han und-
fägnar med sådant som förekommer i pag. 78, neml. det mindre 
Intresanta vid förstufvu bron i Långträsk1) , som jemte det påföljan-
de gjör att läsaren önskar det H: r L. på detta och på dylika stäl-
len, velat placera några af sina suptallar, på det att man då kun-
nat åtkomma en Docis, nyttig för rörlig mage; men vi lämna detta. 
H : r L. har sjelf sagt att han med sin skrift sökt befordra Allmänt 
gagn. 

Att han är Religeus bestrides heller icke; äfven i sistnemnde 
hänseende har han citerat Bibeln och vi skola icke klandra sådant, 
som har sin egen bestämda prydnad. 

Men då vi komma till egentliga föremålet för anmärkningarne, 
erindras vördsammeligen att det icke är en enskildt person som fun-
nit sig föranlåten att söka motsäga någre av Herr Journalistens 
uppgifter, utan tvärtom är det allmänna opinionens förtrytsamma 
röst, som höjer sig emot hans dels oriktiga, och mindre sannings-
enliga dels förvridna och vanställda yttranden, af hvilken orsak 
man också ingalunda ämnar täfla med H : r L. hvarken i critique 
eller sirliga fraser, utan helt enkelt utpeka de ställen, der han mäst 
afvikit f r ån rätta förhållandet, eller tillåtit sig kränkande uttryck, 
emot visse i hans skrift handlande personer. Då man vid föregå-
ende vill fästa en liten uppmärksamhet på pag. 13 om Kyrkobygg-
naden i Öhrträsk, hvilken nya anstallt icke så fullkomligt Motive-
rats f rån verkligt nit om Christendom och upplysning som många 
torde tro.2) 

En till åren kommen prästman hade neml. under samma tid som 
H: r L. omnämner rest genom Öhrträsk, der han animerat inbygga-
rena, att vid då inträffande Pastors ledigheten i Lycksele, söka få 
göra Öhrträsk och kringliggande byar till särskildt Pastorat, hvil-
ket förslag med så mycket mera begärlighet emottogs, som Öhrträsk 
boerna, på sätt IT:r L. omnemner hoppades blifva befriade f rån Di-
verse utgifter som de i Lycksele trott sig få vidkännas; men som 
den åldrige Prästmannen ganska upprigtigt lät förstå, att hans nit 
om saken hufvudsakeligen härrörde deraf, att han hade en Ad-
junkt, naturligtvis hans måg, som genom den nya inrättningen 
skulle få en plats, hände det att saken af flere motverkades, hälst 
af sådana som påtagligen känna, att inrättningen (måhända be-
höflig nog i Ecklesiastikt hänseende) i ingen måtto skulle befordra 
Cultur och Population. Wid samma tid och tillfälle sökte äfven 
omnämnde Prästman, att tillväga bringa en annan kyrkobyggnad 
inom Lycksele socken, hvarföre motivet torde hafva varit enahanda 
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med föregående, åtminstone är temmeligen säkert att han skulle ha 
fått en Adjunct i stället för den till Öhrträsk afgående. Men som 
detta tycktes vara nog mycket tiltagit på en gång, och sjelfva Ny-
byggarna kände drifkraften för saken, blef slutiligen intet af den 
lofvande funderingen. Till så mycket mindre skada som sådane 
inrättningar såsom nämnt är, inom den bättre och mera Cultiverade 
delen af Lappmarken, såsom kring Öhrträsk, medför ingen verkan 
på odlingens framsteg, emedan all duglig mark derstädes blifvit 
och ofördröjeligen blifver i alla fall annammad och nyttig gjord 
och är således vida mera nödvändigt, att först tänka på att befordra 
Kyrkobyggnader i Wilhelmina och Stensele fjälltrakter bland de 
bosatte Nybyggare, som hava 10 à 12 mil till sine Kyrkor och h var-
est odlings lägenheter icke saknas. Men hvarom mera i en annan 
anmärkning. 

Pag. 16 om den nyligen anlagda Landsvägen till Lycksele3), har 
Herr L. vid sin hastiga utflygt om Localen och vägens der af föl-
jande mindre Behöflighet på en tid af 200 :de år ganska mycket 
misstagit sig, ty obetydligt är väl att anmärka det 20 hushåll hafva 
Directe Communication eller äro boende invid denna väg, hvilket 
antal är mera, än hvad som är mindre än 10, som H:r L. omnäm-
ner; men som han längre f ram ganska rigtigt erkänner, att floder 
äro de alldra naturligaste och bequämligaste Communications me-
del, borde han icke förgätit, det äfven Ume Elf har denna egen-
skap under sitt lopp genom Lycksele Lappmark; ty ifrån Deger-
fors Sockenrå, till Norrska gränsen är endast vid pass 4 y 2 mils 
landsväg förbi forsar, men deremot kan circa 22 mil med större och 
mindre båtar befaras, ja på ett ställe icke mindre än 14 mil med 
en båt, följaktligen skulle rätt ansenliga foror kunna Sommartiden 
transporteras f r ån Lycksele till sist berörde gräns. Windel Elfven, 
äfven flytande genom Lycksele socken är väl mindre segelbar än 
den förra, men ifrån den för tidigt tillkomna Landsvägen kan man 
åka med kärror till Åmsele by, derifrån är roväg till Mårdsele, se-
dan V2 Mils landsväg och vidare 3:ne mils oafbruten båtfart, det 
vill säga genom större delen af Lycksele socken. 

Widare är till märkandes, att en sort ridväg finnes ifrån Lyck-
sele till Knaftens by, och sedan ned till derinvid framlöpande Öhr-
ån, hvarest man medelst detta vattendrag, med undantag af vid 
pass 1/12 mil har sjöväg en mil nedom Öhrträsk by, eller 5 mil i 
en sträcka. Således kunna betydliga foror, om icke just allestädes 
så bequämligt, åtminstone i nödfall transporteras f rån Lycksele, 
der den öfverflödige vägen slutar, till de största byar i denna Soc-
ken. Men, säger H :a L. ingen har tid att under sommaren begagna 
denna väg, hvarpå svaras med det i Lappmarken, och således af H: r 
L. säkert kännda mindre fintliga Ordspråket Rumpati har lärt Lap-
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pen skjuta, och tyvärr Ordspråket har ofta nog sannats; under en 
tid af 20 år har trenne gånger händt att allmogen temmeligen all-
mänt varit tvungne under sommaren skaffa sig spannemål ifrån 
Umeå, hvilket skedde med otrolig möda och kostnad, så länge ingen 
väg till Lycksele fanns. Nästa vår förestår säkert samma öde nemL 
att allmogen måste skaffa sig måhända 100: de tunnor Spannemål å 
bar mark, och huru ville väl H: r L. skaffa denna fora om icke 
väg funnes? eller hvad skulle transporten kosta? Vore den möj-
lig? Vägen med alla sina broar inom Lycksele Socken gräns, kan 
enligt säker calcul underhållas med 16 skr Banco per rök om året 
hvilken kostnad för mången på ett år ersättes för 20, icke obe-
märkt lämnadt att i Lycksele nästan alldrig så gynnade år inträffa, 
att icke en eller annan, så väl under vintern som sommaren, behöf-
ver skaffa sig säd, och om än H: r L. och hans likar, som äga pen-
ningar eller god Credit, förmå på en gång vid tjenligaste tiden 
skaffa sig alla nödvändighetsvaror, som hållas fala, inträffar dock 
icke detta för den fattige som beror af små tillfälliga förtjenster, 
Creditorers Nåd etc. I Lycksele förekomma ock andra förhållan-
den än uti Arjeplog, der Inbyggarnas Rikedoms period inträffar 
den tiden af året, då siken leker och fångsten följaktligen alltid är 
störst, vare sig af hvad väder eller vind som hälst. I Lycksele be-
ror folket deremot, likt Sveriges öfrige jordbrukare af den för året 
blifvande mer eller mindre förmånliga sädesväxten, jordfrukterne, 
höfångsten etc. Härom säger H : r L. pag. 11: "Behöfver Landt-
mannen mer än 2/3 af året att drifva sin commerce, då är han ej 
mer Landtman då fruktar jag, att Landtbrukaren står på svaga föt-
ter" härpå svaras: Står det väl bättre till i Westerbotten, ja invid 
sjelfva hjertat af Riket t. ex. i Göteborg än i Lycksele och Åsele, 
är icke sädesbristen och behofvet rysligt al lmän? Behöfva de icke 
vägar för att hela året om skaffa sig de mäst nödige behofver? eller 
mon tro Landtbruket i allmänhet, så väl som i Lappmarken, skötas 
sämre nu än för många år sedan, då Magasinerne i Södra Orterne 
voro fulla och en tunna korn såldes i Lycksele för 10 Rdr Rgs? 
Nej, H: r L., misväxtår verka allmän brist eller allmänt behof, och 
allmänt saknas den förmån, att likt Arjeplogs borna, få lasta prå-
mar med fisk eller slagtade Brunn Renar. 

Såsom en liten verkan af den ifrågavarande nya vägen må äfven 
nämnas, att på några få år, sju st. nya Nybyggen på en mils längd 
invid vägen framstått; alla hafva Åboer, som arbeta och hafva en 
oväntad trefnad. Hvad är orsaken härtill? Jo, vägen, invid den 
samma åtkommes ofta små förtjenster, som eljest skulle saknas. 

Ändteligen och som H: r L. icke lärer anse vägar onödiga å 
Landsbygden, vill man göra honom det nöjet att underrätta, det 
mer bemälte väg endast har en längd af 2 y 3 mil inom Lappmar-
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ken och är följaktligen i hufvudsakelig måtto, anlagd för Lands-
bygdens — och icke för Lappmarkens skull. 

Således och då vi nu någorlunda solklart bevist nyttan och nöd-
vändigheten af den nya vägen, eller att den samma icke för tidigt 
blifvit anlagd, återstår att erinra läsaren, och bland dem H: r L., 
om hvilken Man det var, som inför Konungathronen utverkade och 
erhöll medel för vägens brytning, då vi först f råga : mon Denne 
Aktningsvärde och Nitfulle Embetsman har förhastat sig eller icke 
behörigen gjort sig underrättad om saken? Hans gerningar be-
höfva icke försvar, men de som skördat följderna af dem, böra vara 
erkännsamma; derföre må nemnas att denne man personligen på 
stället, vid 3:ne särskilta tillfällen noga granskat och undersökt sa-
ken med alla dess Locala och financiela förhållanden. Wäl har 
han som man vet, vid dessa undersökningar varit i saknad af de 
orakelsvar som bort meddelas af sådane Konungar, Propheter, Lä-
kare och Lagstiftare som H: r L. pag. 26 omtalar4), men deremot 
har han för saken vetat begagna och rörliggöra de mechaniska verk-
tyg, som omnemnes pag. 275) hvilket och var så mycket klokare, som 
mechanisk åtgärd verkeligen fordrades, att häfva och lyfta de ofant-
lige tyngderne ur nya vägen, ty här gällde icke att vara prophet, 
eller att vänta på Orakelsvar — in Summa, Lappmarkens ännu 
föga ful l f jädrade små tuppar, som hittills icke värpt någre gyllene 
ägg, böra alldra minst gala, då f råga är om den ofvannemnde Man-
nens anstalter. 

Pag. 24 omtalar strömrensningens ofullständighet i Ume Elfven 
och Chefens åtgärder dervid, dock alt detta som allmogens berättel-
se eller opinion.6) Härvid anmärckes, att den skedda strömrensningen 
kan icke tillförbinda ägare af t järtunnor att flytta dem efter Elfvar-
ne, de må vara så flottbara som hälst, icke eller kan den t jära flyt-
tas som ej tillvärkas. I förra hänseendet förekommer, att flere i 
Lappmarken, som tillverka t jära, ej äro boende vid Elfvarne, och 
kunna ej om sommaren skaffa den dit. Följden blifver, att, då vin-
tern kommer, t järuägaren är i behof af pängar och köpmannen ho-
tar med utmätning, den förre måste landvägen föra sin tjära. Och 
i sednare händelse är bekant, att t jära en längre tid varit i vanpris, 
hvadan ock föga någon behållen man i Lappmarken brytt sig om 
detta näringsfång. Men att t jära, åtminstone på sina ställen, kan 
flyttas flere mil, är mer än tillräckligt bevist, dock påstås icke att 
Strömrensningen verkat alt hvad man önskat; men är väl denne 
önskan af den egenskapen att den någonsin kan fullkommeligen 
vinnas? eller hafva väl sådane medel blifvit brukade, att det stora 
företaget kunde blifva fullkommeligt? Var det väl möjeligt att 
med en hand full soldater kunna fullkomligen trotsa naturens tu-
senåriga bålverk i en så stor mängd forsar som företaget fordrade? 
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Den som vid detta arbete varit ögonvittne, vet och kan besanna 
att det gjordes åt saken allt hvad göras kunde, ofantlige stenmas-
sor krossades och antingen sänktes i djupet eller drogs på landet; 
farten blef fr i f rån stenar, men sådant är icke på alla ställen, eller 
i alla forsar nog, t. ex. Tuggenforsen 2 :ne mil nedom Lycksele kyrka 
är häftigt brusande och liggande i en halfcirkel, farten blef här så-
som annorstädes rensad eller fr igjord f rån sten, men huru vida en 
t jär tunna skulle komma hel genom den samma är problematiskt; 
ty den kan lätt kastas emot stenväggen å ena landet eller sidan, 
hvilket förhållande på åtskillige ställen förekommer, och är något 
som föga af någon dödlig kan hjelpas; andra svåra hinder att för-
tiga, men i alla fall är ganska mycket för framtiden gjort åt saken. 
Lappmarkens skogar äro dess rikedom och den tiden kommer i sin 
ordning, då dessa komma att begagnas till Timmer, Bräder, bränsle 
i Hufvudstaden etc. De hinderliga stenmassorna äro borta och 
komma aldrig åter, och framtiden fullbordar verket i den mån det 
kan fullbordas. 

I öfrigt må nämnas att förr än H : r L. upptog strömrensnings-
f rågan till granskning, hade han bort gjöra sig underrättad om, 
och i hvad mån detta företag sträckt sig till- och inom Lappmarken; 
då han skulle hafva funnit samma förhållande som med Landsvä-
gen, neml. att det hufvudsakligaste, som blifvit gjordt, har skett 
inom och för Landsbygden, och hvarest bland annat den betydliga 
nyttan åstadkommits att flere folkrika byar, såsom Oubböle, Berg, 
Brattby, Strand, Wännäs och Spöland i Umeå Socken, hvilka före 
Strömrensningen nästan alla år ledo mer eller mindre skador af 
Elfvens öfversvämning, och blifva ibland vid högsta floderna nästan 
totalt ruinerade, hafva sedan sett sig fredade f rån denna Naturens 
våldsamma åverkan. 

Att H : r L. pag. 24 omtalar Allmogens opinion derom att Chefen 
för Strömrensningen skulle hafva förstört något af de medel, som 
honom för detta ändamål blivit anförtrodde7), fordrar endast den 
rättelsen, att en sådan farhåga bland Pöbel-massan är temmeligen 
Allmän emot alla, som hafva någre allmänna medel om händer, 
och hade således H:r L såsom folklärare bort söka undanrödja des-
sa ofta skadelige misstankar medelst att för de okunniga göra be-
gripligt, huruledes hvar och en, som handterar dylika medel, är 
tvungen att till sista rundstycket redovisa och verificera sine Räk-
ningar. Och för egen del bör H : r L. hoppas det bästa att Wester-
bottens Lands-Contor eller dess allmänt kända lika så capabla, som 
renhåriga camerala Chef, behörigen granskat Räkningarna innan 
de blifvit f ramlaggda för Strömrensnings Commiténs ögon till ny 
granskning. Den sakkunnige H : r L. bör ock ej kunna tvifla, att en 
sådan granskning skett, och som man icke hört omtalas Balance 

6 
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har han obehörigen förnärmat, ej mindre den af Höga Vederböran-
de tillförordnade Chefen för Strömrensningen än de auctoriteter, 
som med saken haft att skaffa. Att H : r L. stämplar Strömrens-
nings Chefen för scandaleus liderlighet och charlataniskt väsende, 
så, ehuru det tycks höra till tidens anda och ordningen för dagen 
att criticera allt hvad i någon mån är eller synes vara critique un-
derkastadt, torde man dock hafva något skäl att vänta, det en yng-
ling, ännu på nedersta trappsteget stående folklärare, icke bordt på 
ett så förgripligt sätt utmärka eller offentligen kasta skugga på en 
grånad Krigare, eller mån H:r L. var okunnig om, huruledes den-
ne Man vetat oblygt se sin fiende i synen? bär han icke på sitt 
bröst ett hedrande bevis derom? eller tror väl H: r L. att, till exem-
pel, leken vid Oravais, skulle hafva varit någon dylik lek, som den 
af honom omtalade Tjäderleken, vid det stora och för Slompen*) så 
vådliga kärret vid Bartude-berget? har icke också denne Man i 
anseende till Strömrensningen, minnen, som vittna om hans till-
tagsenhet? bör det icke erkännas att han var den mäst driftiga, 
härdiga och tilltagsna, som kunnat väljas att genomdrifva detta be-
tydliga företag? Blev han icke såsom sådan dertill af Höga veder-
börande förordnad? Var han icke den mäst driftiga och härdiga 
bland sina Soldater? Låg han i maklighet och lättja likt dem, som 
H: r L. pag. 33 liknar med Turkiska Pachor, liggande på en soffa, 
under philosophiska betraktelser öfver tobaksröken ur pipan? Nej, 
nej, H: r L. sådant är och var icke Mannens sätt att vara; han 
har under åtskillig egenskap sökt och verkligen befordrat allmänt 
gagn, hans enskilda lefnad och hushållning angår honom sjelf, 
låtom oss lemna Mannen i fred och ro. Pag. 25 och följande yttrar 
H: r L. allvarsammeligen sitt lifliga bekymmer om Pastoratsledig-
heter och dess svåra följder; om den Domare magt etc. som rätte-
ligen bör tillkomma Prästerskapet, om Krono Betjentes Mechaniska 
Berättelser m. m.8) Hvarpå svaras, att, om såsom det heter pag. 32, 
det vore en så stor olycka, att de större pastoraterna besättas med 
gamla utlefvade Gubbar, är der ju påtageligen en förmån att under 
en långvarig ledighet, få hafva en ung och rask som förestår försam-
lingen, och bättre än den Ordinarie utlefvade Gubben, håller tillsyn 
äfven öfver huru bostället handteras. Emellertid besparas inkom-
sterne under ledigheten och komma säkert väl till pass i ett fattigt 
land, der det är så klokt att iakttaga alla tillfällen, då besparing kan 
ske utan all synbar skada. Beträffande åter den magt och de egen-
skaper, som pag. 26 äro så nödvändiga för en Pastor i Lappmar-
ken5), så tycks detta förhållande inträffa eller kanske i någon mån 
vara nödigt i Arjeplog och må hända sådant vore författarens me-

*) "Slompen" är namnet på Laestadius' i Journalen ofta omnämnda häst. 
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ning, åtminstone har man sett en Laestadius (icke Journalisten) med 
ordet Lappmark förstå den vue han har för ögonen f rån sin stuva 
i Arjeplog. Och härunder förstås icke den respectapla Hornafvan 
utan endast Kyrkovallen. Denne Lsestadius säger ganska djupsin-
nigt i en offentlig skrift: "I Lappmarken är ingen brist på obrun-
nen hästgödsel, urin och sophögar", hvilket förhållande åtminsto-
ne inträffar å nästnämnde Kyrkovall, der som man vet smuts och 
gödsel gå till öronen på folket, men icke annorstädes, ty, om Lyck-
sele och Åseleboerna skulle kunna säga att de icke hafva brist på 
dessa smutsiga saker, skulle de ock snart kunna säga, "vi hafva 
ingen brist på guld"; vi antaga således såsom gifvit att H : r L. i 
många dess utflygter icke sträcker sina forskningar synnerligen 
vidsträcktare än den omnämnde Kyrkovallen, ty på andra ställen, 
såsom i Åsele och Lycksele finnas äfven andra präster, som kunna 
förvärfva och måhända förtjena allmänt förtroende, hvilka, utan 
att fika derefter, skulle såsom tillika ägande någon upplysning, 
komma att dela den omtalade Konungsliga och Prophetiska mag-
ten med en H:r Laestadius. Wi gå förbi Kronobetjentes mechaniska 
berättelser, ty H : r L. är för mycket grannlaga i uttryck att under 
en sådan benemning vilja utmärka Lapparnas Krono Betjening i 
Allmänhet. Det skulle i sådant fall hafva undfallit hans antiqu-
ariska forskningar, att i Lappmarken funnits Krono Betjenter gan-
ska säkert med lika vidsträckt lärdom som H : r L:s. Han har så-
ledes i anseende till yttrandet återigen endast afseende på Arjeplog, 
der prästerne för detta måste agera Ländsmännens Secreterare. 

Om befordringssättet bland Prästerskapet i Lappmarken, har ock 
H: r L. haft en ganska berömlig omsorg. Han reformerar och för-
bättrar befordringslagarna, classificerar Pastoraterna, beklagar 
med öma känslor sina opromoverade medbröders okunnighet, an-
ordnar Pastoralexamen, för dem som vilja blifva Pastorer i Lapp-
marken; alt detta säkert för att sprida ljus och Christliga dygder 
i Orten; han talar om många helt och hälft af satta, skrapade eller 
eljest illa anskrifna präster i Lappmarken, allt såsom en följd af 
okunnighet (se pag. 29)9). Häröfver torde kunna påminnas, att 
helt eller hälft afsatta, eller skrapade finnas äfven, ty värr, annor-
städes än i Lappmarken, och hvar hälst de finnas äro de träffade 
af rättvisans åskstråle, de sitta och begrunda fordna dårskaper, och 
deras enda öfriga rättighet är, att vara skyddade af lagen för vi-
dare åtal å de fel, för hvilka de äro straffade, vi lemna dem i fred 
och ro. Att bedöma P rester skåpets större eller mindre kunskaps-
förråd, kan så mycket mindre vara Recensentens afsigt, som hvar 
och en känner att den högsta lärdom icke alltid är åtföljd af Christ-
liga dygder, nit och drift att bestrida ett Embete. Den till hälften 
civiliserade känner redan att det är menniskans skönaste sträfvan-
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de att bilda själens förmögenheter, att ju närmare hon når målet, 
ju mera uppfyller hon sin bestämmelse, och visar sig hafva något 
öfrigt af hvad i Paradiset förlorades, neml. Guds — beläte; äfven 
nekas ingalunda att en präst bör äga kunskaper "på det han må 
kunna öfvervinna den som deremot säga" men å andra sidan be-
traktat hvad uträttar väl Hrr L. bland pöbelmassan med sin philo-
sophie, går han till Himlahvalfvet för att visa Skaparens oändliga 
storhet, vishet och magt, kan han få det svaret "ja hädäna gär bara 
fåfänga härskapä ha hittä opp". Går han till sina Historiska kun-
skaper för att göra nyttiga jemförelser öfver förfädrens förhållan-
den och öden, finner man att Allmogen i allmänhet har samma tan-
kar om Verlds-historien, som H : r L. om sagorna, rörande Lunken-
tus, blåfågel etc. Således är det gifvit att våra Präster i Allmänhet 
ega ganska tillräckliga kunskaper för att bibringa Allmogen det 
ljus, den behöfver och möjligen kan fatta, men en helt annan sak är 
det, att ega nit, god vilja, och en egen särskild skicklighet, att för-
walta det embete, enom blifvit anförtrodt, hvar om följande exempel 
må anföras såsom bevis. 

Före 1790, bodde en Prästman i Lappmarken, egde det ljusaste 
snille, war Philosophie Magister, Jurist, skref i åtskillige ämnen 
och vann pris, samt hade i öfrigt en skarp och satirisk penna, men 
han var despot, plågade allmogen med sina injurie processer och 
godtyckliga Lagar, predikade sällan, men förträffligt, läste dåligt 
för någre Lappgossar, tvang dem i stället till gröfre arbete; och 
slutligen straffade han sig sjelf ungefär på samma sätt som en 
London (?) Tvärtom dog en Prästman i Lappmarken för en liten tid 
sedan, i sanning i lifstiden utrustad med de enklaste kunskaper, 
man någonsin funnit hos en präst, men hans vandel var exempla-
risk, hans hjerta godt, hans nit om sin sak outtrötteligt, han dog 
saknad af sina får, som bära Stempelen af Herdens bemödanden. 
I närvarande tid saknar man också icke lefvande exempel på, att 
bokliga kunskaper utan mennisko kännedom och lefnadserfarenhet 
är ett slags gäsande ämne hos wisse skägglöse personer, som i 
synnerhet visar sig verksam för att pråla eller för att bedöma och 
critisera andra; icke för att lysa och vägleda andra. 

Widare har ock H: r L. icke allenast, som nämnt är, på åtskil-
liga ställen i sin Journal beklagat sig öfver sine Embetsbröders 
okunnighet utan äfven hälst (pag. 288) kastat skugga på deras 
uppförande der han talar om huruledes de under sista 50 åren 
"vikit för naturens ordning utgjort en massa af föga upplysning 
och grundlighet, ringa skicklighet och drift, samt till en del stor 
ovärdighet och dålighet och att det beklageligen synes som skägg 
här passerade för vishet, och buk för grundlighet", hvilket allt den 
den bildade och eftertänksamma läsaren så mycket säkrare torde an-
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se för en mindre väl granskad smädelse, som klokt folk föga skulle 
låta inbilla sig rigtigheten af sådane uppgifter, eller att en hel pro-
vince på 50 års tid föga haft någon duglig präst. Blygas måste 
H : r L. om man minnes några under denna period i Westerbottens 
Lappmarker bortgångne Prästmän, såsom en Lindahl, 2:ne Örlin-
gar, en Allenius, en Edin, 2:ne Sundeliner, J. Ångman, Milén, 
Engström och Blom, hvilka alla i anseende till sin vandel, nit och 
bemödanden, trotsa så väl H: r L. som efterverldens omdöme. De 
nu i dessa Lappmarker tjenstgörande kunna af lätt begripliga ord-
saker icke nämnas, men endast det torde allmänna opinionen såsom 
den domstol, dit man nuförtiden vanligen vädjar, få yttra att om 
K. Maj: t i Nåder skulle täckas förunna Lappförsamlingarne Präst-
valrätt, blefve det för H: r L. rätt betänkeligt att täfla med hvilken 
som hälst af bröderna, om befordran. Visitatorerna som besökt 
Lappmarken och deras åtgärder klandras äfven, men af pur barm-
hertighet emot H: r L. skola vi icke nämna dessa aktningsvärde 
mäns namn, ty han skulle då blifva alltför mycket in competent, att 
bedöma Dessa ståndets arbetande hedersledamöter. Pag. 42 och 
följande om Lycksele Församlings sökta Prästval-rättighet är nå-
got som i hufvudsaken förbigås; emedan författaren så förvridit och 
vanstäldt de dervid brukade välmenta åtgärderne, att man ej ville 
oroa honom med att f ramlägga hans misstag inför allmänheten, utan 
må H: r L. vidare döma om proceduren bäst han vill och gitter. 
Dock några ord om den saknade valrättigheten. Herr Journa-
listen säger pag. 25, att en Pastor i Lappmarken har samma rättig-
heter, som å Nedre landet; det är sant så mycket säkrare som åt-
skilliga Lappmarks Församlingar försökt inför Konungatronen, 
att undkomma de å landsbygden vanliga utgifterne till Pastor, men 
hafva i nåder blifvit ålaggde, att likt andre Sveriges jordbrukande 
inbyggare, jemlikt Kungl. Förordningen den 8:de Februari 1681, 
Kungl. Resolutionerne den 20 September 1720, och 12 Januari 
1733 erlägga desse afgifter; Men då således Lappmarks Nybyg-
garna hafva samma pligter emot sina pastorer, som Rikets öfrige 
allmoge f rågas : mon icke också då lika skyldigheter förutsätta lika 
rättigheter, eller må man hafva något skäl att förmoda, det Kungl. 
Maj: t , rätteligen upplyst om förhållandet, icke skulle i Nåder dela 
pligter och rättigheter lika emellan dess undersåtar? att H : r L. 
åberopar byarnes aflägsenhet såsom ett grufligt hinder för afhöran-
det af Prof predikningar och bewistandet af valet, är ett svep-skäl, 
ty, ett eller annat dagsverke kommer icke i fråga, då det gäller fri-
heten och ofta en 20 å 30 år ig nytta. Den kloke kan ock allt för 
väl umbära, att afhöra den profvandes declamationsförmåga, hälst 
den lika som hans fama merendels är känd förut. Men f r ågas 
det: hvarföre blef då icke Lycksele allmoge ense om val rättigheten? 



härpå svaras, att deras namn är skrifvit i minnets tempel, hvilka af 
rätt begripliga ordsaker äro räddare valrättigheten än haren trum-
man. Desse blygdes icke att dels sjelfva, dels genom dem värdiga 
agenter missleda allmogen, att sjelfvilligt beröfva sig en af de skö-
na rättigheter, som är förenlig med Svenska Constitutionen, ti-
dens anda och folkets rättigheter. Ett förskräckande exempel ha-
de nyligen inträffat då f råga i Lycksele uppstod om valrättigheten. 
En präst hade nemligen tjent flera år i en angränsande Församling 
såsom Adjunct, v. pastor etc. Han var Philosophie Magister, Ju-
rist och stor skribent, följaktligen en Höglärd man, åtminstone sa-
de han så sjelf, och visste ofta beklaga sig öfver sina opromoverade 
medbröders okunnighet, hans öfrige handlingssätt förtiges, men 
hvad hände? han sökte det lediga Pastoratet som han så länge före-
stått och de arma enfaldiga bönderna valde den ograduerade, ägta 
menniskovännen i stället för philosofisk djuphet. — Ack. Att en 
präst eller Pastor i Lappmarken hvilken såsom förut nämnt är, 
har samma pligter och rättigheter, som hans Embetsbroder i öfriga 
Sverige, borde vara skyldig att prsestera prsestanda lika med dem, 
kan ingalunda bestridas; ty rättigheter äro, eller åtminstone böra 
alltid vara åtföljda af skyldigheter, och nödvändigheten, att i sinom 
tid prsestera Pastoralexamen, skulle väl sätta mången i en nyttig 
verksamhet att utvidga sine kunskaper; men om en sådan pligt lika 
säkert skulle medföra någon synbar verkan för ändamålets vinnan-
de, församlingarnes uppbyggelse, är icke lika säkert. Utan denna 
visserligen nödvändiga Controll på kunskaper, har man i detta mer 
omtalade Lycksele, haft en Fjällström, Lindahl, Örling, som alla 
voro män, hvilkas namn alldrig förgätes af den Församling, der 
dessa ljus långt för detta slocknat. En omständighet förekommer 
äfven, som i någon mån talar för Lappmarks Prästerskapets befri-
else f rån denna pligt neml. den, att de flesta Pastoraterne derstä-
des föga äro indräktigare, än de bästa Klockare beställningarne å 
Landsbygden, och skulle den f rån skoltiden vanligen skuldsatte 
adjuncten ådraga sig en ny skuld för att fullgöra ifrågavarande 
pligt, vore han så mycket mer att beklaga som det lediga, eller le-
digblifvande Pastoratet föga lofvar att betala hans skulder. Också 
saknar man icke exempel på, att ej brist på kunskaper, men dere-
mot på mynt afhållit Lapp-präster f rån att prsestera Pastoral exa-
men. Och att H : r L. för egen del prsesterat Pastoralexamen, är 
något som länder honom till heder och derföre omnämnes med till-
laggd vördsam varning, att icke läsaren må misstaga sig, och anse 
denna talande merite hafva verkat påstående om efterföljd, såsom 
wilkoret för befordran till Lapp-pastoraterna; misstaget skulle verka 
det origtiga, att man kunde inbilla sig det någon fördel warit drif-
f jädern till påståendet och producenten kunde i slikt fall helt oskyll-
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digt blifva ansedd stående såsom den rycktbare Slompen i kärret. 
Se pag. 37. Knuten säges der vara upplöst.10) 

Pag. 42 omnämnes "Lycksele Församlings för det närvarande 
förvillade skick" men med hvad skäl eller af hvad orsak ett sådant 
yttrande kunnat fällas, känner ingen mer än H: r L. Wäl torde 
vara sannt, att i denna socken funnits eller måhända finnes någon 
eller någre sådane Domare som Syrack omtalar uti Dess 25 :te Cap. 
wers 19. 26 . , men om sådane varelser i någon mån kunnat för-
vilda en eller annan mindre bekant med werkliga förhållandena i 
Församlingen, eller om Diana, den ock Artemis kallades, en eller 
annan gång missledt eller vilsefört någre kringirrande fjäl lf järi l-
väsenden, såsom det ibland synes hafva skett; hafva de likväl icke 
egentligen blifvit förvillade, och aldra minst skulle väl nämnde Gud-
inna eller andra lyckligen igenfundna Cousiner11) (Se pag. 14) 
kunna förvilda en hel Församling. 

Det f rån Pag. 113 till 140 beskrifna marknadslifvet har i alla 
afseenden ett verkligt syskontycke med hvad annorstädes är så van-
ligt; endast det ovanliga skall, efter hvad Cousinerne wetat gifva 
till känna, hafva händt under färden, att det allmänt kända besyn-
nerliga Trollet Herr Ingen skall genom preliminaire Utslag blifvit 
berättigadt att kasta första Stenen på sällskapet för hvad som händt 
vid Sup-tallarne12), hvarefter målet af karavanen tagits i närmare 
öfvervägande, och sedan protocollet blivit behörigen Justerat af-
kunnades följande sluteliga 

UTSLAG. 

Alldenstund och emedan genom trovärdiga Cousiner upplyst 
blifvit att resesällskapet, wid samtlige Sup-tallarne och der före-
kommne förrättningar efter förmåga och deras kropps beskaffenhet, 
wari t hvarannan synnerligen lika; för den skull ålägges Hickare 
och Häcklare, att hvarandra i handen taga; hvarjemte åklagaren 
förpligtas att afstraffa sällskapet på sätt, och i den ordning som 
6:dte Capitelet 1 :ste af St. Pauli Epistel till de Galater, föreskrifver, 
som afsades på Rese Sällskapets Wägnar 

Ovälldig 

Änteligen förekommer måhända den sista men wigtigaste an-
märkningen nemlg. af H: r L. pag. 183 och följande gjorda jem-
förelser, emellan gamla och nya undervisningsverket i Lappmar-
ken eller emellan Lapp-skole inrättningen och Missionaire-väsen-
det, hvaraf man finner, att den förra eller Skolinrättningen an-
setts äga ett afgjort företräde; vilket ock Recensenten så mycket 
mindre vill söka bestrida som något alltid är mera än intet; ty om 
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än antagas skulle, att en Lapp-Skolemästare vore böjd för att med 
likgiltighet uträtta de åligganden som honom är anförtrodt, kän-
ner han dock det hans åtgärder wid årets slut komma att control-
leras, och är således tvungen att göra något, h varemot Missionai-
ren har lyckan att ingen kan bedöma, hvad han uträttat; ty, den som 
kan och vill göra det sannolikt, att hans undervisningsdistrict ut-
gör en area af 4 å 500 :de quadratmil (se pag. 189) är icke lätt att 
följa på spåren. Hvartill kommer att medgifvas måste, det man 
föga kan vänta, att en, som hunnit derhän att vara prästman, skulle 
afsäga sig all bequämlighet, alt deltagandet i sällskapslifvet, och 
endast uppoffra sig åt att likt forntidens Apostlar, i vilda ödemar-
ker uppsöka halfwildar, för att bibringa dem Christendomens ljus. 
Dock påstås ingalunda, att höga vederbörande misstagit sig, då 
ambulatoriska undervisningen på försök tillförordnades, ty, hvar 
och en känner att det är en Himmelswid åtskillnad emellan det som 
sker och det, som kan och bör ske. Med anledning af sednare al-
ternativet har man att ihogkomma Apostelen Petri åtgärder för 
Christendomens fortplantning, och såsom mera directe hörande till 
saken, den här förut nämnde Missionairen sedermera Doctor 
Högström, som ibland sin tids nomadiska hedningar, under stän-
dig fara för lifvet, utförde en verkelig Religions Reformation bland 
detta folk; och att nu med samma nit, samma uppoffr ing af all 
egen fördel och intresse mycket skulle kunna uträttas med ambulato-
riska undervisningen, vore icke svårt att bevisa. Men H: r L. er-
känner upprigtigt att han litet eller intet kunnat uträtta i sin sak, 
hvilken erkännelse Lappmarkens flästa innevånare anse för det 
wackraste och mest rigtiga, af hvad hans bok innehåller, hälst man 
hoppas att i nästa å rgång skall lika uppriktigt bekännas att han 
icke haft tid göra sig någon synnerlig möda med sin tjenste befatt-
ning. Emellertid och intill dess detta sker har han lemnat oss sin 
dag Journal till rättelse, hvaraf slutas kan, huru mycken tid åtgått 
för att i sällskap med Slompen göra resor till Skellefteå, Piteå, 
Quickjock, Åsele och Stockholm, och huruledes annat gröfre arbete, 
kringirrande efter tjenstefolk m. m. likaledes upptagit mycken tid, 
som kunnat och bort användas till de enfalldigas Undervisning. 
Äfven hans Journal, som i sistnämnde hänseende äger sitt värde, 
måtte hafva tagit något af författarens tid för året. Endast eller 
föga annorlunda än tillfälligtvis, då slumpen gjort, att Slompen &• 
Comp. kommit till de ställen, der Lappar varit vistande, synes nå-
gon examen med åtföljande orationer hafva egt rum. Således vill 
åtminstone Lappmarkens innevånare icke antaga H: r L:s upp-
gifna skäl emot ambulatoriska undervisningen förr, än han sjelf 
återvänder, så väl f r ån sina mindre nödige långväga resor som 
från Critiquens område, till sin rätta jurisdiction som icke lärer 
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vara synnerligen vidsträcktare, än till och öfver Lapp-Chatecheter-
ne i Piteå Lappmark. Derföre och sedan behörigt nit och bemö-
dande blifvit användt, synes tiden vara inne att rätteligen bedöma, 
hvilketdera undervisningssättet bör anses äga företrädet. 

Widare hade så wäl Recensenten, som alla som äro eller varit i 
tillfälle att lära känna Lappska allmogens nu warande ställning, 
önskat att H: r L. velat wisa och bewisa hvad som är det nödvän-
digaste att göra för detta folk, neml. att så wida möjligt är, sätta 
det i tillfälle att antaga Svenska Nationens näringsfång och lef-
nadssätt, ty, om vi undantaga H : r L:s födelsebygd Arjeplog, som 
åtminstone ännu ett seculum torde i ordets rätta bemärkelse för-
blifva Lappmark, är det påtageligt att Lappska Nationen i Wester-
bottens öfriga Lappmarker, med stora steg närmar sig till sin un-
dergång. Ordsaken dertill är odlingens framträngande ända till 
och innom detta Nomadfolks sista tillflyktsort, fjällarne, hvarest 
Naturens Herre äfven nedlagt några förmåner, som göra det till en 
möjlighet att jordbrukare der kunna vistas, och hvartill Lappar före 
trädesvis borde vara berättigade, så snart de dertill förwärfvat er-
forderlig skicklighet. De finge då bebo sina fäders jord, der de 
njutit trefnad så länge de icke saknat uppehälle. För att vinna 
detta ändamål är nödvändigt och för det närvarande hög tid, att i 
den mån omständigheterna medgifva, söka försvenska Lappska na-
tionen och för hvilket ändamål vi skola medgifva H: r L. Lappsko-
lornas företräde, de nuvarandes upprätthållande och de nedlagdas 
återupptagande; men detta med det uttryckliga förbehåll, att han 
medgifver, det en skola är på sitt rätta ställe, då den är placerad å 
ort och ställe, der eleverne äro och vistas. Således och då Lycksele 
Lapp-schola, som först anlades i Piteå Stad, som den tiden ansågs 
såsom Lappmarkens medelpunkt, sedermera efter Kongl. Maj : t s 
Nådiga förordnande 1631 flyttades till Lycksele, eller den ort, der 
Lappar då wistades, bör den nu på samma grund, då inga Lappar 
mer finnas boende i nästnämnde socken, förflyttas till fjällen, det 
will säga, till ett lämpligt ställe uti Stensele fjälltrakter, hvarest 
redan om 30 styc. Nybyggare finnes, som med bequämlighet skulle 
kunna besöka den Kyrka, som å trakten borde, i mindre betydande 
Schala, uppföras, och hvarest scholemästaren tillika kunde vara 
Capell-präst eller Comminister, såsom sådan skulle han i dubbelt 
hänseende kunna blifva nyttig. Fjälltrakterne blefwo befolkade 
med boställe eller jordbrukande inbyggare, och det betydeliga för 
Landet nyttiga ändamålet skulle omsider vinnas, att en communica-
tion med Norge efter Ume Elfs Wattendrag, öppnades med Wester-
bottens och Lycksele Lappmark, då den klandrade eller för tidigt 
tillkomna vägen till Lycksele skulle komma väl till pass. Lappmar-
kerne, som härigenom kommo i närmare beröring med Nybyggare,, 
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bleve vane med deras yrke och lefnadssätt, och skulle då häldre 
wälja detta vita genus, än deras förra Nomadiska. Om hvilket allt 
bewis ingalunda saknas i fall H: r L. aktar skäligt göra dem nödiga. 

Slutligen torde författaren till desse anmärkningar få erindra 
den vördade Läsaren, att afsigten med de samma endast warit att 
söka rätta de misstag eller mindre rigtiga, ibland något stötande ut-
tryck, som H:r L. i wisse hänseenden (anför) måhända dels för 
att roa läsaren och dels derigenom, att han såsom nyligen kommen 
till Orten, icke hunnit förwärfva sig tillförlitlig kännedom i alla 
ämnen, som omskrifvits. Skulle ock satirens udd i någon af an-
märkningerne såra den, som den vidrörer, får man erinra om H:r 
L. egna ord "Att han varit obuden att skrifwa", en lika obuden har 
sökt svara honom, och den sårade torde förr än han fäller Domen 
kasta ögat på Salomons Ordspråks-boks Cap. 9:de v. 8—9. Re-
cencenten har tagit det bättre alternativet såsom gifvet — framti-
den visar om han misstagit sig. 

* * 

* 

Lod i Lcestadii Journal, som av förf. till Anmärkningarne upptagits 
till kritik. 

P a g . 7 8. 

"Det första som här (i Långträsk) mötte mina ögon, var en stor tunna, 
hvilken stod tätt invid bron och nyttjades till afträde. Den stod alldeles öp-
pen, och ymnige qvittencer på Guds gåfvor stodo der för hvar mans ögon, 
som ut- och ingick, att skåda. Så läsare Arvidsjaurs-boerna äro, synas de 
likväl icke hafva anmärkt, hvad som står skrifvet i 5. Mos. B. 23 cap. 12—14 
vers. Imellertid röjde denna anstalt omsorg för åkerbruket, och en Sophist 
skulle kunna här bry Cicero för hans påstående, att intet, som är t u r p e, 
kan vara u t i 1 e". (d. v. s. att intet, som är att skämmas för, kan vara till 
nytta). 

2) P a g . 13. 
"Men för att återkomma till Chrträsk och dess tilltänkta kyrkobyggnad, 

så var nyttan och behovet af denna så påtaglig, att icke ens de mest interesse-
rade motståndare mot klyfning och nya kyrkor haft något mot denna att in-
vända. Ja man kan med fullt skäl påstå, att ingen kyrkobyggnad i Lappmar-
ken som skett för Svenskar, haft så goda skäl för sig. Denna kyrka, belägen 
i en by af omkring 30 hushåll, skulle vara den enda i Lappmarken, som äfven 
under mellansöndagarna hyste talrika åhörare. Den här blifvande socknen 
skulle säkerligen genast komma att utgöras af 60 å 70 rökar, och hvad skulle 
ej inom kort tid ske? Men Öhrträskboerna ville helt och hållet skiljas från 
Lycksele, och just deri låg knuten. De trodde sig ej tillförlitligt kunna löna 
en capellpredikant, om de ännu dess utom skulle nödgas löna pastor i Lyck-
sele. De önskade dessutom att i hast förblifva försatte utom kretsen af de 
intriger, tillställningar och egenmäktiga tilltag, som en tid bortåt oroat Lyck-
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sele. De fruktade för kostnaden af en ny prestgårdsbyggnad i Lycksele, un-
der det de själfva skulle vara nödsakade att bygga kyrka och prestgård i sin 
by." 

3) P a g . 16 ff. 

Då Lasstadii diskussion om den nya Lyckselelandsvägen är alltför vidlyftig 
att i sin helhet här kunna citeras, må blott några karakteristiska utdrag ur 
hans resonnemang anföras. Så skriver han pag. 17: 

"Man säger, att en landsväg skall befrämja landsculturen m. m. Det gör 
den ock, så vidt den öppnar en förr tillsluten communication, eller åtminstone 
gör den lättare och beqvämligare." "Men härvid gäller samma anmärk-
nig, som är gjord vid anläggning af nya kyrkor: en landsväg befordrar ej 
cultur och population i hvilka omständigheter och förhållanden som helst. En 
kyrka som ingen besöker, och en landsväg som ingen reser, bidraga just jemt 
lika mycket till sitt ändamål. Att ingen reser efter den nya landsvägen till 
Lycksele, kan väl ej påstås, ty, när resande om sommartiden besöka Arie-
plog, Quickjock, Karesundo och andra orter, till hvilka ingen landsväg är an-
lagd, hvarför skulle ej då någon också kunna besöka Lycksele och dervid be-
gagna landsvägen, efter sådan finnes? Imellertid lärer svårligen kunna be-
visas, att culturen härigenom något vinner. Tjenstemän, som för angelägna 
förrättningar och vetenskapsmän som för nyttiga forskningar besöka orten, 
skulle göra sin tour, om ock ingen landsväg funnes. Men äro de af den be-
skaffenheten, att de ej kunna färdas till fots, så lärer landet och det allmän-
na ändå ringa nytta skörda af deras resa. Ty låt vara, att de kunna åka 
fram till Lycksele kyrkoplats, så upphör landsvägen där, och på dervarande 
ljunghedarne lära föga märkvärdigheter vara att upptäcka. För sådana åter, 
som villja resa för att roa sig, d. ä., till att fördriva tiden, är denna landsväg 
möjligen rätt välkommen och angenäm; men enda följden af deras resa är, 
att de som skola skjutsa, få förspilla en dyrbar tid med att söka rätt på sina 
hästar, som gå på bete i villande skog och mark." 

4) Pag . 2 6. 
"Ty här (i Lappmarken) måste i själva verket en prest vara, som en an-

nan Moses, sitt folks både prest och prophet, läkare, lagstiftare och — (sit 
venia verbo!) — konung." 

P a g . 2 7. 

(på tal om presterskapet i Lappland): 
"Kronobetjeningen och dess tjensterapporter ega sitt värde; men en mecha-

nism blir ej ändå mer än en mechanism. Häraf torde man finna att en prest 
i Lappmarken bör ega något annat än en vanlig ekklesiastik handtlangare-
skicklighet, om han skall vara nyttig på sin plats". 

e) P a g . 2 4. 

Angående s t r ö m r e n s n i n g e n i U m e å ä l v : Av kungl. maj:t 
tillsattes år 1819 en strömrensningskommitté bestående av statssekreteraren 
A. G. Mörner, K. J. af Nordin och major C. P. Hällström, vilken kommitté 
hade till uppgift att ombesörja "strömrensning" i Umeå-, Vindel- och Indals-
älvarna samt Ljungan. 
Jfr följande not 7. U t g. a n m. 
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7) P a g . 24 . 

"Allmänna opinionen i orten är härvid högt stämd emot den man, som 
skolat hafva hufvudbestyret vid dessa strömrensningar, och nu lärer av staten 
åtnjuta en ej obetydlig lön såsom forss-styrman vid samma elf — en befatt-
ning, som han dock aldrig lärer befatta sig med — samt pension i egenskap 
af krympling, som han skall ha blifvit i och för strömrensningen, men som 
dock ej kan förmärkas. Man talar om förslösande af statens till denna ström-
rensning anslagna medel, som denne man skall vara skyldig till, och en scan-
daleus liderlighet, för hvars befrämjande han till någon del användt dem. 
Hvad af allt detta kan vara grundadt eller ogrundadt, det kan jag ej afgöra; 
men, att åtminstone icke allt är ogrundadt, tar jag för afgjordt, ty "aldrig ry-
ker det utan det är eld", och mannens charlataniska väsende gör åtskilligt 
sannolikt." 

8) P a g . 2 6. (Jmfr not 4 och 5). 

9) P a g . 2 9. 

"Fullkomlighet är oförenligt med menskliga inrättningar; men ändamålsen-
lighet bör ej saknas. Huru vill man finna "skicklighet" bland Lappmarkens 
presterskap, eller vänta, att denna skall söka sig hit och här slå ned sina bo-
pålar, när dess namn helt och hållet är uteslutet ur listan på dem, som här 
skola vänta befordran, när valförrättaren nekar att på dem göra något afse-
ende, när den värkligen är bannlyst från Lappmarken. Hvem bör väl då undra 
att man finner så många helt- eller hälft afsatta, skrapade eller eljest illa an-
skrifna Lappmarksprester. 

Svenska Lagen bestämmer skicklighet och förtjenst som befordringsgrunder. 

Cicero prisar ofta förfädrens vishet i deras lagstiftning; men våra lag-
stiftare förtjena ostridigt ej mindre ett sådant loford för denna författning. 
När den nu gäller för hela riket, hvarföre skall Lappmarken ensam vara ute-
sluten från förmånen af dess tillgodonjutande. 

Vid befordringar inom Lappmarken göres nämligen, som sagt är, alls in-
tet afseende på skicklighet, utan endast på tjensteår; så har åtminstone praxis 
varit under de sednaste 50 å r e n . . . " 

10) P a g . 3 7. 
"I Lappmarken finns pastorater till vidden vida s törre och numera äfven 

till folkmängden lika stora med många nere på landet; kan man väl då tro, att 
de inga kyrkoherdar behöfva? Och, i händelse de dem nu förestående pasto-
rer ej äro det, hwar äro då deras kyrkoherdar? Men, torde man säga, om 
pastoralexamen föreskrifves såsom ett villkor för befordran till pastorat i 
Lappmarken, så torde brist på sökande uppstå. Den knuten är lätt upplöst. 
Man kan till en början antaga den ordningen att de, som aflagt pastoral-
examen, ovillkorligen befordras framför dem, som ej aflagt den, men att äfven 
de sednare kunna i nödfall befordras. Det skall snart visa sin goda verkan." 

") Pag . 14. 
"Måndagen den 8. jan. reste jag från Öhrträsk till Långsele . 

I Långsele mötte mig genast, som jag steg inom dörren, en quinnsperson, 
som temligen förnämt frågade: "Hvad är min Herres namn?" Som jag nämn-



61. 

de detta, föll hon mig genast med häftighet om halsen och kallade mig sin 
kära cousin. Förhållandet var ock verkligen så, och jag kunde äfven, både af 
röst och anletsdrag igenkänna henne, att hon var af släkten. Men som jag 
märkte, att hon ej var i nyktert tillstånd sökte jag undandraga mig hennes 
caresser. Härpå beklagade hon sig, "att hon gifvit sig i bondhopen", hvar-
före, som hon trodde, hennes slägtingar ej mera ville kännas vid henne. Hen-
nes far hade nämligen varit pastor i Lycksele men hon var nu gift med en 
nybyggares son, sedan vissa omständigheter förutgått, som förberedt detta äk-
tenskap vilket också nu genom äktenskaps skillnad skulle upplösas: ett pheno-
men som då ej för sista gången yppade sig just i detta Lycksele." 

12) P a g . 1 3 4 o c h 1 3 8 . 
"När man far från andra städer och orter, så har man milstolpar och fjer-

dingsstolpar, som äro att gifva akt uppå; men från Arjeplog har man s u p -
t a l l a r , det ä r : någon märkelig tall, der man enligt gammal häfd gör halt 
och tar en sup. Här kan man märka, att det är värsta föret i portlidret, ty 
från Arjeplog är till närmaste sup-tall icke långt; men sedan tål det allt, in-
nan man kommer till den dernäst i ordningen varande. Sup-tallarna ä ro san-
nolikt ett påfund af tingsherrskapet, ty af Lapparna kan man ej vänta en så-
dan regularitet: hvar tall der begärelsen faller uppå och tillfredsställes, är för 
Lappen en sup-tall Äfven mitt på sjön tar han flaskan ur barmen och tar sig 
en klunk. Derföre hafva sup-tallarna på denna norra karavanvägen (till Arje-
plog) börjat allt mer och mer råka i förgätenhet, sedan tingspersonalen ej mer 
reser der fram . . . . 

begåfvo vi oss på vägen till Gråträsk 3 1/2 mil från Arvids-
jaur der vi skulle taga nattqvarter. Jag körde åter ensam med Slompen. På 
en kulle, ungefärl. mitt på vägen, gjordes halt, och man tog förmodligen en 
ressup, hvilket jag dock ej nu säkert erinrar m i g . . . Men i den här befintli-
ga suptallen bodde visst något troll; ty, när jag körde åstad, gick selknappen 
upp och ändan af ena skackeln stötte mot en stor tall med den påföljd, att 
hela skackelverket gick i lika många bitar, som det ursprungl. var samman-
satt utaf, och der blef jag s tående. . . " 



E T T Y R K E P Å A V S K R I V N I N G 

Den siste kardmakaren i Umeå och hans hantverk. 

Av INGRID PETTERSSON. 

ävnadskonstert kan kanske sägas vara på modet för närvaran-
de? Garnet till vävarna köpes dock numera oftast färdig-
spunnet. Både garnet till varp och till inslag. Visst finnas 

de, som klippa sina får och spinna sin ull — men många äro de 
icke. Vilka av de uppväxande flickebarnen kunna månne karda en 
tyll av ullen eller spinna en snäll full med ull tråd? Kanske de äro 
flere än folk i alllmänhet tror. 

Men kardorna varmed ullen behandlas, de äro numera fabriks-
tillverkade. Och dock är det inte många årtionden se'n dessa red-
skap tillverkades enbart för hand. Många personer här i Väster-
botten hade då sitt levebröd av kardornas tillverkning och försälj-
ning. 

En av de få kardmakare, som ännu lever kvar, och som så smått 
sysslar med sina kardor, är herr Frans N. Jonsson i Ålidbacken, 
Umeå, och han har godhetsfullt ställt sitt vetande och sina redskap 
till förfogande, för att hembygdsbokens läsare ska i ord och bild 
få några intryck av detta snart helt förgätna hantverk. 

Kardorna, kåren, äro gjorda av skinn och trä. Kardmakaren 
köpte garvade skinn, vilka han själv "skräddade" d. v. s. skar ut till 
stycken, lämpliga till kardor och skrubblor. Bästa skinnen erhöllos 
av vuxna får. Stycken skars ut å ömse sidor av ryggen, så att skinn-
styckena mitt emot varandra blevo ett par. Då blevo paren jämna, 
och svarade emot varandra i tjocklek och styrka. Var skinnet stort 
blev det två rader kardskinn på ömse sidor av ryggen. Ryggsidan 
d. v. s. kanten mot ryggen på skinnstyckena skulle komma på kar-
dans framsida. Den sidan av skinnbiten var nämligen tjockast, och 
framsidan av kardan var mest utsatt för nötning. 

Sedan skinnen voro sönderskurna, blöttes skinnbitarna i ljumt 
vatten. Bitarna spändes sedan över och fästes med nubb i den s. k. 
kårstocken, en träram av den blivande kardans storlek. Skinnbi-
tarna vändes så att narvsia, hårsidan, blev rätsida och köttsidan 
blev baksida. På baksidan av skinnbiten fastklistrades sedan ett 
grovt papper. Så stacks hålen för tinnarna ut i den spända skinn-
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Kardmakaren i sin verkstad. 
Tråden lindas kring "kårveven". 
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"Revstolen" med "kårveven" samt tråden på "nystebeinet' 

Tråden, vilken lindats kring "kårveven", klippes av. 
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biten efter en förut färdigstucken modell. Redskapet, som då an-
vändes, kallades kärstick. Det bestod av ett träskaft med två in-
stuckna synålsuddar. På nålspetsarna brukade små skinnbitar, 
pålägg, trädas upp. De skulle motverka att hålen blevo för stora. 
I hålen "plockades", träddes, sedan de färdigberedda kårpinna, 
tinnarna, in. De voro tillverkade av mjukdragen, polerad järntråd. 
När denna tråd skulle göras i ordning till kardtinnar, användes 
förr i tiden en del redskap, vilka numera ersatts med en maskin. 
Först lades järntråden över en för ändamålet avsedd nystvinda, ett 
nystebein. Så lindades tråden över den s. k. kårveven, en ungefär 
fotslång jämten, vilken var försedd med en springa längst efter. 

Saxen, varmed tråden klippes av, och "krökjärnet" 
ställt mot ett "kårtak", samt "kårveven". 

Denna kårvev var fastsatt i en revstol av trä och vevades runt när 
tråden lindades upp på den. Revstolen kunde vara både större och 
mindre. Var den stor stod den på golvet, var den mindre, skruva-
des den fast i hyvelbänken. När kårveven hade lindats full klipp-
tes tråden av, först på ena, se'n på andra sidan av kårveven. Klipp-
ningen utfördes med en sax, kårsaxa, som hade kort egg och långa 
handtag, och som brukade sättas fast på revstolen bakom kårveven. 
När tråden klipptes av blev det en mängd mällor, märlor. Dessa 
märlor kröktes sedan i krökjärne, en järnbit av en blyertspennas 
tjocklek fäst på en plåtbotten. Järnbitens ena kant var sned, stod i 
jerning. Märlornas tinnar träddes in mellan järnbiten och plåtski-
van i utfilade skåror och trycktes ned mot den sneda kanten. Varje 
märla, eller som den kallades kårpinn, måste krökas för hand, och 
varje kårpinn bildade två tinnar i kardan. 

När herr Jonsson lärde sig kardmakareyrket var det hos en kard-
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Stiften "plockas in" i skinnet, vilket är spänt över "kårstocken". 

makare Brännlund i Umeå. Denne Brännlund skaffade sig se-
nare en maskin, vilken så småningom kommit i herr Jonssons ägo. 
I denna maskin klipptes och veks kardpinnarna, och tack vare den-
na kunde Brännlund, sedan han köpt den, göra minst lika mycket 
kardor som de två andra kardmakarne i Umeå tillsammans. 

Fr. v. två "kårstockar", en med skinnets rätsida och en med avigsidan ut, 
två skinn, ett avigt och ett rätt, samt det färdiga skinnet på "kårtake". 
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Kardmakaren med den maskin han numera använder för trådens 
klippning och stiftens krökning. 

Inplockningen av stiften i skinnen har alltid gjorts för hand. 
Det gällde att "inte språka bort tiden för sig", när man satt i det 
arbetet. I den mest använda hemgjorda kardan var det 27 rader 
med kårpinna, i grovkardor 20 rader och i mellansorterna 25 och 
23 rader. En person, som var flyt, riktigt rask och van att "ploc-
ka", plockade in i en karda på några minuter över halvtimmen, en 
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som var mindre rask på tre kvart eller så. Den omnämnde Bränn-
lund i Umeå brukade för några småslantar leja skolpojkar att sitta 
på verkstaden och plocka i åt honom. 

De färdiga skinnbitarna togos så ut ur kårstocka, kardstockarna, 
varefter de nubbades fast med små trådstift i kårtaka d. v. s. kard-
träna. Bästa och lättaste ämnet till dessa kardträ erhölls av al 
men tillverkades även av gran och furu. Ifrån byarna Brån, Strand 
och Berg i Vännäs socken köpte kardmakarne förr i tiden tusentals 
par av kardträämnen, ty där uppe fanns för gammalt gott om al. 

Det var vanligen gamla förgångsgubbar, som brukade ställa i 
ordning och sälja dylika ämnen. De spilkade sönder stammarna 
till längder, vilka kupades genom att de urholkades svagt. Sedan 
de voro kupade, torkades dessa stycken på bastun, varefter de hyv-
lades med källhyvel, ristades ut till lämpliga storlekar efter modell, 
varefter de täljdes eller sågades ut i bitar, vilka vanligen voro 8 
tum långa, 6 tum breda och 5/8 tum tjocka. Dessa bitar voro drygt 
tilltagna, därför, att innan skinnen sattes på, måste sprickorna i 
kanten på träna tagas bort. Detta arbete utfördes vanligen av 
kardmakarne själva. De kantade också av varje hörn med kniv 
samt skuro in skaften, vilka de snickrade av trasiga kardträämnen. 
De färdigtillverkade kardorna justerades sedan med ett stättjärn, 
så man skulle vara säker att t innraderna voro så som de skulle vara. 

Skinnen till skrubblor tillverkades på samma sätt, men de voro 
dubbelt större än kardskinnen. 

Både kardor och skrubblor kunde säljas utan tak, utan att fästas 
på trä, om någon, som hade sina tak hela och riktiga beställde dy-
lika. 

Kardorna såldes dels efter beställning direkt till förbrukarne, 
dels reste kardmakarne ut till marknaderna, som om vintern höllos 
på olika platser. De marknader Jonsson vanligen besökte voro de 
i Åsele och Nordmaling. 

Dessa marknadsresor voro då riktiga äventyrsresor. Vägarne 
voro uselt eller alls intet underhållna, telefoner funnos ej, och hus-
och stallrum i byarna uppåt vägarne voro ofta både svåra att erhål-
la och av sämsta beskaffenhet. Resan till Åselemarknaderna vinter 
och vår tog då vanligen 5 dagar i anspråk. Blev det oväder be-
hövdes ännu längre tid, och då kunde också hända, att resan blev 
helt enkelt stoppad av snömassorna. 

Kardmakarne slogo sig vanligen tillsamman med de övriga af-
färsmännen, vilka besökte marknaderna. Två personer slogo sig 
vanligen tillsammans om en skjuts, "togo halvskjuts". Men det var 
minsann inga grannskjutsar . Skrindorna, vilka begagnades till 
åkdon, kilades ut bak och fram, för att så mycket hö som möjligt 
skulle kunna medtagas. De resandes "matspannar" och deras lå-
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dor med varorna, som skulle säljas, bundos dels bak på skrindorna 
dels ställdes in uti dem i höet. Uppe på lådorna sutto så de resan-
de, klädda i skinn f rån topp till tå med fötterna i höet där rum fanns 
mellan kistorna. 

Mellan marknadsresorna gjordes resor till förbrukarne i den 
mån kardor medhanns att tillverkas. Ofta reste då herr Jonsson 
norrut genom socknarna Bygdeå, Nysätra och Lövånger. 

TILLÄGG. 

Sedan ovanstående uppsats befordrats till trycket, har red. erhållit 
meddelande om, att den gamle hedersmannen, kardmakaren F. N. 
Jonsson på Ålidbacken i Umeå, lämnat det jordiska. Frid över 
hans stoft! 

Enligt ett av den avlidne i livstiden uttalat löfte, kommer hans 
uppsättning av kardmakeriverktyg att tillfalla Umeå museum. 

H. Mn-P. 



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

V Ä S T E R B O T T E N . 

Av E. SVARTENQREN. 

Det stora Indelningsverket, den skapelse, som i århundraden 
uppburit det svenska försvaret, genomfördes ingalunda på en gång. 

I Upland, Östergötland, Dalarne m. fl. län kom detsamma till ut-
förande 1682. Tvenne år senare hugnades Kalmar, Kronobergs 
och Jönköpings län med gåvan. Skaraborgs län jämte ett par andra 
f ingo den 1685, Vermland 1686. Västerbottens allmoge har i alla 
tider och kanske mer än andra läns velat pröva och döma, innan den 
beslutar sig för nymodigheter. Först 1694 erhöll länet samma för-
mån som de övriga. I sin framställning till Konung och Regering 
pekar allmogen särskilt på den vinning det nya verket medfört för 
befolkningen i Dalarne, väl vetande, att när denna kritiska och 
självrådiga landsända blivit tillfreds, kunde ock den västerbottniska 
låta sig nöjas med den konungsliga nåden. 

Många medarbetare hade Kungen givetvis i detta arbete. En 
bland de främste var landshövdingen Baltasar Gyldenhoff, men ock 
vederbörande övriga landshövdingar och regementschefer. Inom 
det västerbottniska hövdingedömet voro landshövdingen i länet 
greve Gustaf Douglas och översten, baron Reinhold Johan von 
Fersen, sedermera bosatt å västerbottensregementets överstesäte, 

Vignettbilden: överstelöjtnantsbostället på Böle omkring år 1700. Teckning 
efter Svecia Antiqua. 
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Gran i Öjebyn, Piteå, det Gran, som brändes av ryssarna 1719 och 
varav grundmurarna än idag finnas i behåll. 

Roteringskommissionen sammanträdde i Västerbotten under 1695, 
vad Umeå-nejden beträffar i residensstaden den 15 maj. Bland de 
närvarande märkas de båda kommissarierna Douglas och von Fer-
sen samt regementets dåvarande överstelöjtnant, Schullerhielm. 
Roteringen genomfördes inom det vidsträckta länet under nämnda 
år. För att få far t på arbetet var det som kungen gjorde sin allbe-
kanta norrländska resa, då han vände först i Torneå. 

"I förbiresan besåg K. M. den gården, som skal blifva Öfver-
stelieutenantenssätet och ligger tu ert öfwer Umeå Elfw och hetter 

Böhle". Så gjorde han även med det blivande Överstebostället 
Gran invid Piteå och Kaptenlöjtnantsbostället Hedenslund, 1 mil 
f rån Luleå stad. Sistnämnda boställe var så långt kommet, att ko-
nungen övernattade i ett av rummen. Gården finns ännu i behåll 
och i det kungl. sovgemaket hänger nu på väggen en tavla, under-
rättande senare tiders barn, att Sveriges konung år 1694 legat en 
natt därinne. 

Högstdensamme var allt annat än nöjd med, vad han fann beträf-
fande detta Hedenslund. P å nedvägen till huvudstaden gör han 
åter ett uppehåll i Umeå, där han undertecknar nedanstående i 
transsumt upptagna skrivelse: 

Carl etc. = . = . = . Såsom vi förnimma, at en och an-
nan officerare under Edert anförtrodde Regemente, sedan 
som Landet honom med Hus och boställe försedt, intet der-
på, utan annorstädes uti socknen bor = . = . = . som Oss 
berättas med Capitainlieutenantsbostället särdeles wara 



skiedt: Altså är Wår Nådiga vilja och befallning, at i 
Edra Underhafvande Officerare tillhålla = . — . = , at de 
dem sjelfwa bebo och underhålla = . = . = . , så framt de 
wela undfly de böter, som eljest derpå följande Warda = . 
= . = . = . Af Umeå den 24 Junii Anno 1694. 

CAROLUS 
C. P i p e r . 

Det torde ej numera göra varken Kungen eller Capitaine H. A. 
Moritz något, om jag förråder, att gården vid det kungliga besö-
ket långt ifrån var i beboeligt skick. Det förnämliga sovgemaket 
hade helt enkelt iordningställts för det höga besöket. Tack vare 
de tredskande Råne-borna, som jämte Luleå sockenbor skulle upp-
föra bostället, hade detta ej blivit färdigt. Råneiterna gjorde under 
hela byggestiden allt för att slippa undan sin del av arbetet så myc-
ket som möjligt. 

För övrigt lär Kungen varit vid ett briljant humör hela resan, 
undantagandes, "at han under tijden kan hafva slagit nogle capi-
tainer om örene med sin degen, som endelig icke her observeres såå 
nöje"*), skriver en dåtida författare. 

Få svenska regenter ha' gjort så mycket för arméns krigsduglig-
het som Karl den XI. Också läser man i hans "Almanacksanteck-
ningar" om otaliga resor till och f rån än det ena än det andra Re-
gementet, hur han övade trupperna och alldeles särskilt "drillade" 
officerarna, hur han besökte och inspekterade boställena, hur han 
i all enkelhet gästade deras innehavare. 

Stora fordringar satte han på såväl manskap som befäl: 
En gemen soldats plikt och skyldighet är det, at han bör 

wara en oförtruten, hörsam och mycket lydaktig knekt. 
Fendrichen bör wara en sedlig, stilla, nykter, kysk och 

derhos tapper karl, den gudfruktig är och medynksam, at 
der någon fattig officerare eller soldat hafva förtjent något 
straff kan han med sina kamrater aflägga förböner för 
dem om pardon. 

En Capitain bör wara såsom en fader för sina barn: Så 
bör han sitt cotnpagnie försvara, beskydda, försörja; och 
när lieutenanten och de andra lägre officerarne äro något 
stränge, så måste capitainen vara något blid och familiar, 
på det at de gemene eller ringare icke blifwa för mycket 
oroade och i oträngt mål af någon ovettig officerare för 
mycket kvalde och underkufvade". 

* — "att han då och då lär ha slagit några kaptener om öronen med sin 
värja, vilket emellertid här icke fästes så stort avseende vid". 



Ritning till överstelöjtnantsboställe för Västerbottens regemente, signerad 
av Adelcrantz. (I Västerbottens regementes arkiv). 

"Dessein å caractersbyggningen å Böle. Approberas. Stockholm i Råds-
kammaren. Den 9 oct. 1760". Adolph Fredrik. 
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Böle boställe efter 1760. Rekonstruktion enligt Adelcrantz' ritning 
(jfr föregående bild). 

Vid tiden för Karl XI :s Eriksgata genom Sverige ända upp till 
Torneå voro, som framgår av det förut sagda, Kaptenlöjtnantsbo-
stället Hedenslund invid Luleå, Överstesätet Gran i Piteå och över-
stelöjtnantsbostället Böle invid Umeå påbegynta. 

Kort därefter igångsättes arbetet med majorshemmet Haapaniemi 
invid Haparanda, boplatsen för Regementets på den tiden ende ma-
jor, chefen för första bataljonen. Som chef för den andra funge-
rade överstelöjtnanten. Ungefär samtidigt med Haapaniemi eller 
de närmaste åren därpå kommo kaptensboställena till. Så Lagers-
holm, % mil in i Finland, Kungsvik-Nynäs i Kalix, Luleågård, dit 
de Hedenlundska kaptenerna vid 1700-talets början flytta, så Mar-
gretelund invid Piteå, Nyborg i Skellefteå. Detta sistnämnda blir 
så småningom majorsboställe, då kaptenen får flytta bort f r ån sta-
den till det en mil norröver belägna Strömnäs i Kåge. Närmast 
intill söderöver bodde kaptenen och chefen för Lövångers komp. i 
Selsbergs säteri. Halvvägs här i f rån till Umeå ungefär låg Bygdeå-
borg, där cheferna för Bygdeå komp. hade sitt hemvist. Umeå-
kaptenen bodde i det bristfälliga och ofta omskrivna Hartwigsgård, 
regementets sämsta boställe. Ännu en kapten hade boställe, Rege-
mentskvartermästaren. Säteriet låg på det utomordentligt fagra 
Björknäs invid Kalix, tvärs över älven och mitt emot Nynäskapte-
nens hem. 

Drottning Kristina hade år 1649 fastställt antalet boställen inom 
regementet till 96, därav 30 för officerare och återstoden för under-
officerare. 

"Festina lente" säger ett latinskt ordspråk, skynda långsamt! Så 
skedde alldeles särskilt beträffande hemmen för subalternofficerare. 

På Överste von Fersens framställning om gårdar även åt dessa 
svarar Konungen i dec. 1695, att nämnde officerare "böra wara be-
nögne med de Inqwarteringspenningar, som vi dem redan förord-
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överstelöjtnantsbostället på Böle. "Caractersbyggningen 1865". 
(Teckning efter fotografi). 

nat. = . = . = . Dock måste Landet deremot åtaga sig efter han-
den at uppbygga nödige Hus för dem, när någre beqwemlige stäl-
len dertil utsedde blifwa". 

Så kommo de ständiga krigen under och omedelbart efter Karl 
den XII:s tid, då tanken på hus och hem hörde till det, som göm-
des i minnets skrymslen. När officerarne vände åter efter ofreds-
åren eller f rån fångenskapen, förnyades framställningarna om hem-
men för löjtnanter och fänrikar. Resultatet blev lika klent även nu, 
fastän supplikanterna hos Konungen utbådo sig "ömsint skärskå-
dan". En upprepad framställning 1764 ger även den till resultat: 
"fördenskull är det Wår Nådige Wilja, att härmed efter förra wan-
ligheten förblifwer". Så löd Adolf Fredriks beslut den gången, 
men kort därefter lyckas de trägna officerarna få sina önskningar 
uppfyllda. Nu få vi göra bekantskap med löjtnantsboställena Tu-
reholm uppe vid Övertorne, Landet i Kalix, Andholmen i Råneå, 
Wilhelmsdal i Piteå, Strömsholm i Skellefteå, Fredriksberg i Bur-
träsk, Bäckegård i Bygdeå, och Axla i Umeå, sam fänriks- och adju-
tantshemmen Stjerneholm, ett par mil uppåt norra Finland, Peters-
berg, Ö. Vojakala, Johannesberg, Kalix, Oäddeborg, Gäddvik, % 
mil f rån Luleå, Gyllengård, Piteå, Selslund, Lövånger, Tureberg, 
Nysätra, och Hedlunda, Umeå. 

Tvenne boställen hava ännu icke nämnts: det vid samma tidpunkt 
inrättade säteriet för sekondmajoren, Nyborg invid Skellefteå stad 
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samt det något senare tillkomna Regementsskrivarebostället Bo-
näs, 7 km. f rån Piteå stad, ett av de största boställena. 

Växlande hava de gamla gårdarnas öden varit, kanske ej mindre 
skiftande än de människors, som bott därinne, som älskat och lidit, 
som strävat och arbetat. Inom dessa väggar hava människorna 
fötts till världen, blomstrat upp, setts falla av och dö, men själva 
stå de där, nästan alla, de gamla gårdarna än idag. Endast tre av 
dem finnas ej mer, ett par hava iklätt sig en storartad klädnad, om 
vilken de forna fänriks- och löjtnantsgårdarna helt visst ej kunnat 
drömma. Några se rätt moderna ut, kanske mest utantill. De allra 
flesta hava undergått liten eller ingen förändring, se så gammal-
modiga ut, att man tror sig komma in hos gamle major Ulfhielm 
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eller i det musikälskande Lagerborgska hemmet, väntar sig mötas, 
på trappan av ett glatt "Välkommen till Selsberg!" eller hälsas av 
klingande musik f rån taffel, horn och flöjt och fiol på Nynäs. 

Skiftande hava som sagt de forna säteriernas öden varit, och det 
skulle föra mig alldeles för långt, om jag nu skulle söka skildra 
den utveckling, de genomgått under tiderna, om jag ville föra mina 
läsare tillsammans med dess många beboare. Därför vill jag en-
dast ge några korta drag från en del av hemmen. 

Som sig bör hälsa vi då först på i Böle invid Umeå. 
Karl den XI var så mån om, att "Der Obristlieutenant" vid 

Hans Maj :ts Regemente i Westerbotten skulle komma under tak for-
tast möjligt, att han av egna medel skänkte den då för tiden allt 
annat än ringa summan av 600 Rdl som hjälp vid byggandet. 

Högstdensamme besåg den 25/6 1694 "den gården, som skal 
blifwa Öfverstelieutenantssätet och ligger tuert öfwer Ume". Då 
förtiden hette överstelöjtnanten A. Lagercrona. Han blev med ti-
den general och en av Karl den XII :s mest betrodde män. Alltför 
mycken f ramgång och ett oerhört vinstbegär och ful snikenhet togo 
med tiden herravälde i hans själ. Den forne kungagunstlingen 
avsattes och fördrevs f rån hären. Sitt återstående liv framlevde den 
fordom så mäktige mannen under ständiga processer och rättegån-
gar mot K. Maj: t och Kronan, mot allt och alla. 

Fastän gården ej låg längre bort f rån staden än tvärs över älven 
klagade Lagercrona över läget och försökte få bo inne i själva Umeå, 
men förgäves. För övrigt vill det synas, som om det bort vara ho-
nom egalt, var gården låg. 

Han hade nog ej vistats där många timmar, enär de ständiga 
krigen ej tilläto herrar officerare att stanna hemma. Hela bostället 
sköttes under Lagercronas tid av tre gamla uttjänta soldater. Efter-
trädaren, den kände och duglige Gideon Fock, anlitade samma trog-
na förvaltare. 

År 1709 var C. Brunschöld innehavare av den 17 tunnland stora 
egendomen med den långa, låga "charactersbyggningen" på 9 rum 
och kök. Hans hustru, fru Greta Brunschöld, en tapper krigares 
tappra hustru, fick ensam sitta som herre på gården ända till 1720. 
Hon fick vara med om den ryska invasionen, gårdens och stadens 
nedbrännande och ödeläggande av de ryska horderna både 1714 och 
1720. Först fem år senare påbegyntes uppförandet av den nya går-
den, som erhöll ungefär samma utseende som den brända, blott med 
något högre takresning. Om ej mindre än tre av de följande över -
stelöjtnanterna, A. M. Langman, E. Lagerbohm och J. von Böhnen 
får man veta, att deras f ruar eller änkor "ridit för rusthållet" längre 
eller kortare tider. Under Lagerbohms tid uppfördes ny dräng- och 
bagarstuga 1757 och fyra år senare får han flytta in i den stora 
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Böle boställe. Foto 1931. 

och fina gård, som än idag står därborta på Böles marker, om än i 
en nu något moderniserad klädnad. En hel rad fina namn ståtar 
gården sedan med: M. Klingspor, J. G. och Blasius af Donner, 
J. Bergenstråhle, sedermera Överste och chef för Regementet och 
fånge i Ryssland efter striden vid Vasa 1809. överstelöjtnanterna 
Ulfsparre och d'Orchimont bebo icke bostället utan arrendera ut 
det, den förre åt överstelöjtnant von Knorring, överstelöjtnant un-
der Bergenstråhle och fånge samtidigt med honom efter Vasa-stri-
den. Länets hövding, Landshövding af Schmidt, innehade arrendet 
åt d'Orchimont. Åren 1819—1821 finna vi en av krigets hjältar 
på gården, Överste D. W. von Fieandt, en gammal ungkarl, som 
tillhört Savolaxbrigadens män. Den för sitt sorgliga öde bekante 
Landshövding Strömberg hade en son, löjtnant Strömberg, som på 
1830-talet var arrendator därute. Sedan finna vi där Hovjäg-
mästaren och Kammarjunkaren Hjernkoff. 

Under åren 1858—1863 sitta tvenne välkända Umemän, M. Glas 
och G. Sasdén på Böle som skötare av jordbruket. De voro arren-
datorer åt Överste O. M. von Knorring. När pensionsdagen ran-
das flyttar denne med sin f ru , Friherrinnan Henriette de Geer, 1862 
till Vestmanland. Överste O. Edelstam lever helt visst än idag i 
gamla umebors minne. En dotter till honom levde ännu för några 
år sedan i Vännäs, gift med en affärsman därstädes. I det synner-
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Kaptensbostället Hartwigsgård, Umeå landsförsaml. (rekonstruktion utförd 
av förf. efter syneinstrument i Krigsarkivet). 

ligen fina, aristokratiska hemmet med de många minnena f rån det 
gamla krigarhemmet, levde den gamla sirliga damen i minnenas 
värld. Hennes största glädje var väl de åren, då hon från sitt sa-
longsfönster kunde blicka ned på Vännäs lägerplats och i minnet 
förflytta sig tillbaka till de tider, då far var chef för Regementet 
och hon som ung, firad skönhet var föremål för de unga officerar-
nas beundran. 

Gammalt och skröpligt såg Kapten Hartwig von Schmilaus bo-
ställe, Hartwigsgård ut, där det låg ute på Ytterhiske, bara en stuga 
och två kamrar under nävertak, redan då han flyttade in där. Bättre 
blev det inte under de närmast följande åren, och när den gamle 
ungkarlen lämnade gården 1774 till Kaptenen J. Axelsson, f å r han 
betala hela 540 rdl. i husröta. Axelsson tog bladet f rån munnen, 
skrev en lång och kraftig inlaga med en hel hop, rätt så pepprade 
sanningar: "Umeå sockens Capitainsboställe är beläget bakom all 
ära och anständighet, bakom böndernas gårdar, i prospect med de-
ras främsta uthus, in på torra sandheden, afskildt f rån all grön 
plats. Kunde väl anses nöjaktig för Herr Capitain von Schmilau, 
hvilkens hushållning icke alltid bestått af ens en piga och en ko utan 
ofta begått sig utan särdeles Ablissementer, då han som ogift en-
sam åtnjutit förplägnad hos en del herrskaper i socknen = . = . = , 
men för en jordbrukare, omgifven af barn och tjenstefolk ter sig sa-
ken annorlunda och af sådan beskaffenhet, att annan tomt, belägen 
framom bönderna och närmare intill hufvudåkern kan utses och ap-
teras. Man må grufva sig vid beskådandet af denna byggnings 
miserabla uppsättning och timring med grofva, glesa mossdrag till 
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fr i passage för hvarjehanda oväder. Då köket är söndrat f rån hvar-
dagsrummet, hur vill man laga mat och koka i en och samma spi-
sel, där brygges och bakas, simul och lemel, eller å en och samma 
t id?" 

Det var synd om herr Capitainen och minst lika mycket om fru 
Capitainskan! Någon annan förbättring tycktes vederbörande inte 
vilja vara med om än en tillbyggnad på ena gaveln av två rum. Sam-
ma ruffiga utseende hade gården alltjämt, samma bedrövliga läge 
behöll den ock. 

Några år senare slår sig en ej så litet känd man ner på bostället, 
förre fänriken på Stjerneholms säteri på finska sidan, sedermera 
Guvernören på St. Barthelemi, Kaptenen P. H. Rosén von Rosen-
stein. Sedan kommenderingen där borta i Västindien upphört, kom-
mer han hem till Sverige och Regementet, blir chef för Ume komp. 
En son till landshövding Strömberg, en kapten Strömberg, en an-
nan än arrendatorn av Böle, innehar gården f rån 1843. Han var 
gift med den 21 år äldre Sofia Eleonora Nortman. 

Jorden befinner sig numera i bondehänder och gården har skat-
tat åt förgängelsen. 

Det lilla fänriksbostället Hedlunda, alldeles invid dragonrege-
mentets övningsplats, var i väl 25 år hemvist åt Umekompaniets 
fänrik, däribland en Gyllengahm, en av Donner, löjtnant Ambro-
sius Bergman och fänrik Lockne. Så fick Regementet tre bataljo-
ner och chefen för den nya bataljonen skulle också ha boställe. 
Detta blev Hedlunda, som utökades både vad jorden beträffar och 
själva gården. 

Bland de majorer, som innehaft bostället må nämnas Frans Fran-
zén, en son till biskopen i Hernösand. Han var gift med Hedvig 
Rosalie Berton och ej mindre än 8 barn hade de. Efter majorens 
död skötte f ru Franzén i många år gården och jorden med hjälp av 
en gammal fanjunkare Viroix. Numera äges det gamla knekta-
hemmet av en jordbrukare Hansson. 

, t— r r -> 

K 

1 
lllllllllli ' 

* 
6 



82. 

Löjtnanten på Umeå kompani fick boställe först 1750. Gården 
fanns förut och stod redan 1733 nere vid stadshamnen, vari-
f rån den vid upphöjelsen till säteri flyttade till Västerhiske. Efter 
förste innehavaren, sedermera kaptenen Johan Axelsson, fick bo-
stället namnet Axla. 

Det var en stor gård, 35 alnar lång, 15 alnar bred med 5 rum 
och kök. I så värst gott stånd måtte den ej ha varit dåförtiden, 
eftersom löjtnant Löwenadler redan 1810 hade den turen att få 
en ny gård uppförd åt sig på den förras plats. Den nya gården, 
som var något mindre än den ursprungliga och med ett rum mindre, 
står där än i dag. Nämnde officer bodde å Axla till 1817, då han 
blev major.En Lövångersofficer, kaptenen C. A. Ulfhielm flyttar 
hit 1823. Jordbruket befann sig då i ett miserabelt skick, varför 
avträdaren dömdes att i vanhävd betala 60 rdl. Vad denne däremot 
lagt sig särdeles vinn om var själva gården. Den hade upprustats 
och tillbyggts så, att en major kunnat räkna bostaden sig som vär-
dig. Därför fick också kapten Ulfhielm ersätta sin företrädare med 
86 Rdl. 

De förut nämnda bröderna Strömberg sitta så efter varandra på 
Axla fina gård till 1845. Numera befinner sig gården i privata 
händer, sedan den en följd av år bebotts av inte mindre än 3 lant-
mätare. 

Axla är en synnerligen vacker gård med vid utsikt över väldiga 
jordbruksvidder. Vackra planteringar av syrén och björk finnas. 
På denna gård finner den besökande än idag den gamla, samtidigt 
med den första gården uppförda arrestlokalen för Ume kompani. 
Här förvarades efter kompanichefens order alla av "beska droppar 
och brännevin" överförfriskade knektar. Tätt invid ute på slätten 
övades manskapet i vapnens bruk. Först när utbildningen avsåg 
större truppförband, sammandrogs folket den tiden till de olika 
hedarna, Näsby hed, Pitholms hed m. fl. 

Vi lämna nu boställena inom Ume kompani för att hälsa på hos 
majoren Claes Anders Ulfhielm å Selsbergs säteri i Lövånger, far 
till den nyssnämnda kaptenen på Axla, där vi med stöd av förefint-
liga källor och någon fantasi kunna föreställa oss händelseförloppet 
på följande sätt: 

Det är några dagar kvar till julen år 1809 och f ru majorskan 
står vid bakbordet ute i köket. Allt annat än glad ser hon ut och 
en tår droppar ned på det mjölbetäckta bordet. Småflickorna sprin-
ga omkring på golvet därute och hugga i förbifarten en duktig deg-
klump f rån mors bord. De äldre, som putsa stakar och lampor, 
bära in dem i kökskammaren eller salen och vandra beskäftiga som 
mors stora hjälpredor mellan de olika rummen, där det stökas och 
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Hartwigsgård, Umeå, efter äldre fotografi. 

fejas till julen. Pigorna skynda med uppskörtade kjolar f rån ved-
bod och hölider till ladugård och stall. 

Inte en enda av dem alla ser riktigt glad och belåten ut. Hus-
bonden och sönerna, alla tre han tagit med sig ut i det förskräck-
liga kriget mot moskoviten, äro borta, borta i Sibirien, långt f rån 

Axla löjtnantsboställe, Västerhiske, Umeå. 
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kära, f r ån hus och hem. Drängen, gamle Lod, är också ute på 
samma färdeväg. 

"Mamma, mamma, det kommer främmande, ropar en av småjän-
torna. Fram till gården kör en släde med två pälsklädda herrar. 
De stiga ur och komma in, hälsa glatt och vänligt på den litet gene-
rade och mjöliga husfrun. Strax känner hon inte igen dem, men 
när pälsarna kommit av och tvenne officerare i den kära vester-
bottniska uniformen stiga fram, ömsom bleknar, ömsom rodnar hon 
och ropar: "Claes och pojkarna!" 

"Claes och pojkarna", upprepar överstelöjtnant von Knorring, 
den ene av de främmande, "de mådde så gott, när vi skildes f rån 
dem för 9 da'r sedan i Kuopio." 

"Di ä' inte i Sibirien då!" ropar den upprörda makan och mo-
dern, i det hon sjunker ner på en stol invid dörren: "Berätta, be-
rätta!" 

När von Knorring till slut talte om att: "I morgon kommer dom!" 
gned den lilla f run sig med det mjöliga förklädet riktigt ordentligt 
i ansiktet, färgade näsa och kinder vita av mjöl, lämnade de leende 
gästerna, rusade ut i köket och ropade: "Jäntor, pappa och pojkar-
na komma i morgon! Ni måste komma in!" Den främmande far-
brorn berättar om igen för ungdomarna om pappa och bröderna. 
Under tiden springer mor mellan sal och kök och trollar fram kaffe, 
färska bullar, nykärnat smör och annat gott. Ovanpå det hela 
kommer så fars långpipor, som så länge fått vila på den brunmå-
lade hyllan i hörnet av salen. När de två rest, fäller inte mor 
längre några tårar på bakbordet, nu ler hon, hon sjunger t. o. m. 
och så säger hon: "Gud vare lov". 

Nu rustas det med kläm och fart. Många timmar soves det inte 
den natten i den gamla kaptensgården, men så är också allt så ski-
nande rent och fint, när morgonsolen tittar leende in på de väntan-
de. Kl. 4 stiga pigorna upp, elda i den öppna spisen, koka mor-
gonkaffe i trebenspannan och bjuda f ru Anna-Fredrique en väck-
nings- och styrketår. Kl. 5 var även hon i farten och se'n komma 
småflickorna in med underkjol, strumpor och skor på armarna och 
f ram till den flammande brasan. Om en liten stund äro de färdiga 
allesamman och nu börjar dukningen av långbordet i köket. Allt 
skall vara färdigt vid 6-tiden, då de efterlängtade helt säkert kom-
ma. Kaffe ska' de först bjudas på och se'n en bastant svensk f ru-
kost, den första på två långa år. 

Strax före kl. 6 går majorskan en rond genom rummen och ser 
efter att allt är i ordning, sätter sig sedan i köksfönstret och vän-
tar med klappande hjärta. 

Plötsligt kommer en av småflickorna inrusande och ropar: "Det 
kommer fyra hästar på Skelleftevägen!" In på gården köra de. 
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Sekondmajorsbostället Nyborg, Skellefteå. (Numera Norra Fornminnes-
föreningens museum) 

I första släden sitta far och lillebror Otto, som ännu inga epåletter 
har, han är ju bara volontär, men i Sibirien har han ändå varit. I 
den andra åka de båda äldre bröderna, fänrikarna Bengt Fredrik 
och Claes Ambjörn. Stora famn och många klappar blev det; mor 
fällde t. o. m. en glädjetår. 

Alla tåga de först in i salen och titta sig omkring i det gamla väl-
kända rummet: Den ålderstigna, brunmålade byrån står där som 
alltid i hörnet vid dörren, pappas nötta skrivbord under fönstret 
bredvid och se'n utdragssoffan med det hemvävda vit- och blårutiga 
överdraget vid samma vägg och intill hörnet. Vid gavelväggen un-
der fönstret står det så ofta kvällsdags brukade brädspelsbordet, 
det kära spelet, där tärningar och brickor dunkat, och där själva 
majoren mer än en gång blivit jan. Ännu en utdragssoffa finns i 
rummet och har sin plats mot andra långväggen och mitt emot den 
förra. Samma utstyrsel som den mitt emot har den ock. Där 
bredvid under rummets tredje fönster återfinns det vackra blombor-
det. Här tronar och ståtar mitt bland andra vilande växter en i 
prunkande rött lysande julkaktus. Mellan ingångsdörren f rån för-
stugan och dörren till förstugukammaren står den i grönt skiftande 
kakelugnen och mitt på golvet det runda brunmålade salsbordet, 
också det prytt av en hemvävd duk. En enda tavla finnes i rum-
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met, en silhuett av pappa själv. På golvet ligga mattor i samma 
mönster och färg som bordduk och sängtäcken. Alldeles så här 
såg rummet ut när de reste till kriget, men nu, då de kommit hem 
därifrån, ser det dessutom så obeskrivligt hemtrevligt och inbjudan-
de ut, alldeles som om det gamla, enkla rummet blivit ungt på nytt. 

Och fars genomrökta pipor på hyllan fresta. Far säger också: 
"Nu pojkar ska' vi ha' oss en riktig pipa rök ändå!" Men mamma 
Ulfhielm, som börjar känna sin husmoderliga storhet och makt åter-
vända, låter dem förstå, att kaffet kommer före. Så stiga de då ut 
i köket, där de bänka sig runt det långa bordet med de stora gren-
ljusen. Mor och de andra sitta fulla av spänd förväntan att få höra 
och åter höra om krig och fångenskap. 

Far och pojkarna äro nästan lika ivriga att få reda på, hur det 
gått med jordbruket, om rågen slagit väl till, om de fått många tun-
nor potatis, hur hästar och kor må och så för all del litet skvaller 
om grannarna. 

Unge herr Bengt, som sitter bredvid mor, talar i låg ton och vill 
nödvändigt veta, hur Britt-Marie mår och "lillebror" Otto, 17-
åringen, har också sina hemligheter med en av systrarna, om en 
Maria, som bor i Gumboda. Både mor och syster se så hemlighets-
fulla ut och mena, att "Ni träffas nog under helgen". 

Vi lämna så den Ulfhielmska familjen vid kaffebordet och låta 
dem i lugn och ro höra och berätta om allt som hänt både hemma på 
gården och ute i främmande land. 

Om alla dessa gamla krigarhem finns något att berätta, något att 
minnas, något likt sagans "det var en gång", men därom måste vi 
säga, att det får vara till en annan gång. 



B Ö L E B O S T Ä L L E P Å 1 7 3 0 * T A L E T 

Ur ett husesyneprotokoll av år 1733 i Västerbottens 
regementes arkiv. 

I anslutning till förestående uppsats om de gamla västerbottniska 
militieboställena meddelas härmed transsumt ett protokoll över 
en husesyn företagen å Böle boställe år 1733. Detta protokoll är 

det tredje i ordningen av en hel serie dylika, sträckande sig mellan 
åren 1724—1865, som, delvis i original delvis i avskrifter, förvaras 
i Västerbottens regementes arkiv. 

Sedan ryssarna vid sin påhälsning i Umeå 1720 nedbränt såväl 
staden som ock boställsbyggnaderna på Böle, återuppfördes de se-
nare succesivt mellan åren 1723—1731. Det första syneprotokollet 
av år 1724 upptager som huvudbyggnad det hus, som i nedanståen-
de protokoll betecknas som dräng- och bagarstuga, och vilket synes 
ha varit skälign primitivt och provisoriskt hopkommet. 

Gå vi till den byggnad, som i vårt protokoll beskrives som "Ca-
ractersbyggning" finna vi, att det var ett hus som till storleken icke 
mycket skilj de sig f rån det boställshus, som sedermera år 1761 
uppfördes efter C. F. Adelcrantz' dessein (se bild 74). Däre-
mot var dess utseende tämligen olikartat. Medan den Adelcrantz-
ska ritningen företer en lång envåningslänga med ett gavelfönster i 
vindsvåningens höjd, beskriver vårt här meddelade syneprotokoll ett 
envåninghus med fyra st. "windskurar" ( = vindskupor) med 
dubbla fönster. Huru dessa fönsterkupor vora placerade, ger oss 
tyvärr syneinstrumentet icke full klarhet om. Vi få endast veta att 
en var belägen över farstun (södra fasaden) och en över köket (norra 
fasaden). ( J f r f. ö. text under bilderna sid. 89). 

I vilket fall som helst svarade de fyra fönsterkuporna på vinden 
tydligen ej emot några därstädes inredda rum. Dylika tillkommo 
säkerligen först långt senare f ram i tiden. 

F. ö. ger det gamla protokollet som helhet och i sina detaljer en 
ganska instruktiv och upplysande bild av förhållanden och levnads-
villkor i dessa trakter under tiden efter det svenska stormaktsväldets 
fall. Det talar väl för sig själv utan ytterligare kommentarer: 
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H U S E S Y N E P R O T O K O L L . 

Åhr 1733 den 7, 9, 11, 12, 13, 14 och 15 Junii blef til hörsamt följe af 
högwälborne Baron och Landshöfdingen H:r Jacob Qrundels til Härads-
höfdingen i orten aflåtna skrifvelse den 18 nästlidne aprilis, laga husesyn an-
stält och hållen öfwer Öfverste Lieutenants Bostället Böleå, belägit uti Wäster-
botns Lähns södra Contract af Umeå socken och som består af 1 7/32 mantal, 
af häradshöfdingen i orten och desse efterskrefne Nämnbdemän: Anders An-
dersson ifrån Röbäck, Nils Samuelsson ifrån Kåddis, Anders Mårtensson 
ifrån Tiälamark, Erich Johansson ifrån Klabböle, Per Persson ifrån Påhl-
böle och Anders Bryngelsson ifrån Grubbe, hvar vid sig infunno å Wälbem:te 
Herr Landshöfdingens wägnar efter erhållen fullmagt den 23 nästlidne maij 
Lands Camreraren Ädel och högacktad herr Nils Kroger och å Regementets 
vägnar Högvälborne General Majoren och befällhafvaren Herr Carl Morath, 
å ämbetets wägnar efter O r d r e s under den 23 sistlidne maj i häradsskrif-
varen och vice Befalningsmannen Wälbetrodde Mårten Sandström samt Bo-
ställshafvaren sielf Öfversten Wälborne Herr Johan Bernhard Widemeyer och 
sidst Umeå sockens fullmägtige med behörig fullmagt försedde, Jon Mårtens-
son ifrån Tjälamark, Olof Andersson ifrån Wästerhiske och Jon Larsson ifrån 
Degernäs, eftersom socknen av högwälborne Hr Baron och Landshöfdingen 
i orten blifvit beordrad at härvid hafwa sina fullmägtige tillstädes, och är 
först at O b s e r v e r a det detta Boställe icke är försedt med någon Säteris 
frihet eller åtnjuten förmedling i räntan vid Indehlningen; allenast åtnjuter det 
— — — friheten warandes den åhrl. räntan, Landsting gierden, winter 
kjörtzlen, Boskaps och Skiusfärds penningarne anslagne Boställshafwaren till 
Löhn, men dagsvärks penningarna och förhögningen som till kom åhr 1719 
på Jordeboks rentan betalas af Bostället, lika som af andre hemman, till Cro-
nan. 

Eliest är detta Boställe sedan sidst hållne husesyn in Junio åhr 1724 stän-
digt bebodt af Wälbem:te Herr Öfversten Widemeyer. 

Här påskreds till sielfva syneförrättningen i så måtto, sedan Nemnbden de-
ras ed och skyldighet påminta blifvit, först i ögonsikte togs 

MANGÅRDEN. 
Sjelfva Sätes eller Caractersbyggningen. 

Upsatt åhr 1725 och 1726 för de af högloflige Kongl. Stats Contoret un-
der diverse titlar der til anordnade 1475 d. 6 1/3 öre Silfwer mt.; är 45 alnar 
lång, 14 alnar bred och 18 hvarf hög; bestående af 8 rum och en förstugu; 
varandes: 

1 :o) Södra Cammaren på östra sidan 8 alnar lång, 7 alnar bred, högden från 
gålfvet till mellantaket 5 alnar. I denna Cammare ä ro 2:ne försterkarmar och 
2:ne fönster i hvar sin karm Hvart fönster äger 24 rutor, hvilka till högden 
göra 2:ne och till bredden med fönsterkarmen 1 aln. Hvardt fönster är för-
sedt med trenne fönster jerntenar, förtenta gångjern och beslag, samt 2:ne 
Rosthakar och 2:ne krokar; befanns ock till hvar fönsterkarm ett par enkla 
lukor med förtent skruf och skruf moder gångjern och krokar. Omkring 
fönstren är panelning utan och innan. 

Gålfvet består af höflade klåfvar. En dörr emellan denna ock norra Cam-
maren har förtenta gångjern, förtent dubbelt låås och Nyckell med 2:ne för-
tenta dörrgrepar samt panelning utan och innan. 

Spisen äger järnspiell och murstång. Emellan-taket af höflade bräder och 
tråsbotten der ofvan på. 
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1—2. Södra och norra kammaren på östra sidan. 
3. Källare-kammaren med 2 luckor till källaren. 
4. Matsalen. 
5. Köket. 
6. Förstuga. 
7. "Stora eller Mellansahlen". 

8—9. Södra och norra kammaren på västra sidan. 

Rörande fasadens utseende (jfr nedanstående bild). 

Fasad till boställsbyggnad för överstar enl. 1732 års normalritning. 

Denna ritning ger ett ungefärligt begrepp om Böle boställes exteriör år 1733. 
Skillnaden hänför sig till följande detaljer: Fyra murstockar med tillhörande 
skorstenar i st. f. tre som på denna ritning. Högre och smalare fönster. Ett 
horisontalt fönster över portalen. Fyra st. vindskupor, av vilka en var place-
rad över förstugan (främre fasaden) och en över köket (bakre fasaden). De två 
övriga torde, — därest taket varit av ovanstående typ — ha varit placerade på 
främre fasaden, över andra fönstret från gavlarna räknat. Var taket däremot 
valmat, kan det tänkas, att en vindskupa legat över var och en av gavlarna. 
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2:o) Norr Cammaren på östra sidan är med den nästber:de till högden, 
bredden och allt innanrede lika; och dörren ifrån denna till Kjällare-cam-
maren har lika beslag och lås som förr sagt är. 

3:o) Matsahlen eller Mellanstugan 9 alnar lång, och 9 alnar bred har 2:ne 
fönsterkarmar med 2:ne fönster i hvar karm, panelning, lukor och alt annat 
befinnes lika Conditionerade som under N:o 1 beskrifvit är. 

Har en spis och kakelugn af tegel, till hvartdera finnes ett Spiell; en dörr 
till ugnen, och til bägge murstänger. Taket är af höflade bräder med tråts-
botten der ofvanpå. 

4:o) En Kiällare Cammare 9 alnar lång och 5 alnar bred, har en fönster-
karm, varandes fönstren så beskaffade som förmält är om södra Cammaren 
under N:o 1. 

Gålfvet är af höflade bräder. Til Kjällaren äro 2:ne Lukor och 2:ne par 
gångjern, Kjällaren muradt och hwelfd af gråsten, är 9 alnar lång, 7 alnar 
bred och 3 alnar hög, har dörr gångjern, stocklås och Nyckell; men Kiällaren 
af branden, som berättades, så skiemd, at — både Sommar och Winter 
skall förderfvas. En trappa neder uti Kjällaren består af 7 trappsteg, 5 af 
gråsten och 2:ne av trä. Dörren ifrån denne Kjällarkammare till Kiöket är 
lika fatt med de andra, utom det at låset och nyckelen der til icke äro förtenta. 

5:o) Kiöket, 9 alnar långt och 9 alnar bredt, äger en fönsterkarm med 2:ne 
fönster uti som äro af enahanda beskaffenhet med de förut beskrefne. Dess 
gålf är av klåfvar, har en dörr lika med de öfriga, allenast är låset oförtent. 

En spis med bakugn, 2:ne spiell med formar, murstänger och 2:ne stöder 
samt ett stycke jernstång å 2:ne alnars längd lagd under stöden till murens 
C o n s e r v a t i o n . 

Taket af höflade bräder, ett bord 3 alnar långt, 1 1/2 aln bredt, med foth. 
Deruti finnes ock fat- och talrikshyllor som uti ingen räkning skola varda up-
tagna. 

6:o) Stora Sahlen, 11 alnar lång, 14 bred och 6 alnar hög ifrån gålfvet til 
mellantaket, har 4 dubbla fönster karmar med tvenne fönster i hvarje karm, så 
conditionerade, som under N:o 1 förmält är. Gålfvet är af höflade klåfvar. 
Har 4 st. dörrar med lås, nycklar och allt annat tilbehör, alt så fatt, som til 
det förut beskrefne rummet utsatt finnes. 

En spis och en kakelugn af tegell försedde med spiell, former och mur-
stänger. Taket är af höflade bräder med behörig tråtsbottn. 

7) Södra kammaren på västra sidan 8 alnar lån och 7 alnar bred är til 
fönster, gålf och tak lika som i de andra rummen, äfven så 

8:o) Norra kammaren på västra sidan, som til alt är lika med den sistbe-
rörda. 

Förstugan, 9 alnar lång och 5 alnar bred hvars gålf är af Klåfvar, har 
2:ne dörrar försedda med panelning innan och utan, ett dubbelt lås och nyckel, 
samt en förtent handgrepe och 3:ne st. jernriglar, ett litet fönster öfver dör-
ren af 1/2 alns högd och en alns bredd, består af 12 st. rutor. 

Trappan til vinden har 16 steg med dörr för samt gångjern, lås och nyckel 
förtente. 

Til winden finnes 4 wins kurar, hvar kur har en fönster karm med tvenne 
fönster uti. Fönstren består af 20 rutor som till högden 1 1/4 aln, til bred-
den 3/4 aln giöra. Till 2:ne af dessa uti kurarna öfver kiöket och förstugan 
finnes förtenta krokar, rosthakar, gångjern och 2:ne stormjern. Eliest befin-
nes uti winden at mellantaket öfver stora sahlen är bevarat med 2:ne stockar, 
som i rösten inhuggna äro, gåendes derigenom 2:ne jerndreflingar uti hvarje 
bielke af Sahlen, som hindrar takets siunkning. 

I winden öfver förstugan och kiöket äro höflade bräder lagda öfver trotts-
botten, dock fastspikade. Bron utanför farstugan, 6 alnar lång och 9 alnar 
bred, har 3 steg. Omkring denna byggning är en mullbänk år 1726 timbrat 
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til en ahlns höjd af det öfverblefna timbret til Caracters Byggningen, men för 
de uti arbetslön använda 6 dr. silfvermynt berättar herr Öfversten sig ingen 
förnöjelse hafva fått efter som de uti hufvudräkningen icke blifvit uptagne, 
och 12 st. takrännor tilsatte efter sidsthållne husesyn år 1727 för 9 dr. sr :mt. 
Utantaket till hela byggningen är af dubbelt lagda änkla bräder öfverstrukit 
3:ne gånger, sidsta gången nu i våhr med kjära och rödfärga. 

På taket öfver om förstugan finnes 2:ne spruckna bräder, som fast än här-
tills ingen skada der igenom är timad vorden, bör likväl slikt rättas af herr 
Öfversten på det sättet at dessa remmor igen stoppas med dref och öfverstry-
kas med t jära och sedan öfverslås med brädlistor så långe som själva bräderna 
äro. 

För öfrigt är hela Byggningen utantill nu i våhr anstruken med röfärga och 
ihopkokad victriol och dörrarne til farstugan målade med röö och grön färga 
¡hopblandad med kokad tran i stället för Olia, och fönsterkarmarna samt bo-
garna och panelningen til alla fönstren målade med spanskt gröna; dock äro ej 
luckorna målade i mangell af der til höriga färge M a t e r i a 1 i e r som nu 
först förväntas med farkosterne ifrån Stockholm och der til skola använde 
blifva; hvilket alt såsom takets anstrykning och farstugedörarnas samt fönster-
ramarnes och bogarne med panelningens måhlning, jemte det som skall vara 
bestält til lukornas måhlning, sig bestiger uti penningar uträknat efter en af 
Hr Öfversten ingifven Räkning under den 7. i denna månad til 53 dr. 9 1/3 s. 
silfvermt, sedan de för takrännorna och mullbänkens uptimbrande här förut 
upförde 15 dr. Dito mynt afdragne äro, för hvilka 15 dr. jemte den förut om-
rörde S u m m a n Herr Öfversten praetenderar sin ersättning. 

Utom denna huvudbyggnad beskrives i syneinstrumentet följande 
gårdsbyggnader: 

1 :o) Söder om Caractersbyggningen en byggnad uppförd på 
socknens bekostnad hösten 1723, innehållande fyra rum: dräng-
stuga, bagarstuga, kammare och förstuga. Hela huset hade en 
längd av 24 alnar och bredd 10 alnar och var 14 stockvarv högt av 
"ojämt grantimber". 

2:o) Därintill fanns 
Fogdens eller deijans cammare f rån 1724, 9 alnar lång och lika 

bred, samt 12 stockvarv hög. "En liten förstuga emellan denna kam-
mare och drängstugan är af enkla bräder, näfver och torf". 

3:o) En bryggstuga vid östra väggen av bagarstugan, uppsatt 
år 1726, 10 alnar lång, lika bred och 11 stockvarv hög. 

4:o) "Ett hemligit huus" norr om drängstugan uppsatt år 1724. 
5:o) "Ett wed- och wagns- eller redskapshuus med lider emel-

lan" upsatt år 1724, 23 alnar långt, 10 alnar brett och 15 varv 
högt. 

6:o) "En sädes- eller Stolpboda, uptimbrad åhr 1725", 11 alnar 
lång och bred och 20 varv hög, i två våningar." 

7:o) "En Stolpbod af grantimmer, upsat 1723", ombyggd 1727, 
omkr. 9 alnar lång och lika bred, samt 19 varv hög. 

8:o) "En byggning wäster om Caractersbyggningen som Herr 
Öfversten af egna medel låtit upsättia åhr 1729", 13 alnar lång 
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och nästan lika bred samt 12 varv hög, innehållande badstuga, kam-
mare och förstuga (i stället för en 1727 nedbrunnen badstuga). 

9:o) "En iskällare uppsatt åhr 1725". 
10:o) En annan iskällare förfärdigad år 1731. 
l l : o ) "En Rija af grantimber upsatt åhr 1729" 12 alnar lång, 

11 3/8 aln bred och 24 varv hög med 4 3/4 aln bred och 
lika långn ugn, "vähl hvälfder af tegell äfven som dess kåpa; men 
til grunden och på sidorna är gråsten". Däri en torklave 11 3/8 
aln. lång och 5 3/4 aln. bred, "af höflade klåfvar; trappan der till 
af 9 steg". 

12:o) Invid denna ria en tröskloge, 14 alnar lång, 11 3/8 aln. 
bred och 12 varv hög med 4 st. portar av enkla bräder. 

13:o) Trenne st. brunnar, belägna norr om stallet. 
Härtill komma ytterligare alla ladugårdsbyggnaderna: Stall, loge 

med två lador, fähus, fårklave och hönshus, svinhus och foderhus, 
samtliga tydligen i en länga, och till sist hö- och ängeslador och fä-
bodar. Fäbodmark ägde bostället vid Biensjön (nuvarande Ytter-
sjö by mellan Djäkneböle och Kasamark). 



F O L K M I N N E S I N S A M L I N G E N 
I V Ä S T E R B O T T E N . 

edan mer än ett halvt århundrade har i vårt land av olika 
sammanslutningar, institutioner och enskilda bedrivits ett be-
tydande insamlingsarbete för att rädda våra dialekter och folk-

minnen undan förintelse och glömska. Geografiskt sett har dock 
detta arbete blivit ojämt fördelat, beroende dels på ekonomiska för-
hållanden och dels på brist på personlig kraft. Särskilt märkes 
ojämnheten vad folkminnena beträffa. Upptecknarna ha vanligen 
arbetat i sina egna landskap, och Norrland tycks ej ha haft så 
många av de sina, som varit intresserade av att rädda det egna 
landskapets, den egna socknens andliga kultur undan glömska. De 
senaste decennierna ha dock utvisat någon skillnad i detta, så att nu 
f r ån flera norrländska landskap betydande samlingar finnas. Det 
är våra stora insamlingscentraler, Nordiska'Museet i Stockholm och 
Landsmålsarkivet i Upsala, som framför allt ha förtjänsten av detta. 
Från Västernorrlands och Jämtlands län finnes således numera rätt 
stora samlingar. 

Västerbottens län, som när det gällt dialektuppteckningar redan 
tidigt varit förnämligt representerat, har dock, vad folkminnena be-
träffa, varit desto mera försummat. Då på 1870- och 80-talen de 
olika studentnationernas i Upsala hembygdsföreningar arbetade 
med insamling av sina respektive hembygders dialekter och folk-
minnen, var Västerbotten svagt representerat, så att f rån den tiden 
finnes mycket litet f rån länet. Och sedan ha ytterligare tre decen-
nier gått utan att någon direkt insamling av folkminnen har skett 
därstädes. 

Först år 1926 kan man säga, att folkminnesinsamling mera 
metodiskt började bedrivas i Västerbotten, detta på initiativ av 
Landsmålsarkivet i Upsala, så att nu i detta arkiv finnes en del rätt 
goda samlingar. Den första skörden gjordes emellertid först år 
1928, då i Norsjö socken början gjordes till samlingar, som nu om-
fatta 450 blad. Sedan kom 1929 en samling på 300 blad f rån 
Malå, 1930 Skellefteå lfs. med 260 blad, Sävar och Holmön med 
450 blad, och 1929—1931 Vilhelmina med 435 blad. 1931 hava 

Av ELLA OHLSON. 
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ytterligare samlingar gjorts i Sävar, Bygdeå, Umeå lfs., Norsjö, 
Burträsk och Malå. Dessa samlingar föreligga dock ännu ej i ren-
skrivet skick. 

Mindre samlingar hava också under dessa senaste år gjorts i 
Lycksele, Bjurholm, Degerfors m. fl. socknar. Ännu en tillgång, 
som man får räkna med, äro de talrika folkloristiska notiser och 
artiklar, som ingå i O. P. Petterssons 1924—1925 gjorda ordbok 
över Vilhelminamålet samt hans samlingar rörande de gamla byar-
na i Vilhelmina, genom vilka bebyggelsehistorien fått ett utomor-
dentligt bidrag. 

I Hembygdsmuseets i Umeå arkiv finnes även en mindre samling 
folkminnen, som upptecknats i länet. De utgöra väl en del av det 
synliga resultatet av de av Hembygdsföreningen anordnade hem-
bygdskurserna. 

Det är, som man ser, ej så litet, som nu finnes insamlat, men dock 
återstår mycket att i detta avseende göra inom länet. Undersök-
ningarna omfatta ju endast en del av dess socknar. Och även des-
sa kunna ej sägas vara annat än delvis undersökta. I några av 
dem äro ju undersökningarna endast påbörjade. 

Ändå finnes det så mycket av intresse att tillvarataga i Västerbot-
ten, där man ännu kan finna så mycket av ursprunglig tro och sed. 
Särskilt stort intresse har ju länet dessutom, därför att det inom sig 
innesluter ett gränsområde, där lapsk och svensk tradition mötes och 
blandas. Från detta ofmråde behöver forskningen stort material. 
Här i skogsbygden finnes också bevarad en för vår sena tid förvå-
nande rik sagotradition, som nu delvis upptecknats. I kustbygden 
ser det ut att redan vara för sent. Sagorna förefalla där att vara 
försvunna med en tidigare generation. 

Och som sagorna försvunnit, så kommer inom kort den ena tra-
ditionsarten efter den andra att förblekna och försvinna. Det som 
skall göras för att rädda folkminnena, måste ske inom den när-
maste framtiden. Det är emellertid osäkert om Landsmålsarkivet 
ett annat år har forskare att sända till Västerbotten, då f rågan är 
brännande för så många andra områden, som behöva undersökas. 
Det vore därför av särskilt stor betydelse om hembygdsintresserade 
västerbottningar själva ville göra en insats för att rädda undan 
glömskan vad som ännu lever kvar på de gamlas läppar av berät-
telser om tro och sed i fordom dag, sagor, sägner, visor, ramsor, 
gåtor, lekar, skrock och vidskepelse m. m. Uppteckningar rörande 
dylikt kunna sändas till Landsmålsarkivet i Upsala, som gärna ho-
norerar dem. Stor nytta kan man också göra genom att besvara 
frågelistor, som utsändas f rån detta arkiv.1) Man erhåller också 

') adr. Landsmålsarkivet, Universitetsbiblioteket, Upsala. 



därifrån på begäran nödiga upplysningar samt papper för ren-
skrivning. 

Ortsmeddelarna kunna uträtta mycket av betydelse. Då de äro 
uppvuxna i bygden, ha de vuxit in i traditionen och kunna bättre än 
en utomstående tränga till kärnan av densamma. Av stor betydelse 
är också att de hava ständig tillgång till sagesmän. I några lands-
skap har fostrats en hel stab av ortsmeddelare, som stå i ständig 
kontakt med insamlingscentralerna och sända in sina uppteckningar 
efter hand. I Västerbotten finnes ännu endast några få. Deras an-
tal borde ökas med flera f rån varje socken. 

Frågar man sig nu vad man inom de ovan nämnda grupperna 
av folkminnen kan uppteckna, så vill jag här framhålla, att den 
saken i väsentlig grad klarlägges genom de nämnda frågelistorna. 

Material kommer sedan med säkerhet icke att tryta. Vem har icke 
hört en farfar eller farmor, morfar eller mormor eller annan åldring 
i byn berätta något om gamla seder och bruk vid julen och andra 
årshögtider, om bröllop, dop och begravning, om färderna till 
kyrkstaden och livet där, om "ungdomshelg", "storfelashelg" och 
andra kyrkhelger. Eller om seder och bruk vid olika arbetens ut-
förande, om "lindragarnätter" och "spinnarkalas", då det hände, 
att gummorna rände på skidor och buro spinnrocken på axeln då 
de kommo; eller om "skölgälle", "dalkalas", "tegelöl", "utskjut-
ningskalas" e. d. Eller de ha berättat de gamla sägnerna om nöd-
åren, då bark och halm förutom mycket annat av mer eller mindre 
otjänliga nödbrödsämnen fingo ingå i födan, och då det på ett och 
annat ställe verkligen hände, att någon svalt ihjäl; eller sägnerna 
om 1809 års krig, som ännu leva kvar i livligt minne med många 
både sorgliga och rörande epidsoder. Bebyggelsehistorien kan ock-
så få rika bidrag. Från generation till generation har ofta bevarats 
berättelsen om den förste, som från rot och stubbe bröt upp den 
lilla teg, som blev den första upprinnelsen till en nu kanske stor och 
välmående by. Man minns kanske också vad som vidare har be-
rättats om hans och hans efterkommandes kamp för tillvaron, emot 
oår och frost, då jakt och fiske fick ge det huvudsakliga till livs-
uppehället. Norrland har, vad bebyggelsehistoria beträffar, en i 
jämförelse med övriga delar av landet enastående rik tradition. 

Men man har säkert också hört de gamla berätta roande saker, 
sagor om björn och räv, om orre och tupp, om misslyckade friare, 
eller om prinsar, prinsessor och troll; eller de ha sjungit visor, 
om ej annat gamla vaggvisor, eller dragit ordramsor eller talat om 
"gissgåtor". Gamla lekar ha också levat i minne, både sånglekar, 
sällskapslekar i övrigt och idrottslekar. Många gamla män kun-
na ännu med förnöjelse berätta om hur man "slog sälter", slog tris-
sa eller käglor, eller hur man "drog kattstrupe' eller "rompkrok", 
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eller hur man brottades eller drog "krokfinger". Ibland kan man 
till och med visa upp ett finger, som för alltid blivit krokigt och 
snedvridet av karlatag med sådan, som varit riktigt "handvassa". 

Och så ha de ju allt det gamla goda skrocket att berätta om! Alla 
dessa små välbehövliga konster och kurer då man ville få en ko att 
trivas, eller när korna skulle släppas ut på våren och måste skyd-
das för "ont", eller när de voro sjuka eller något annat i olag. Eller 
när man skulle så och ville bevara utsädet eller när man var på jakt 
och bössan krånglade, eller man skulle fiska och " rådara" lade 
hinder i vägen. Det var tusen saker att tänka på i livets olika 
skiften. 

Alla dessa ting och mycket annat ha många gamla goda väster-
bottningar och västerbottniskor berättat om för de främmande for-
skarna, som uppenbarat sig i deras byar, och som de med så strå-
lande älskvärdhet och gammaldags god gästfrihet ha tagit emot. 

Måtte de nu också, med förståelse för saken, lika beredvilligt be-
rätta för dem av sina egna, som, det skola vi hoppas, med intresse 
taga sig för att rädda sin hembygds folkminnen. 



B A R N R I M , R A M S O R O C H S K Ä M T V E R S 

Upptecknade i Degerfors 1931. 

Av INGRID PETTERSSON. 

Ramsor och barnrim. 

Piga gick opp i bastun 
tappe luta ti bytta, 
då hon kom in i farstun, 
då sprätte banne bortå bytta, 

sprätt vill ä vara, 
sprätt sprätt vill ä vara. 

• 

Kråkan satt på brunnen 
hade guldblad i munnen, 
vart ska vi f lyga? 
Nordöver skogen där växer löken, 

där galar göken, 
där dansar alla små dockor 
med sina gula sockor. 
Små stinten i långdansen 

sotgubben till spelman, 
pannkakan står tillbaka, 
gryngröten kom fram, 
käre je små stinten 
dra på je små skorna 
å gåen ti fehusä 
å mjölken små koen, 
a ' Roselin å a ' Fagerlin 
å alla små koen. 

* 

Tusselulla mammas barn 
tjäna mig en bulla. 
Om jag inte bullan får, 
skall jag låta tullan stå, 
och låta barnet gråta. 

7 



Lill-Pelle spring fort, 
ty det lider åt kvällen, 
pappa, mamma ha gått i säng, 
kom föl'e mig på jällen. 
Dit vill jag inte gå för tusen hundra riksdaler 
där är loppor, och där är lus 
och där är alla små saker. 

Ruri ruria runt omkring, 
svina gå i rågen, 
gossarna ville väl gifta sej, 
men flickorna ha inte hågen. 
Gossarna gick till flickornas säng, 
flickorna vänder dem ryggen igen, 
och flickorna låss' icke se dem, 
och gossarna stå och be dem. 

Simon Sanna sätt opp panna 
Simon Sanna kok en gröt, 
panna kokes, Anna ropar 
skön' de dit å stöit. 

Ringlek. 

Den första kärleken har jag hängt 
uppå skarusten 

om morgon när jag drager spjället upp, 
då faller den ned i fasken, 
är icke du min bästa vän 
och hjärtekornet det lilla, 
och ingen uppå denna jord 
skall dig och mig åtskilja. 

Lars å en Mars. 

Lars å en Mars de möttes på en krog 
en Lars va' en lit'n å en Mars va' en stor. 
Ska vi supa, sa' en Lars. 
Ja, de gör vi sa' en Mars. 
De va bra sa' en Lars åt en Mars. 



En Lars å en Mars till skogen skulle gå 
för att höra på fåglarnas ljuvliga sång, 
ska vi skjuta, sa' en Lars. 
Ja, de gör vi, sa' en Mars. 
De va bra, sa' en Lars åt en Mars. 

En Lars å en Mars de skulle till att flå, 
men knivarna ville ej bita däruppå. 
Ska vi slipa sa en Lars. 
Ja, de gör vi, sa' en Mars. 
De va bra, sa' en Lars åt en Mars. 

En Lars å en Mars de kokade så hårt, 
att femton rallare drunknade i flott. 
Ska' vi äta sa' en Lars. 
Ja, de gör vi, sa' en Mars. 
De va bra, sa' en Lars åt en Mars. 

En Lars å en Mars till helsike for, 
en Lars på en harv å en Mars på en plog. 
Ska vi ploga, sa' en Lars. 
Vi ska' harva, sa' en Mars. 
De va bra, sa' en Lars åt en Mars. 



Tärna gamla kyrka och prästgård. 
(Foto Burchardt 1907). 

EN Ö D E M A R K S K Y R K A S B Y G G N A D Si 
H I S T O R I A . 

ngst i raden av pastorat i Västerbottens län är Tärna, som 
blev egen församling först år 1903 jämlikt kungl. resolution 
av den 12 september året förut. Men Tärnas historia som 

kyrkplats går långt tillbaka i tiden. 
Redan i början av 1700-talet fanns ett kapell i trakten. Det var 

beläget på en udde vid Övre Urnan, söder om Vilasundet, omkring 
6 mil f rån Ranenfjord i Norge. Om detta kapell skriver kyrko-
herde J. Naeselius i Tärna i en uppsats i Västerbottens-Kurirens jul-
nummer 1918 bl. a. följande: 

"Om Tärna såsom missionsfält och sedan del av den norska kyr-
kan skola handlingar i norska arkiv hava åtskilligt att förtälja, men 
därav är här föga känt. Traktens enda innevånare, något hundra-
tal nomadlappar, hade sina sommarvisten dels alldeles invid gam-

Av HOLGER MÖLLMAN-PALMGREN. 
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mal norsk bygd, dels inom ett tiotal mil därifrån. Från svensk 
bygd i öster skildes de av många tiotal mil öde myrar och skogar. 
Det var därför naturligt att Tärnas lappar kristnades genom norska 
missionärer och först tillhörde norska kyrkan. Renbeteslanden till 
barrskogsgränsen i öster ansågos ock tillhöra Norges rike. Tärna 
var en del av Hemnes prestegäld och hade sitt kapell söder om Vila-
sundet vid Övre Urnan. Kapellet, som begagnades intill senare de-
len av 1700-talet, och varav delar funnits kvar intill nuvarande tid 
som lappbod, torde hava liknat en torvtäckt lada med 7 å 8 alnar 
långa väggar. Prästen i Hemnes besökte Vilasund under högsom-
maren, då lapparne vistades i högfjällen, och hade det lugnast. Han 
torde vid dessa besök hava stannat flera dagar, predikat, undervisat, 
förrättat dop, vigslar och jordfästningar samt tagit del i den lilla 
församlingens glädje- och sorgefester. Under ett sådant besök skall 
ock en präst dött däruppe och begravits i den lilla "kyrkogården" 
vid kapellet. Ehuru många lappar fortfarande enligt gammal sed 
fingo sina sista viloplatser vid sina renbetesland, samlades dock 
under årens lopp många, som satt värde därpå, i jorden vid ka-
pellet. 

Att "kyrkhälgerna" vid det vackra Vilasund under högsommar-
dagarna varit stora högtider torde bevisas därav, att ännu i mitten 
av förra århundradet gamla personer gärna talade om och prisade 
kyrkhälgerna i Vilasund." 

Sedan 1751 års gränsreglering fastställt den nuvarande svensk-
norska riksgränsens sträckning kom Tärna att ligga helt och hållet 
inom svenskt område och tillhöra Lycksele pastorat. Något mer än 
ett årtionde senare, närmare bestämt 1762, bygges det första sven-
ska kapellet i Tärna. 

Innan vi gå vidare med dessa anteckningar, som närmast avse 
att i ord och bild belysa en liten lapsk ödemarkskyrkas byggnads-
historia och utveckling under loppet av ett par århundraden, må i 
förbigående några data anföras ur själva församlingens historia. 

Först år 1780 förordnades särskild kapellpredikant till Tärna, 
men redan samma år indrogs denna tjänst och kapellaget återföre-
nades med Sorsele församling, där det förblev till år 1822, då Sten-
sele utbröts ur Sorsele som eget gäll och Tärna lades därunder som 
kapellag. Genom kungl. brev 8 jan. 1853 anslogs lön till särskild 
präst i Tärna. Förste stationära kapellpredikanten här blev H. G. 
Westerlund (1853—1875) sedermera kyrkoherde i Bygdeå.*) Ka-

*) Om kapellpredikanten Westerlund och hans verksamhet i socknen skri-
ver kyrkoherde Naeselius i ovan anförda uppsats: 

"När han med sin unga fru och nygifta dräng, Jakob Berglund, 1854 kom 
till det blivande hemmet vid Laxfjällets fot, befanns det vara en liten enrums-
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Det första "kapellet" i Tärna. 
(Foto Jirlow 1920). 

Gamla "prestkammaren" i Tärna. 
(Foto Jirlow 1920). 
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pellag under Stensele förblev Tärna till år 1903 då det, jämlikt fö-
regående års kungl. resolution, utbröts som eget pastorat och fick 
sin förste kyrkoherde: J. Naeselius (1903—1930). 

I. Första kapellbyggnaden 1762—1853. 

Det första svenska kapellet i Tärna uppfördes i kraft av ett rege-
ringsbeslut år 1762. Avsikten hade f rån början varit att förlägga 
bygget till Tärnaån vid dess utlopp i Urnan inom Sorsele socken. 
Men då de utsända byggnadsmännen här icke funno någon timmer-
skog, följde de nämnda vattendrag mot söder nedtill Gäutajaure, 
där lämpligt byggnadsvirke fanns att tillgå, och så byggdes kapellet 
på denna plats. Enligt traditionen skulle alltså nuvarande Tärna 
ha fått sitt namn efter den ursprungligen avsedda kyrkplatsen.*) 

Denna, Tärnas första svenska kyrkobyggnad, som f. ö. ännu 
finnes kvar, bestod av en enkel lada, med grova timrade ytterväg-
gar, tre fönstergluggar och tak av halvklof, förmodligen i ursprung-
ligt skick täckt med näver och takved, numera med näver och torv. 
Byggnadens mått äro — enligt av kyrkoherde J. Naeselius lämnade 
uppgifter — följande. Längd 7,80 m. Bredd omkr. 7 m. Höjd 
till väggbandet 3 m. Höjd till rostet omkr. 4 m. Byggnadens inre 
mått omkr. 7 X 6 , 5 m. 

Byggnaden finnes, som sagt, ännu kvar och tjänstgör som loge 
på Laxnäs prästlöneboställe. Bänkinredning — och altarbord 
därest ett sådant någonsin funnits — äro försvunna. Predikstol har 
aldrig funnits någon. Enligt ett visitationsprotokoll av år 1835 
utgjordes den av resta lövkärvar "som borde årligen ombytas". 

I en liten fristående klockstapel hängde en kyrkklocka med följ. 
inskription: 

DEO GLORIA IN ECCELSIS. 
Lycksele Kiörko Kläcka Giordt uti Konning Carl 

den 12:tes segersamma regeringstid. A. 1702. 
Gutin i Stockholm af Jonas Wulfbein. 

stuga i björkskogen. Inom några år stod dock i någorlunda beboeligt skick 
den prästgård, sorti ännu användes, till det yttre blott med ändrad form på 
taket. Prästfolket kallades i församlingen pappa och mamma, och pastor 
Vesterlund får vid alla offentliga tillfällen sockenboarnas vittnesbörd att i 
sanning, både i andligt och lekamligt hänseende, göra skäl för namnet. Det 
tyckes ock som om det faderskapet åtföljts av sockenboarnes inbördes syskon-
sinne. För de gamla framstår "Vesterlunds tid" såsom "den gamla goda 
tiden". 

*) Se härom Gunnar Naeselius: "Blad ur Tärnas historia", Norrland i Ord 
och Bild, 1928, h. 10—12, samt L. Bygden: Härnösandsstifts herdaminnen. 
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Tärna gamla kyrka före tornets rivande. 
(Fragment av äldre foto). 

Tärna gamla kyrka vid tiden för nedrivningen. 
Sakristian (vid hitre gaveln) och tornet tidigare spolierade. 

(Foto Jirlow 1920). 
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Om den första gudstjänsten i detta primitiva ödemarkstempel 
berättar Pehr Rådström, komminister i Sorsele 1783—1803, i sina 
efterlämnade anteckningar följande:*) 

"År 1762 wårtiden upbyggdes Tärna kapell wid Jutajaure på 
Umeälfven, dit jag året därpå, sc. anno 1763 den 11. Julii efter be-
fallning reste och höll besagda dag för första gången därstädes 
gudstjenst, 2:dra böndagen för det året, hvilken tid sedermera 
blifvit iakttagen". 

II. Andra kapellbyggnaden 1853—1899. 

Den gamla kyrkladan av år 1762 kom att göra tjänst närmare 
ett helt århundrade f ram i tiden. Först år 1848—49 började en ny 
kyrka uppföras, i omedelbar närhet av den gamla. Byggnadsarbe-
tet gick emellertid långsamt. Först omkring 1853 synes timrings-
arbetet ha fullbordats, så när som på sakristia och torn, då f rågan 
om anställande av prest och anskaffande av prestbord lät kyrko-
byggnadsfrågan komma i ett nytt läge. Lappmarkens Ecclesiastik-
verk inköpte ett nybygge på Laxfjällets sydöstra sluttning och hit 
flyttades nu den ofullbordade kyrkan och försågs så småningom 
med torn och sakristia. Först år 1869 anges kyrkan vara fullt fär-
dig, dock så när som på yttre rödmålning. 

Såsom byggmästare angives en hemmansägare f rån Degerfors 
socken vid namn Nyman. Då denna kyrka byggdes hade Tärna ett 
femtiotal nybyggare. 

P å grund av alldeles särskilda omständigheter har denna Tärna 
andra kyrka i ordningen kommit att på arkivarisk väg synnerligen 
sorgfälligt bli bevarad till eftervärlden, ehuru själva byggnaden 
skattat åt förgängelsen. Därmed förhåller sig i korthet på följande 
sätt: 

Sedan Västerbottens läns hembygdsförening år 1919 konstitu-
erats och folkparken Gamm-lia planlagts, väcktes tanken att till 
den blivande fornvallen söka förvärva en gammal kyrklig byggnad 
från länet. Landshövding Ringstrand, föreningens ordf., riktade då 
föreningens uppmärksamhet på Tärna gamla kapell, vilket alltse-
dan 1908 var dömt att nedrivas. Tyvärr förhöll det sig emellertid 
så, att kapellet redan vid denna tidpunkt — det var 1919 — var 
synnerligen illa spolierat. Torn och sakristia voro sedan länge 
borta; de hade rivits, och materialet hade använts till reparation av 
prestgården o. a. Av kyrkan återstod egentligen blott timmervägg 

*) Citerat efter kyrkoherde K. Myrin: "Ur gamla protokoll". Umebladet. 
Dec. 1910). 
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^n/^YA GAMtä Ky^fir 

Tärna kyrka av år 1853 
enl. uppmätningsritning av ingenjör Dav. Frykholm 1920. 

garna med yttre och inre brädfodring, predikstol, altarskrank och 
en del golvplank, samt den gamla kyrkklockan (kvar f rån föregå-
ende kapellbyggnad. Emellertid föranstaltade föreningen om det 
gamla kapellets uppmätning och fotografering, som verkställdes 
1920 av dåvarande intendenten R. Jirlow och byggnadsingenjör D. 
Frykholm i Lycksele. 
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Tärna kyrka 1853 
enl. uppmätningsritning av Dav. Frykholm 1920. 

På grundval av dessa fotografier och uppmätningsritningar med 
åtföljande beskrivningar äro vi alltså ännu i stånd att göra oss ett 
klart begrepp om hur denna gamla lappmarkskyrka tog sig ut, 
innan dess väggar jämnades med marken. 

Kyrkan låg på en södersluttning, och var uppförd på en sockel 
av skifferstensplattor, vilken på norra långsidan var mycket låg, 
men på övriga sidor tämligen hög. Direkt på sockeln låg timmer-
vägg och bjälkar. Bjälkarna voro 4 stycken 9 å 10 tums åsar, böj-
da så att golvet var högst på mitten och c:a 1 dm. lägre vid si-
dorna. 

Väggarnas timmer bestod av grov, kortvuxen gran. Stockarna 
voro på både ut- och insida bilade. Väggarna voro på ytter- och 
innersidorna försträvade med ståndare, sammanskruvade med sta-
diga järnbultar. I dessa ståndare lågo längsgående remstycken, 
varpå yttre och inre panelen var spikad. Yttre panelen bestod av 
grovsågade 1-tumsbräder, 9 å 10 tum breda, satta "på lock". Inre 
panelen var av 1-tums hyvlade och spontade bräder, vitlimmade 
med fä rg som bestått av krita upplöst i mjölk. 

Takstolarna, vars konstruktion f ramgår av sektionen, voro tolv 
till antalet. Kortsidornas gavlar voro ej upptimrade, utan var på 
väggbandet, som var lika högt runt hela byggnaden, uppsatt en 
extra takstol för varje gavel, vilken utvändigt var klädd som väg-
garna i övrigt. 

Golvplankorna voro av 9 å 1 O-tums breda klovar, utsågade av 
kortvuxen gran. Yttertaket var täckt med tjock, handkluven spån. 

Kyrkans mått, sakristia och torn ej räknade, giva följande siffror 
klarhet om: 
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Tärna gamla kyrka. 
Detalj av exteriören 1920. I fönstret kyrkans gamla klocka. 

Höjd till väggbandet (21 stockvarv) 5,94 m. 
Höjd till rostet 9,14 m. 
Kyrkrummets längd (i det inre) 15,37 m. och bredd 9,95 m. 
Kyrkrummets höjd till varmtaket 5,39 m. 
Yttre mått: Längd 16,7 m. Bredd 11,1 m. 

Kyrkan var försedd med sex fönster, tre på varje långsida med 
en längd av ljusöppningen på 2,2 m. och bredd 1,1 m. Fönstrens 
och deras infattningars utseende f ramgår av detaljfoto och upp-
mätningsritningarnas rekonstruktion. 

Om de vid uppmätningen 1920 redan spolierade byggnadsde-
taljernas — tornet och sakristian — utseende och mått, kan ingen-
ting med säkerhet fastställas. Från den tid då bägge ännu funnos 
kvar, intill år 1908, finnas några gamla fotografier, av vilka åt-
minstone tornets utseende tämligen tydligt f ramgår. Huvudin-
gången till kyrkan gick då genom detta torn. Den inre portalen 
hade två dörrar av vardera 75 cm. bredd. Höjd däremot okänd.. 
Sakristian torde hava haft det utseende, som uppmätningsritningar-
na giva vid handen. Till densamma ledde f rån kyrkrummet genom 
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Interiör av Tärna gamla kyrka 1920. 

korväggen tvenne dörrar, och rummet upplystes av tre fönster, ett 
på vardera av ytterväggarna. 

Kyrkans interiör var synnerligen enkel. Väggar och tak voro — 
som redan framhållits — vitlimmade, och saknade f. ö. all dekore-
ring. Altarrunden och predikstolen med dess tak voro målade i en 
ljust blågrön färg med röda lister. Om bänkinredningens utseende 
är ingenting bekant. Den var för längesedan borta, då uppmät-
ningen skedde. 

Såsom redan framhållits, var det en gång meningen att söka 
förvärva den gamla kyrkan till Gamm-lia i Umeå. Att frakta ned 
hela den tämligen stora timmerbyggnaden den långa och besvär-
liga vägen till Umeå hade emellertid varit ett ganska vidlyftigt och 
mycket dyrbart företag och man nöjde sig därför med att tillvara-
taga några detaljer (predikstolen, delar av altarrunden, prov på 
golvklovar m. m.) som inköptes av hembygdsföreningen och för-
des till Umeå. Meningen var sedan, att med uppmätningsritningar-
nas och fotografiernas tillhjälp göra en rekonstruktion av kyrkan på 
Gamm-lia. Men med hänsyn till den dyrtid, som rådde, då denna 
f råga var aktuell (det kan nämnas att en Umeåbyggmästares kost-
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Predikstolen i Tärna gamla kyrka. 
(Nu i hembygdsföreningens samlingar). 

nadsförslag för kyrkans uppförande slutade på en summa av över 
30,000 kronor!) blev företaget aldrig igångsatt, ehuru det blivande 
området för kyrkan redan planerats på Gamm-lia. Huruvida den-
na utgång av saken är att beklaga eller ej, vill förf. lämna osagt. 
Dock synes det som om värdet av en sådan helt och hållet rekon-
struerad kyrkobyggnad skulle hava blivit rätt diskutabelt. Däremot 
hade det givetvis varit av betydande intresse och värde, om den gam-
la Tärnakyrkan kunnat nedtagas och flyttas i original, sådan den 
ännu 1919, om ock illa medfaren, kvarstod på sin ursprungliga 
plats. Men mot en sådan åtgärd reste tidens ekonomiska förhållan-
den och kommunikationernas bristfällighet hinder, som ej med rim-
liga medel kunde övervinnas. Och så fick då Tärna andra kyrka 
skatta åt förgängelsen. 

Med dessa anteckningar har förf. velat rädda dess minne f r ån 
glömskan och definitivt avliva den föreställning, som jag ännu så 
sent som 1928 sett f ramföras i pressen i en uppsats om Gamm-lia: 
nämligen att Tärna gamla kyrka där skulle vara till finnandes. Det 
är den nu icke. Tyvärr! 
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Sedan församlingen 1908 fått tillstånd att riva den gamla kyrkan, 
dröjde det, såsom vi sett, åtskilliga år, innan fullständig rivning 
kom till stånd. Då det äntligen skedde 1920, var det av tvenne or-
saker: dels den att inventarierna då försålts till Gamm-lia, dels den 
att man nu behövde sälja kyrkans återstående virke för att skaffa 
medel till en värmeugn i den nya kyrkan. F. ö. hade församlingen 
vid sista biskopsvisitation fått tillsägelse att antingen låta iordning-
ställa den gamla kyrkan eller också helt riva den, enär den i sitt van-
vårdade skick knappast var ägnad att pryda platsen, där den stod. 

Det återstår oss nu att ägna några rader ät Tärnas tredje kyrka, 
den nuvarande. — 

År 1896 fattades nådigt beslut om en ny kyrkas uppförande i 
Tärna, och riksdagen beviljade året därpå ett anslag om 18,500 
kronor för ändamålet. Arbetet igångsattes redan sistnämnda år . 
Men på grund av kommunens knappa tillgångar fullbordades det 
icke förr än år 1908, sedan ytterligare statsanslag erhållits. Kyr-
kan invigdes samma år av biskop Bergqvist. Den är uppförd efter 
ritning av arkitekten S. Cronstedt. 

Tärna nuvarande kyrka. 
(Foto Burchardt 1907). 



Väg. 
Av O T T O NORDENFORS. 

Gårdarna lågo i avskilda lägen 
långt på sidan om allfarvägen. 
Färden dit upp var tung och svår, 
stigen bara ett slingrande spår 
över myrar och stenblocksbackar, 
trampat av fäfot mer än av klackar. 

Bärande livets nödtorft på ryggen, 
slitna av vädret och stungna av myggen 
vandrade landets utmarksbor 
räckor av mil i skavande skor. 
Dagslång var marschen till närmaste grannen, 
dubbelt till bygden och handelsmannen. 

Främlingar sågos som sällsynta gäster. 
Helgerna lyste med torftiga fester. 
Vardagsveckorna gingo sin gång 
fyllda av arbetsmödornas tvång. 
Avståndet stängde. Vildmarken rådde. 
Litet och intet mänskan förmådde. 

Men i tidens fullbordan hände, 
att de store i landet sände 
män, som hade makt i sitt ord, 
män, som läto en gärning bli gjord: 
— Såsom ett under, som sker i en sägen, 
kom den milbesegrande vägen. 

Nu var obygden tämjd och fångad. 
Myren blev dikad, där den förr var spångad. 
Bron blev spänd och risbädden lagd. 
Stadig och fast låg byggfolkets bragd. 
Ryggarnas bördor kunde den bära. 
— Fjärranlandet var kommet nära. 



H. K. H. Kronprins Gustaf Adolf i Tärna. 

ETT K U N G L I G T N Y B Y G G E I T Ä R N A 

Redan år 1929 kunde hembygdsboken förtälja, att H. K. H. 
kronprins Gustaf Adolf hyste planer på att låta uppföra åt 
sig en sportstuga i Tärnafjällen, som han sagda år för andra 

gången besökte för att under ett par sommarveckor idka fiske och 
friluftsliv. Redan därpå följande år hade dessa planer tagit form 
av ett beslut, och nu anmodades arkitekten Kjell Wretling i Umeå 
att uppgöra ritning och kostnadsberäkningar för en dylik stuga. — 
Efter ritningarnas godkännande vidtog omedelbart arbetet med 
byggnadens uppförande, vilket arbete — ej minst på grund av de 
lokala förhållandena — stötte på betydande svårigheter. Man behö-
ver blott nämna en sådan omständighet, som att byggnadsmaterialet 
måste fraktas sina modiga fyra mil genom ödemarken! Entrepre-
nör för bygget blev byggmästaren Hugo Fällman i Lycksele. I 
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K. B. inspekterar nybygget, på trappan landshövding Ringstrand. 



115. 

De kungliga nybyggarne. 



116. 

H. K. H. studerar kartan. 
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juli innevarande år stod byggnaden färdig, en stuga i två våningar 
uppförd av plank med brädfodring med synnerligen tilltalande exte-
riör. Byggnaden innehåller, utom ett stort vardagsrum på nedre 
botten, sovrum såväl där som i övre våningen. 

Under senare hälften av juli anlände H. K. H. kronprinsen, kron-
prinsessan Louise och prins Karl Johan, åtföljda av uppvaktning 
— kammarherren greve Göran Posse samt en engelsk dam, mrs 
Wheatley — jämte betjäning för att taga det nya sommar residenset 
i besittning. Som färdledare och ciceron fungerade lappfogden, jäg-
mästare Hans Cederberg i Umeå. 

De fotografier, som illustrera omstående sidor i årsboken och 
vilka med stor älskvärdhet av lappfogde Cederberg ställts till redak-
törens förfogande, härröra samtliga f rån de höga resenärernas be-
sök i Tärna denna sommar. 



Motiv från Bure älv med kyrkan i bakgrunden. 

B U R E K L O S T E R 

Av CARL H. NYSTRÖM. 

Stå stilla, vandrare, och se dig om! 
Här reste sig från gråa ålderdomen 
ett kloster, heligt då, — men tiden kom 
och gjorde hemgång uti helgedomen. (Tegner). 

I Bureälvens nedersta lopp, ett par stenkast öster om Bureå kyrka, 
ligger den sägenomspunna Klosterholmen. Fordom helt om-
fluten av vatten är den nu på grund av landhöjningen förvand-

lad till en halvö, och även i övrigt har holmen under tidernas lopp 
ändrat utseende och karaktär. Men den förbiflytande forsen sjun-
ger ännu som förr sin monotona sång, och tallarna i skogsdungen 
susa alltjämt sina dunkla sägner. 

Vad susar då skogen? Vad sjunger forsen? Kanhända är du 
icke nog lyhörd att fatta deras språk. Låt då arvsägnerna trolla 
f ram några dunkla konturer ur medeltidens skymning! 

Här på holmen, så förtäljer sägnen, fanns under medeltiden ett 
kloster med namnet Bura. Det var väl icke så stort och betydelse-



1 1 9 . 

fullt, men det blev dock en av kristendomens första utposter i den-
na nordliga landsända. Men tiden var ond. Det krävdes mod och 
förtröstan att predika Vite Krists lära. Och när fienden nalkades 
gällde det att skydda klostrets egendom undan plundring och för-
störelse. Långt bort till den lilla Klocktjärn fördes då klostrets 
klocka och sänktes i dess djup. I den s. k. Dräkamaln på nord-
västra sluttningen av Bureberget gömde också munkarna i ofreds-
tider klostrets skatter. Där utpekas ännu i dag den plats i morän-
gruset, där skatterna skola finnas dolda. Långt in i sena tider ha 
lyktgubbar och drakaljus hoppat omkring vid Dräkamaln, och än-
nu i det 20:de seklet ha människor i månljusa nätter förgäves sökt 
dess förborgade skatter. Men även sägnen om jättekast har här sla-
git rot. Ja, 

"här går sagans vallgång vild och lös, 
här är stenen, kastad av ett bergtroll 
mot en kristmunk långt i hedenhös." 

Ty när klostret byggdes och kristendomen därmed fick rotfäste 
i våra bygder, så medförde detta en oerhörd inskränkning i den su-
veräna makt, som jättarna i Bureberget dittills haft. I förtrytelsen 
häröver slungade de tvenne väldiga stenblock mot klosterbyggnaden 
där nere på holmen. Men blocken hamnade strax väster om kloster-
platsen, och där ligga de än i dag. 

Men låt oss nu lämna dessa sagor och sägner för att i stället söka 
utröna, huruvida bakom desamma kan finnas någon kärna av histo-
risk sanning. Eller är sägnen om klostret verkligen endast en myt, 
en "sagans vallgång, som går vild och lös?" 

* 

Vi göra då först ett besök på Klosterholmen. Här finna vi snart 
i en skogsdunge en av mossa och ris övervuxen byggnadstomt, på 
vilken en av klostrets byggnader anses ha vilat. Frånräknat ett 
mindre förrum synes byggnaden ha utgjort ett enda rum, ungefär 8 
meter i fyrkant. I ena hörnet finnes en hög av otuktad sten och 
små tegelskärvor, som utvisa eldstadens plats. Ett 20-tal meter 
väster om denna tomt påträffar man dessutom tydliga rester av en 
källare, som enligt traditionen skall ha tillhört klostret. 

Dessa i och för sig obetydliga lämningar kompletteras i någon 
mån av några vid tiden för sekelskiftet funna föremål i jorden. Vid 
uppodling av ett område å holmens sydvästra del i närheten av den 
plats, där källaren stått, påträffade man nämligen en del regelbun-
det ordnade, numera bortförda stenar, som antogos ha utgjort grund 
för klostrets huvudbyggnad. Dessutom fann nian i jorden ett par 
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flaskor, omspunna av flätverk, rester av lerkrukor eller grytor, en 
järnyxa, en bengaffel och några mycket ålderdomliga nycklar, vil-
ket emellertid allt gått förlorat. Traditionen vet också berätta, att 
ett processionskrucifix och en gammal ljuskrona, som ännu finnas 

Motiv från Klosterholmen. I förgrunden 
synes resterna efter klosterkällaren. 

(Foto förf.) 

i Skellefteå landsförsamlings kyrka, skulle stamma f rån Bure klos-
ter. Till inventarierna f rån klostret har man också velat hänföra 
en 81 cm. hög madonnabild och ett broderat kläde (antependium?), 
som ännu finnes i förvar, den förra i Härnösands och det senare i 
Skellefteå museum. Kanske bör i detta sammanhang även nämnas 
traditionen om att munkarna f rån Bure kloster planterat gös i Bo-
daträsket i Bureälven, där den f. ö. i våra dagar sällsynta fisken 
också förekommer. 

Vilket värde dessa fornlämningar och sägner kunna äga, ställer 
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sig mycket svårt att bedöma. Hittills har man nämligen i medel-
tida urkunder icke kunnat finna ens någon antydan, att i Bureå 
skulle ha funnits något kloster. Men detta behöver ju icke i och för 
sig betyda, att sägnen om klostret skulle sakna historiskt underlag.. 
Det finnes tvärtom åtskilliga exempel på, att det på vissa andra plat-
ser i vårt land bevisligen funnits kloster, varom uppgift icke kun-
nat påträffas i medeltida handlingar. Frånvaron av ev. urkunder 
angående Bure kloster kunde också låta förklara sig redan därav, 
att hela det medeltida urkundsmaterialet för skellefteåorten, på 
några undantag när, gått förlorat under tidernas lopp. 

Om man sålunda i medeltida handlingar icke kunnat finna några 
upplysningar angående Bure kloster, så förefinnes däremot om 
klostret en ganska utförlig och tidigt upptecknad tradition. Den 
äldsta uppteckningen härav daterar sig ända f rån 1600-talets bör-
jan och verkställdes av ingen mindre än den höglärde riksantikva-
rien Johannes Bureus, Gustav Adolfs och Georg Stiernhielms lä-
rare. Bureus, som på mödernet härstammade från en underlag-
manssläkt i Bureå, anträdde i juni år 1600 en antikvarisk forsk-
ningsresa f rån Uppsala till de norrländska provinserna och utsträc-
te denna resa ända till Över-Torneå. Han inträffade i Bureå den 1. 
december år 1600 på uppresan och den 27. februari år 1601 på 
återresan. Vad han under denna resa iakttog eller vad som då munt-
ligen berättades för honom nedskrev han i en del handskrifter, som 
ännu finnas förvarade. Den handskrift, vari berättelsen om klostret 
är upptecknad, finnes i avskrift både i Riksarkivet och i Universi-
tetsbiblioteket i Uppsala och bär titeln "Oenealogia Burce familice, 
Om Bura Namn och Ätt". Vad Bureus där på spridda ställen an-
för om "Bura kloster" kan efter en sammanställning och med erfor-
derliga interfolieringar givas följande avfattning: 

I början av 1200-talet levde i Byrestad, nuvarande Birsta i Sköns 
socken i Medelpad, den mäktige och namnkunnige Fale Bure hin 
Unge. Av dennes söner övertog den yngste fädernegården, men 
Herse Falesson, en av de äldre sönerna, drog norrut och slog sig 
ned vid Bureälvens utlopp, där han "stichtade ett kloster och bör-
jade det bygga på en holma uti Bure åminne." 

Herse var en mäkta lärd och vis man, och somliga kallade ho-
nom därför "abboten i Bure". Att han var av förnäm släkt kom 
till synes bl. a. i hans klädsel, ty det heter, att "han gick med silf-
skenor och silfbälte". Liksom andra av tidens människor sysslade 
han mycket med jakt och fiske. Han var också en mycket god "själa 
karl" eller säljägare. Därvid använde han ett slags ökstock, kallad 
myndrik1), och stakade sig f ram i den med en s. k. myndstång1). 

1) Orden tolkade av prof. E. Wessen, Uppsala. 
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Trots att han var klostrets grundläggare och kallades abbot, för-
smådde han icke den äktenskapliga lyckan. Han var nämligen gift 
med Olov Dalkarlsjättens dotter f rån Burträsk. När han där häm-

Från Dräkamaln å Bureberget. I förgrun-
den en c:a 4 m. d jup brunn som grävts 
efter anvisning av slagruteman för att 
söka efter klosterskatterna. (Grävningen 
verkställdes 1928 med negativt resultat.) 

(Foto förf.) 

tade sin brud, så färdades han sannolikt med båt utefter Bureälven. 
Ty det berättas, att han då "landade vid hamnen Burasand", var-
med tydligen avses den plats med samma namn, som nu utgör bad-
strand och landningsställe vid östra stranden av Fahlmarksträsket. 

Herse fick emellertid icke fullborda sitt arbete med klostret. Ge-
nom svek och list men under omständigheter, som f. ö. äro okända, 
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blev han nämligen en dag under en vistelse i Lövånger mördad av 
kåsarna, d. v. s. kåsböleborna, som sägas "därföre fått kåsanam-
net1), att de honom falskeligen bjödo till gäst". Herse blev jord-
fäst av en herr Ragnvald i en kyrka, som då skulle ha funnits i 
Lövånger2). Men mördarna steglades på Kallholmen, där det vid 
denna tid fanns en avrättningsplats. 

Klosterbygget avstannade emellertid icke med grundläggarens 
död. Herse efterlämnade nämligen tvenne söner i Bureå, Olov och 
Fale. Av dessa fick Fale "sins faders fäbodar och byggde där och 
kallade det Fahlemark3) , men Olov besatt sin faders gård i Bure 
och fullbordade klosterbygget". 

Beträffande klostrets utseende och beskaffenhet berättas det, att 
byggningen var helt och hållet av trä. Man få r vidare veta, att 
"klostret hafver haft många gångar och kosteliga våningar". När 
Bureus besökte Bureå, fanns emellertid ingenting kvar av den äre-
vördiga byggnaden. Han omtalar dock, att "källaren synes ännu, 
i hvilken står höga granskogen 1601". 

I klostret voro inskrivna 14 bröder utom abboten. Av de förra 
nämnes endast Påvel i Ostvik, om vilken det heter, att "han var en 
av bröderna i Bure kloster tillförene, förrän han gifte sig". Den 
siste abboten var Dominus Jonas Bureus. Denne levde ännu på 
Gustav Vasas tid och kallades allmänt Bure herr Jon. När klost-
ret indrogs, så blev han jämte klosterbröderna sänd till Lappmar-
ken "till att lära lapparna Guds ord och bygga dem kyrkor". Men 
de trolldomskunniga lapparna förgjorde hans syn, så att han intet 
kunde läsa skrift. Han följde sedan klosterbröderna söderut och 
vart där död". 

Så långt Bureus. Framstående och erkänd forskare som han var, 
fick han snart många eftersägare, som stödde sig på hans auktori-
tet, och en hel rad av forskare under 1600- och 1700-talen beteck-
nade också klostrets tillvaro som en historisk verklighet. Den mest 
kände och citerade av dessa forskare är utan tvivel biskopen i Lin-
köping Andreas Rhyzelius, som i sin år 1740 utgivna bok "Mo-
nasteriologia Sviogothica" även behandlar "Bura kloster". Vad 
han där anfört om klostret är i stort sett ett ordagrant återgivande av 

1)Enl. J. Nordlander, Norrländska samlingar 6, s. 290 K å s, fånig, svag-
sint människa. 

'-) Lövånger var åtminstone under förra hälften av 1300-talet kapellförsam-
ling under Skellefteå. ("Skellopt cum capella Lofangr"). Bygdén: Härnösands 
stifts Herdaminne II, sid. 146. 

3) Enl. Hiilphers utpekades gårdsstället i Fahlmark ännu 1789. En ännu be-
varad tradition förtäljer, att Herses söner icke kunde ena sig om vilken av dem, 
som skulle behålla fädernegården i Bureå och vilken som skulle bosätta sig i 
Fahlmark. Tvisten skulle ha avgjorts genom tvekamp i brottning å Bure-
heden mellan Bureå och Fahlmark, varvid Olof segrade. 
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Bureus' ord. I ett par avseenden avviker dock även innehållet f r ån 
uppgifterna i Burei handskrift. Så t. ex. uppgives klostret vara 
byggt "mitt uti thet trettonde seculo, under konung Erik hin Läspes 
tid, vid år 1250", och antalet klosterbröder uppgives till 12 i st. f. 
14. 

Av de forskare f rån 1700-talet, som ägnat Bure kloster sin upp-
märksamhet, bör också nämnas provinsialläkaren i Umeå, D:r Dan. 
Erik Naezén, som i en uppgift till Tunelds geografi f rån 1794 med-
delar, att han under sina resor genom Bureå hört berättas av Bureå 
byamän, "att i skogen skulle finnas lämningar efter en kyrka, som 
de det kallade". Han tillägger vidare: "Det skulle verkeligen me-
ritera att härom blifva noga förvissad, men min tid för angelägna 
ämbetsresor har ej tillåtit att uppsöka detta ställe, än mindre afrita 
och beskrifva ett sådant förmodat ålderdoms monument". Men han 
antar, "att desse nu varande kyrkogrundstenar fordom utgjort detta 
av framl. biskop D:r Rhyzelius omtalta kloster".1) 

Som forskare och. vetenskapsman förblev Bureus även efter sin 
död erkänd och uppskattad, och hans värdefulla uppteckningar ha 
med skäl betecknats som en riktig guldgruva för eftervärldens hu-
manistiska forskning. Men det kom dock en tid, då man med syn-
nerligt stort misstroende och med hänsynslös kritik tog del av gång-
na tiders forskningsresultat, förmenande att många äldre forskare 
använt samma naiva slutledningskonst som senare Olov Rudbeck 
och att de liksom denne i sin forskning skapat "ett kaos av dårskap 
och snille". Att Bureus med sin starka fosterlandskärlek och sitt 
livliga intresse för sin egen släkts förtjänster och stordåd skulle 
röna samma misstroende, var helt naturligt. Snart skulle också Bu-
réus' forskning och därmed även hans uppgifter om Bure kloster 
bliva föremål för en skarp och hänsynslös kritik. 

Den förste, som veterligt framfört tvivel på äktheten av den av 
Bureus upptecknade traditionen om Bure kloster var den lärde och 
snillrike lektorn, sedermera kyrkoherden och biskopen Karl Gustav 
Nordin (1749—1812). Denne, som f. ö. var gift med en dotter till 
kyrkoherden i Skellefteå D:r Per Högström, vilken han år 1784 
jämväl efterträdde som kyrkoherde, trodde sig ha skäl antaga, att 
vad Bureus kallat kloster endast varit ett medeltida gille, ett religiöst 
föreningscentrum — en uppfattning, som synes ha omfattats jäm-
väl av svärfadern, D: r Högström2). Åt denna sin mening angående 
institutionens art har Nordin tidigast givit uttryck genom en an-

Notisen lämnad av prof. Nils Ahnlund, till vilken förf. jämväl i övrigt 
står i tacksamhetsskuld för vissa värdefulla upplysningar. 

2) Redan i en år 1753 tryckt skrift, innehållande D:r Högströms tal vid 
altartavleinvigning år 1752 och vissa kyrkliga notiser från äldre tid, talar D:r 
Högström om "gillet eller Bure kloster", dock utan att närmare redogöra för 
sin uppfattning om institutionens art. 
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Klosterholmen sedd från kyrkan. 
(Foto förf.) 

teckning i Burei förenämnda handskrift, som tydligen varit i Nor-
dins händer, ty han har däri antecknat, att han besökte Klosterhol-
men år 1775 och då såg lämningarna efter vad han ansåg ha varit 
gillestuga och källare. Nordins uppfattning finna vi även återgi-
ven i Hiilphers "Samlingar till en beskrifning öfver Norrland". 
(1789), vari det heter: "Herr Prosten Nordin har täckts göra den 
anmärkning, att detta endast varit ett Bure-gille eller Convivium 
Sacrum, sådant som t. ex. i Ragunda i Jämtland, grundat på Bröd-
rabref af Johanniterne i Eskilstuna men at det indrogs 1554, då en 
hop messings-Ljusstakar tillföllo Kyrkan". I ett annat samman-
hang omtalar Hiilphers dessutom, att dessa ljusstakar "af Gillet 
eller Bure Kloster" kommo att användas "till en Klockas gjutning". 

Efter dessa kategoriska påståenden av den framstående hävda-
forskaren ha också många ansett, att traditionen om Bure kloster 
för alltid bort kunna hänvisas till sagans värld. Den nordinska 
uppfattningen har blivit den vedertagna, och Bureus har kommit 
att framstå som en, den där handskats allt för lättvindigt med san-
ningen. 

Nordin har emellertid icke lämnat några som helst bevis för gil-
tigheten av sin ståndpunkt. Enligt många forskares mening grun-
dar sig denna tvärtom endast på ett allmänt antagande angående 
institutionens art. Då man dessutom vet, att Nordin, ehuru forska-
re och realpolitiker, var en hyperkritisk skeptiker, som alltid var 
böjd att betvivla äktheten hos gamla författare och ofta lät sig helt 
behärskas av en förut fattad mening, så bör det vara angeläget att 
söka utröna, varpå Nordin grundat sitt antagande. Ty det är dock 
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uppenbart, att de sakuppgifter, han lämnar, icke kunna vara gripna 
ur luften. 

Man torde då först böra erinra om, att det finnes bevis för att 
det i Skellefteå socken verkligen existerat ett gille under medeltiden. 
I en saköreslängd f rån vårtinget i Skellefteå den 6. mars 1546 he-
ter det nämligen: "Albrugth (Albrekt) i Mykele1) hade tagit en 
kettil medh ominne (utan lov) ifrå gyllestugone varth benådetth och 
gaf pengar 7 mark. Arff :th (Arvid) i Lundenn hade ock varit medh 
(och) tagith förskrefne kettil blef benådeth och gaf pengar 6 mark" . 

I Skellefteå landsförsamlings arkiv finnes också en anteckning, 
som i detta sammanhang har sitt särskilda intresse. Bureus' egen 
morfar, Anders Olavi (f 1569), var kaplan och sedermera kyrko-
herde i Skellefteå under reformationens genombrottstid i Västerbot-
ten. Han var mycket angelägen att i en anteckningsbok, som ännu 
finns förvarad, nedskriva en del viktigare händelse i sitt pastorat. 
För den 8. september 1554 har han sålunda antecknat, att han då 
"satte sex män" — bland dem landsköpmannen Olaf Jonsson i Bure 
— att vårda kyrkans egendom. Han omnämner samtidigt även en 
del kyrkliga inventarier. Och liksom för att förklara frånvaron av 
en del ljusstakar och några små klockor skriver han: "The liusa 
stakar här wår thr til några små klockor, sombliga hörde kyrkione 
til, och somlige wår komne aff Gillestugu, thr lät man göra ena 
Klocko' aff, hvilken wegher 5 pund och galtt 40 mr. Stakanar och 
the små Klockor löste 11 y 2 mr, thet som öffver war til att betala,, 
betalade Soknen ". 

Nu finnes emellertid i samma anteckningsbok en hel del i senare 
tid gjorda avskrifter och utdrag av bl. a. Anders Olavi egna an-
teckningar, försedda med förklarande noter och anmärkningar av 
D: r Per Högström och alltså nedskrivna under senare hälften av 
1700-talet. Beträffande notisen f rån 1554 har sålunda D: r Hög-
ström i en not!, som hänför sig till ordet "Gillestugu", antecknat 
"Bura kloster". 

Man torde med bestämdhet kunna fastslå, att det är dessa anteck-
ningar, som legat till grund för biskop Nordins uppfattning att i 
Bureå skulle ha funnits ett gille och att detta indragits 1554. Som 
synes står emellertid i originalet icke talat om något gille i Bureå 
och ej heller att det omnämnda gillet skulle hava indragits 1554. 
Det endast angives, att den 8. september nämnda år var den klocka 
färdig, som delvis gjutits av inventarierna f rån "Gillestugu". Må-
hända hade ifrågavarande gille indragits redan flera år tidigare. 
Sannolikheten talar också för att gillet legat icke i Bureå utan, vilket vi 
längre f ram skola söka belysa — i den gamla sockenstugans närhet. 

1) spelade även en viss roll i sägnen om Rövarna i Finnforsberget. 
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"Jättekast" å Klosterholmen. 
(Foto förf.) 

Ehuru det sålunda aldrig kunnat bevisas, att institutionen på 
Klosterholmen i Bureå varit ett gille, så torde det dock försvaras 
att i detta sammanhang något beröra sockengillenas organisation 
och verksamhet. Måhända skall också därigenom och genom en 
del erinringar om vissa kyrkliga förhållanden i Skellefteå socken 
under medeltiden blicken på det föreliggande problemet kunna nå-
got vidgas. 

Beträffande gilleväsendet under medeltiden kan man erhålla en 
jämförelsevis ingående kännedom dels genom bevarade gillestadgar 
och dels genom utförliga undersökningar av bl. a. riksantikvarien 
Hans Hildebrand och professor Nils Ahnlund och inte minst genom 
Olaus Magnus ' historia om de nordiska folken. Gillena voro av 
olika slag. Man torde åtminstone kunna särskilja fyra huvudgrup-
per; allmänna gillen, prästgillen, köpmansgillen och hantverksgil-
len. Det gille, som verkat i Skellefteå socken, torde ha varit an-
tingen ett allmänt gille eller ett prästgille. I det förra slaget kunde 
såväl präster som lekmän låta inskriva sig som gillesbröder, men 
prästgillena stodo i regel öppna endast för präster. Det medeltida 
gilleväsendet var också i allmänhet "införlivat med kyrkans ord-
ning och färgat av det religiösa samfundslivets uttrycksformer". 
(Prof. Ahnlund). I allmänhet hade varje gille sin gillestadga. I 
spetsen för gillet stod ofta en ålderman, som vid sin sida hade tven-
ne gillevärdar, ibland kallade stolbröder. På bestämda tider av 
året hade gillebröderna sina sammankomster i gillestugan, som i 
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regel låg i omedelbar närhet av sockenkyrkan. Före sammankom-
sten eller gillestämman besöktes i allmänhet högmässan. Till sam-
mankomsten kallades åtminstone vid somliga gillen genom klämt-
ning. Därav förklaras också, att många gillen, så t. ex. det av An-
ders Olavi omnämnda gillet, hade egna klockor. Ibland synas ock-
så gillena hava ägt särskilda altaren i hemortens kyrka. Om så 
varit fallet beträffande sockengillet i Skellefteå vet man icke. Men 
omöjligt är icke, att något eller några av de åtta småaltaren, som 
jämte högaltaret funnos i Skellefteå kyrka år 1472, när ärkebiskop 
Jakob Ulfsson besökte församlingen, haft något samband med soc-
kengillet. 

Medlemskap av ett gille medförde i regel vissa timliga och and-
liga förmåner. Om en gillesbroder t. ex. blev sjuk, så skulle han 
äga tillsyn genom gillets försorg. Han kunde dessutom vara säker 
om en hederlig begravning och om årliga själamässor. Därest ovän-
skap uppkom mellan bröderna, så ålåg det åldermannen att söka 
åstadkomma förlikning. Ibland samlades man i gillestugan för 
att rådslå i gemensamma angelägenheter, och mången gång firades 
också bröllop i gillestugan. 

När gillebröderna hade sin sammankomst utvecklades ofta en 
viss ståt. Gillestugan upplystes av en mängd ljus och smyckades 
med löv och bonader, med horn och handkläden. Den materiella 
förplägnaden var ofta synnerligen riklig. Det åts och dracks, i-
bland säkerligen rätt försvarligt, ty vissa gillestadgar upptaga även 
en "spyabalk". Dessutom sång, läsning och allmoseutdelning. Vid 
måltiden druckos minst tre officiella skålar: för den heliga treenig-
heten, för jungfru Maria och för det helgon eller den skyddspatron, 
till vars ära sockenkyrkan eller gillestugan blivit invigd. De före-
faller mycket sannolikt, att skellefteågillets skyddspatron har varit 
Johannes Döparen. I den gamla träkyrkan, som fanns i Skellefteå 
år 1472, voro nämligen tvenne altaren helgade åt honom, och den 
år 1507 invigda stenkyrkan kallades också S:t Johannes. 

Ofta upptogos gillena genom s. k. broderskapsbrev i ett klosters 
beskydd. De fingo då åtnjuta vissa förmåner f rån klostret, främst-
klosterbrödernas förböner, mot att de betalade en viss avgift till 
klostret. Ännu så sent som 1527 utfärdade priorn i Johanniter-
klostret i Eskilstuna broderskapsbrev för S :t Peders gille i Ragunda 
i Jämtland. Av Johanniterna kunde gillena också erhålla avlat, om 
de erlade en särskild avgift, som kallades "S:t Johannes penningar". 
För Johanniterklostret i Eskilstuna medförde denna försäljning av 
avlat och broderskapsbrev avsevärda inkomster, och biskop Nordin 
ansåg också, att det gille, som enligt hans mening funnits i Bureå, 
hade varit grundat på brödrabrev av johanniterna. För detta anta-
gande finnes emellertid icke något som helst stöd. Den kände norr-
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Motiv från Klosterholmen. 
(Foto förf.) 

landsforskaren D:r Leon. Bygdén framhåller också1), att biskop 
Nordin icke funnit något bevis härför eller för att institutionen i 
Bureå över huvud taget skulle ha varit ett gille. Men Bygdén håller 
troligt, att ragundagillets broderskapsbrev, som nu finnes i Upp-
sala Universitetsbibliotek, kommit dit med de s. k. nordinska sam-
lingarna och att det var detta brev, som Nordin hade i tankarna, 
när han meddelade sin uppgift. Mot det nordinska antagandet ta-
lar också det faktum, att johanniternas expansion inträffade först 
mot medeltidens slut, och att en institution med så gamla anor som 
den i Bureå icke gärna kunde ha haft något med johanniterna att 
skaffa. 

Efter reformationsriksdagen i Västerås 1527 började icke endast 
klostren utan även gillena att föra en tynande tillvaro. Helga Leka-
magillet i Stockholm indrogs redan 1527, och under de närmast 
följande åren indrogos en hel del gillen både i städerna och på 
landsbygden. Men någon verklig fart tog dock reduktionen av gil-
lena först efter riksdagen i Västerås år 1544, då det stadgades att 
gillen och convivia skulle vara "avsagde". Reformationens genom-
förande gick också något långsammare i denna nordliga landsända 
än i övriga delar av riket. År 1530 fick sålunda Skellefteå sin för-
sta protestantiske kyrkoherde, herr Bero eller Björn, vilken f. ö. var 
svärfar till en Anders Mosesson i Bureå. 1534 visiterade Lauren-
tius Petri Skellefteå och påbjöd att katolska kyrkobruk så småning-

*) i brev till förf. 

9 
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om skulle avskaffas. Juldagen år 1536 mässades första gången 
på svenska i Skellefteå kyrka och kyndelsmässodagen 1537 i Umeå 
kyrka. 1541 sände konung Gustav sin egen hovpredikant Eric 
Swenonis till Skellefteå "för att stadga den lutherska läran". Men 
först hans efterträdare, Anders Olai, kunde avskaffa "de påviska 
ceremonierna". Ända till år 1546 hade sockengillet i Skellefteå 
kunnat skonas f rån reduktionens järnhand. Hur många år ytter-
ligare det fick åtnjuta den kungliga nåden, vet man icke. Kanhän-
da hade det redan före seklets mitt tvingats att lämna ifrån sig sina 
tillhörigheter till myndigheterna. Den 8. september 1554 är åtmin-
stone indragningen redan verkställd, och gillets egna klockor ha 
måst smältas samman i den vigda malm, som skulle ringa in en ny 
tid. 

I här lämnade redogörelse för gilleväsendet och för vissa kyrkliga 
förhållanden i Skellefteå socken under medeltiden har man nöd-
gats antaga, att det gille, som är omnämnt i tvenne urkunder f rån 
Skellefteå, har legat icke i Bureå utan i den gamla sockenkyrkans 
närhet. Man måste göra detta antagande i första hand därför, att 
sockengillena nästan undantagslöst varit förlagda till kyrkornas 
omedelbara grannskap. Olaus Magnus som f. ö. besökte våra 
trakter år 1519, omtalar också i sin historia om de nordiska folken, 
att de "kristliga bordsamkvämen", som han kallar församlingarnas 
gillestämmor, försiggingo i ett stort hus vid kyrkan, enkom uppbyggt 
för detta ändamål. För denna uppfattning talar också den omstän-
digheten, att de tvenne personer, som, enligt saköreslängden f rån 
1546, tillägnat sig gilleskitteln, voro f rån byarna Lund och Myckle, 
som ligga endast några kilometer f rån kyrkan. Det synes dess-
utom, att om gillet legat i Bureå, 25 km. f rån kyrkan och tingsstäl-
let, så borde byns namn ha varit angivet i saköreslängden och i an-
teckningen i kyrkoarkivet. Att byanamnet icke är angivet, synes så-
lunda tala för, att gillet legat på den plats, där urkundernas förfat-
tare befunnit sig — alltså i sockenkyrkans närhet. Att tvenne gil-
len skulle ha funnits i socknen, synes också vara uteslutet. I så fall 
skulle säkerligen ha angivits, vilket av dessa som avsågs i de tven-
ne urkunderna. 

Men om dessa teorier äro riktiga, så finnes nu ännu mindre än 
förut något stöd för biskop Nordins antagande, att byggningen å 
Klosterholmen i Bureå "var aldrig kloster, blott ett gille", ett ut-
tryck, som han använt i sin anteckning i Burei handskrift. Man 
torde i stället ha anledning antaga, att gillestugan varit ett av de 
tvenne hus, varom Hiilphers talar i sin beskrivning över Väster-
botten och av vilka det ena skulle ha legat strax väster om Skellefteå 
kyrka, det andra på en holme i älven mitt emot kyrkan. 

Låt oss då något närmare granska de tidigaste uppgifterna an-
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Utdrag av laga skifteskarta över Bureå by av år 1849. 

gående klostret, nämligen Bureus' egna, för att söka utröna i vad 
mån dessa kunna fört jäna tilltro. Man har så mycket större an-
ledning därtill, som man numera torde vara beredd erkänna, att, 
om Bureus på sin tid av en hänsynslös kritik misskänts, så har ock-
så hans anseende som forskare under de senaste decennierna i stor 
utsträckning rehabiliterats. Och åtskilligt tyder på, att det sista 
kapitlet till hans försvar säkerligen ännu är oskrivet. 

När Bureus år 1601 besökte Bureå och på ort och ställe tog kän-
nedom om klostret och Bureorten, var han nära 33 år gammal. Han 
hade då en ingående kännedom om forna tiders förhållanden och 
var ovanligt väl skickad för resans arkeologiska ändamål. Och 
även om klostret — vilket dock är osannolikt — indrogs strax efter 
reformationsriksdagen 1527, så hade sedan dess endast en mans-
ålder gått. Måhända fanns bland de åtta familjer, som år 1601 
bodde i Bureå, någon, kanske flera, som kunde erinra sig klostret 
f rån den tid då det ännu fanns kvar. Och i varje fall borde det i 
orten ha funnits en fullt tillförlitlig tradition angående klostret, dess 
utseende och organisation. 

Det bör äga sitt intresse att undersöka, vem eller vilka, som voro 
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Bureus' sagesmän i Bureå. Man behöver heller icke sväva i okun-
nighet härom. Av hans genealogiska tabeller f ramgår nämligen 
med all tydlighet, att han under sitt besök i Bureå vistades hos sin 
släktinge Olof Biörnsson. Denne var en av traktens förmögnaste 
och mest framstående män. Född sannolikt någon gång på 1530-
talet var han vid Bureus besök en gammal man, som hade mycket 
att berätta om släkt och forna förhållanden. Hans hustru Mariet, 
samt fem av barnen, fyra söner och en dotter, voro då även i livet. 
Tvenne av sönerna, Carl och Björn Olsson, hade bildat egna famil-
jer. Den tredje av sönerna, Jacobus Olai eller Jacob Burman, som 
han också kallades, sattes år 1608 i tillfälle att studera i Stockholm 
och blev år 1612 fogde över Jämtland och sex år senare över Torne 
och Kemi lappmarker1) . Denne var tydligen mycket väl anskriven 
på högsta ort, ty av fogderäkenskaperna f ramgår , att han redan år 
1611, då han var "musterskrivare", åtnjöt skattefrihet för sin faders 
jord i Bureå om 1 1/8 mantal, som då brukades av bröderna Carl 
och Björn. Om den f järde av Olof Björnssons söner, Anders Ols-
son, berättar Bureus, att "denne visste till pricka att referera om 
Herse- och Bureätten", och det är sålunda denne och familjen i 
övrigt, som meddelat Bureus uppgifterna om klostret. Sannolikt 
hade Bureus även i Stockholm sammanträffat med Jacobus under 
dennes studietid och besök där i egenskap av fogde och därvid kun-
nat utöka sin kunskap om Bure-ortens forntid. Då man dessutom 
vet, att Bureus beträffande Herse inhämtat en del upplysningar av 
kyrkoherden herr Peder2) i Skön, som han besökte den 8. april 
1601, så måste man erhålla den uppfattningen, att Bureus' sages-
män i Bureå och herr Peder — så långt skilda åt — skulle ha kom-
pletterat och verifierat varandras uppgifter, en omständighet, som 
hittills icke synes ha beaktats av Fale Bure-forskare. Att Herse 
förekommer i traditionen i Skön f ramgår nämligen därav, att Bu-
reus där fått den upplysningen, att "Fale själv eller Herse i Bure, 
hans son, som somliga mena, skrifvit den Crönika som der i Sköns 
kyrka (tidigare) förvarat låg, och innehölt, hvad som i Fåles tid 
skedt var". 

Själv var Bureus också tydligen övertygad om, att såväl Herse 
som klostret voro fullt historiska. På den stentavla som han år 
1611 graverade över sin släkt och som nu finnes uppsatt på en av 
strävpelarna å Uppsala domkyrkas södra sida, har han även fun-
nit skäl att hugfästa minnet av "monasteriet Bure" och dess grund-
läggare. Och bland uppgifterna om klostret, sådana han avfattat 
dem i sin handskrift, lägger man märke till hans kategoriska påstå-

') Jfr Nordlander, Norrländska samlingar, sid. 326. 
2) Petrus Laurentii f 1692. 
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Johannes Bureus f. 1563 d. 1652. 

enden: "Klostret hafver h a f t . . ." "Där voro 14 bröder . . ." "Den 
senaste abboten hette . . ." o. s. v. Det synes också vara ägnat att 
ingiva förtroende, när man ser, vilken utsökt noggrannhet och san-
ningskärlek han i sina skrifter lägger i dagen, t. ex. när han anger 
timmen, då en person är född och inte tvekar att anföra ofördel-
aktiga uppgifter angående vissa medlemmar i sin släkt. Det har 
ju också visat sig, att hans genealogiska tabeller åtminstone f rån 
1500-talets början äro i huvudsak tillförlitliga och att man även 
ansett sig kunna lägga stor vikt vid hans arkeologiska uppteck-
ningar. Man kan då f råga sig, varför man beträffande hans upp-
gifter om klostret varit så oerhört skeptisk, då det dock här gäller 
saker, som ligga meddelaren så relativt nära i tiden och som hans 
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sagesmän eller åtminstone den närmast föregående generationen 
personligen måste ha sett. Det vore också högst anmärkningsvärt, 
om en person, som vid sitt besök i Bureå åtminstone till gagnet var 
riksantikvarie, inte skulle ha velat eller förmått utforska arten av en 
institution, som verkat endast en mansålder före hans besök och 
efter vilken vissa lämningar ännu funnos kvar. Man kan heller 
icke påstå, att Bureus icke skulle ha känt skillnaden mellan kloster 
och gille. Han har f. ö. i sin handskrift "Sumlen" avskrivit just 
det förut omnämnda brödrabrevet av år 1527, varigenom själagil-
let i Ragunda upptogs i johanniternas beskydd, och själv född i 
mediet av reformationstidvarvet hade han genom egna forskningar 
och genom studiet av historiska författare, t. ex. Johannes och 
Olaus Magnus, en jämförelsevis god kännedom om de religiösa sam-
fundsförhållandena under medeltiden och vid början av reforma-
tionstiden. 

Man torde som ett led i denna undersökning även i någon mån 
böra beröra sägnen om Fale Bure. Enligt de nyaste forskningar-
nas resultat synes nämligen Fåles historiska förebild samt dennes 
släktingar och umgängeskrets ha haft en mycket stor betydelse för 
den västerbottniska kolonisationen under 1300-talet. Och det före-
faller icke osannolikt, att denna kolonisation bör kunna sättas i ett 
visst samband med tillkomsten av Bure kloster. 

I sin geniala avhandling "Om ursprunget till den historiska my-
ten om Fale Bure" har framlidne överbibliotekarien Leon. Bygdén 
visat, att förebilden till Fale Bure varit en verkligt historisk per-
son av frälseätt vid namn Fartegn1) Unge, men att Bureus förlagt 
hans livstid över 100 år för långt tillbaka i tiden. Språkvetenskapen 
har dessutom bevisat, att Fartegn och Fale äro samma namn och 
att Fale är en förkortning av Fartegn, ungefär som t. ex. Ville av 
Vilhelm. Fartegn Unge var lagman i Medelpad och nämnes i ett 
jordbytesbrev f rån år 1342, varigenom han och hans hustru Inge-
borg tillbytte sig bl. a. ett jordagods i Glappostade, nuvarande 
Klappsta i Ullånger i Ångermanland. Därifrån stammar också en 
Sigurd de Glappastadom, som den 21. augusti 1374 befinner sig 
bland en krets stormän å prästbordet i Luleå för att utreda f rågan 
om gränsen mellan Uppsala och Åbo stift. I ett vid detta tillfälle 
upprättat intyg nämnes även Sigurds son Herse, som vid ett tidigare 
tillfälle, sannolikt år 1346, i sällskap med bl. a. fogden över Hel-
singland Torsten Styrbjörnsson besökt "Norrbotten" för att förnya 
råmärkena mellan de bägge stiften. I Gudlef Bilders testamente 
av år 1337 nämnes också en Fartegn, testators egen son, samt en 
hans styvson Herse. Genom detta testamente skänker testatorn 

1) Skrives även Fardiaskn. 
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(f SiMriniet ttttm 

Bureus släkttavla å en av strävpelarne å Upsala 
domkyrkas södra sida. 
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Ur Bureus' Genealogía Burse familia, fol. 19. Univ. Bibi. 

Burö är en ö och by uti Arnäs i Å n g e r m . . . hafver fått namn af en Bure 
b i ö r n . . . för Fale hin unges son. 

Buraholm ligger der bredevid. 
O Elevatio meridiana var A:o 1601 uti Siäla prestegård, som der ifrån 

ligger nästan rada väster, 11 martii nbl. 27°, 2', när man tager det af 90, 
ser man at Elevatio Soli 62°, 58' vid lag och Arcturus in meridiano 48° 20'. 

Bure uti Norrbotten är en by, som nu uti Ottonde led ifrån O'of Härse-
son, som der först var född i Bure, och senast satt ensam, är så förvidgat, att 
der bo åtta grannar, alla af ägorna välbehåldne. Thet blef först bygdt och 
bodt af Härse Fale hin unges son i Byrestad; hans broderson bygde Burön 
i Arnäs för 400 år vid lag, vid et åminne ut med ös ters iön eller Bottnen. 

62. Bureå, den bottenkarlarna kalla Bura, liten til älf, stor til å, som kom-
mer ur Lappmarken in i Skiällefta, sedan genom Bureträsk socken, sedan in 
i Bigda så lefånger sist ¡'Skiällefta socken och ut i hafvet vid Bura. vid sam-
ma å är gården burekiälla träsk. 

63. Burekiälla, der Bure älf bör jar i fiällen. 
64. Buruträsk som är en stor Siö, der bure älf rinner genom, som är så 

stor at han skuldrar som man ser uppå hafvet, der holmar och stränder gifva 
sig up, så at det som icke är högre i stranden än en spann det kan på många 
mil synas öfver en mans högd. Kringom samma siö och träsk är nu en hel 
Kyrkesockn, som ock heter Buruträsk. Kyrkan bygdes i Konung Johans tid 
ock i K. Carls tid fingo de först kyrkoherde för den onda kyrkeväg skull de 
hade til Skiälleft öfver Buraheden, der som är mäkta stenig o sandig. 

65. Burasand är en hamn der Härse Bure landade, när han förde sin brud, 
Olof Dalekarls jättens dotter i Buraträsk till Bura. 
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Ur Bureus' Genealogia Burae familia, fol. 20. Univ. Bibi. 

66. Burahed är en stor willmark som skilljer Skiällefta och löfånger åt, ut 
med sjösidan är 2 mil tvärt öfver der allmända vägen är, men längden är ifrån 
östersiön till Lappmarken öfver 50 mil, gradus longitudinis. Denna hed är 
nu med de största skogar som uti Norrlanden ligga; der synes lidar som stora 
hafsvågor, (fjällen som skillja Sverige och Norike åt) hvilka sägas vara anten 
sammandrefna af Noe flod eller i Skapelsedagarna. 

67. Burakloster, den stichtade Härse Faleson af Byrestad och började bygga 
på en holme uti Bure åminne, det blef af hans son Oluf fullbordat, der voro-
14 bröder uti, förutan Aboten. Bygningen var alt af trä. Kiällaren synes än-
nu, i hvilken står höge granskogen 1601. (Bägge lämningar såg jag 1775. Nor-
din). Klostret hafver haft månge gånger och kostelige våningar (Orätt, var 
aldrig kloster, blott ett gille. Nordin). Den senaste Abot i samma kloster het 
D. Jonas Bursus , allmänt kallade de honom Bure herr Jon. Fjärde man ifrån 
Härse son lefde än i K. Göstas tid 

63. Buraholm (kallas ock Burön) är en paeninsula, ombefluten ö, så när 
på en äng. På denna holmen hölts fordom under baran himmel Lagmansting 
i Westerbotten, emädan Lagmännen bodde i Bure, och tvärt öfver Skiällefte 
älfven på Kallholmen; der rättades illgiärningsmännen. Bureholmen ligger — 
mil från Burebro. 

69. Burasten. 
610. Burvik och Byrrvik. 
6U . Burön. Byron der bo 3 grannar. 
612. Buraklubben om hvilken Olaus Magnus således skrifver: 
Rupes Marittima Buraklubben vulgariter appellata, quce excelso Suo vertice-

a longe navigantibus trid.enta.ta seu coronata videtur... etc. 
Samma Buraklubb är ändan på Bureheden der som stiger uti hafvet 2 mih! 

ifrån Bure . . . 
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halva Rickle by och laxfiske i Bygdeå socken till Uppsala domkyrka, 
samt ett laxfiske i Byske till Helgeandshuset i Stockholm. Det före-
faller icke osannolikt, att även denne Fartegn är identisk med lag-
mannen i Medelpad och sålunda Fale Bures förebild. F. ö. finnes 
det även många andra bevis för, att befolkningen i de sydligare 
norrländska landskapen haft mycket livliga förbindelser med nu-
varande Västerbotten under förra hälften av 1300-talet, förbindelser, 
som — enligt prof. Ahnlund — "ännu hälft annat sekel eller mer 
därefter avspeglats i hälsingeböndernas sega fasthållande vid sin 
äganderätt till fiskena i de norligaste älvarna, hävdvunnen sedan 
"konung Magnus tid". 

Dessa förbindelser mellan mellersta Västerbotten och Medelpad— 
Hälsingland under medeltiden, väl bestyrkta, göra Bureus uppgifter 
om Herse ganska plausibla; de västerbottniska dialekternas anknyt-
ning till medelpadsmålen är även en omständighet, som i detta sam-
manhang ej saknar betydelse.1) 

Vad här anförts om kolonisationen av Västerbotten under 1300-
ialet bevisar ju emellertid ingenting direkt om Bure kloster och dess 
grundläggare Herse. Man torde dock böra notera, att såväl i Far-
tegns som i Sigurds släkt förekommer namnet Herse, att de nämnda 
personerna direkt eller indirekt synas stamma f rån Medelpad och 
a t t de alla tillhörde den grupp företagare, som vid tiden för den 
västerbottniska kolonisationen hade stora jordagods icke blott i Me-
delpad och Ångermanland utan även som synes i nuvarande Väster-
botten. Herse är dessutom ett namn, som användes i Bureå ännu 
på 1540-talet och då tillhörde en man med mycket vidsträckta han-
delsförbindelser; han ägde bl. a. "en haffshamn giort i Teffteå."2) 
I likhet med professor Ahnlund torde man då också kunna f råga 
sig, "om den tanken är för djärv, att sena västerbottniska släkt-
traditioner bevarade minnet av männen från Klappsta, när Bureus 
införlivade namnen Herse och Sigurd med de äldre leden av Fale-
släktens ättar-tal". 

Det bör i detta sammanhang även nämnas, att Bureå by synes 
ha varit bebodd långt in i g rå forntid. Därom tala de talrika grav-
kummel, som kransa de omgivande höjderna. I awittringsproto-
kollet av å r 1784 talas också om Bureå som "den äldsta byn i Skel-
lefte sokn". Det är dessutom känt, att Bureå by under medeltiden 
och vid början av reformationstiden varit en efter norrländska för-
hållanden mycket betydelsefull ort. Här bodde sannolikt i tre eller 
fyra generationer underlagmännen över Västerbotten. En av dessa 
var Anders Japsson (Jakobsson) av Bure, bekant genom sitt köp 

1) Jfr Seth Larssons doktorsavhandl. Om substantivböjn. i Västerbottens 
iolkmål. Upsala 1929. 

2) Enligt 1546 års jordabok. 



1 3 9 . 

Utdrag ur hjälpskattelängd från 1599, upptagande bl. a. Olof Biörs-
son och hans förmögenhet. 

Kam.-Ark. 
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av godset Kåge av ärkebiskop Jakob Ulfsson, när denne i februari 
1507 i visitationsändamål besökte Skellefteå socken1). Här funnos 
ännu på 1540-talet bönder, som hade de största hemmanen i hela 
Västerbotten, två pundland vardera. Flera av dem voro mäktiga 
birkarlar och landsköpmän2), och härifrån stamma många präster 
och fogdar under medeltiden och reformationstiden. Allt detta ty-
der på att Bureå vid tiden för klostrets tillvaro varit ett andligt och 
kommersiellt centrum i orten och att vissa yttre förutsättningar för 
ett klosters existens här voro för handen. 

Man torde slutligen icke böra underskatta den muntliga tradi-
tionens livskraft och värde. Visserligen saknas det icke exempel på 
att arvsägnerna kunna komma in på besvärliga och vilseledande av-
vägar. Men det finnes ju också otaliga bevis för att uråldriga munt-
liga traditioner blivit bestyrkta tack vare arkeologiskt material. 
Man erinre sig t. ex. de resultat, som professor Birger Nerman 
uppnått genom att ställa en del gamla sagor i arkeologisk belys-
ning. Och om nödigt arkeologiskt material funnes tillgängligt be-
träffande sägnen om Bure kloster, så skulle här säkerligen kunna 
lämnas ett ytterligare bevis för huru muntliga berättelser överläm-
nats som arvegods f rån släkte till släkte och tiderna igenom bibehål-
lit det väsentligaste av sitt ursprungliga innehåll. 

Den tradition, som här föreligger, är emellertid trots dess detal-
jer alltför torftig för att kunna giva ens en dunkel föreställning om 
klostrets utseende och verksamhet. De 'kosteliga våningar" varom 
Bureus talar, voro säkerligen heller icke så "kosteliga" efter vår 
tids mått. Och ordet "våning" torde väl närmast få tagas i den be-
tydelse av bostad eller boning, som det hade i 1500-talets språk-
bruk. Vilken orden klostret skulle hava tillhört har traditionen 
heller ingenting att berätta om. Domprosten Peter Wieselgren har 
också i sin disputationsserie De claustris Svio-Gothicis (Lund 
1832—1833) upptagit Bura bland kloster, som tillhört "oviss or-
den" ("incerti ordinis"). 

Sannolikt har institutionen i Bureå varit ett av dessa mindre 
kloster, som funnits här och där i vårt land vid färdevägarna, ofta 
i samband med ett kapell eller dylikt. Vi hava t. ex. i de båda bya-
namnen Klöstre och Munkbyn i Medelpad en erinran om ett dylikt 
kloster utan att någon antydan därom finnes i skriftliga urkunder. 

') "På Burön hölts fordom under baran himmel lagmansting i Västerbot-
ten, emädan lagmännen bodde i Bure och tvärt öfver Skelleftälfven på Kall-
holmen afrättades illgärningsmännen". (Bureus). Traditionen härom anför 
även Hiilphers. 

2) Av de tolv birkarlar och landsköpmän, som år 1549 funnos i dåvarande 
Skellefteå socken, som omfattade jämväl nuvarande Burträsk, Jörn, Byske, Nor-
sjö och Bureå socknar, voro 8 från nuvarande Bureå socken, därav 3 från 
Bureå och 3 från Fahlmark. Jfr även 1553 års birkarlalängd. 
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Ofta voro sådana kloster grundade för pilgrimers skull, och det är 
ingen tillfällighet, att klostret i detta fall legat vid det gamla pil-
grimsstråket till Trondhjem, det forna Nidaros. Måhända har 
även Bure kloster varit ett sådant rastställe för vallfärdande pilgri-
mer, och vallfarten kan härvid i lika stor utsträckning ha gällt 
Trondhjem som Uppsala, då S:t Olovskulten i dessa trakter torde 
ha varit nästan lika allmän som Erik den heliges. F. ö. är det san-
nolikt, att Bure kloster stått i samband med det fordom mer än nu 
givande fisket. Vi ha t. ex. sett, att såväl Uppsala domkyrka som 
Helgeandshuset i Stockholm ägt en del laxfisken i västerbottniska 
älvar, och man vet också, att Vadstena kloster årligen lät hämta fisk 
f rån "Norrabotten". Måhända ligger det också någon sanning i 
sägnens uppgift, att Herse var en god säljägare och munkarna 
planterade gös i Boda träsket i Bureälven. 

De delar av sägnen, som tilldraga sig särskilt intresse, äro emel-
lertid de, som hänföra sig till tiden för klostrets indragning och 
som sålunda vid Bureus besök i Bureå voro av så jämförelsevis 
färskt datum, att man icke har anledning att betvivla deras riktig-
het. Dit hör t. ex. uppgiften att den senaste abboten, Dominus Jo-
nes Bureus, levde ännu på Gustav Vasas tid och att han allmänt 
kallades Bure herr Jon. Enligt Bureus släktregister var Bure herr 
Jon en av sönerna till Oluf Andersson i Bureå, som "byggde först 
den f järde gården i Bure, där nu (d. v. s. år 1601) Anders Da-
nielsson bor". Denne tillhörde den tredje generationen f rån Oluf 
Andersson, och då enligt Bureus' uppgift en av sönerna i varje ge-
neration bott på fädernegården, hade släkttraditionerna säkerligen 
bibehållit sig friska och oförfalskade under de 7 å 8 decennier, det 
här gäller. Genom jämförelse mellan Bureus' genealogiska tabel-
ler och skattelängder f rån 1500-talet kan man också, så långt till-
baka som dessa längder finnas i behåll, d. v. s. f rån år 1539, i viss 
mån kontrollera uppgifterna i Bure herr Jons släkttavla, som får 
följande utseende: 

Oluf Andersson 

Jon Olofsson Anders Olofsson 
alias Bure herr Jon , 

eller Daniel Andersson 
Dominus Jonas Bureus. 1539—1580 

Anders Danielsson 
1576—1601. 

Bure herr Jon skulle således ha varit farbror till Daniel An-
dersson, som fanns i Bureå åtminstone åren 1539—1580. Dennes 
son, Anders Danielsson, levde ännu vid Bureus besök år 1601 och 
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torde jämte övriga sagesmän ha bidragit till uppgifterna om klost-
ret och dess siste abbot. 

Vad Bureus anför om Bure herr Jon torde f. ö. äga ett visst värde 
även för bedömande av institutionens art. Redan titeln "dominus" 
eller "her r" talar ju för att herr Jon var antingen präst eller kloster-
föreståndare. Och därest herr Jon verkligen kallades abbot, så 
skulle ju enbart detta utgöra ett nära nog tillräckligt bevis för att 
institutionen var ett verkligt kloster. Härför talar också den om-
ständigheten, att Påvel i Ostvik, som uppgives ha varit en av brö-
derna i klostret, lämnade institutionen, när han gifte sig. Det vill här-
av synas som skulle äktenskapet ha hindrat att han stod kvar som 
medlem av institutionen, som sålunda icke kunde ha varit ett gille. 
Celibatbestämmelserna voro nämligen icke gällande för gillena. 
Och därest han varit gillebroder, så borde han ju haft särskild an-
ledning att kvarstå som medlem för att även efter giftermålet få del 
av de andliga och timliga förmåner, som medlemskapet medförde. 

Man f rågar sig slutligen, varför den siste abboten kallades Bure 
herr Jon ? Var det inte för att man i dagligt tal skulle kunna skilja 
honom från kyrkoherden herr Jon, Johan Petri, som innehade Skel-
lefteå pastorat åren 1512—1530? Det förefaller åtminstone högst 
sannolikt. Och därmed skulle man då också kunna fastställa unge-
färliga tidpunkten för den siste abbotens verksamhet och för klost-
rets indragning. 

Så ha vi då sökt göra en liten blick in i "medeltidens stjärnenatt" 
och därvid framdragit några synpunkter på det visserligen intres-
santa men svårlösta problemet om Bure kloster. Sparsamt faller 
emellertid också det historiska ljuset över det medeltida samfunds-
livet. Som av denna undersökning torde ha framgått gäller detta 
i särskild grad Bure-orten, vars historia först vid denna tid "mot-
villigt börjar lösa sig ur sagans famn." Och då hela det medeltida 
urkundsmaterialet för dessa trakter, på några undantag när, synes 
ha gått förlorat under tidernas lopp, så torde väl det väsentligaste 
av Bureortens historia under medeltiden alltid förbli höljt i det för-
gångnas dunkel. Beträffande Bure kloster synes dock en så utför-
lig och tidigt upptecknad tradition föreligga och så många sanno-
lika bevis vara för handen, att många företeelser med vida mindre 
bevisning tillskrivits historisk verklighet. Man torde sålunda i 
motsats till den uppfattning, som under de senaste 150 åren varit 
den vedertagna, våga det påståendet, att traditionen om Bure kloster 
gömmer en kärna av historisk sanning, som måhända en gång skall 
helt kunna träda f ram ur sägnens dimhölje och inordnas i den serie 
händelser, som beteckna den västerbottniska kolonisationen under 
1300-talet. 
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För vår inre syn framträda så de dunkla konturerna av ett litet 
kloster vid Bureälvens mynning. Fyra långa sekel ha försvunnit 
sedan dess silhuetter sista gången avtecknade sig mot himmeln och 
klosterklockornas spröda klang förtonade över Bureå. Så små-
ningom skulle också katolska seder och tänkesätt i dessa bygder dö 
bort och försvinna. Kanske knotade en i gamla vanor och föråld-
rade religiösa föreställningar bunden befolkning över tvång och 
bristande pietet för vad "gammalt och fornt varit haver". Men vid 
Klosterholmens stränder sjöng forsen då liksom nu sin montona 
sång och högt över bygden välvde sig samma väldiga valv — min-
nande om, att långt bortom tid och rum och växlande åskådningar 
det dock finnes en värld av evighet och oförgänglighet. 

Processionskrucifix i Skellefteå 
landsförsamlings kyrka, enl. tra-

ditionen från Bure kloster. 
(Foto förf.) 
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Fig. 1. Högfähus med brunn och hinkflygel. (Åsele s:n). 

N Å G R A A N T E C K N I N G A R OM B R U N N A R 
OCH ANORDNINGAR I SAMBAND DÄRMED 

Av ERNST WESTERLUND. 

Det torde endast vara undantagsvis man inte i Västerbotten 
kan finna gott dricksvatten på ställen där bebyggelse är tänk-
bar. Förr — och i tillämpliga delar även än i dag — sökte 

man, då en ny gårdstomt planerades tillföljd av utflyttning vid 
lantmäteri eller andra orsaker, först efter gott vatten på nära håll 
såsom det viktigaste. Under vattenfattiga vintrar såg man med 
oblida ögon att grannen hämtade vatten ur brunnen, då givetvis 
följden blev, att man själv till sist fick köra vattnet långa vägar. 

Man hämtade inte endast vatten ur med konst frambringade 
brunnar utan givetvis ur naturliga källor, där dylika funnos och 
voro av den storleken, att deras vatten räckte till. Exempel finns i 
sen tid på, att vattenledningar anlagts f rån dylika källor. I den 
mån det var möjligt sökte man underlätta vattnets upphämtande ur 
källorna. Ibland byggdes en ränna, varunder man kunde placera 
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det kärl vari vattnet hämtades. Stundom grävdes källan ut och 
kanterna skoddes på ungefär samma sätt som en brunn. 

Den första åtgärd man vidtog då man skulle gräva en brunn var 
att tillkalla "brånnsynar 'n", d. v. s. slagrutemannen. Dennes red-
skap var väl ibland en för ändamålet skuren grenklyka (skuren en 
dag före soluppgången ur en s. k. "flogrönn", d. v. s. en rönn-
planta som börjat växa på ett annat träd, asp eller björk) men of-
tast tog han väl en kvist ur närmaste gamla björkriskvast och ibland 

Fig. 2. Skiss över brunnarnas placering i Ersmarks norra by, Skellefteå s:n. 

hela kvasten, skilj de riset och tog en knippa i var hand, spottade 
i händerna och gick kors och tvärs över den tilltänkta gårdsplanen. 
Fanns en vattenåder så tvingades kvastens tjockända nedåt så att 
det knakade i riset! J ag har vid ett tillfälle försökt hålla fast en 
kvast tillsammans med en slagruteman. J a g höll så att f ingrarna 
värkte, och han sade sig hålla lika hårt. Men kvasten vreds nedåt 
i alla fall. För att åtminstone inte i detta sammanhang fatta ställ-
ning till fenomenet, må endast faktum konstateras. Det hör till sa-
ken, att de fall då en slagruteman misslyckats, kunna räknas på 
fingrarna, samt, att han i regeln anger att på så och så många 
alnars djup finns vatten. I regeln är även denna profetia sann. 
I detta sammanhang bör en liten episod omnämnas. 

I en av byarna i norra länsdelen hade en hemmansägare en 
brunn invid ladugården. Brunnen var 12 å 15 alnar djup och höll 
i regeln vatten till ladugården. Kalla, vattenfattiga vintrar brukade 
det dock bli knappt. En slagruteman förklarade, att vattenådern 
befann sig i ena hörnet, vilket utpekades. I det hörnet fanns en 
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sten som borde sprängas bort, varefter brunnen skulle ge tillräck-
ligt. 

Stenen finns där verkligen, och finnes där än i dag. Nästa "tor-
ra" vinter torde ett försök komma att göras, då man får se hur slag-
rutemannens profetia slår in. 

Då brunnen var grävd till angivet djup, skoddes dess inre med 
trä. I äldre tid klöv man en lagom stor tall och timrade i fyrkant 
2—2 y2 aln. Stockarna hopfogades med s. k. "brånnsköra" (se 
fig. 3) en knut av enklaste slag, endast avsedd att förhindra att 
stockarna trycktes inåt. Stockarna lades naturligtvis horisontalt. 
Från denna landsända är intet fall känt, där brunnsveden sattes ned 
vertikalt. 

Den här återgivna skissen (fig. 2) visar på ett ungefär brunnar-
nas placering i mellersta delen av norra byn i Ersmark, Skellefteå 
lfs. Denna del av byn är byggd på en f rån Jörnsberget mot öster 
utlöpande ås, på vars ena sida finns en landsväg och på andra si-
dan älven. Byvägen — angiven på skissen — går på åsens högsta 
punkt, och åsens hela bredd torde vara c:a 200 m. 

Sättet att hämta upp vatten ur brunnarna varierar mycket, i re-
geln av praktiska skäl. Det synes även i någon mån vara så, att 
den metod som börjat praktiseras inom en by, så småningom bör-
jar tillämpas av det stora flertalet. Rent praktiska skäl, ofta med 
avseende på brunnens placering i närheten av byggnaden, ha stor 
betydelse. Det ojämförligt mäst brukade sättet att hämta upp vatt-
net, är medelst s. k. hinkflygel eller som den kallas på andra håll 
(men inte veterligt i Västerbotten) stolpvind. (Se fig. 1). Stolpen 
består antingen av en naturlig klyka eller en konstgjord dylik. I en 
del fall — och då husens närhet försvårade anbringandet av stolpe, 
kunde takåsen på närmaste hus få tjänstgöra. (Se fig. 4). I enstaka 

Fig. 3. Brunnskoning "brånnsköra". 
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fall kan man få se att 'stolpen' består av två paralella stolpar ned-
grävda i jorden. Endast i undantagsfall förekommer, åtminstone i 
norra länsdelen, att hinkstolpen består av ett träd i vars övre ända 
en urtagning eller ett hål gjorts. Ofta gäller dock att en eller bå-
da klykorna narats och spikats fast i stolpens övre ända. 

I denna klyka sitter alltså flygeln fästad med en järndubb. Hå-
let i flygeln är i regeln skott med en järnhylsa. På flygelns bak-
ända, den s. k. "klompen" anbringas tyngder i form av träkubbar, 

Fig. 4. Hinkstång över takås. (Ersmark, Skellefteå s:n). 

någon gammal slipsten, en låda med sten etc. Själva hinkstången 
är, beroende på brunnens djup, bestående av en eller flera delar, i 
sistnämnda fall förbundna med ett enkelt järnkoppel. I de fall en 
alnslång träpinne skulle sitta fäst med ett rep ungefär vid hinkstån-
gens mitt, t jänar pinnen till att möjliggöra ämbarets sänkande un-
der vatten; om vintern för att is skall töa bort, om sommaren för 
att träämbaret icke skall glesna av torkan. 

Sedan mycket länge tillbaka ha träpumpar av mycket ålderdom-
lig konstruktion använts. Det är inte mer än ett par år sedan jag 
var vittne till hur en dylik pump tillverkades. Röret bestod helt 
enkelt av en rätt grov tall, varigenom ett hål borrades. Olika 
"pumpmakare" hade olika metoder. Borren var en vanlig grov 
s. k. skalborr, som vreds runt av två man på så sätt, att i borrstån-
gen fästats två tvärgående pinnar vilka tjänade till handtag. En an-
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nan känd pumpmakare anbringade borren fullkomligt horisontalt 
och fästade en anordning liknande en slipstensvev i stocken. Den-
na drogs alltså runt och borren stod stilla. 

Pumpkolven, av mycket enkel sugkonstruktion, var av trä med 
träventiler på lädergångjärn. Kolven kallas "hjär t" . (Det må an-
märkas att man stundom får höra talas om att "pumpen släppt 
h j ä r f n " , (icke att förväxla med hjärta, utan har samband med idiss-
la) även om ej kolven lossnat utan vattnet sjunkit så lågt, att pum-
pen endast suger luft.) 

Vid mycket djupa brunnar skarvade man ihop två eller flera 
stockar. 

Fig. 5. Brunn med vindspel. (Ersmark, Skellefteå s:n). 

En tredje anordning för vattnets upphämtande är de kända, enkla 
vindspelen med vev. Ämbaret sitter i ändan på en lina eller ett rep, 
som vindas upp kring en stock. Anordningen är i denna form av 
ganska sent daum i våra trakter, och det f inns byar, där den före-
kommer endast i undantagsfall (se fig. 5). 

Brunnar med hisshjul förekomma (se fig. 6 och 7) i en del byar 
i enstaka fall, i några rätt talrikt som t. ex. i Östanbäck, Byske s:n. 
Konstruktionen f ramgår av bilden. Jag har aldrig sett mer än ett 
ämbar i denna anordning. I linans andra ände finnas vikter i form 
av järnskrot, sten eller dylikt. 

Slutligen bör kanske påpekas, att i de fall brunnan består av en 
naturlig källa, och alltså vattenståndet endast befinner sig någon 
fot under markytan, upphämtas vattnet med öskar. Dessa bestå av 
ett litet träkärl, likt en bytta, i vilket ett några alnar långt skaft, 
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fästats, antingen fastspikat utanpå eller också medelst ett hål snett 
igenom en stav vid övre kanten. Skaftets nedre ända var då fäs-
tat i bottnen och i kärlets bortre vägg. 

Som var och en finner är denna lilla översikt, långt ifrån så ut-
tömmande som den kunnat var. Veterligen har dock ingen tidigare 
ägnat någon uppmärksamhet åt detta spörsmål beträffande vårt 
län. De gamla anordningarna äro nu på väg att försvinna, och er-
sättas med vattenledningar och pumpar av modärnt slag, hand-
eller maskindrivna. 

"Hinkflöjeln" förekommer över hela Sverige, i Norge, Danmark 
och Finland1), Ostbalticum, Ryssland, Polen, delvis i Tyskland, 
Mellan- och Sydeuropa, Frankrike, Albanien, f rämre Asien, Kina 
och Egypten för att taga några stickprov. Den var även känd av 
romarna2). Litterärt är den i Sverige påvisbar sedan medeltiden. 

Utan att äga kompetens att härleda ordet hinkflygel, (lika vanligt 
endast "häint j" = hink) torde "hinka" vara beteckningen för den 
rörelse man utför vid vattnets upphämtande, d. v. s. ett slags änt-
ring med händerna, och "flygel" (flöjel) = av samma ursprung 
som vindflögel d. v. s. någonting som svänger. Denna "förkla-

Fig. 6. Brunn med hisshjul. (Kusmark, Skellefteå s:n). 
(Ur Fataburen 1930). 

>) Jmfr S. Eriksson, "Om brunnar" i "Fataburen". 1930. 
2) S. Eriksson, anf. arbete. 
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Fig. 7. Brunn med hisshjul. (Ostanbäck, Byske s:n) 

Fig. 8. Träpump. (Ersmark, Skellefteå s:n). 
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r ing" är givetvis en okontrollerad gissning som dock torde ha vissa 
skäl för sig. I fornsvenskan förekommer ordet "brunstangh", över-
satt till Skelleftemål "brånnstång" d. v. s. hängstången. "Brånns-
stång" förekommer än i dag som namn på hängstången. 

Vindspelet med en vev är som vattenuppfordringsverk vid brun-
nar, åtminstone i våra trakter, av tämligen ungt datum. Inrätt-
ningen har dock varit känd och brukad på diverse håll i landet åt-
minstone sedan 1500-talet. 

Brunnsställningen med hissblock (se ovan) är enligt S. Erikssons 
tidigare citerade uppsats, relativt sällsynt i Sverige. Den synes en-
dast hemmahörande i Västerbotten samt i Dalarna, och dessutom i 
Danmark, och enligt den anf. författaren speciellt i Syd- och Cen-
traleuropa. 

Träpumparna äro även i våra trakter av rätt hög ålder. Pump-
makeriet omtalas i andra delar av landet redan under medeltiden. 



Väs te rbo t t ens läns nu gä l l ande 
länsvapen . 

NYTT L Ä N S V A P E N FÖR V Ä S T E R B O T T E N 

å Kungl. Maj : ts uppdrag har riksheraldikern utarbetat för-
slag till ändring av åtskilliga, nu gällande svenska länsvapen, 
vilka förslag hösten 1931 remitterats till vederbörande läns-

styrelser för inhämtande av deras yttrande innan förslagen, i enlig-
het med riksheraldikerns äskande, nådigt fastställas. 

Bland vapen som sålunda underkastats omarbetning och till vilka 
ändringsförslag nu föreligga hör även Västerbottens läns. 

Från åtskilliga av de län, vars nu gällande vapen föreslagits till 
ändring, hava protester höjts mot riksheraldikerns nu ingivna för-
slag, vare sig ändringen gällt vapnen i deras helhet eller blott de-
ras detaljer. Vad Västerbottens län beträffar, torde icke heller här 
riksheraldikerns förslag gå fritt f rån anmärkningar, även om man 
i stort måste erkänna, att det nya förslaget avgjort innebär förbätt-
ringar i de flesta avseenden. 

Av H. M:N-PALMGREN. 
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Innan en jämförelse anställes mellan det nu gällande länsvapnet 
för Västerbottens län och det förslag till ändring därav, som av 
riksheraldikern framlagts, måste emellertid någon uppmärksamhet 
ägnas åt en jämförelse mellan å ena sidan Västerbottens, å andra 
sidan Norrbottens läns vapen. 

Västerbottens län omfattade som bekant intill 1810 såväl hela 
landskapet Västerbotten som hela landskapet Lappland. Vid läns-
klyvningen och bildandet av Norrbottens län erhöll detta senare 
norra hälften av Västerbotten och norra hälften av Lappland, me-
dan Västerbottens län på sin lott fick motsvarande södra hälfterna 
av de båda landskapen, jämte Nordmaling och Bjurholms tingslag 
av Ångermanland. 

Enligt gängse heraldisk regel upptager Västerbottens läns vapen 
samtliga de tre i länet ingående landskapens vapenemblem: Renen 
med tretton stjärnor för Västerbotten,Vildmannen för Lappland och 
tre Laxar för Ångermanland. Däremot har Norrbottens län för 
sitt länsvapen märkligt nog allt ifrån början usurperat det gamla 
västerbottniska landsvapnet Renen med de tretton stjärnorna i blått 
fält. 

Man hade kunnat förvänta, att riksheraldikern nu i sitt på Kungl. 
Maj :ts uppdrag utarbetade förslag till ändring av de svenska läns-
vapnen skulle hava sökt åstadkomma ett upphävande av den inkon-
sekvens, som onekligen ligger uti det förhållandet, att det nybildade 
länet Norrbotten, bestående av en del av det gamla Västerbotten och 
en del av Lappland, lägger beslag på det förstnämnda landskapets 
vapen som länsvapen. — Rätteligen bör ju Norrbotten i sin vapen-
sköld föra både den västerbottniska Renen och den lappländska 
Vildmannen (lämpligen i en kluven eller delad sköld). Riksheral-
dikern föreslår emellertid — på länsstyrelsens i Norrbotten därom 
gjorda framställning — att Norrbottens länsvapen må bibehållas 
oförändrat. 

Under sådana förhållanden kommer Västerbottens läns vapen-
bild ovillkorligen — huru dessa detaljer sedan än må utformas — 
att bliva direkt missvisande, sedd i samband med det nordliga 
grannlänets vapen. Ur heraldisk synpunkt måste man vid betrak-
tandet av respektive länsvapen få den uppfattningen, att Västerbot-
tens län med dess ingredienser av tre landskap utbrutits och bildats 
ur Norrbottens län i stället för tvärtom, som verkliga förhållandet 
är. Det finns i heraldiken en fackterm, som heter "heraldisk cour-
toisie" = heraldisk hövlighet. I överflyttad bemärkelse skulle den-
na term — den gäller ursprungligen endast förhållandet mellan s. k. 
"alliansvapen" — kunna tagas till utgångspunkt för den anmärk-
ning, som med fog kan riktas mot länsstyrelsen i Norrbottens län 
för dess uttryckligen uttalade önskan att slippa upptaga det lapp-
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ländska landskapsvapnet i sitt länsvapen. Med hänsyn till den ut-
omordentliga betydelse de lappländska malmbergen och de lapp-
ländska kraftverken hava för utvecklingen i detta Sveriges nordli-
gaste och största län, ställer man sig helt naturligt undrande inför 
den brist på courtoisie, som detta läns styrelse ådagalägger gent-
emot länets lapplandsdel. Att sedan också Norrbottens södra 

Rikshera ld ikerns fö rs lag till nyt t v a p e n 
för Väs te rbo t t ens län. 

grannlän indirekt blir lidande genom denna brist på heraldisk höv-
lighet, såsom ovan framhållits, torde desto starkare motivera en 
ändring av Norrbottens läns vapen enligt de riktlinjer, som här 
föreslagits. 

Sedda mot bakgrunden av denna allvarliga principiella anmärk-
ning mot förhållandet mellan Väster- och Norrbottens läns vapen 
kunna de erinringar, som nedan skola anföra mot det västerbott-
niska länsvapnets detaljändringar, synas vara av mindre vikt, och 
torde i själva verket också vara det, men synes undertecknad icke 
desto mindre värda att beaktas. 
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I sin nu gällande form visar Västerbottens läns vapen en klu-
ven sköld med mantelskura, upptagande i första fältet den väster-
bottniska Renen (silver) med de tretton guldstjärnorna mot blå 
grund, i andra fältet de ångermanländska tre Silverlaxarna mot blå 
grund och i mantelskuran den lappländska Vildmannen i na tur färg 
mot silvergrund. 

Mot denna vapenkomposition kunna åtskilliga anmärkningar 
göras, kanske främst den, Västerbottensdelen och Ångermanlands-
delen givits lika stort rum på motsatta sköldfält, medan Lappland 
fått nöja sig med det lilla hörnfältet, som bildas av mantelskuran i 
sköldens nedre del. Lämpligare hade det synts vara, att Lapplands 
och Ångermanlands emblem fått byta plats. Emellertid måste ur 
rent heraldisk synpunkt den skarpaste anmärkningen mot den nu 
gällande vapenbilden träffa den olämpliga fältuppdelningen av 
skölden, som omöjliggör en vacker och tilltalande inskrivning av 
Västerbottens Ren i det för densamma givna fältet. Den gående Re-
nen kräver ett fält med större dimensioner i horisontal än vertikal 
riktning. På nu gällande länsvapnet har ifrågavarande fält rent 
motsatt dimensionsförhållande, varav följden blivit, att man för att 
undkomma de härigenom iråkade svårigheterna tecknat ett djur 
med hjorthals och hjortliknande horn, i stället för en ren. 

Med tillfredsställelse noterar man, att riksheraldikern i sitt änd-
ringsförslag tagit fasta på ovan anförda olämpligheter och direkta 
fel och sökt rätta dem. 

Det nya länsvapenförslaget uppvisar sålunda en delad, nedtill 
kluven sköld med Västerbottens Ren och stjärnor i det stora fältet 
tvärs över skölden och Vildmannen och Laxarna i de små respek-
tive högra och vänstra fälten i sköldens nedre del. Härigenom har 
ernåtts, dels en riktigare proportion mellan de tre landskapsvap-
nens utrymme, dels en bildyta, som möjliggör ett riktigt tecknande 
av den gående Renen. Att vapenkompositionens estetiska utseende, 
såvitt det gäller dess framställande i färger, genom upphävande av 
det nu gällande länsvapnets färgsymmetri, kommer att i någon mån 
bli lidande, är onekligt, men det rent estetiska bör i detta fall givet-
vis vika för det heraldiskt riktiga, så på den punkten kan ingen 
anmärkning göras mot det nya förslaget. 

Därmot synet det, som om ett av vapenemblemen i det nya försla-
get skulle vara betjänt av en kritisk granskning, nämligen Renen, 
vapnets huvudfigur. Både i sin helhet och i åtskilliga detaljer är 
djurbilden illa tecknad. Hornkronan, renens mest karaktäristiska 
prydnad, saknar icke blott ellegans i utformningen utan även exakt 
naturtrohet. Ävenså synas benen — framför allt det upplyftade 
frambenet — tämligen valhänt återgivna. Beträffande hovarna tor-
de en zoologisk fackman lätteligen kunna fastslå, att de äro direkt 
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felaktiga. De äro utan tvivel direkt övertagna f rån den nuvarande 
vapenbilden, som i sin tur ytterst fått dem i arv f rån det djur, som 
på Erik Dahlbergs västerbottniska vapenbild i Svecia-verket utgi-
ves för att vara och även är — icke en ren utan en älg. 

Mot övriga landskapsemblemen på det framlagda förslaget synes 
inga anmärkningar av vikt kunna anföras. 



Anton Alm t. v. och Johan Alm. 

K Ä R N V I R K E 

Av FERDINAND FALK. 

Iden gamla goda tiden, då Västerbotten ej hunnit befolkas så tätt 
som nu är fallet, var det nog vanligt, att folk, som arbetade i 
skogarna, uppförde kojor och bebodde dessa under den tid, ar-

betet i närheten pågick. Numera är det väl endast undantagsvis, 
att man bygger skogskojor och i så fall bebos de endast en kortare 
tid och övergives sedan. Anspråken på komfort och bekvämlighet 
ha ökats. Man förstår lätt, att en skogskoja inte bjuder på mycket 
av dessa förmåner. Ungdomlig äventyrslusta tilltalas kanske för 
någon tid av livet i en sådan koja, men i längden vill nog även ung-
domen bo som folk, och skogsarbetarna söka numera så långt möj-
ligt inlogera sig i gårdar. 



159. 

Bröderna Alm framför sin koja vid Malån. 

Invid Malån inom Norsjö socken — vid Mikaelsavan — finnes 
emellertid en koja som varit bebodd av samma invånare ett flertal 
år i följd, både vinter- och sommartid. Det är lätt att tänka sig, att 
det måste vara livskraftiga ungdomar, som kunnat hålla ut så länge. 
Den ena är bara 83 år och den andra 74. Ungdomarna heta Johan 
och Anton Alm, annars boende i den 6 km. f rån Mikaelsavan lig-
gande byn Storliden. I detta senare hem ha de träffats under sön-
dagarna, och då de av någon anledning gjort avbrott i arbetet, för 
att proviantera eller dylikt. Men under veckans övriga dagar ha 
de vistats vid Malån och sysslat med tjärdalsarbete. Varje vår har 
en mängd tjärved varit färdig att nedbäras och brännas. Traktens 
övriga ungdomar — de som varit endast 50 eller 60 år yngre än 
bröderna Alm — ha då samlats vid kojan för att hjälpa till med 
nedbärningen. 

Att Andersjackspojkarna, som de båda ogifta bröderna kallas i 
trakten, just slagit sig ned vid Malån, har nog sina orsaker. Först 
och främst torde väl tillgången av tjärved varit bestämmande. Men 
den för sin goda smak vida bekanta malåfisken har nog också varit 
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ett skäl, ty under alla dessa år har Malån fått släppa till åtskilligt 
åt dem av sin rikedom i detta avseende. Till och med storgäddan 
lär ibland fått finna sig i att göra dem sällskap till kojan. Vi böra 
nog också nämna den tjuskraft, som Malån själv utövar. Allvar-
lig, djup och hemlighetsfull flyter den i denna trakt sakta f ram i sin 
vackra dalsänka och lägger oemotståndligt sin boja på var och en, 
som kommer inom dess räckhåll. 

Om man f rågar grannarna, huru länge Andersjackspojkarna 
bott vid Malån, så ta de sig en funderare. 5 eller 6 år svaras det. 
De bodde där till förra vintern, och senast i sommar såg man dem 
ordna vid tjärdalen. 

Kojans yttre f ramgår av bilden. Den liknar närmast en jordkula. 
Exteriören ger också en god föreställning om kojans inre. Här ha-
va de bott under vackra, soliga sommardagar, då näckrosorna vän-
ligt nickat till dem f rån den strax nedanför kojan liggande Mikaels-
avan. Här hava de bott, när marken omkring kojan varit täckt av 
meterdjup snö och kölden kommit träden att knaka, då tempera-
turen varit lägre än — 20°, kanske — 30° eller — 40°. Det bru-
kar vara kallt vid Malån under vintrarna. 

Bröderna Alm tillhöra en begåvad släkt. Anton Alm har i sina 
dagar varit konstförfaren, bland annat skicklig gravör. Det var för 
övrigt denna Anton, som "sjöng visan för mig" — Kull-Fredrik vi-
san, vilken återfinnes på annat ställe i denna årsskrift. Sjuttiofyra-
åringen sjöng med en bravur, som man icke skulle trott honom om 
och han blev eld och lågor, då minnena av hans ungdomsvän Kull-
Fredrik på detta sätt aktualiserades. Johan, åttiotreåringen, behål-
ler ännu sin resliga hållning och andliga vigör. Ännu lyser spju-
vern, låt mig säga pojkspjuvern, i blicken. Ännu leker han med 
livet, som han förut gjort. Han kan ännu i dag berätta om märkliga 
händelser både f rån den synliga världen och f rån den osynliga. Bå-
da bröderna följa ännu med livligt intresse "vad sig i riket tilldra-
ger", ja även vad som händer och sker i andra länder. Tidens tand 
synes ännu ej förmått mycket mot detta kärnvirke. 



k u l l . f r e d r i k * v i s a n 

Upptecknad av FERDINAND FALK. 

ull-Fredrik visan diktades av en man, som kallades Kull-
Fredrik därför att han hette Fredrik och bodde på Kullen 
(V. Högkulla i Norsjö socken). Visan kom till, troligen på 

1870-talet, under en färd f rån Skellefteå till Norsjö, då Fredrik, 
sittande på sitt matvarulass, hade god tid att låta fantasien spela. 
Huruvida han komponerat melodien till visan eller ej, känner upp-
tecknaren icke. 

Visan var under första tiden mycket populär och har av allt att 
döma varit känd och sjungits i vida kretsar. Så småningom har 
den emellertid sjunkit i glömska, och av den generation, som nu 
lever i Norsjö, är det nog endast de äldsta, som erinra sig den f rån 
sin ungdomstid. Tack vare ett utomordentligt gott minne hos herr 
Anton Alm i Storliden, Norsjö, har den nu upptecknats — omkring 
50 år efter sin tillkomst. 

Beklagligt nog saknas en vers. I denna hade stjärnorna fått sin 
dyrkan, liksom solen, månen, norrskenet o. s. v. i de övriga. 

Kull-Fredrik emigrerade till Amerika någon tid efter visans till-
komst. Om hans öden därstädes är ej mycket bekant av den nu le-
vande generationen i hans hemtrakt. 

Visan må utgöra ett minne efter honom. Den förråder en ljus 
och god livssyn och en varm beundran av naturen och är en liten 
vacker bild f rån hans hemtrakt och samtid. 

När solen framträder på stjärnvalvets bågar 
och går bakom västliga världshavets våg, 
då sätter hon tänkarens känslor i låga 
när hon i dess klarhet sig badande såg. 
Hon bär ej sin himmelska stålkrona klar 
men är dock densamma, som fordom hon var. 

10 
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När månen f ramgår med sin bländande skiva 
och tittar på rutan i nordbornas tjäll, 
han kläder sitt silver på snöfält och driva 
bland rimhöljda skogar och blånande f jäl l . 
Han simmar i rymden, kring jorden han går 
f rån ny och till nedan, tolv gånger om år. 

När norrskenets flammor i luften utbreda 
ett harmoniskt färgspel, ett skimrande flor, 
en gärda kring polen de synas bereda, 
en strålformig gloria ofantligt stor. 
Vad finna vi givaren härlig och god, 
som skänkte oss livet med glädje och mod! 

När häftiga stormar i skogarna brusa 
och tallkronan böjes av osynligt våld, 
och blytunga moln genom luftkretsen rusa 
och åskan slår takten på olika håll 
— en signal f rån världsaltet! Herren en dag 
Han lät under tordön förkunna sin lag. 

När floden vid fallet i skum sig upplöser 
mot klippan med fradgande buller och dån, 
den utan barmhärtighet allting förslöser 
och rynkar ej pannan för mord eller rån. 
Men utan att tröttas den driver åt dig 
den såg och den kvarn, som du satt i dess stig. 

När jorden står fårad och mildhet sig röjer 
och blomman är mognad att slutas i knopp 
och evighetsfröjder för ögonen hägra, 
så finna vi tydligt att allting är gott. 
Allsmäktig och helig, rättfärdig och god, 
Hans nåd livar allt som i skapelsen bor. 



Organist Karl Liden. 

E N M U S I K V E T E R A N 

r 1876 ägde sista personombytet rum vid kyrkoorgeln i Nor-
sjö. Den nuvarande klockaren, Karl Lidén, efterträdde näm-
ligen då sin broder, Johan Lidén, i tjänsten som kyrkoorga-

nist, och det är därför endast ett ringa antal av de äldsta, som nu 
erinra sig någon annan klockare i församlingen än den nuvarande. 
En generation har sålunda vuxit upp sedan ombytet skedde; de som 
voro barn då äro nu gamla. Men alltjämt sköter Karl Lidén sin or-
ganisttjänst och en främling, som bevistar gudstjänsten i Norsjö 
kyrka skulle aldrig tro, att orgeln spelas av en 80-åring, om han ej 
såge det eller på annat sätt övertygades därom. 

Men sockenborna ha ej annat än tillfälligtvis hört någon annan 
utföra tjänsten vid orgeln. De ha under barndoms- och ungdoms-
åren och även sedan invants vid att det är han, som spelar orgeln 
och för dem är det den självklaraste sak, att en kyrkoorgel skall 
skötas just så, som han gör det. En annan däremot, som åhört 
gudstjänsten i andra kyrkor, märker med ens, om han kommer in i 

o 
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Norsjö kyrka, att det är något särskilt med detta orgelspel. Såväl 
utgångsstycken som preludier äro i regeln inproviserade, och om 
man vore aldrig så okänslig i f råga om musik, så skulle man ändå 
ej kunna undgå att fängslas av desamma. Något så innerligt, nå-
got som så motståndslöst går raka vägen till hjärtat, som dessa pre-
ludier göra, det är en liten upplevelse för den, som ej är van att 
höra dem varje söndag. 

Och detta har slösande givits under en mansålder och gives ännu. 

—k. 



TULTERBERGET OCH VARDSTUTEBERGET 

Av SETH LARSSON. 

tuderar man ortnamnen på en karta, skall man finna, att nam-
nen på berg oftast äro bildade så, att de ange bergets läge i för-
hållande till någon angränsande lokalitet. Ofta har den loka-

litet, som varit bestämmande vid namngivningen, varit en sjö. Som 
exempel må nämnas följande (samtliga f rån kartan 1: 100 000 56 
Degerfors): Abborrtjärnsberget, Aborrberget (efter Abborrträsket), 
Bjensjöberget, Flarkberget (efter Flarktjärn), Frötjärnberget, Fä-
träskberget, Husberget (efter Husträsket), Lapptjärnberget, Ljus-
vattensberget, Mjötjärnberget, Mårdtjärnberget, Märratjärnsberget, 
Mörtberget (efter Mörtträsket), Sandsjöberget, Stenträskberget, 
Stormyrtjärnsberget, Stortjärnberget, Tafvelsjöberget, Varmvattens-
berget, Vintertjärnberget, östersjöberget. Ibland har en myr varit 
namngivande, t. ex. Bäckmyrberget,Flumyrberget, Fräkenmyrberget, 
Gräsmyrberget, Holmyrberget, Hömyrberget, Långmyrberget, Lång-
träskmyrberget, Rörmyrberget, Sökmyrberget, Vadmyrberget, Vit-
myrberget, Åtmyrberget. 

Stundom har en annan lokalitet varit avgörande vid namngiv-
ningen, t. ex. Fäbodberget, Kvarnhusberget, Rengåråsberget, Ålid-
berget. 

Vi se alltså, att i dessa fall bergen först i andra hand varit av in-
tresse för namngivaren, att denne i främsta rummet haft intresse för 
sjöar, myrar o. d. Dessa ha namngivits först, fått primära namn, 
medan bergen namngivits i andra rummet, fått sekundära namn. 
Att så skett i så många fall, måste bero på att bergen haft mindre 
betydelse för namngivaren och spelat en mindre roll i hans dagliga 
liv. Dessutom torde den omständigheten, att bergen ej skilt sig så 
mycket f rån den omgivande terrängen i en av skogsåsar genomdra-
gen trakt, ha medverkat till att man ej funnit nödigt att utmärka 
bergen med särskilda namn. 

Ibland har berget fått namn efter en person, t. ex. Jan-Hans-
berget, Lars-Olsson-berget. Stundom har något för berget utmär-
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kände varit bestämmande vid namngivningen, t. ex. Degerberget 
(deger = stor), Furuberget, Granberget, Hällberget, Stenberget, 
Svartberget, T or rb er get, ibland har djurvärlden levererat namnen, 
t. ex. Fågelvinberget, H arab er get, Hästberget, Kalv ber get, Kattber-
get, Mårdberget, Orrberget, Oxberget, Renberget. 

I en uppsats i Namn och bygd 1929 lämnar Anton Espeland 
en redogörelse för en del namn på orter på norska västkusten, vilka 
häntyda på den betydelse, orterna haft för sjöfarten och fyrväsen-
det. Första ledet i dessa namn är eld-, rök- och brand. Elden och 
röken voro de naturliga signalerna i äldre tider. Nu har ju sjö-
farten här uppe vid våra kuster aldrig spelat så stor roll som på 
Norges västkust, men vi ha dock bergshöjder, som genom sitt namn 
hänvisa på deras betydelse för sjöfarten. 

En sådan bergshöjd är Tulterberget, beläget vid inloppet till Kall-
vikens hamn i Lövånger. Enligt en uppgift, för vilken jag har att 
tacka herr H. N. Broman i Lövånger, betyder tulter ett av sten upp-
fört sjömärke. Ordet, som fortfarande lever kvar som särskilt ord, 
är neutrum och uttalas med akut accent. 

Sådana neutrala substantiv med akut accent finns det gott om i 
Västerbotten. Till flera av dessa finns ett motsvarande verb, som 
uttalas med grav accent. Substantivet betecknar resultatet av den 
handling, som verbet uttrycker. Exempel på sådana substantiv äro 
glötter, 'halvlupen mjölk', gnatter, gnitter, 'fnittrande', latter, 'gap-
skratt', skacker, 'något som sitter ostadigt', släpper, 'skvaller', tjol-
ler, 'tokprat'. 

På andra håll, t. ex. i Jämtland, finns ett ord tulter, som betyder 
något hoprullat eller hopbyltat. Detta ord, som är maskulinum, och 
det västerbottniska tulter torde ha bildats på ett verb tultra. Något 
sådant är emellertid ej känt men däremot tulta, 'hopgyttra, hop-
trassla' och tullra 'rulla, välta' (Helsingland). Dessa tre verb tulta, 
tullra och det supponerade tultra ha säkerligen bildats av verbet 
tulla 'rulla ihop, rulla, välta'. Jämför att också vältra är bildat på 
välta. I norska dialekter betyder tulla 'svinga runt, virvla, rulla, 
veckla ihop, tumla om, falla, bära sig fumligt åt. Av dessa betydel-
ser torde det framgå, att de västerbottniska orden tööll (tylla) 'kar-
dad ullsträng' och tulla 'vagga' (substantiv och verb) höra hit. Ett 
ord f rån andra dialekter, som hör hit, är även tult 'något hoprullat ' 
och vilket ord även har betydelsen 'gosse, som börjat lära sig gå'. 
Givetvis hör även hit det bekanta ordet tulta 'gå med små och osäkra 
steg', som ju också har betydelsen 'liten flicka'. Slutligen bör hit 
föras det västerbottniska tulter (med grav accent) 'gå stapplande 
och osäkert (om barn). 

Vi ha alltså att göra med detta tulter 'gå stapplande', som väl ock-
så kunnat betyda 'välta, vältra', en betydelse, som dock ej finns be-
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lagd, samt substantivet 'tulter 'sjömärke av sten', som ursprungli-
gen torde ha betytt 'något hopvältat eller hopvältrat'. 

En intressant parallell till orden tulter (substantiv och verb) ha 
vi i orden stappla 'gå osäkert', stapla ' lägga eller sätta i stapel' och 
stapel 'hög av något uppstaplet'. Stappla (förr även skrivet stapla) 
och stapla kunna härledas ur samma ord och höra alltså ihop. Se 
Hellqvist: Etymologisk ordbok. 

Vardstuteberget (kartan 1: 100 000) ligger väster om Skärans 
by i Nysätra socken. Berget är 95,1 m. högt och ligger ungefär 4 
km. f rån kusten. Enligt uppgift av bybor f rån Skäran tände man 
eldar på berget, då ryssarna kommo, för att varsko folk inne i 
landet. 

Uttalet av namnet är val-stut-berget eller vaschtutberget. Första 
delen, val, torde vara det bekanta västerbottniska ordet val, som be-
tyder 'vindfälle och skräp i skog; stubbar, rötter m. m. i jord, som 
upparbetats till åker; samling av trävirke utan ordning (Rietz' dia-
lektlexikon). 

På andra håll i Sverige betyder ordet 'bråte, hög av brända röt-
ter och stammar'. Samma betydelse har ordet i norska dialekter. 
Däremot torde vi inte ha att göra med ett annat västerbottniskt ord 
val, som betyder 'käpp' t. ex. i bröst-val (i vävstol) och styr-val 
'rorkult'. 

Senare delen, stut, har i Västerbotten betydelsen 'näverlur, Ange-
lica silvestris, strut av näver, 'dihorn'. I norska dialekter betyder 
ordet 'smörjhorn, angelica-stängel (till spruta), docka lin, kopphorn, 
strut', i nyisländska betyder det 'flaskhals'. 

I Norsjö förekommer ett ord rök-stut, som betyder ett slags rök-
bastu av bräder, byggd i pryamidform, ett par meter hög och unge-
fär 1,5 m. nedtill i fyrkant, ej spetsig upptill utan slutande med ett 
tak, som är ungefär 0,5 m. i fyrkant. 

Gemensamt för de flesta betydelserna hos ordet är, att det beteck-
nar ett föremål, som avsmalnar åt ena ändan. Valstut är alltså en 
vedstapel i pyramidform. 



D E N S V E N S K A T R Ö S K V A G N E N 

Av GÖSTA BERG. 

en 23 augusti 1750 voro ett antal uppländska jordbrukare 
samlade på Hacksta gård i Össebygarns socken i Uppland 
för att där åse ett experiment med en ny tröskningsmetod 

Ägaren till Hacksta, kanslirådet Edvard Carleson, har själv givit en 
detaljerad skildring av detta försök, vilken här må i korthet refe-

På en iordningställd tröskplats ute i marken utlägges säden, 
ungefär 5 parlass i sänder. En man kör sedan i cirkel över denna 
med en drög, förspänd med ett par oxar eller hästar, fig. 1. Dro-
gen är förfärdigad av två kluvna råa stockar, ungefär 4 alnar 
långa. På undersidan äro insatta inemot 1000 flintstenar, indriv-
na med klubba, sedan ett hål förut uttagits med mejsel; genom trä-
virkets hoptorkning sitta flintorna väl inkilade, fig. 2. Angående 
resultatet meddelas, att på 5 V2 timmar kunde tröskas, kastas och 
uppmätas råg "efter fyra goda tvebets lass". Som en särskild för-
del räknades dessutom att halmen samtidigt av flintdrögen sku-
rits till hackelse och alltså direkt kunde användas vid utfodringen. 

Demonstratör av denna tröskmetod var en från Bulgarien av Car-
leson införskaffad "Turkisk bonde", för vilken detta trösksätt var 
det naturliga. Hur den uppländske godsherren kommit att intres-
sera sig för denna exotiska metod, f ramgår även det av hans egen 
beskrivning. Han hade fått kännedom om den, då han under mer 
än ett decennium i olika funktioner, bland annat som svensk minis-
ter, vistades i Turkiet. Det är eljest en kulturbild av ej ringa in-
tresse, denne bulgariske bonde som skall lära uppländska bönder 
och torpare att tröska sin säd på det gamla orientaliska sättet, för 
dem tidigare endast känt genom bibelns ord: "du skall icke binda 
munnen til på oxen, som tröskar" (Vetenskapsakademiens hand-
lingar 1751: 49 f f ) . 

Carleson tillbjöd "dem, som det åstunda, at låta hämta den Tur -
kiska bonden, til at visa dem handalaget, hvilket på en dag 

reras: 
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Fig. 2. Drög använd vid tröskning, (jfr fig. 1.) 

är fullkomligt lärdt". Experiment företogos också i anslutning 
härtill på andra håll, bland annat hos Carlesons broder den entu-
siastiske jordbruksreformatorn lagman Carl Carleson på Alby i 
Solna socken och hos hovjunkare J. Brauner på Orenome i Stavby 
socken i Uppland. Också Vetenskapsakademien lät på Sickla utan-
för Stockholm utföra liknande försök under kontroll av några av 
sina ledamöter. 

Tröskning med en flintdrög av detta slag är en f rån främre Orien-
ten väl bekant metod (se den utmärkta sammanställningen av Al. 
r lébus Mémoires de la Soc. d'Anthropol. de Bruxelles 1900—1901). 

Fig. 3. Tröskvagn med hjul av gjut järn. 
Efter Vet.-akad:s handl. 1761. 
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Fig. 4. Hjul till tröskvagn från Qideå socken, Ångermanland. 
Nordiska museet 86. 843. 

Såsom Carleson mycket riktigt påpekar i sitt ovan anförda arbete 
brukas den "även på några ställen i Europa", t. ex. i Spanien, 
Ukraina och på Balkan (se även D. Zelenin: Russische Volkskunde, 
Berlin-Leipzig 1927: 49). Hos oss kom den emellertid veterligen 
ej att bli använd i någon nämnvärd utsträckning. Och likväl äro 
försöken att införa den väl förtjänta av beaktande. De ge nämligen 
ett sällsynt gott vittnesbörd om några av de problem och strävan-
den som behärskade tidens jordbrukstekniskt intresserade män. 

Av ej ringa intresse är redan Carlesons allmänna inställning till 

Fig. 5. Tröskvagn med järnhjul från Selångers socken, Medelpad. 
Nordiska museet 95 603. 
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f rågan: "Ibland de tunga och långsamma hushålls syslor, som en 
Landt-hushållare har at sköta, räknar jag billigt Sädens uttröskan-
de, sedan hon kommit i husen, och följakteligen ibland de kostsam-
maste. När den Högste välsignar landet så rikeligen, som förledit 
år skedt, måste de vanlige arbetarne flere månader sysselsättas med 
tröskning, och ändock Spantals-tröskare dela med möss och råttor 
en vinst, för hvilken Jord-brukaren nog svårt arbetat hela året ige-
nom. Andra angelägna göromål måste försummas, hvilka med 
lätthet höstetiden kunde förrättas, om icke logen hindrade folket. 
Elds-faran vid vinter-tröskningen går jag med flera omständighe-
ter förbi, såsom hvar hushållare nog bekante." 

Bättre kunna inte dessa svårigheter skildras, som städse tvingade 
sig på den tidens jordbrukare. Carleson hade observerat, att de tre-
vande försöken till konstruktion av mekaniska tröskmaskiner ännu 
inte nått varaktigare eller mera allmänt kända resultat. Han fin-
ner därför att införandet av den enkla och primitiva tröskdrögen 
han sett i Turkiet, skulle utgöra en ej föraktlig förbättring av det 
svenska jordbruket. 

Man kan vara övertygad om att Edvard Carleson ej såg till någon 
enskild vinning, när han bekostade den bulgariske bondens resa hit 
upp till Sverige. Han hörde till den verksamma och nitiska grupp 
av svenska godsägare, som vid denna tid sökte gjuta nytt blod i 
det svenska jordbruket genom införande av nya metoder och kros-
sande av gamla fördomar (om Edvard Carleson och brodern Carl 
Carleson, se Bertil Boéthius' utförliga skildring i Svenskt biogra-
fiskt lexikon). Jag har tidigare haft tillfälle att i korthet skildra en 
annan av samma intressen gripen person, nämligen överintendenten 
Carl Johan Cronstedt (Västmanlands läns fornminnesförenings 
tidskrift, XIX, 1931). Om många av dessa framsynta män gällde 
att de bedrevo sitt lantbruk vid sidan av sin dagliga gärning som 
ämbetsmän i huvudstaden. Måhända kan just denna omständighet 
ha bidragit att skänka reformsträvandena slagkraft och möjlighet 
att göra sig gällande, dels genom jordägarnas relativa ekonomiska 
oberoende, dels genom deras större vidsynthet och intimare kontakt 
med tidens strömningar (jämför Keilhau, Det norske folks liv og 
historia 1814—40, Oslo 1929: 14 f f ) . 

Till den ringa framgång, den av Carleson rekommenderade trösk-
ningen med drög fick, bidrog efter allt att döma i hög grad att 
andra effektivare metoder redan voro utexperimenterade och under 
utbredning. Möjligen redan under senare hälften av 1730-talet 
hade nämligen lektorn vid gymnasiet i Härnösand Magnus Strids-
berg konstruerat åtminstone några av de typer av tröskvagnar som 
ända in i detta århundrade voro i flitigt bruk i Norrlands olika 
landskap. Dateringen erbjuder som vi skola se stora svårigheter. 
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Fig. 6. Hellzéns tröskvält. 
Efter Vet.-akad :s handl. 1777. 

Stridsberg själv har veterligen icke någonstädes själv gripit pen-
nan för att redogöra eller propagera för sina uppfinningar. Man 
får över huvud det intrycket att han varit ett tillbakadraget och säll-
synt flärdlöst geni.1) Han var född i Boteå i Ångermanland 1696, 
blev 1728 kollega och 1737 lektor vid Härnösands läroverk. Då 
han 1761 erhöll permanent tjänstledighet på grund av sjukdom, 
hedrades han med professors rang och värdighet. Han dog 1771. 
(Otto Norberg: Hernösands Kungl. Gymnasium, Stockholm 1896: 
81 f f ) . I sin ungdom utgav han 1727 en ekonomisk skrift av stort 
intresse, betitlad "En grundelig kundskap om swenska åkerbruket". 
Man ser bland annat av denna, huru Stridsberg redan då företagit 

*) Jämför karakteristiken i H. J. Tunseus' Herdaminne (utarbetat i hand-
skrift vid 1700-talets mitt): "Jämte annan lärdom har han varit stor mecha-
nicus och oeconom, som påhittat en tröskvagn med hjul i en dubbel triangel 
inom hvarandra ställde, som drogos af en eller par hästar, hvilken nu mest 
öfver allt Norrland och äfven på många andre ställen är vedertagen. Om 
åkrars, ängars och humlegårdars förbättrande har han ock tydeligen ådaga-
lagt sitt snille och sina tankar" (anfört efter Norberg; jämför nedan). 



196. 

regelrätta experiment med olika jordbrukstekniska metoder på sin 
egen "Gård i Norland" (sid. 91). Något särskilt intresse för trösk-
ningens problem framlyser emellertid ej i detta arbete och man kan 
säkerligen förmoda att hithörande studier då ännu ej påbörjats. E. 
O. Arenander uppger, att den Stridsbergska tröskmetoden "infördes, 
och spriddes i Norrland efter år 1735", men det är mig icke bekant 
varpå han stöder detta påstående (Fataburen 1908: 187). 

Om alltså de kronologiska förhållandena synas oklara, förefaller 
ingen rimlig tvekan kunna uppstå, att verkligen Stridsberg och 
ingen annan infört hithörande nyheter. Under hela 170C-talet och 
redan under hans livstid och av hans egna kollegor vid gymnasiet 
i Härnösand upprepas detta påstående utan någon motsägelse. 
Uppgifterna härom påträffas även i tämligen officiella dokument, 
t. ex. Vetenskapsakademiens handlingar, i vilka man såsom redak-
tionellt meddelande 1761 erhåller upplysningen, att "så vida KongL 
Academien kunnigt är, skal Lectoren vid Kungl. Gymnasium i Her-
nösand, Magister Magnus Stridsberg, bekant för sina Oeconomiska 
arbeten, hafva varit förste upfinnaren af denna Machine" (sid, 
224 f f ) . I dessa avhandlingar möter man notiser om den norr-
ländska tröskvagnen första gången 1761 i en beskrivning författad 
av den kände provincialschäfern Pehr Schissler (sid. 221 f f ) . Vad 
som här skildras är märkligt nog den allra mest utvecklade formen 
av tröskvagn, den med tackhjärnshjul försedda. Samma typ är ånyo 
beskriven i handlingarna 1769 av lektorn vid Härnösands gymna-
sium Nils Gissler, denna gång på akademiens direkta uppfordran 
(sid. 228 f f ) . Här möter emellertid därjämte notiser om en trösk-
maskin av delvis annat slag, byggd "efter en Helsinge-bondes upfin-
ning". Det gäller här den koniska tröskvälten, alltså en visserli-
gen betydelsefull modifikation av den enkla välten. Vad åter den-
na senare beträffar erhålla vi uppgifter om den först i akademiens 
handlingar 1777, där lektorn vid Härnösands gymnasium Pehr 
Hellzén lämnar en "beskrifning på de i Norrland brukelige Trösk-
vältar" (sid. 267 f f ) . Hellzén avslutar sin uppsats med den myc-
ket intressanta notisen: "Afledne Prof essoren Stridsberg, som bod-
de här i landet, och var förste Inventor af dessa Trösk-machiner, så 
af Vagn som Vältar, hade, efter sin förfarenhet, mera förtronde til 
Vältarne." 

Den egentliga tröskvagnen, som här återges efter Schisslers ovan 
anförda beskrivning (fig. 3) har varit den form som snabbast er-
höll spridning, åtminstone hos de större jordbrukarna, på herrgår-
dar och boställen. Den utgöres av ett antal gjutna järnhjul, sam-
manhållna av ett system stångjärnsaxlar. Vagnen köres f ram och. 
åter i en lång loge, anlagd "antingen långs efter en lång Lada 
midt igenom; eller utanföre Ladan, långs efter och tätt vid Ladu-
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väggen, såsom et långt och smalt skjul; eller och midt emellan 
tvänne Hässjor, sådana som de vanliga Finn-Hässjor". " Ju läng-
re Logen är, desto fortare går det med tröskningen", då man ju inte 
kunde vända vagnen utan måste spänna f rån och till vid logändar-
na. Om effektiviteten utlåter sig Schissler sålunda: "Sällan behöf-
ves, sedan vagnen gått några hvarf öfver sädes laget, at med slaga 
som hastigast öfverfara det". 

I den ovan omnämnda redaktionella anmärkningen till Schisslers 
uppsats får man reda på att Stridsberg, när kan konstruerade vagnen 
"brukade Järnskodda Hjul af trä, det ock de fläste, i synnerhet af 
Allmogen i Norrland, än göra; då måste Hjulen med hela Machi-
nen vara något större, än efter föregående beskrifning. Sedan har 
någon annan påfunnit, at låta göra det mästa af järn, hvarigenom 
Machinen blifvit varaktigare, mindre och vigare; andra små för-
ändringar at förtiga. Med en sådan vagn, dragen af et par hästar, 
hafva tre personer, på en Loge af 65 alnars längd, kunnat på en dag 
uttröska 40 Tunnor Korn. Om man körer friskt, att Hjulen hoppa 
och skaka, går säden fortare ut: til den ändan hafva ock somlige 
låtit göra Hjulen litet kantige; andra åter Log-golfvet ojämt, i det 
hvarannan tilja blifvit lagd med baken upåt". I samband härmed 
bör man väl se de intressanta ännu bevarade tröskvagnshjulen f rån 
Gideå socken i Ångermanland, fig. 4. 

Ofta kunde hjulens antal, i synnerhet när de voro av järn, bli be-
tydande. Gissler talar om en vagn med 24 stycken, men det van-
liga har tydligen varit 16—20. Också kombinationen växlade, det 
viktiga var att vagnen fick "utbreda sin verkan til alla möjeliga 
puncter efter Logen; samt at hjulen med sina axlar äro ledige at 
häfvas up och ned af den gungning och darrning, som upväckes i 
Logen". 

Granska vi nu denna den egentliga tröskvagnens utbredning i de 
norrländska landskapen under 1700-talets senare del, finna vi snart 
att hållpunkter härför ej saknas. I Ångermanland var den enligt 
Hiilphers vanlig både hos bönderna och på prästgårdarna, där den 
först införts (Ångermanland, Västerås 1780: 133, 240 f) . Likaså 
var fallet i Medelpad, där komminister Magnus Nordenström i sin 
beskrivning av Stöde socken omkring år 1770 skriver: "Som trösk-
ning med slagor går tungt och drager mycken tid, så börjades här 
under den ömniga små banco Sedels tiden, at bygga långlogar och 
köpa sig tackjerns hjul : 12 eller 14 st. anlades då i hast, men se-
dan afstadnade det, och det upkom et sätt at tröska med wältar. 
Men när råg är före, måste man gå effter och med slaga lossa kor-
nen utur axen, om man will hafwa wäl tröskadt. Om sådant äro 
bönder mera angelägne än Herrgårds folk" (Utkast till beskrif-
ning, Stockholm 1923: 57). Hiilphers bestyrker ävenledes detsam-
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Fig. 7. Tröskvagn i långloge. Ångermanland. Nordiska museets arkiv. 

ma och antecknar f rån Njurunda, att de flesta tröskvagnarna ha 
"Tackjerns hjul, som en Sockn-man Per Person i Helgom begvnte 
här anlägga, flere hafwa honom efterfölgt, och de förr brukelige 
Trä-hjuls wagnar äro nu mästadels afskaffade" (Medelpad, Västerås 
1771: 32, 47). Från Selångers socken härrör en i Nordiska mu-
seet förvarad sådan tröskvagn, som här avbildas å fig. 5. I Jämt-
land förefaller denna typ av tröskvagn icke att i högre grad ha er-
hållit spridning utanför prästgårdarna, där de enligt Hiilphers ej 
voro ovanliga (Jämtland, Västerås 1775: 67 f, 180 f ; jämför även 
Fale Burman: Anteckningar om Jämtland, Lund 1930: 39). I 
samband härmed kan nämnas att typen även varit i bruk i angrän-
sande trakter av Norge. Så skriver Gerhard Schoning i sina rese-
anteckningar 1773—75 f rån Overhalla i Nord-Tröndelag: " 
Föran desse Rum, og längs den heele Bygning, paa dens nodre 
Siide, er indrett en meget lang Tgerske-Lade, for deri at bruge en 
Tserske-Maskine, som traekkes af en Hest og bestaaer af 4 Rader 
Hiul, hvilke ere af Trae, beslagne med Jsern, og giore Maskinen ei 
saa tung, som naar de ere giorte af Jaern" (Reise 1773—75, Trond-
hjem 1910, II : 155). 

Märkligare än denna nordsvenska spridning är utan tvivel maski-
nens förekomst också på några håll i mellersta Sverige. Redan i 

15 
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C - D 

Fig. 8. Långloge från Björna socken Ångermanland. 
Nu på Murberget i Härnösand. 
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Hiilphers reseanteckningar f rån Dalarna 1757 omnämnes vid Or-
näs gård i Torsångs socken, att "Trösk-Machin war här wid går-
gården, Sådana som allmänt brukas i Ångermanland. Uti et sär-
deles långt skjuhl tröskas säden med 10 a 12 par skodda 
hjul, sammanfogade efter hwarandra, såsom under-rede af en wagn, 
hwilka dragas af et par hästar" (Dagbok, Västerås 1763: 489 f ) . 
År 1772 fanns på Fullerö gård i Västmanland en "Hellsinga-
trösk-machin med tackjärnhjul" (se förf., Västmanlands läns forn-
minnesförenings tidskrift, XIX, 1930: 32). Antagligen var det 
också en sådan den driftige ägaren till Frösunda gård utanför 
Stockholm, A. F. Wijnblad, anskaffade, när han på 1780-talet sökte 
bringa reda i det tämligen vanskötta gårsbruket. Han kallar den 
en "trösk-machin på Norrländska sättet" (Wijnblad: Försök till 
jordbrukets lönande behandling, Stockholm 1805: 157). I varje 
fall var detta fallet med den som omkring 1770 brukades hos bruks-
patron A. H. Gemnik på Vällinge bruk väster om Stockholm. Kom-
missarien vid Kongl. Modellkammaren i Stockholm Jonas Norberg 
säger härom i anslutning till en modell som förvarades i kamma-
ren: "I stort har jag sett bemälte machine exequerad hos framledne 
Herr Bruks-Patronen Gemnik på Vellinge, där säden blef rätt väl 
utur hallmen tröskad" (Inventarium öfver de machiner och model-
ler, som finnas vid Kongl. Modell-Kammaren, Stockholm 1779: 9). 
Ända ned i Småland användes emellertid den "Helsingiska tack-
järns-wagnen", som A. G. Barchseus omtalar i sina tryckta resean-
teckningar f rån 1775 f rån Ålhults gård i S. Vi socken (manuskript 
i Uppsala universitetsbibliotek; intendent Sigurd Erixon har för 
mig påpekat tillvaron av detta belägg, som jag förbisett vid min 
genomgång av handskriften). 

Den andra huvudtypen av tröskvagn, välten, använd i långloge, 
är den som Pehr Hellzén beskriver i sin ovan anförda avhandling. 
Jag reproducerar här hans avbildning, fig. 6, till vilken jag emel-
lertid inte känner någon bevarad direkt motsvarighet. Däremot 
yttrar sig lektor Fale Burman i sina reseanteckningar om denna 
vält: "Hellzéns åttkantiga trösk välltar kosta litet och slå väl ur sä-
den — borde allmänt nytjas, isynnerhet i Jemtland, där Järnvag-
nar falla dyrare" (Anteckningar om Jämtland, Lund 1930: 39). 
Hellzéns tröskvagn skiljer sig emellertid endast i detaljer f rån 
de tröskvagnar av vältform som bland bönderna åtminstone i 
de norrländska kustlandsskapen varit de vanligaste. Särskilt ha de 
varit i bruk i Ångermanland, såsom bland annat f r amgår av flera 
bevarade exemplar i Nordiska museet och i samlingarna på Mur-
berget i Härnösand. Ofta bestå de av tre kombinerade vältar och 
äro försedda med flak på översidan, på vilket körsvennen kunde stå. 
Vältarna äro försedda dels med inslagna grova käppar (såsom fig. 
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Fig. 9. Långloge från Hörnträsk, Jörns socken, Västerbotten. 
Nordiska museets arkiv. 

10 från Medelpad), dels med utskurna förhöjningar av liknande 
slag som på ett våffeljärn, dels slutligen med påspikade ribbor (de 
båda senare typerna äro endast företrädda i Härnösandssam-
lingarna). Över Medelpad går sedan dessa maskiners utbred-
ningsområde upp i Västerbotten och Norrbotten. När Hiilphers 
gav ut sin skildring av det förstnämnda landskapet 1789 säger han 
f rån Bygdeå socken, att "1758 woro hwarken Häskjor eller Trösk-

Fig. 10. Tröskvagn med två vältar från Indals socken, Medelpad. 
Nordiska museet 158.759. 
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Fig. 11. Tröskvagn för långloge från Bastutjärn, Nors jö socken Västerbotten. 
Teckning av Hedvig Dahlberg. Hembygdsföreningens arkiv. 

wagnar här i allmänt bruk", men att nu voro förhållandena annor-
lunda (anf. arb.: 56). Från Umeå socken förvaras också på 
Gamm-lia i Umeå två tröskkubbar och intendenten Möllman-Palm-
gren har varit vänlig nog att införskaffa åt mig den här reprodu-
cerade teckningen av en tröskvagn från Norsjö socken, fig. 11, 
vilken med sin utskurna reffling är mycket egenartad. I Norrbot-
ten möter en besläktad form i fig. 12. Långlogar ha även här varit 

Fig. 12. Tröskvagn med två vältar från Nederlule socken, Norrbotten. 
Nordiska museet 162.521. 
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Fig. 13. Plan av rundloge. 
Efter Vet. akad:s handl. 1769. 

vanliga, såsom redan f ramgår av Hiilphers meddelande f rån Piteå 
socken (Westerbotten, Västerås 1789: 124). En forskare f rån nyare 
tid skriver från Luleå socken: "Vid tröskningen i långlogen be-
gagnades, innan de moderna tröskmaskinerna där inlogerades, än-
nu i början av detta århundrade den gamla "logvagnen", lå'ovägg-
nae, som drogs av en häst" (A. Nordström: Luleåkultur, Luleå 
1925: 201). I andra svenska landskap har tröskvagn med vältar, 
avsedd för långloge, ej fått något kraftigare insteg och säkra be-
lägg äro mycket sällsynta. 

Här möter i stället tröskvagnens tredje huvudform, den koniska 
tröskvälten för användning i rundloge. Första gången genom Giss-
lers ovannämnda avhandling i Vetenskapsakademiens handlingar 
1769 lära vi känna tröskvagnen för rundloge, vilken av honom be-
skrives som uppfunnen av en bonde i Hälsingland. Det ligger in-
tet orimligt i denna uppgift, då vi flera gånger erhålla vittnesbörd 
om hur mekaniskt intresserade bönder förstått att ändra och för-
bättra redskap och maskiner (jämför även sid. 185). Just i Häl-
singland har denna konstruktörsbegåvning fått många och ännu 
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Fig. 14. Trozelius' tröskinrättning. 

Efter Ett fördelagtigt Trösk-Värk 1777. 

ej allsidigt studerade uttryck. Den här ifrågavarande uppfinnin-
gen f ramgår av fig. 13; den bestod i att låta den särskilt tillpas-
sade tröskvagnen beskriva ett kretslopp och sålunda icke kräva nå-
gon till- och f rånspänning av dragare, ej heller någon skrymmande 
och dyrbar långloge. Det betonas redan av Gissler att denna 
tröskvagn vunnit särskild spridning bland "små Hemmansbrukare" 
och så synes i huvudsak ha varit fallet även i senare tid. 

Hur pass originell denne anonyme bondes idé kan ha varit är en 
f råga som är omöjlig att med någon visshet utreda. Emellertid 
fört jänar det att påpekas att även kyrkoherden i Lagga och Östuna 
socknar i Uppland Nicolaus Westrin gjorde anspråk på att redan 
år 1757 ha uppfunnit en "trösk-machin med hjul på 3 axlar, som 
drifwas med häst omkring en perpendiculair axel" (Barchaeus' be-
skrivning, när han 1772 såg den, med några smärre variationer, 
i bruk i Irsta socken i Västmanland, Västmanlands läns fornmin-
nesförenings tidskrift XIII, 1923; 42). Denna uppfinning publi-
cerades 1761 i en liten skrift Beskrifning öfwer den år 1757 på-
fundne Tröske-Wagn, med tillhörande ritning (en modell av den 
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fanns även på modellkammaren i Stockholm, Inventarium, Stock-
holm 1779: 10). Ännu viktigare är emellertid att den sedermera 
så kände ekonomie professorn i Lund C. B. Trozelius i en numera 
mycket sällsynt broschyr En Trösk-Machin, Som i några år, med 
god Nytta och Fördel warit brukad (Stockholm 1754) skildrar en 
inrättning som erbjuder ett visst släkttycke med rundlogen. Jag 
reproducerar här Trozelius' bild efter ett nytryck som ingår i en 
akademisk avhandling, Trozelius skrev 1777 i samma ämne åt en 
av sina lär jungar , fig. 14. Denna tröskinrättning är konstruerad 
för vattenkraft och hade enligt uppgift brukats ända sedan 1741 
på assessor Johan Adelheims gård Rottneros i Värmland. Troze-
lius menar att samma anordning också kan apteras för hästdrag-
kraft, men tänker sig ej att hästen som i den norrländska rund-
logen därvid skall gå i den utlagda sädan, utan "rörelsen består 
då af wäxelwerk". Såsom framgår av bilden gäller det ej heller i 
övrigt någon direkt förebild till den fig. 13 avbildade, men man kan 
ej alldeles avvisa tanken att liknande anläggningar kunnat utgöra 
ett mellanled vid "uppfinningen". Likväl är ej heller den möjlighe-
ten utesluten att båda inrättningarna på ett eller annat sätt återgå 
på iakttagelser på en vanligt skvaltkvarn eller annan sådan maski-
nell anläggning. 

Rundlogen och den hit hörande koniska tröskvälten är rikt före-
trädd genom bevarade exemplar f rån Hälsingland, både av bygg-
nader och av föremål, sådana de föreligga i våra museer. Också 
i Ångermanland och Medelpad synas de ha varit mycket vanliga. 
Från Styrnäs socken i det förstnämnda landskapet skriver lantmä-
taren C. G. Colleen 1852: "För övrigt brukas här öfverallt så kal-
lade tröskwagnar, bestående af tvenne, 2 och 3 alnar långa, med 
kuggar försedda rullstockar, som ledas i Cirkel, och hvarmed 8 å 
10 tunnor spannmål på dagen kunna uttröskas" (Beskrifning öfver 
Styrnäs socken, Stockholm 1909: 23). Från Medelpad äro här 
som exempel medtagna tvenne bilder, fig. 15 och 18, f rån Väster-
botten likaledes fig. 19, 20 visande några olika typer. Att utbred-
ningen av dessa nyheter bland jordbruksredskapen ej allestädes 
gick så hastigt får man ett intryck av genom den framstående Lapp-
landskännaren J. V. Zetterstedts uppgift 1832 f rån Lycksele lapp-
mark: "Tröskhus af 18 till 20 alnars quadrat, med tröskbultar, 
som dragas af häst, äro sednare årens verk, men börja snart bli 
allmänna. Förut uttröskade man säden med slaga i en liten lada 
hvilket arbete räckte hela vintern å de ställen, der något betydligt 
var att tröska" (Resa genom Umeå lappmarker, Örebro 1833: 
295). Också i Norrbotten har rundlogen varit vanlig (se t. ex. A. 
Nordström: Luleåkultur: 201 ff ) . Bertil Waldén har emellertid vi-
sat; att den i dessa landskap är betydligt senare än långlogen, an-



185. 

Fig. 15. Tröskvagn i rundloge, Ljustorps socken, Medelpad. 

tagligen först kommen i bruk inemot 1800-talets mitt (Norrbotten 
1926: 55 f) . Av stort intresse är Hulphers ' notis f rån Alsens soc-
ken i Jämtland: "Trösk-Wagnar efter Helsinge bruket, med Träd-
wältar, hafwa någre Bönder i denna Sockn i sednare år inrättadt, 
uppå Landshöfd. Baron örnskölds derom gjorde föreställning på 
1768 års Lands-Ting" (Jämtland, Västerås 1775: 180 f ; jäm-
för även sid. 67 f ) . Vi ha alltså här en antydan om hur denne 
kraftfulle länets styresman, som ingrep verksamt på en mängd av 
det ekonomiska livets olika områden, även ägnade sin uppmärk-
samhet åt tröskningsmetoderna. Också Burman lämnar flera hit-
hörande notiser f rån landskapet: " P å Anderson och i Offerdals 
Prestgård äro Tröskvagnar af järn med långlogar. Den första 
runda tröskloge, med kuggiga vältar, byggd af Kostmästar Hell-
ström i Undersåkers Prestgård i slutet af 1760-talet. — Sådana, 
med någon ändring, blefvo isynnerhet i Hammerdals och Liths 
Pastorater mera allmänna omkring år 1798. Hans An-
derson i Gåksjö har uppfunnit hvarjehanda Konstverk: bland an-
dra märkes: en Trösk Machin med Rullar". (Anteckningar om 
Jämtland, Lund 1930: 39). I Östersunds museum förvaras på 
Jamtli flera tröskvagnar för rundlogar, bestående såväl av enstaka 
vältar som två och tre hopkopplade sådana. 
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Detta slags tröskvagnar har vidare erhållit spridning i flera av 
Dalarnes socknar, om de också där uppträda tämligeen sporadiskt 
och huvudsakligen i de östra delarna av landskapet (i Nordiska 
museets arkiv finnas fotografier av sådana vältar f rån Öre socken; 
jag har därjämte själv iakttagit dem bland annat i Svärdsjö socken). 

Allra märkligast är likväl att en liten koloni av sådana trösk-
ningsanordningar möter nere i Danmark, där "Tromleterskning 
enkeltvis endnu var i Brug 1899 i Nordsjadland". Bildframställ-
ning av sådan tröskning ävensom en tröskvält av den svenska typen 
förvaras i Dansk landbrugsmuseum vid Lyngby utanför Köpen-
hamn. Antagligen rör det sig väl här om import av bruket f rån 
vårt land genom initiativ av någon enskild, exempelvis en prästman. 

Vid flera tillfällen har i förbigående antytts det intima samband 
som existerar mellan de olika tröskningsmetoderna och -redskapen 
å ena sidan, och logbyggnaderna å den andra. Jag kan här ej 
närmare ingå på detta vidlyftiga ämne, som emellertid för att bli 
fruktbart kräver intim kännedom om tröskningssätten. Värdefulla 
bidrag rörande långlogens och rundlogens kulturgeografiska sam-
manhang ha redan förut lämnats av Sigurd Erixon (Ymer 1922: 
281 ff) och av Bertil Waldén (Norrbotten 1926: 54 f f ) . Waldéns 
uppgift om en långloge, daterad 1701, är såsom framgår av vad 
ovan sagts, att tolka så att en äldre byggnad ombyggts för ända-
målet. Här kan även nämnas E. O. Arenanders — delvis likväl 
missvisande — framställning i hans arbete Kortfattad beskrifning 
af gamla ångermanländska ekonomibyggnader (Uppsala 1906: 
15 f f ) . 

Av icke ringa intresse vore vidare att bringa klarhet i de sam-
manhang som otvivelaktigt existera mellan åtskilliga i andra län-
der brukliga tröskningsmetoder och redskap och de svenska former 
vi nu lärt känna. Detta låter sig emellertid icke göra inom den 
begränsade ram, som kan krävas i en årsbok som denna. Gran-
skar man emellertid de kronologiska förhållandena skall man finna, 
att visserligen ett betydande intresse vid denna tid ägnades kon-
struerandet av tröskmaskiner av de mest skilda slag. Detta intres-
se dokumenterades också i vårt land bland annat genom Christo-
pher Polhems konstruktion vid Stjärnsunds bruk i Dalarna av en 
vattendriven tröskmaskin med stampar. Den var igång till 1738, 
då den brann ned, men den fick åtskilliga efterföljare, varom se 
Inventarium öfver de machiner och modeller, som finnas vid Kongl. 
Modell-Kammaren (Stockholm 1779: 6 f f ; jämför dessutom Sel-
lergren i Christopher Polhem, Minnesskrift 1911: 157 ff ) . En 
god översikt av den samtida litteraturens uppgifter och åsikter om 
de olika metodernas inbördes företräden erhåller man i Kriinitz' 
stora Oekonomisch-technologische Encyklopädie under Dreschen 
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Fig. 16. Rundloge från Ersmark, Skellefteå socken, Västerbotten. 
Tröskvandringen senare ditsatt. 

Foto: Sigurd Erixon 1918. Nordiska museets arkiv. 

(band IX, Berlin 1785). Man får emellertid redan här det bestäm-
da intrycket, att Stridsbergs uppfinningar, som blevo kända för den 
utländska publiken genom de tyska översättningarna av Vetenskaps-
akademiens handlingar, kommo att spela en stor roll och väl på åt-
skilliga håll blevo föremål för direkt efterbildning. Flera av de ut-
ländska projekten stå likväl i beroende av en helt annan förebild, 
nämligen det vinddrivna tröskverk den italienske ingenjören och 
arkitekten Giovanni Branca publicerade i sitt betydelsefulla arbete 
Le Machine, Rom 1629 (se reproduktion hos F. M. Feldhaus: Die 
Technik, Leipzig-Berlin 1914: 222). Däremot måste man antaga 
att de tröskvalsar som under 1800-talet kommo i bruk genom tyskt 
inflytande i Lettland, Litauen och Estland mycket påtagligt åter-
spegla det svenska inflytandet, sådant det förmedlades genom tidens 
jordbrukstekniska litteratur (jämför om tröskvagnen i Lettland och 
Estland A. Bielenstein: Die Holzbauten und Holzgeräte der Let-
ten II, Leningrad 1918: 507 f. och I. Manninen: Führer durch die 
Ethnographischen Sammlungen, Eesti Rahva Muuseum, Dorpat 
1928: 138). Detsamma gäller tröskvalsens förekomst i vissa delar 
av Ryssland och i Sibirien (D. Zelenin: Russische Volkskunde, Ber-
lin-Leipzig 1927: 49; "Bei den Ostslaven ist sie (die Rolle) wahr-
scheinlich eine späte kulturelle Entlehnung"). 
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Fig. 17. Plan av rundloge från Boviken, Skellefteå s:n, Västerbotten. 
Nordiska museets arkiv. 

Söka vi så få f ram de förutsättningar som Magnus Stridsberg 
haft för sin uppfinning, visar det sig vid en närmare granskning 
att man näppeligen kan räkna med någon direkt förebild. De trösk-
vagnar som funnits och finnas i f rämre Orienten och även hos de 
gamla romarna visa i intet fall en sådan likhet med de Stridsberg-
ska konstruktionerna att man härpå vågar bygga upp någon teori 
(se t. ex. P. Leser i Festschrift P. W. Schmidt, Wien 1928: 422 f 
och där anförd litteratur). Härtill kommer svårigheten att vid 
denna tid tänka sig någon litterär förmedling. Det förefaller där-
för klart — hur märkligt det än kan synas vid första ögonkastet — 
att denne lektor i Härnösand gjorde en verklig och storartat origi-
nell uppfinning. Men även för en sådan kräves tankens inrikt-
ning genom yttre påverkan och kanske kunna vi utan att alldeles 
lämna verklighetens mark tänka oss en väg, på vilken idéer av det 
slag vi här lärt känna kunna ha sprungit fram. 

Jag tänker mig den möjligheten att Magnus Stridsberg kommit 
att stanna vid några av de eljest för den tidens läsare säkerligen all-
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Fig. 18. Tröskvält, konisk, från Borgsjö socken, Medelpad. 
Nordiska museet 87.594. 

deles obegripliga bibelord, där det redan i en äldre tids översätt-
ningar talas om den judiska tröskvagnen, t. ex. Jesajas 28 :e ka-
pitel: 

"Ty man tröskar icke ärter med slago / och låter man eij heller 
wagnshiulet gå öfver kummin: utan ärter slår man uth medh en 
staf / och kummin medh ett spödh. 

Man maal thet til brödz / och man tröskar thet icke aldeles til in-
tet / när man medh wagnshiul och hästar uthtröskar thet. 

Thetta skeer ock af HERranom Zebaoth: ty hans rådh är under-
ligit / och går thet härliga igenom". 

Eller han kan ha börjat grubbla över det av den ovan nämnde 
Vestrin direkt anförda stället i samma boks 41 :a kapitel: 

"Sij / jagh hafver giordt tigh til en ny skarp tröskowagn / then 
taggar hafwer / at tu skalt tröska berg / och sönderstöta them / och 
giöra högarna såsom stofft". 

Har han gjort det, bör en man, vars tanke efter allt att döma 
varit så inriktad på det norrländska jordbrukets brister och behov, 
verkligen ha kunnat komma på den tanken att också här i vårt land 
låta Herrens underbara råd och stora vishet träda f ram i påtaglig 
form. 
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En omständighet skulle ha kunnat bidraga att förmedla tanken 
till tröskvagnen — om man nämligen finge antaga att tröskning 
medelst uttrampning av hästar här varit vanlig före tröskvag-
nens framträdande. Den förekommer, denna metod, på sina håll 
i Norden liksom även eljest i Europa. Hästarna drivas omkring 
på logen och få bearbeta säden med hovarna. För Sveriges vid-
kommande är metoden emellertid alldeles för svagt styrkt. Man 
kan i detta sammanhang också påminna om Olaus Magnus ' ord i 
Historia om de nordiska folken: "Däremot begagnas aldrig någon-
städes i Norden dragare att trampa säden ur axen, vilket ju är det i 
Italien övliga sättet att tröska" (svenska översättningen III : 42). 

Också ur kulturgeografisk synpunkt erbjuder tröskvagnens före-
komst i Sverige ett betydande intresse. Ett kulturelement som med 
sådan snabbhet utbreder sig över en så stor del av vårt land och 
delvis också i bygder som eljest ansetts höra till de mera konserva-
tiva, kräver onekligen också i denna punkt en förklaring. 

Det visar sig enligt min mening att en mängd faktorer samverkat 
till denna egenartade utveckling. Den viktigaste omständigheten 
var tydligen svårigheten att anskaffa arbetskraft för den mödosam-
ma slagtröskningen, som husets folk ingalunda rådde med att ut-
föra. Vi ha av Edvard Carlesons yttrande sett att särskilt ett gott 
år aktualiserade denna arbetarebrist (sid. 173)1). Och vi kunna 
förstå att just i de nordsvenska provinserna denna svårighet att 
skaffa arbetsfolk blev kännbar. Här funnos inga dalkarlar eller 
värmlänningar eller hallänningar som vid trösketid sökte i andra 
och rikare bygder skaffa sig en välbehövlig extra förtjänst. Här 
fanns ej heller såsom i mellersta och södra Sverige en bofast klass 
av torpare och annat löst arbetsfolk. Därför se vi också, tydligast 
kanske i Hülphers ' monografier över de norrländska provinserna, 
hur tröskvagnen i dess olika former sprider sig som en löpeld f rån 
socken till socken. I samma källa kan man också lätteligen se, 
hur boställsinnehavarna, präster och officerare, gingo i spetsen. De 
motsvarade herrgårdsinnehavarna söderut men ägde väl ofta en 
större intellektuell rörlighet och praktisk smidighet, vilken kom dem 
att på många punkter lå ett avgörande inflytande på Norrlands 
inre kolonisering. Också en kraftfull landshövding kunde, som vi 
sett beträffande örnsköld, verka befrämjande för en jordbrukstek-
nisk utveckling av den art tröskvagnens införande betecknar (jäm-
för sid. 185). 

Förmodligen spelade väl inte hänsynen till arbetsmarknadens 
lugn någon större praktisk roll. Man kan emellertid utläsa sådana 

') Härtill kunna många paralleller från senare tid anföras; i åtskilliga byg-
der g jorde slåttermaskinen sitt segertåg just i samband med rika och över-
rika år. 
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Fig. IQ. Tröskvagn med två vältar för rundloge, Sikeå, Bygdeå socken, 
Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings saml. 

hänsyn bland annat i de av Trozelius' referade åskådningar som 
hystes av kanslirådet Carl Leuhusen: "Machiner kunna väl hafva 
den värkan, att arbetet dymedelst kan göras lättare och fortare och 
med färre händer; samt således, på sitt sätt, medföra mycken nytta; 
men som de betaga Allmogen och arbetskarlar, på flere ställen i 
Fosterbygden, tillfälle, att, genom tröskning, förtjäna födan, för-
menes denna konst-snälla hushållning vara nog betänkelig. På den 
invändningen, som likväl plägar göras, att arbetskarlar kunna, ge-
nom mång annor slags arbete, få sin utkomst af föda och kläder, 
på den tid ingen tröskning gifves, har samma Berömvärda Auctor 
behagat lämna det svarsmål: Att, om än arbetsfolket nyttjas på 
det försigtigaste och mäst gagnande vis; som någonsin gjörligit är, 
lära dock flere sådane Landskaper i Svea och Götha Riken gifvas, 
där Folket öfver den långa vintren icke skulle, utom tröskning, 
kunna förtjäna sig födan, i synnerhet uti de mäst sädes-rika Pro-
vincier". (Ett fördelagtigt Trösk-Värk: 14 f f ) . Att däremot själva 
tillgången på arbetsfolk verkat dämpande på lusten att upptaga ny-
heter är alldeles tydligt. När ett par årtionden in på 1800-talet 
stifttröskverken kommo i bruk i olika svenska bygder voro förhållan-
dena helt annorlunda. Då var den sociala omskiktning, som så 
starkt präglar förra århundradet, redan påbörjad och stod ej att 
hejda. 
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Även andra omständigheter kunna givetvis ha bidragit till den 
egenartat begränsade utbredning, tröskvagnarna fingo i vårt land. 
Den gamle prosten Olof Broman skriver i sitt arbete Glysisvallur: 
"Uttröskningen angående på logan med Slagor brukas än här 
öfwer alt; emedan the förslag och the Machiner som anten H. 
Comm(ercie) Rådet Polheim, eller och Magist: Stridsberg fram-
bragt i dagsliuset, falla en fattigan bonda alt för dyra, och kunna 
med allan årswäxten hwarcken i hans eller hans barnabarns da-
gar betalas; måste förthenskul ståendes witta af och an och tröska 
med slagan" (Glysisvallur I I I : 102 ff ; författaren avled 1750, var-
för uppgiften hänför sig till förra delen av århundradet). Särskilt 
i de norrländska kustlandskapen skedde vid 1700-talets slut ett 
egenartat kulturellt uppsving, bland annat framträdande som en 
lust att förnya bostäder och bohag. Det förefaller rätt säkeit att 
denna kulturella kraftutveckling måste sammanhänga med en eko-
nomisk. Kanske kunna också de förvånansvärt kraftiga rationali-
seringssträvanden som djupt nere bland bönderna gjorde sig gäl-
lande i östra Norrland, har erhållit ytterligare styrka genom en så-
dan enskilda bygders ekonomiska växt. Härpå tyder ju slutligen 
också Nordenströms ovan refererade yttrande om nyanskaffningar-
na "under den ömniga små banco Sedels tiden". 

Fig. 20. Tröskvagn, s. k. "dubbel-bult" iör korntröskning 
i rundloge. Risträsk, Vilhelmina s:n, Lappland. 

Teckning av Nils Eriksson, Bäsksjö. 



Fjällsippa (Dryas octopetala). Foto E. Hultén. 

B I D R A G TILL K Ä N N E D O M E N OM HEM. 
B Y G D E N S FLORA. 

Av LENNART WAHLBERG. 

Uti årsböckerna 1923—1927 har jag publicerat en del av mina 
anteckningar rörande märkligare växtlokaler i länet och skall jag 
nu fortsätta samt kungöra en del nya fynd. 

I K U S T L A N D E T : 

Calypso bulbosa (Nornan) har våren 1926 av disponent Bre-
denberg hittats i Degerfors socken vid Hällnäs c:a 1,5 km. norrut 
bortom sanatoriet på båda sidor om materialvägen i "sega", unge-
fär 250 meter norr om kilometerspålen 4. (Se årsbok 1926, sid. 
258). 

Epipogium aphyllum (Skogsfrun) har hittats i 
l :o) Degerfors socken i Vidstrandsnäs-trakten c:a 1,5 km. väs-

ter om Granbergets högsta punkt i kallkällsega ungefär 100 meter 
f rån lappmarksrået på kronoparken Lidmyråsen, norra blocket 
samt vidare i Bjursele-trakten, c:a 2 km. N. O. f rån Bjursele å 

13 
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östra sidan Bjurselemyren, nära kanten av denna i mynningen av 
én "råning" ungefär 300 m. N. om Åmsele-vägen, nästan mitt för 
övre tjärnen. (G. Fridner). 

2:o) Norsjö socken vid Södra Mensträsk. (Geijer). 
(Se vidare under fynd i Lappmarken! I övrigt hänvisas till för-

teckning å sid. 259 i årsboken 1926). 

Rumex fennicus-lokalen på Klyfhällan, Holmsunds s:n. 
(Foto E. Nordström 5/8 1931). 

Rumex fennicus (Finnsyran). 
Denna för landet nya växt (förr omnämnd i årsboken 1923, sid. 

170 och i årsboken 1926, sid. 258), vilken den 19 juli 1922 för 
första gången hittades i Västerbotten, har under de sista två åren 
haft stor spridning i våra skärgårdar . Det är tydligen vattnet som 
sprider växten. Under höststormarne riva vågorna ned frukter, 
ibland hela plantor, som sedan driva omkring och kastas upp på 
nya skär och rev, där de fastna i klippspringor och gro. På så 
sätt uppkomma nya lokaler. För översiktens skull omnämnas här 
nedan alla hittills funna lokaler i länet: 
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I Holmsunds socken: 1922 10/, å en udde på Lövölandet, mitt 
emot skäret "Buten" (L. W : g ) ; 1931 5/8 å skäret Klyvhällan 10 
å 12 fertila stora ex. och många bladplantor (L. W:g) . Se foto. 

I Sävar socken: 1930 å skäret Barbarågern utanför Skeppsvik 
1 stort ex. (L. W:g) . 

Å Holmöarne: 1922 19/7 på Ängesöns nordöstra sida (Grapen-
giesser); 1925 13/7 på ön "Fulingen", öster om Gaddströmmen, 
minst 12 fertila ex. å skärets västra ända (L. W : g ) ; 1928 12/8 dels 
å ön närmast norr om "Fulingen", d. v. s. å norra Gråsälsstenen, 
3 ex., dels å ön Malgrundskallen, belägen väster om Grossgrun-
dets norra del, 3 ex. (Professor Mörner) ; 1931 på St. Fjäderägg 
(O. Holm och Th. Arwidsson) samt vidare å Lilla Fjäderägg 5 ex., 
å Trappskär 6 ex., vid Långågern 12 ex., å Mellanskär intill 
Grossgrundet 2 ex. och å Holmögadd södra delen 8 ex. (Th. Ar-
widsson). Alltså 10 lokaler å Holmöarne. 

I Hörnefors socken: 1929 å ett litet skär intill "Antrevet" 11 å 
12 fertila ex. (G. H. von Post). Se foto. 1931 5/, å skäret "Vap-
lan" två skilda lokaler med 14 fertila ex. på varje plats. (L. W:g) . 

I Nordmalings socken: 1931 vid "Örekroken" å fastlandet nära 
Öre älvs utlopp i havet. (G. H. von Post). 

Antal hitintills kända lokaler i länet alltså = 16. 
Rumex obtusifolius (Tomtskräppa) hittade jag 1930 i älvsbacken 

vid Baggböle herrgård i Umeå socken. Ganska riklig förekomst. 
Att anteckna är vidare följande fynd: 
Cakile maritima (Marviol): 
1930 1 ex. å ön Bjuren, söder om Skeppsvik i Sävar s:n. ("Nin-

na" Holm); 1931 5/s 11 e x- å ön Buten, öster om Lövölandet i 
Holmsunds s:n (L. W:g, G. H. von Post och F. Nordström). Att 
märka är, att å dessa fyndplatser, som ligga avsides f rån hamn-
platser, ej finnes någon barlast. 

Ranunculus sardous (Sydsmörblomma): 
1929 å barlastjord på Hästskär vid Skeppsvik, Sävar s:n (Len-

nart Holm). 
Då jag sommaren 1931 den 7 aug. besökte den egendomliga 

Oenista pilosa-lokalen (beskriven i årsboken 1924—25 å sid. 242) 
å skäret Vitågern utanför Skeppsvik och konstaterat att Ginsten 
spritt ut sig betydligt å det karga skäret, landsteg jag vid återresan 
även å ovan nämnda Hästskäret och hittade där å barlasten bl. a. 
Veroriica hederijolia (Murgrönsärepris) samt Corönopus didymus 
(Hainncrasse). 

Tillcea aquatica syn. Bulliarda a. (Fyrling) har hittats: 
1930 på 3 ställen i Ostnässkärgården, Sävar s:n, rikligt (Len-

nart Holm) — exemplar ha lämnats till länsherbariet — samt 1931 
å Holmön i viken vid Långågern (Th. Arwidsson). 
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Veronica longifolia var. maritima (Strandärepris): 
1929 rik lokal funnen å Fjärdgrundet utanför Holmsund (Gust. 

Boström); 1931 5/8 å skäret Klyvhällan utanför Lövön i Holm-
sunds s:n rikligt (L. W : g ) ; (Den är förr av mig funnen å St. Trut-
hällan vid Holmsund 1922) samt 1931 å Holmöarne på skären 
Gåsflotten och Långågern öster om Holmön, på Lilla Halågern 

Rumex fennicus, pressat ex. från "Antrevet" Utanför Sörmjöle. 
(Foto B. Ekholtz). 

söder om Ängesön samt på Holmögadd södra delen (Th. Arwids-
son). 

Viola rivitiiana (Lundviol): 
1931 å Holmön söder om Bergudden (enl. Th. Arwidsson). 
Vidare är att anteckna bl. a. följande fynd av botanisten Th. Ar-

widsson å Holmöarne sommaren 1931: 
Asperugo procumbeus i kyrkbyn massvis som ogräs i t rädgård; 

Aster tripolium vid Jebäckssundet; Atriplex sp. vid Jerklubbsviken; 
Av ena pubescens i kyrkbyn; Carex pilulifera; Draba incana å Lång-
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ågern samt å näset mellan Ytterviken och havet; Hippophaé rham-
noides (havtorn) å ett flertal lokaler; Isoetes echinosporum i flera 
t järnar och vikar; Malaxis paludosa på Ängesön å Halågersskatens 
ostsida i havsstranden vid utloppet av en liten bäck; Myosotis bal-
tica på St. Fjäderägg i stenig havsstrand; arten är ny för Norr-
land; Myosuras minimus i kyrkbyn å trampad gräsmark; Odon-
tites litoralis å Holmögadd, södra delens västsida; Ophioglossum 
vulgatum vid Jerklubbsviken, å Långågern, vid Klintviken, å Röss-
grundsudden, Halågersskaten, Lilla Halågern samt å Holmögadd, 
södra delen; Plantago asiatica i havsstrand mitt för Svartågern; 
Potamogeton panormitanus i sjön vid Långågern samt Potamogc-
ton pectinatus var. Zosteraceus i samma sjö; gröegräset Puccinellia 
retrojlexa var. pulvinata å Långågern och Lilla Fjäderägg (ny för 
Västerbotten); Sparganium glomeratum i kyrkbyns omgivningar 
uti skogskärr; Stellaria crassifolia var. paludosa sydost om kyrkbyn 
i stort carex rostrata-kärr. 

På Hörnefors-kusten ha gjorts en del fynd, såsom Carex norve-
gica (Norskstarr) 1929 vid Storhamn och 1930 på flera ställen å 
havsstranden närmare Hörnefors (G. H. v. Post), Scirpus Tabernce-
montani (Blåsäv) 1929 och 1930 vid Storhamn (L. W:g) , Draba 
incana (Grånagelört) 1929 å skäret "Vaplan" (G. H. von Post). 
(Denna Draba finns också vid Gaddens fyr och å ön "Ful ingen" 
m. f l . ställen å Holmöarne), Potamogeton pectinatus (Borstnate) 
1930 uti liten insjö å "Vaplan" (L. W:g) , Arabis hirsuta (Lund-
trav) 1929 å udden "Skaten", Lycopodium inundatum i Norrmjöle 
(G. H. v. Post) och Ranunculus marinus vid Antrevet (U. v. Post). 

Å Kylörns hamnplats ha, förutom i en föregående årsbok om-
nämnda växter, hittats följande arter huvudsakligen å gammal 
barlastjord: 1928 av undertecknad Aegopodium podograria (Kirs-
kål), Euphorbia Cyparissias (Vårtörel), Oeum urbanum (Nejlikrot) 
— finns också å Ängesön på Holmöarne — samt Poa trivialis (Be-
tesgröe), de två sistnämnda i älskogen; 1930 af Ulf von Post Ana-
gallis arvensis (Rödarv); Coronopus didymus (Hamnkrasse) och 
Coronopus procumbens (Kråkkrasse); 1927 av G. H. von Post i en 
försumpning vid stranden å Kylörn-uddens sydspets några ex. av 
Rhynchospora fusca (Brunag) — finns även i Nordmalings socken 
vid Sunnansjö å nordvästra sjökanten enl. S. Nordenstam. 

I Hörnefors socken har vidare hittats en lokal för Trollius euro-
pceus (Smörboll) 1929 vid Norrmjöle strax väster om landsvägs-
bron över Norrmjöleån och norr om vägen (Ulf von Post), en rik-
lig lokal (se foto) för Anemone nemorosa (Vitsippa) 1929 vid 
Bjenberg längs bäcken nedanför hemmansägare Anderssons gård, 
300 m. i längd, minst 1000 ex. (G. H. von Post) och en lokal för 
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hybriden mellan åkerbär och stenhallon Rubus arcticus x saxatilis 
(R. castoreus Lsest.) 1930 vid Ängersjö (G. H. von Post). 

En lokal för Vitsippan har 1930 även upptäckts i Nordmalings 
s:n norr om Hörnsjö, närmare bestämt i en granlid 1300 m. norr 
om "s" i Torrsjön (upptäckten gjordes av f ru Astrid Rasmusson). 

En lokal (rikl.) för ovan omtalade hybriden Rubus arcticus x 
saxatilis har av mig påträffats 1930 i Umeå socken å krondikes-

Vitsippslokalen i Bjenbergs by, Hörnefors s:n, maj 1931. 
(Foto B. Ekholtz). 

kant mellan Nydala och Anumark norr om vägen och norr om den 
av mig benämnda "Skalgrusmyren", vilken översilas av kalkvatten 
f r ån en närbelägen skogsbacke, där jag upptäckt en skalgrusbank. 

Å nämnda myr växa en del kalkkrävande växter såsom Orchis 
incarnatus (Ängsnycklar) — möjligen cruentusform —, Erio-
phorutn latifolium (Gräsull), C ar ex flava (Knagglestarr) samt föl-
jande kalkälskande arter Parnassia palustris (Slåtterblomma), 
Pinguicula vulgaris (Tätört), Carex dioica (Nålstarr) , Juncus sty-
gius (Dytåg) och Selaginella selaginoides (Dvärglummer) m. fl. 
Nära myren invid Anumarksvägen växa synnerligen vackra rosa-
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och lila-färgade grupper av Oxalis acetosella (Harsyra) , således 
/. rosea och /. ccerulea. 

Sparganiu/n ramosum var. microcarpum (Grenigelknopp) har 
iakttagits 1926 av S. Nordenstam och G. Fridner och av mig 1928 
vid Lillån i Nysätra socken (nära landsvägsbron). Den finns även 
i Gärdefjärden, Lövånger (O. Holm). 

Mulgedium sibiricum (Älvtolta): 
Nordmalings socken: Brattfors by omedelbart nedanför färj-

läget vid byn på södra stranden av Öre älv (lokalen uppgiven på 
1880-talet av kyrkoherde Nordenfors och 1926 av O. A. Norden-
fors) . Vidare är den 1930 hittad i samma socken vid Långeds by 
(von Post). Se i övrigt årsboken 1927 å sid. 240. 

Jag vill ej försumma att även omnämna den säregna lokalen för 
Finnrosen Rosa acicularis ( = R. carelica), en av utposterna för 
den norrifrån invandrande sibiriska floran. Den finnes i Skellef-
teå socken vid Furunäs, d. v. s. å Kalkstensmyrens östra sida norr 
om Klemensnäs. Den klassiska fyndorten, upptäckt 1851 av apo-
tekare Dyhr, ligger, närmare bestämt, vid den nordligaste av de 
många t järnarne — Kalkstenstjärnen — c:a 2 km. f rån närmaste 
punkt å landsvägen, öster om tjärnen (d. v. s. mellan tjärnen och 
rågången mellan Furunäs by och inre Ursviks by) inne i skogen 
uti vild, ödslig och undandold terräng. 

Draba nemorosa L. (Backnagelört): 
Som redan omnämnts i denna tidskrift, å rgång 1927 å sid. 241, 

anträffades den lilla gula backdrabän år 1927 för första gången i 
Västerbotten av adjunkt G. Ilien på en älvnipa nedanför Umeå 
landsförsamlings kyrka vid Backen. Adjunkt Ilien har 1931 iakt-
tagit, att backdraban dessutom förekommer mycket talrikt inne i 
Backens by vid den klunga av hus och gårdar, som ligga på båda 
sidor om landsvägen vid Backens kommunalhus. Understundom 
är individrikedomen därstädes t. o. m. överväldigande, särskilt på 
en del gårdsplaner och källartak, vid en del husknutar och vid 
landsvägen. Den form, som iakttagits, är huvudformen. 

Taraxacum lacistophyllum (Dt) med pollen har i juni 1930 hit-
tats å Umeå stads kaj ; förr ej känd nordligare än i Medelpad. 

Callitriche hamulata har 1931 funnits i Umeå s:n uti parken ne-
danför Böle chefsboställe i en pöl invid bron över flottningskana-
len, rikl. (Lennart Holm). 

Erodium cicutarium (Skatnäva) växer i potatislanden på Väster-
teg söder om Umeå stad (C. D. Bredberg). 

Stellaria crassifolia (Sumparv) finns i Norsjö socken å myrmark 
vid Bastutjärn (O. Holm). 

Från Ekorrsele i Degerfors socken har jag 1929 antecknat fynd 
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av Thalictrum flavum (Ängsruta), Oentiana amarella lingulata 
(Äng-stålört) och Euphrasia minima (Fjällögontröst), tagna norr 
om landsvägsbron vid "Avan". Jägmästare G. Fridner har i Ekorr-
sele, inre byn, Å Vindelälvbacken vid innersta gården funnit Carex 
ericetorum (Backstarr), ett fint fynd! samt även Carex ornithopoda 
(Fågelstarr) , vilken senare han även funnit i Degerfors socken vid 

Calypso bulbosa å Ersmarkslokalen i Umeå s:n 30 maj 1931. 
(Foto B. Ekholtz). 

Umeälven, dels i Lillsele, norr om byn, dels i Tegsnäset ovan for-
sen, östra stranden, dels i Ottonträsk å västra sidan om älven, södra 
ändan av byn. I Ekorrsel-avan växte Mentha lapponica x Jämtlan-
dica. 

Slutligen får jag anmäla fem fynd av Ainas glutinosa (Klibbal): 
1 :o) en hel lund av höga gamla träd med rik föryngring i Sä-

var socken, öster om Johannesfors vid s. k. Gråtrutt järn, en ut-
grundad t järn öster om landsvägen och i höjd med Degersjön (ej 
den å kartan utmärkta tjärnen, där jag vid ett besök 1928 hittade 
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Eriophorum gracile — kärrull — utan närmare landsvägen) Å 
östra sidan om tjärnen, som mest liknar en kärräng, växa de tjock-
barkade alarne. Gråal förekommer ej alls på lokalen, som först 
upptäcktes av jägmästare S. Nordenstam. 

2:o) en lokal med 7 buskar i Risbäck, Umeå s:n, där rågången 
mellan Hedviksfors krp. och Risbäck möter Storrismyren, ungefär 
30 m. S. om rågången i myrkanten (G. H. von Post). 

3:o) vid Täfteträsket, Umeå s:n, 1 träd invid sjön i rågången 
mellan Södervik och Östervik samt 1 träd på udden i sjöns n.-ö. 
ända å Österviks ägor (G. H. von Post). 

4:o) å Holmöarne: 1 stort ex. på Grossgrundet intill telefonled-
ningen på västsidan mitt för Norra Långgrundet. (Th. Arwidsson). 

5:o) vid "Halföre" i Ängersjö (Hörnefors socken) ungefär 300 
m. norr om landsvägen vid en myr omkring 50 ex. (Ulf v. Post). 

Hybriden Alnus glutinosa x incana finnes här och där å Holm-
öarna, t. ex. vid Djupvik (Th. Arwidsson). 

I L A P P M A R K E R N A . 

Sommaren 1931 förunnades mig glädjen att äntligen i naturen, 
få skåda Epipogium aphyllutn ( 'Skogsfrun). Det hände den 18 
augusti i Lycksele socken vid Ledningsmarks by, där en rik ny lo-
kal anträffades nära intill landsvägen mot Åsele, c:a 400 m. från 
Ledningsmarksvägskälet i sanka låglandet vid första skogsudden 
till vänster om vägen. 30 å 40 vackert blommande ex. iakttogos i den 
sura marken bland starr och ymnig förekomst av Crepis paludosa. 

En ny märklig förekomst av Epipogium aphyllum har dessutom 
hösten 1931 upptäckts i Lycksele socken av docenten Carl Malm-
ström i sällskap med jägmästare M. Malmgård, vilka under tiden 
15—23 augusti i "Grankåtaliden", som utgör en del av krp. Örå-
landet, på ett område av c:a en kv.-km. hittade ett tiotal skilda Epi-
pogiumlokaler om 2 till 3 å 8 till 10 blommande ex. På en lokal 
voro plantorna stora som hyacinter enl. uppgift. Fyndområdet, som 
är beläget mellan Öretorp och Nygård å sluttningarne mot Öre 
älv, utgöres av grankälar med örtrika, blöta dalgångar. Å områ-
det upptäckes även ett tiotal spridda Vitsipps-lokaler, utom den förr 
kända stora lokalen för vitsippa å bolagsskog vid Nygård (se 
nedan!). 

Rubus arcticus x saxatilis (åkerbär x stenhallon): 
Uti brev har O. A. Nördenfors meddelat mig att han år 1918 

hittat 6 ex. av denna hybrid å "Pärlandsholmen" i Volgsjön, Vil-
helmina socken. Ar 1930 såg han 10 ex. på samma holme. Hy-
briden finns även mitt för Vilhelmina järnvägsstation på andra s i -
dan Vojmån nedanför Gubbseleforsen (enl. O. G. Forslund). 
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Saxífraga hirculus (Mossbräcka). Vilhelmina s:n vid Siksjö by 
å myr söder om och intill landsvägen (rikl. förekommande enl. V. 
Tirén). H. Zetterberg uppgiver denna sällsynta blomma även f rån 
3 ställen i Stensele socken, bl. a. f rån en myr nordväst om Barsele. 

Uti kustlandet har denna bräcka hittats uti ett torvkärr vid Kod-
dis, Umeå socken (Backman o. Holm) samt i skogen mellan Ro-
bertsfors och Ståbäckens hemman, Bygdeå s:n (Westerlund) och i 
Burträsk s:n (enl. V. Ålund). 

Vitsippslokalen nära Öreälven vid Nygård öster om Knaften i 
Lycksele s:n (se årsbok 1926, sid. 264) har enl. G. Beronius under 
1930 betydligt ökat i f råga om utbredningen, vilken nu omfattar ett 
område om c:a 20 har. 

Car ex capitata (Huvudstarr) har hittats i Lycksele s:n å östra 
Vindelstranden öster om Dalbäck, strax intill Lappmarksgränsen, 
5 km. nordvest f rån Mårdsele (Fridner) samt i Sorsele s:n ovan-
för Ammarnäs nära Vindelälven, ovanför Aitelnas-kåtan i skogs-
gränsen intill bäcken vid kåtan (H. Zetterberg) och vid vägen Sor-
sele—Giltjaur öster om färgstället S. Vindelälven (H. Zetterberg). 

Carex paralella (Lappstarr) Sorsele s:n å Guvertfjället ett styc-
ke ovanför trädgränsen vid stigen Rosavare—Kraddsele (H. Zet-
terberg). 

Carex laxa (Slakstarr) hittad 1927 i Lycksele s:n å krp. Spän-
ningträskliden i kanten av en tjärn, sparsamt (S. Nordenstam). 

Carex tenuiflora (Tågstarr) 1927 i Lycksele s:n mellan Avanäs 
och Lycksaberg inom krpn Nordanås (S. Nordenstam). 

Från min färd till Tärna—Sorsele-fjällen samt "bäverlandet" 
under senare hälften av juli 1930 i sällskap med G. H. von Post 
har jag antecknat följande fynd: 

Festuca ovina f. vivípara (axgroende Fårsvingel) Stensele s:n 
vid Slussfors; Alchemilla alpina (Stjärnskål) och Prímula strida 
(Smalviva) vid nedre Gäutjaures strand; Sagina Linnœi (Fjäll-
narv), Stellaria longifolia (Skogsstjärnblomma) och Stellaria ca-
lycantha (Nordarv), Epilobium collinum (Backduntrav), Lappula 
deflexa (Hängpiggfrö) samt Trimorpha elongata (Brunbinka) 
m. m. i Forsbäcksberget; Viola mirabilis (Underviol) och blomman-
de Stachys silvaticus (Stinksyska) i björkskogen vid det frodiga 
Laxfjället; Koenigia islandica (Dvärgsyra) i landsvägs- och åker-
dikena vid Umfors by. (Dvärgsyran har år 1927 av H. Zetterberg 
hittats även i Sorsele s:n å Björkfjället vid Lisvotjåkko uti en ränn-
il ovanför björkskogen). Saxífraga rivularis (Vattenbräcka) hitta-
de jag på Njeritjåkko och även i N. Storfjällen, där det även var 
gott om Saxífraga cernua (Knoppbräcka). Vid Syterstugan växte 
Ranunculus glacialis (Renblomma) och Cerastium alpinum (Fjäll-
arv) . Uti ett snöläge 1 km. f rån stugan uppe i fjället fann jag 
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i smältvattnet Catabrosa algida syn. Phippsia a. (Snögräset), som 
jag sedermera ytterligare påträffade invid rösade stigen till Urna-
sjö under f jäl l tungan Råkkonjuonje samt å Brandsfjällets norra 
sida under största drivan, där snösparven häckar. Snögräset torde 
ej vara så sällsynt som man tror. 

¡ N. Storfjället påträffade jag också hybriden Juticus arcticus x 
jiliformis samt, sedan jag gått över Sorsele sockengräns, Salix-
hybriderna S. myrsinites x nigricans och 5. glauca x myrsinites x 
phylicifolia strax öster om Skirojokk. Där gjorde jag dessutom ett 
rart fynd, i det att jag hittade en ymnig lokal för Carex rariflora, 
en sällsynt starrart. Här växte även Carex atrata (Svartstarr) och 
Carex atrofusca (Svedstarr). Den ståtliga Pedicularis Sceptrum 
carolinum (Kung Karls spira) samt P. lapponica (Lappspira) 
prydde upp fjällheden. Uppe på kalfjället nära Skirosjön växte 
lurviga grupper av Juniperus nana (Fjäll-enen). Sedan vi passe-
rat nämnda sjö, där vi fingo se en kull f jäl lgäss, och gått förbi en 
fjällrävkula på östra sidan i hörnet, hittade vi Ranunculus nivalis 
(Fjällsmörblomma), Ranunculus pygmceus (Dvärgsmörblomma) 
och den lilla krokiga, men vackra Epilobium anagallidifolium 
(Småduntrav), samt Erigeron uniflorus (Fjällbinka). Den färgskö-
na Gentiana nivalis (Nordstålört) sågo vi på ett par ställen. På 
högsta punkten efter stigen mot Umasjö växte bl. a. Carex Lache-
nalii (Ripstarr), Luzula arcuata (Bågfryle), Luzula spicata (Ax-
fryle) och i en klippspringa den lilla Cardamine bellidifolia (Fjäll-
bräsma) samt Saxífraga nivalis (Fjällbräcka). I ett snöläge hitta-
des förutom förr nämnda snögräset, Saxífraga tenuis. 

Så kommo vi till Strimasund, f jäl lf lorans förlovade land. Då 
vill jag först omtala, att vi här i Brandsfjällets sluttning rätt ovan-
för Vilasundsgården hade glädjen upptäcka en ny lokal för Saxí-
fraga cotyledon (Fjällbruden; förr hittad å Gräsfjället) . Å knal-
larne ovanför Stimasunds fjällstuga funno vi Chamceorchis alpinus 
(Ripört; ny lokal, förr av mig hittad å Gräsfjället) samt Carex ru-
pestris (Klippstarr) och Saxífraga groenlandica (Tuvbräcka). Den 
förtjusande Saxífraga oppositifolia (Purpurbräkan) var i det när-
maste utblommad, likaså den stiliga Dryas octopetala (Fjällsip-
pan, se foto!), som nu huvudsakligen prålade med svajiga frukt 
plymer, och nästan alla den torra fjällhedens blommor såsom Dia-
pensia lapponica (Polört), Azalea procumbens (Krypljung), Andró-
meda hypnoides (Mossljung), Phyllodoce coerulea (Lappljung), 
Siléne acaulis (Fjällglim) och Sedum annuum (Småknopp). Ut-
blommad var även Verónica fruticans (Klippärepris), då däremot 
Verónica alpina (Fjällärepris) ännu var i frisk blomning. I klipp-
springorna lyste feta grupper av Rhodiola rosea (Rosenrot) och i 
en avbränd backe växte Silene rupestris (Bergnejlika). Ännu kun-
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de man hitta blommande Viscaria alpina (Fjällnejlika) och nere i 
de fuktiga lövängarne Oymnadenia conopsea f. lapponica (Fjäll-
brudsporren). Här fanns även rikligt med Juncus castaneus 
(Bruntåg) Juncus biglumis (Polartåg), Juncus triglumis (Lapp-
tåg) och bl. a. starrarter Car ex capillaris (Hårstarr) , vidare i sol-
guld lysande grupper av Saxifraga aizoides (Gullbräckan), även 
aurantia-formen fanns, och Saxifraga stellaris (Stjärnbräckan) 
med sin vackra bladrosett och vita stjärnkalk. Uppe i Brandsfjäl-
let trampade vi på mattor av Arcistaphylus alpina (Ripbär), Salix 
herbacea (Dvärgvide), Salix reticulata (Nätvide), Juncus trifidus 
(Klynnetåg) och Car ex rigida (Styvstarr). Car ex saxatilis (Glans-
starr) var vanlig, men endast på ett ställe påträffade jag i en för-
djupning Car ex rotundata (Rundstarr) . Enstaka strån av T rise-
tum spicatum (Axtåtel) växte i sluttningarne och högre upp Poa 
laxa (Mjukgröe), Poa alpina f. vivipara (Fjällgröe) och Deschamp-
sia alpina (Fjälltåtel). 

Så reste vi till Gräsvattnet för att i det lilla kalkfjället Gräske-
vardo fröjda oss åt åsynen av ståtliga f jäl lbrudar jämte Primula 
scotica (Fjällviva), Helleborine atrorubens (Vaniljknipprot), Astra-
galus oroboides (Vippkloärt), Habenaria albida (Klubbsporre), 
Juncus arcticus (Fjäll tåg), EriophorUm latifolium (Gräsull), Poa 
glauca (Grågröe) m. fl. f rån denna plats förr kända rariteter. Vi 
hade nu turen att göra ett par nya fynd. I klippspringorna vid björk-
skogsgränsen hittade jag det sällsynta gräset Agropyron latiglu-
me (en form av Fjällvete), som här växte tillsammans med Agro-
pyron caninum (Lundvete), varför jag genast misstänkte att hy-
briden också skulle finnas, och jag hittade den till sist. Fynd av 
denna hybrid A. caninum x latiglume har förr endast gjorts två 
gånger i Jämtland. (Agropyron latiglume har förr hittats i Stri-
masund av S. Nordenstam). Uppe på fjället hittade v. Post en 
egendomlig Euphrasia-art, som sedan bestämts vara Eruphrasia 
lapponica Th. Fries f. (som ny art utskild ur E. Salisburgensis, 
brunögontröst). Vi hittade där även Draba rupestris (Fjällnagel-
ört) och nere i björkskogen bl. mycket annat Hieracium thulense Dt. 
av Prenanthea-gruppen. 

Det uppgives att Astragalus frigidus (Gul Fjällvicker) skall fin-
nas vid Högstaby i Tärna. Själv har jag 1920 funnit den å f jäl-
let Mesket inom Sorsele socken. 

Vidare måste jag omnämna, att stud. Åke Holm d. 11 juli 1926 
hittade Listera ovata (Tveblad) i Laxfjället strax ovanför Tärna 
prästgård rikligen i björkskogen bl. Geranium silvaticum. Den 
har även förr hittats i Laxfjället enligt Gunnar Andersson. 

Såväl i Laxfjället som i Forsbäcksberget hittade vi Hieracium 
crocatum under hemfärden den 30 juli. 
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Slutligen vill jag som ett tillägg till Gräskevardos rika flora 
omnämna fyndet därstädes sommaren 1931 av Oxytropis lapponica 
(Lappkloärt) enl. uppgift av lektor Otto Holm, vilken under sin 
Tärna-vistelse förliden sommar besökte Gräskevardo i sällskap med 
sin son Lennart Holm, vilken gjorde den lyckade upptäckten. 



S E M P E R V I V U M S O B O L I F E R U M S I M S . 

N y a d v e n t i v v ä x t f ö r V ä s t e r b o t t e n . 

Ståndort för Kaukasus-taklöken i Vindeln. 

Av Q. ILIEN. 

Vid en botanisk utflykt och fri luftsdag till Vindeln, anordnad 
för lär jungar vid Umeå h. allm. läroverk den 16 september i 
år, gjorde en ortsbo oss uppmärksamma på förekomsten av 

en växt uppe emot Brånet, vilken såg "konstig" ut. "Den lik-
nade en taklök". Fem små tämligen outvecklade exemplar över-
lämnades ock till oss. Vid ett senare besök på platsen visade det sig 
vara en nära släkting till vår vanliga taklök, men växten är icke. 
blå-daggig som vår svenska taklök utan kraftigt grön. Det är Sem-' 
pervivum soboliferum Sims. Dess rätta hemland lär vara Kauka-
sus och södra Europa. De ganska talrika exemplar, som anträffa-
des vid undertecknads besök den 19 september, växte å en gammal 
hägnad invid Brånet, som ligger helt nära Vindelns stationssam-
hälle. Växten förefaller vara fullt härdig och enligt ortsbefolk-
ningens utsago har den varit bekant för dem i över tio år och klarat 
sig på egen hand utmärkt, blommat med tegelröda blommor och 
förökat sig med de för arten (soboles betyder telning) mycket karak-
teristiska, små klotrunda rosetterna, som så lätt lossna f rån moder-
plantan, fara bort för vinden och, då en lämplig växtplats anträffas, 
utsända rötter, vilka inom kort bita sig fast i terrängen. Platsen, 
där Kaukasustaklöken växer i Vindeln, är en typisk gräsvall med 
sluten vegetation av ängsgröe, inströdd med bergsyra, björnmossa, 
väggmossa, ärenpris och maskros m. fl. inhemska örter. Den täv-
lar ej utan f ramgång med de här ovan nämnda växtarterna. Själva 
gräsvallen sluttar ganska starkt åt väster och lär under vintern ej 
sällan vara fri f r ån snö på grund av kraftig blåst. Vid mitt besök 
var marken fuktig men väl dränerad. 

Hur denna asiat hamnat uppe i vårt karga landskap, är ganska 
svårt att gissa. Den finns icke i någon närliggande trädgård i 
Vindeln förutom i en, men där blott ett fåtal exemplar och dessa in-
planterades i f jol just f rån den ovannämnda kohägnaden. Det har 
gissats, att en dyrkare av Floras rike, en för Vindeln mycket bekant 



207. 

Sempervivum soboliferum sims, 
från fyndorten i Vindeln. 

landsfiskal, nu död, kanske söderifrån infört Kaukasus-taklöken till 
sin trädgård i Brånet, varifrån den följt med jord till den nuvarande 
växtplatsen. Det har nämligen letts i bevis, att år 1890 överfördes 
jord f rån landsfiskalens trädgård till ovannämnda gärda. Men 
hans efterlevande maka, numera bosatt i Vännäs, har ej minne av 
någon taklök men väl av aurikler och andra perenna växter, som er-
hållits f r ån mellersta Sverige och först planterats i makarnas träd-
gård i Brånet och sedan även i ändra t rädgårdar där i närheten. 
De för dessa t rädgårdar mest typiska växterna äro dock allt fort-
farande våra välbekanta gammaldagsväxter: akvileja, kejsarkronor, 
bandgräs, skogsförgätmigej, rosor och syren, blågull, färgkulla och 
humle. 

Då det numera inom hortikulturen har blivit på högsta modet 
med klippträdgårdar och klipplanteringar, är det intressant, att vi 
i denna Sempervivum från Vindeln ha en liten vacker och egendom-
lig ört, som utmärkt väl både på grund av sitt växtsätt och sin 
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vinterhärdighet lämpar sig för dylika planteringar inom vårt land-
skap. Detta till skillnad f rån den vanliga taklöken, Sempervivum 
tectorum L., som icke tillfullo, åtminstone som art betraktad, torde 
fördraga våra vintrar. Enligt uppgift av en villaägare på Sand 
nära Umeå föra hans taklöksexemplar, som härstamma f rån Skåne, 
en tämligen tynande tillvaro och måste skyddas under vintern. I 
Baggböle finnas däremot en del exemplar av Sempervivum tectorum 
L., vilka härstamma f rån Stockholmstrakten (Stocksund) och som 
ha, under de fyra år de odlats i Västerbotten, uthärdat de gångna 
vintrarna utan täckning och förökat sig rätt kraftig; ett exemplar 
har t. o. m. blommat under sistförflutna sommaren. 

Då man rätt betänker Vindelfyndet och taklöksexemplaren i Bagg-
böle m. m., torde det troligen finnas olika härdiga raser inom tak-
lökssläktets olika arter. 

Sempervivum soboliferum är därjämte särskilt intressant för oss 
även därför att Carl von Linné på sin tid hade ovannämnda växt-
art odlad i Uppsala och direkta avkomlingar av hans plantor frodas 
.ännu på Linnés Hammarby. 



R E K T O R J. V. L I N D G R E N 

I N M E M O R I A M 

Lördagen den 25 april d. å. avled på Umeå lasarett efter en kort 
tids sjukdom rektor J . V. Lindgren, Umeå. 

Med rektor Lindgren har en av stadens och länets mest kända 
medborgare gått ur tiden. Han var en Västerbottens egen son, född 
i Burträsk den 19 december 1859 och alltså vid sin bortgång över 
71 år gammal. Rektor Lindgrens fader var hemmansägare i Bur-
träsk — det är för övrigt inte mer än ett par år sedan han dog. 
Sonen valde den lärda vägen och var elev vid Umeå läroverk un-
der rektor Johanssons tid. Efter studentexamen fortsatte han sina 
studier i Uppsala, där han i likhet med de flesta norrlänningar på 
den tiden läste latin och grekiska. Han var emellertid även lär-
junge till den kände språkprofessorn Adolf Noreen, och genom 
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honom blev Lindgrens intresse allt större för den gren av språk-
vetenskapen, som kom att bliva hans huvudämne, nordiska språk. 
Han blev filosofie kandidat 1883, filosofie licentiat 1889 och pro-
moverades till filosofie doktor året därpå. 

Lindgrens förtjänstfulla språkvetenskapliga arbeten blevo myc-
ket uppmärksammade och hans doktorsavhandling, Burträskmå-
lets grammatik, som här nedan ägnas några ord av en lär junge 
och kollega, gjorde honom till docent i nordiska språk vid Uppsala 
universitet år 1890. Lindgrens framtida bana blev emellertid ej 
universitetsmannens. Redan samma år kallades han till Härnö-
sand, där han blev lektor i latin och grekiska vid högre allmänna 
läroverket. Fem år senare, 1895, kom han till Gävle som lektor i 
latin och svenska. 

I början av år 1901 avled gamle rektor Johansson i Umeå efter 
nära 27-årig verksamhet som rektor. När hans efterträdare skulle 
koras, föll valet på dåvarande lektor Lindgren i Gävle, vilken allt-
så på sommaren 1901 kunde efterträda sin förre lärare och rektor 
som chef för Umeå högre allmänna läroverk vid endast 41 års ål-
der — vid den tiden unga år för en rektor. Till år 1925 eller i 
nära ett kvartssekel kom han att stå kvar på denna post. Han 
lämnade den vid uppnådd pensionsålder, 65 år. 

Rektor Lindgrens arbetskraft kom i Umeå icke endast skolan till 
del. Han blev också en mycket intresserad kommunalman, vars 
förmåga flitigt kom att utnyttjas i det allmännas tjänst. Åren 1911 
—1922 var han ledamot av stadsfullmäktige, där han med intresse 
tog del i behandlingen av olika frågor, i främsta rummet sådana, 
som rörde läroverket och dess utveckling. Under de sista fyra åren 
av sin tid i stadsfullmäktige beklädde rektor Lindgren ordförande-
posten. Han invaldes i landstinget år 1918 och stannade där till 
1926. Dessutom har rektor Lindgren av kommun och landsting 
hedrats med ett flertal uppdrag av olika slag. Han har varit supp-
leant i landstingets förvaltningsutskott i åtskilliga år, ledamot av 
landstingets lönenämnd, ledamot i dövstumnämnden och styrelsen 
för Stenfors skyddshem, landstingets ombud i styrelsen för Väster-
bottens läns föreläsningsförbund o. s. v.. Därjämte var han kassa-
kontrollant i landstinget. Sedan några år tillbaka har rektor Lind-
gren innehaft uppdraget som ordförande i styrelsen för Västerbot-
tens läns sparbank. Han var slutligen ledamot i styrelsen för Väfi-
bottens läns hembygdsförening. 

Rektor Lindgren har även varit flitigt verksam som författare 
och har av trycket utgivit åtskilliga skrifter och avhandlingar av 
olika slag. Förutom arbeten på de nordiska språkens och dialekt-
forskningens område, för vilka redogöres här nedan, har han utgi-
vit en avhandling i en latinsk språkfråga. Vidare har han utar-



2 1 1 . 

betat en historik över Gävle stads sparbank 1824—1899, Sjömans-
huset i Gävle 1754—1900, Gävle handelsförening och dess före-
gångare, Minnestal över Oscar II, Några ord om natur och folk-
lynne i Västerbottens län, Umeå högre allmänna läroverks historik, 
en minnesskrift för Västerbottens läns sparbank 1854—1929, 
Umeå stads handel, sjöfart och industri m. fl. Livligt intresserad 
för Västerbottens läns hembygdsförening och dess strävanden läm-
nade han slutligen under årens lopp värdefulla bidrag till hem-
bygdsboken, bl. a. översättningar f rån latinska avhandlingar om 
den norrländska hembygden. Ännu i senaste hembygdsboken åter-
finnes en sådan översättning av hans hand. 

I sina avskedsord till läroverket 1925 yttrade rektor Lindgren, att 
han alltid tyckt om ungdomen. Han sade sig ha funnit, att mild-
het uträttar mer än stränghet och bad de unga, att de allt framgent 
skulle anse honom som en vän. Som sådan skola de unga också 
sakna honom. Och alla, unga och gamla, skola i rektor Lindgren 
minnas en märkesman, en aktad hembygdens son, som i sin gär-
ning värnade hembygdens väl. 

* 

Lektor Seth Larsson har antecknat följande om rektor Lindgrens 
insatser som språkforskare: 

J. V. Lindgrens verksamhet som dialektforskare inföll under den 
tid, då man, som den store tysk-engelske språkforskaren Max Mul-
ler uttryckte det, ansåg, att "the real and natural life of language 
is in its dialects". Landsmålsalfabetet hade antagits 1878 och bör-
jat användas vid den vetenskapliga behandlingen av dialekterna, 
som vid denna tid tog fart. Lindgren var lär junge till professor 
Noreen, och dennes sällsynt stora förmåga att intressera sina lär-
jungar förde också Lindgren in på dialektstudierna. Att han då 
kom att ägna sig åt sin hembygds dialekt, är helt naturligt, helst 
som han hade en föregångare inom landskapet, som visat, vad man 
kunde göra av ett sådant ämne. Lindgrens doktorsavhandling, 
Burträskmålets grammatik, utkom 1890 och behandlar målets ac-
centlagar och vokallagar. Den är byggd på ett omfattande material 
(c:a 6,000 ord) och är särskilt utmärkt i fonetiskt avseende, d. v. s. 
skärpa och vederhäftighet i beteckningen. En så utförlig accent-
lära över någon dialekt har sedan inte skrivits i vårt land. Lind-
gren har också äran av att ha analyserat och skilt på två olika 
slags kakuminala 1-ljud, vilkas olikhet förut ej observerats. Av-
handlingen är präglad av mycken lärdom. Den ansågs också så 
förtjänstfull, att dess författare erhöll docentur i nordiska språk. 

1918 utkom fortsättningen på Lindgrens doktorsavhandling, be-
handlande konsonanterna. I en efterskrift till denna del uttalar 
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förf. sin förhoppning om att under de närmaste åren kunna utge 
en ordbok över Burträskmålet. Sina planer på att utgiva en form-
lära, som han förut haft, hade han nu övergivit, då han anser, att 
formläran i burträskmålet i allt väsentligt överensstämmer med 
degerforsmålets formlära, som behandlats av Åström 1893. Den 
som besökte Lindgren under de senaste åren, fann honom då ofta 
sysselsatt med sina ordlappar. Det var materialet till burträsk-
ordboken, som han höll på att renskriva. Manuskriptet var fär-
digt, vill jag minnas, hösten 1928, om inte förr. Utom ord f rån 
Burträsk innehåller ordboken även ord f rån Bygdeå, Lövånger och 
Skellefteå, i vilka socknar Lindgren gjorde uppteckningar somma-
ren 1888. Den välvilja, som Lindgren alltid visade sina forna 
lär jungar , gjorde, att jag fick ta del av manuskriptet och fritt ut1 

nyttja det. Det förvaras nu på Svenska landsmålens redaktion. 
Sättningen är påbörjad, men mer än ett par ark torde i närvarande 
stund ej vara uppsatta. J ag minns, hur Lindgren inte utan bitter-
het beklagade det senfärdiga förfaringssättet och uttalade farhågor, 
att han inte skulle få se sitt arbete i tryck före sin död. Dessa far-
hågor ha nu, tyvärr, besannats. 

Lindgren har också författat en "Dansk och norsk grammatik", 
som använts vid den akademiska undervisningen, och som utkom-
mit i tre upplagor. 



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

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR 1930. 

å förekommen anledning beslöt föreningens verkställande ut-
skott i början av året, att taga under prövning f rågan om över-
tagande f rån föreningens egen sida av restaurantrörelsen å 

Gamm-lia och uppdrog för den skull åt sekr. Granström och drät-
seldirektör Nilsson att gemensamt verkställa en preliminär beräk-
ning över de kostnader, som kunde tänkas förenade med en dylik 

I slutet av mars månad framlade kommitterade sina kalkyler. 
Ehuru enligt denna beräkning risk förelåge att Hembygdsföre-
ningen kunde komma att åsamkas en ej obetydlig förlust, beslöt 
verkställande utskottet på kommitterades förslag och med hänsyn 
till ådagalagda svårigheten att erhålla lämplig arrendator, att un-
der ett år själv försöksvis omhänderhava restaurantrörelsen och 
driva den enligt de av kommitterade angivna riktlinjerna. 

För detta ändamål tillsattes en restaurantkommitté bestående av 
förvaltare Th. Hellström, sammankallande, red.-sekr. B. Lund-
ström och f ru Gurli Forsberg med herr J. A. Strand som supp-
leant. Nödiga penningmedel för inköp av inventarier, anställande 
av personal och utförande av diverse påkallade reparationer ställ-
des av f. u. till kommitténs förfogande. 

Restaurantkommitterade grepo sig omedelbart an med sin upp-
gift med resultat, att Sävargårdens restaurant redan den sista april 
kunde öppna sina portar för allmänheten. Restauranten ställdes 
under ledning av en av kommitterade anställd föreståndarinna, f ru 
Franzén. 

I revisionsberättelsen framlagd tablå över restaurantrörelsens 
ekonomiska ställning vid årets slut uppvisar ett resultat, som vida 
överträffar verkställande utskottets djärvaste förhoppningar. I stäl-
let för den förlust, som man befarat och f rån begynnelsen räknat 
med som sannolik, visar räkenskaperna att rörelsen gått med en 
icke obetydlig vinst. 

Beståndet av äldre allmogebyggnader på Gamm-lia har under 
året tillförts ett värdefullt nyförvärv genom inköp av en 300-årig 
timrad bagarstugubyggnad f rån Tväråmark i Sävar socken, vilken 
byggnad under våren flyttades till Gamm-lia och där återuppför-
des som flygelbyggnad till Jämtebölegården. Stugan, som består 
av ett envånings timmerhus innehållande dels bagarstuga med 

åtgärd. 
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ugn, dels en mindre kammare med spiselmur, förvärvades fritt 
nedtagen och uppforslad till Gamm-lia för ett pris av 850 kr. av 
ägaren, hemmansägaren Anshelm Högdahl, Tväråmark, Sävar 
socken. 

Under året utgick klagotiden för det Häggströmska testamentet, 
och alldenstund intet klander f rån arvingarnas sida anförts, har 
Hembygdsföreningen inträtt som rättmätig ägare av de till före-
ningen genom gåvobrev år 1925 donerade möblerna f r ån Dalkarlså 
herrgård. Till en början måste emellertid Hembygdsföreningen på 
grund av muséets trångboddhet låta anstå med överflyttandet av 
möblerna f rån herrgården, där de med landstingets samtycke t. v. 
fingo kvarstå. Vid av intendenten under sommaren företagen in-
spektion på Dalkarlså framstod emelertid med all tydlighet nödvän-
digheten av att de ifrågavarande föremålen snarast och i varje fall 
före vintern flyttades f rån herrgården. Överflyttningen skedde 
under senhösten, och möblerna magasinerades t. v. i muséet i av-
vaktan på att lämplig lokal kunde anskaffas för utställande av de-
samma. 

I slutet av året erhöll föreningen av lotterimedel ett anslag av 
kr. 40,000: —, vilka medel i enlighet med de villkor som medde-
lats för deras förvaltning av föreningen fonderats. Under året 
inlade föreningen förnyad framställning till k. m:t om ett lotterian-
slag å kr. 150,000: — för uppläggande av en museibyggnadsfond. 
Framställningen beviljades så till vida att föreningen tilldelats ett 
anslag å 50 ,000 :— kr. att utfalla under hösten 1931 under vill-
kor att dessa medel fonderas under länsstyrelsens tillsyn. 

Till Samfundet för hembygdsvård har föreningen på därom gjord 
anhållan utbetalt ett anslag å 100 kr. som bidrag till hembygds-
vårdskongressen i Stockholm 1930. 

Intendenten Palmgren har av föreningen åtnjutit resebidrag för 
bevistande av det av riksantikvarien sammankallade museimanna-
mötet i Stockholm i maj 1930. 

Museet har under året bokfört omkring 200 nyförvärv, varav 
flertalet gåvor till föreningen (Dalkarlså-donationen häri ej inbe-
gripen). Muséets arkiv och bibliotek hava under året erhållit en 
betydande tillväxt, sedan publikationsbytesförbindelser inletts med 
ett flertal inom och utom landet verkande kulturhistoriska före-
ningar och samfund. 

I december utkom 11 :e årgången av föreningens årsbok Väster-
botten, redigerad av föreningens intendent. 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1930, få här-
med avgiva följande berättelse: 

Styrelsens och verkställande utskottets protokoll hava genomlästs. 
Kassabehållning, banktillgodohavande och obligationer överens-

stämma med räkenskaperna. 
Såväl föreningens som restaurantens räkenskaper äro försedda 

med verifikationer, mot vilka vi sakna anledning till anmärkning. 
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande 

belopp. 
Föreningen har under året haft följande: 

Inkomster: 
Anslag f rån länets landsting 3,000: — 
D:o f rån Umeå stad 3,000: — 6,000: — 
Årsboken, 1929, netto 3,585: 15 
Räntor 4,029: 09 

Kronor 13,614: 24 
Utgifter: 

Löner 5,600: — 
Porto och telefon 616: 80 
Lyse och värme 737: 33 
Hyror 1,320: — 
Anslag och gåvor 425: — 
Diverse omkostnader 3,083: 43 
Årets behållning 1,831: 68 

Kronor 13,614: 24 

Tillgångar och skulder pr 31/12 1930 utgjorde: 

Tillgångar: 
Bankkonto 1,310: 89 
Årsboken, 1930 578: 40 
Obligationer, nom. kr. 80,000: —, börsvärde 31/12 

1930 kr. 83 ,000 :— 82,137: 50 
Inventarier 6,338: 78 
Museiförrådet 5,710: 68 
Byggnader å Gamm-lia 100,887: 12 
Fordran av restauranten 2,790: 57 

Kronor 199,753: 94 
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Skulder: 
Reserverade medel 
Kapitalkonto 

772: 46 
198,981: 48 

Kronor 199,753: 94 

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen före-
ligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Umeå den 14 oktober 1931. 

I revisionen har undertecknad av stadsfullmäktige i Umeå där-
till utsedd deltagit: 

H E M B Y G D S F Ö R E N I N G E N S V E R K S A M H E T 
U N D E R ÄR 1931. 

I början av året beslöt verkställande utskottet att söka ordna en 
åtminstone provisorisk utställning av Dalkarlsåinventarierna inom 
muséet. Anbud infordrades på kostnader för iordningställande av 
den gamla fysiksalen i Gamla seminariets övre våning, vilket rum 
tidigare förhyrts av föreläsningsföreningen Minerva, för muséets 
räkning. Efter godkännandet av ingivna offerter påbörjades ome-
delbart arbetet med rummets inredning. Äldre fasta inventarier 
borttogos, nytt golv inlades, väggarna tapetserades och taket vit-
limmades sedan erforderliga elektriska belysningsledningar inhug-
gits. Samtliga träinredningar ommålades. Omedelbart efter des-
sa reparationsarbetens avslutande möblerades rummet med dal-
karlsåinventarierna i enlighet med av intendenten uppgjord plan. 
För anskaffande av stilenlig gardinuppsättning utanordnade verk-
ställande utskottet en summa av 200 kr. 

Till kompletterande av detta det s. k. Häggströmska rummets in-
redning har landshövding och f ru Nils G. Ringstrand bl. a. som 
gåva till muséet överlämnat en av Hemslöjden utförd kopia av en 
västerbottnisk rya, daterad 1756. Ryan har uppsats i Häggström-
ska rummet. 

R. Wikander. K- Lundberg. 
Av föreningen valda revisorer. 

Carl Olsson. 
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Muséet har under året varit synnerligen livligt frekventerat av 
allmänheten. Besökarantalet intill den sista oktober uppgår till 
över 2,000 personer. Till denna livliga besöksfrekvens torde i vä-
sentlig mån den omständigheten ha bidragit att tvenne konstutställ-
ningar under året hava visats i muséets tavelavdelning, däribland 
Carl Vilhelmsons minnesutställning, anordnad av Nationalmuse-
um som dess sjätte vandringsutställning. 

Muséet har under året erhållit flera värdefulla nyförvärv, som 
emellertid på grund av bristande utställningsutrymme måste maga-
sineras. 

På Gamm-lia har under året diverse arbeten utförts. Ny tvätt-
stuga har inretts i Sävargårdens källarvåning, och friluftsteatern 
genomgående reparerats och inhägnats, varjämte omfattande skogs-
gallrings- och rensningsarbeten utförts. 

Restaurangrörelsen har beedrivits på enahanda sätt som före-
gående år. 

Intendenten har under sommaren på särskilt uppdrag av Riks-
antikvarien tillsammans med intendenten för Norrbottens hem-
bygdsförening företagit en inspektionsresa till samtliga kyrkstäder 
inom Västerbottens kustland för att söka utröna möjligheterna för 
deras framtida bevarande och konservering och i detta ärende av-
givit yttrande med förslag till Riksantikvarien. För Hembygdsför-
eningen har intendenten företagit flera resor till skilda platser in-
om länet i och för skilda fornminnesärenden. Med undantag för en 
resa till Dorotea och en till Robertsfors hava dessa resor närmast 
berört orter inom Umeå socken. 

På egen bekostnad har intendenten under en vecka 28 juni—6 
juli bevistat en av Nationalmuseum och Riksförbundet för konst an-
ordnad konstmuseal kurs i Stockholm. Verkställande utskottet har 
under året till lärarinnan Ingrid Pettersson, Västerhiske, anslagit 
ett resestipendium å 150 kr. för deltagande i en av Nordiska muse-
et anordnad hembygdsvårdskurs i Stockholm under augusti månad-
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Rya, kopierad av Hemslöjden efter en gammal rya, dat. 1756. 
Gåva av landshövding och fru Ringstrand. 
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Å R S M Ö T E T 1931. 

Föreningens ordinarie årsmöte avhölls i Skellefteå fredagen den 
20 november 1931. 

Till ledamöter av styrelsen för 1932—1935 omvaldes adjunkt H. 
Wikström och folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå, förvaltare G. 
Wigren, Ursviken, handl. E. Edén, Åsele, fröken Dagmar Rönn-
berg, Burträsk, fröken Mina Lundkvist, Drängsmarkby, och sekr. 
Ad. Granström, Umeå. Till ledamot för 4 år efter över jägmästare 
Borg, Skellefteå, som avlidit, valdes överlärare Ossian Burström, 
Skellefteå, och till ledamot för samma tid efter jägmästare Felle-
nius, Dorotea, som avflyttat, valdes f ru Brita Paulsson, Dorotea. 
Till ledamot t. o. m. 1933 efter avflyttade f ru Willy Sjöström, Ro-
bertsfors, utsågs herr Almar Löfgren, Ånäset, och till ledamot un-
der samma tid efter banktjänsteman S. Benedictsson, som avflyttat, 
fröken Ingrid Pettersson, Västerhiske, till ledamot t. o. m. 1932 efter 
major E. von Boisman valdes kantor V. Adner, Bjurholm, till leda-
mot t. o. m. 1934 efter avlidne nämndeman N. Bellander, Bjur-
holm, handl. E. E. Nordenstedt, Fredrika. Till revisorer återval-
des bankdirektör J . R. Wikander och bankkamrer K. Lundberg, 
Umeå, med skiftesgodeman E. A. Holmström och agronom V. Bro-
man, Umeå, som suppleanter. 

På styrelsens förslag kallades landshövding Nils G. Ringstrand 
till hedersledamot såsom ett uttryck för föreningens tacksamhet för 
hans mångåriga fruktbärande arbete i dess tjänst. 
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u R O P ! 

Till Västerbottens lärarekår! 

"Bliv god vän med g ran och fur , 
Vän med b lomster och med d jur , 
I var skogens vrå och s k r e v a ! 
Skövla icke fåge lns bo, 
Stör e j vi lda marke r s ro, 
Låt allt liv i fr ihet 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 H E M B Y G D S F Ö R E N I N G . 

V ) 
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Interiör från Nor r fo rs 
kraftverk i Umeå älv. 

400.000 
häst-
krafter 

omsättas numera i elektrisk energi i 
Svenska statens sex kraftverk, Troll-
hättan, Porjus, Älvkarleby, Motala, 
Lilla Edet och Norrfors, vilka ute-
slutande äro utrustade med ASEA-
generatorer. Detta statens förtroende 
för ASEA-fabrikatet är garanti för 
kvalitet. Samma omsorg i utförandet 
och samma tekniska fulländning, som 
här kommit till användning kommer 
Ni själv i åtnjutande av, om Ni vid 
behov av något e l e k t r i s k t anlitar 

ASEA 
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| Västerbottens j 
i 205,000 invånare är till största ] 
L delen arbetare och småbrukare. j 
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^^ £äneti atöiata civiCtzycitezi. 
modezwt, {e.vezan^kza^ti(^t. 

(91 & t i e > & o l a c j e J O L y / f i e t e z t t a o c V m j c f i & z i 

áKuncfróyalavi 4-8; ^H/meå. 
Slifistcleiou- 2g>4.. 

i P R E N U M E R E R A O C H L Ä S j 
I l ä n e t s e n d a a r b e t a r e o r g a n i 

[ Västerbottens Folkblad ] 
^̂ ||llfaatlllllBalllllBiaBlllll*altIlll«allllllaatllllCiallllll*allllll*allllllaalllllB««lftllllBillIlBlatll1Ill>«lllllta«Bllllt*«lillllBallflfla*lllllSa«llIIltaa>llllla••lllltaaflllllcallVIt ̂^ 

IllllllllilllllllllllllllilllllllllllllXIIIIIIIttllfllllflllllllllllIII illIttlllIlllCtlflII1IIII1IIIIIIIIIflItltllltlllIII•llllflfllllllllftlllllllllllllllVllllllIlllllllllflfiltllllJtllKI |_V_ 

| f \ e n som sä//er värde på e// ~ 

= sJ J v ä f u t<för{ ar£ete £ör £esö£a = 

[ SJÖBERGS FRISÉRSALONGER I 
| Kungsgatan AA och 52 U m e å Telefoner: 319 och 419 | 

| 9 a m f r is ér s CL f o ngen O^Cun^s^a/an / e f e f o n 319 = 

TT n 11 i i 
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Telegramadress : OLASPORSLIN Rikstelefon 356. Postgirokonto 62045 

( E f f a s - éL z / j o r s f m s a f / ä / ' 
i <3%e(Ji]ertj di 'iJjäsfrömJ 

Part i försäl jn ing av: Hushållsglas, alla slag, Kristaller, Porslin, 
svenskt och utländskt. Lerkärl, Emalj-, Galvan- och Aluminium-

kärl, Borstar, Nysilver och Glödlampor m. m. 

'EyT/ifiefofcrgei 

enar ms Z7o/zer 
mea 

uppköper 

S Å G T I M M E R , P R O P S och M A S S E V E D 

'Herman gninc/ac/ /(S24 

Utterströms Järnaffärer 
Umeå & Nordmaling 

ti l lhandahålla allt I branschen. 

F ö r s ö k o s s , d ö m s e d a n . 
P r i s e r n a p a s s a . 

15 
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E . H . y t t e r ^ r e n s G u l d s m e d s a f f ä r 

FÖRLO VNINQSRINGAR & HEDERSPRESENTER 
Moderna, stiliga och billiga. 

Till l andsor ten s ä n d e s o m g . portofr i t t . R i n g m å t t s ä n d e s p å begäran . Rt. 324 

iiiiiiiiiii9iiiiitiiaiiiii»iitiiiiitiiiiiiiiiitiiciiiiiiiiaiiiiiiiisiiiiii»iiriaiiiiiiii>iiiiitiiiiiiiiiiiiii>ii(iiiiiiiiiitii>iiiiiiiifiiiiiiii9ii)iiitMi<>iiiiiriiiiiiiiiiiiiiiii*iiiiiiiiî £ 

[ Långt idspasteur iserad \ 
| oskummad och skummad mjö lk , grädde, smör samt f lera | 
| sorters ost till bi l l igaste part i- och minutpr iser. | 

( UMEÅ MEJERI AKTIEBOLAG ( 
| Telefoner: Kontoret 820, Butiken 46 E 

Til ill il (il iiiiki lin il l Ii i lliiii ill ill ill ill tiiiiiiiiiii 11 iiiiiiiiii ill ill ii i iiiii ill ill ill ill ill ill ill lin mil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiii 11 n in iiiiiiT 

SKRÄDDERIAFFÄR & KLÄDESHANDEL 

S T O R G A T A N 55 U ^ E i k 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 
Kungsgatan GO (Umebladets hus) Tel. 531 

Umeå 
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fora cJLö/e/iet 
i9ijsfem£ofage£ i <~~^jneåJ 

f : s l a / z f a s s resiaurarzi oc/z resanc/erum. 

B 0 

A.1 H. Anderssons Värme- & Vallenledninosaiiär 
Kungsgatan 89, Umeå 

Telegramadress: V Ä R M E B O L A G - Rikst . : Bokför ingen 8, Chefen 828 

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 p a r t i o c h m i n u t . 

B a 

¿Besök 

S / E D É N S T O B A K S H A N D E L 
vid inköp av 

To 6a/¡sv ar or, ¿Pipor Tidningar o. Tidskrifter 
Spelkort, ¿Kameror ocfj ¿Fotoutensilier, Tvål 
¿Parfymer, ¿Kammar m. m. 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 
lämnar fackkunmgt biträde av 

Jordbrukskonsulenter, Fiskeriinstruktör, 
Boskapskonsulent, Vandringsrättare, 
Mejerikonsulent, 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, adr. : Box 84, Umeå. 
Lanthushållsskola, adr.: Strömsör pr Håknäs. 
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån: 

Egnahemslån, Gödselvårdslån, 
Mejerilån, Hingstlån, 
Nyodlings- och betesförbättringslån, Tjurlån, 
Täckdikningslån, Fiskerilån, 

samt s. k. p r e m i e 1 å n för anskaffande av galtar, bin, skakbryggor, 
isbodar m. m. och för vissa grundförbät tr ingar i samband med egna-
hemslån och jordbrukspremiering. 

Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesför-
bättringsbidrag och stenrödjningsbidrag. 

Hushållningssällskapet anordnar premiering av: 
Mindre jordbruk, Svin, 
Nötkreatur, Får. 
Hästar, 

Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser: 
Lantmannakurser, Vävkurser, 
Husmoderskurser, Växtfärgningskurser, 
Konserveringskurser, Kurser i träslöjd, 
Trädgårdskurser, Beteskurser, 
Täekdikningskurser, Ladugårdssköterskekurser. 

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 häft. pr år. /i2,300eX. 

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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i alla för byggnader fö rekommande dimensioner och kvali-
téer levereras till modera ta or tspr iser . Väl ångtorkat golv-
trä, pär lspånt och listverk ständigt på lager. 

HJ M . E Ä Ä K i i S Å C r S A K T I E B O L A G r 
TELEFON 364 ö b a c k a , IT2VS.EÄ. T E L E F O N 364 

H TT äS Ö D R A R J 

Prova 

Saedéns "Prima Blandning" 
Rostad kaffeblandning av hög kvalitet, Pris kr. 4 : — pr kilo 

Säljes i 

S/^DÉNS SPECERIAFFÄRER 
Rt . 9 9 0 & 6 0 6 U M E Å Rt . 9 9 0 & 6 0 6 

j_|iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiifliiiiiiiiiiiaiiaiiiiiiaiiiiiiiiiiittaiiaiiiiffiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiKiiaaiiaaiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiaiiiiiiaaii jx 

Q u s i i C~Öl)afiQr - o S j u S v ä r d s a f f ä r \ 

^TUmeci, { e f . 134-9. ^ f i l i a f : f j T f o f m s z z n c / . = 

| F Ö R B A N D - OCH S J U K V Å R D S M A T E R I A L - Å D E R B R Å C K - | 
S T R U M P O R - S A L V O R , H U D C R E M , T V Å L OCH 1 

| T A N D B O R S T A R M. M | 

Den sparsamme vet 
att det GEDIGNA i längden blir 
mest EKONOMISKT. 
När han beslutat sig för att köpa, 
köper han därför aldrig under-
halt ig vara, utan vänder sig till 
en god inköpskälla. 

Möbler 
Gardiner 

Vårt lager av : 

Mattor 
ärmatur 

är nytt, modernt , våta priser och 
varornas kvalité utan konkurrens 

GOTHNELLS 
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S)et dagliga 6vödet 
K Ö P E S BAST I 

O 

Joh . D a h l g r e n s A n g b a g e r i 
D r a g o n g a t a n 20, t e l e fon 797 och 787. K u n g s g a t a n 61, te le fon 844 

Färger, Oljor, Tapeter, Rapp, Korkmattor, Sjuk-
vérdsartiklar, Fotografiartiklar 

välsorterat lager i 

OSCAR AHLGREN, Tel. 85 - Kungsgatan 49 
Vindelns S jukv. & Färgh., Tel. 84 . Vännäs S jukv . & Färgh., Tel. 8 8 

© A N S G N 8 E F T 
Tel. 188 G U L D S M E D S A F F Ä R - UMEÅ Tel. 188 

HEDERSGÅVOR - MATSILVER - FÖRLOVN1NGSRINOAR 

Nya a r b e t e n och r e p a r a t i o n e r u t f ö r a s å e g e n v e r k s t a d . 

P. A. LUNDMARKS JÄRNAFFÄR 
Rt. 178 U M E Å Rt. 178 

Försäl jer: Byggnadssmiden, Hushål lsart iklar, Lantbruksmaskiner, 
Velocipeder, Arbetsvagnar, Kakelugnar, Papp al la slag m. m. 

^ K O » O 
AV A L L A S L A G 

B I L L I G A S T 1 

<C. <Gr. C Å K I S S O N S SS JK I > V̂ W W Sk. 
K U N G S G A T A N 69 - RT. 97 
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Vill 

i l 
m Öa 

i l 
en slitstark, väl-
sittande, lätt oc!) 
smidig pjäxa till 
överkomligt pris, 
så finner ¿Ni 
dessa egenskaper 

fjos 

11tweetex en slitstark, väl-
sittande, lätt oc!) 
smidig pjäxa till 
överkomligt pris, 
så finner ¿Ni 
dessa egenskaper 

fjos 

Gör Edert hus 

varmt och hem-

trevligt med 

Skelleflepjäxan T R E E T E X 
Til lverkas av: 

E. Kdoslröm & C:o 
Skellefteå. 

Försäl jes i alla välsorte-

rade affärer i branschen. 

Ensamförsäl jare i Umeå: 

Bernii. Astrtim • Räfliiusespl. 5 

1 lager hos: 

O . B r ö d e r n a L i n d f o r s 
U M E Å 

Te l . 714, 1 0 4 4 , 1284 
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NiiiiiiiiiiiiiiimiiNiimiiiiiiiii ¡i 

| S K E L L E 1 F T E - J B M Ö B E T 1 

I är Norr lands förnämsta brödfabrikat \ 

I * ! 
| PRISBELÖNT MED GULD-, SILVER- OCH HEDERSDIPLOM | 

| Årsproduktion c:a 3,000,000 kg. \ 

fil I IIMUIIIIIIIIIII I I MIMI I Ill Ill 11 III • I) 111 I I it 

Skall Ni bygga ett J E ^ E T J E T ] E 

vänd Eder till oss. 
Stor sortering av l:ma varor. 

A Förmånliga priser och villkor. 
J O H H s j t ö m p c s «st m A S K i K A F F X i a 
H H ^ ^ B ^ ^ ^ H H H I ^ ^ ^ H n R t . 9 5 & 

IIIIIII Ml IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llltlll 11 Ill III IIIIMIIIIIII IIMUIIIIIIIIIII III III lllillllll IIIIIIIIIIIIM MIMI I MMIMIMIMIMIIMMIIMMII MIM IM 
i K O H S T ^ Ä R M G A 1 « t ] E » I ^ ® r l ä | 
= M f f i B L E R - a H & T T O R - l i A K l l l M K I i § 

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

I O T T O W K E T L I ^ G I 
I I K U N G L . H O V L E V E R A N T Ö R ) | 

| m x . 3 5 1 I 
TlMIMMMMMMIMIMIMMMMMMMIMMIMIMMMMIMMMMMMMMMIMMMMMMMMIMMMMlMIMIMIMIMMIMIMIMIMIMMMMIMMMMIIMMMMMMMMMIMIMIMIMIMIMMMIU 
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_ijiiiE4iiiiiTEiTiiiEEiijiiriiiiif9ifii[riiiiiiiEfiiriiiiiiKiiiiiiiiiii[iTiTiEi9eriiiiiiiiiiEiiriiiic[iiiiiEriiiiEiiiiiEiikiiiiEFirjiEiaiTiaiaiiiiiirjaEraiiaEici iniiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiaii jj. 

| Kundens bästa vår strävan! | 
| Har Ni e j förut avprovat våra förstklassiga t i l lverkningar av Char- | 
| kuter ivaror så vänd Eder för troendeful l t till oss. | 

| Oskar Dah lg rens Slakteri A.-B., Umeå | 
| T E L E F O N E R : 668 Kontoret , 370 Minutaffären Skolgatan 45 - Ankn . Chefens bos tad — | 
| 435 Minutaffären Sparbankshuse t . 162 Filialen Oell ivare. E 

| Bästa inköpskälla för återförsäljare. | 
TTiiiiiitiiiiiiiMifiiiii(iiiiii[iiiiiiiaiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiti]iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiii;(iiiijiiiiiiiiiBtiHiiiiiiiiiiiiiiiiit]itiiiiifT 

Västerbottens 
Landtmannafören ingars F ö r b u n d 

Post- och telegrafadress: L ä n s f ö r b u n d e t , Umeå 

Huvudkontor i Umeå: 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 0,5 
Kalk, cement, tegelrör • • »> 2,3 
Hö och halm 0„ 
Hushållsmjöl o,„ >> 

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, Kräkgångersfjärden, Kallviken, Burvik, Bureå. Kåge, 
Klutmark, jc rn , Lycksele, Nyåker och Överklinten. 

Tack vare a n s l u t n i n g från jordbrukarne har detta åstadkommits. 
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Intag Edert k a t t e pä K a f f e s t u g a n I 

Köp Edert bröd i N y a Hembager ie t I 
( Innehavare : Tora Bylund) | 

Kungsga tan 46, Umeå. | 

i 
i 

i 
i Tel. 607. 

«viiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiaaiiiiiifiifiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiaiifiaiitiijtitiiiiiifiiaiatiigiiiiiiiiiaviiiiiiiiiaiiiiiiiiiaiifiitiiiiiiiaiiaiiiiiaiifiiiiaiiiiiatiiiiiiiiiiaiiiiitiiiiiiii 

Kje l l ins Ur= & Guldsmedsaffär 
K U N G S G A T A N 51 

Telefon 331 Umeå Telefon 331 

i H O L M Ö N S N y a S ä L T E B I <fc B O K E ß l 
0 I n n e h a v a r e : J. A D . F O R S B E R G 

I UMEÅ 
T e l e g r a m a d r e s s : JAFORSBERO 

Q T e l e f o n : Umeå 365, Ho lmön 4 
| ALLRA FINASTE INSALTNING AV NORR-

LANDSSTROMMING OCH NORRLANDSLAX jj 

HOTELL FORSBERG 
K u n g s g a t a n 5 2 Umeå R t . 6 4 , 6 6 , 1 0 5 

Rekommenderar sina tysta, trevliga resanderum 

Q c d a b ä d d a r . H u m a n a p r i s e r 

iirri[ii>iitiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiriiiitiiiii<iiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiaiiiiiMtiiiii<iiaiiiiiitii»iifiiciiiii>iiiiiiiiiiaiiiiiiMiiiaiiaiia»iiitiiiii9>iiiiiiitiiiiiaiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu, 

1 Aktiebolaget Löigren & Ahlqvist, Umeå I 
Reparations- & Mekanisk verkstad. Tel. 373. 

| Specialaffär för cykeldelar. Ensamförsäl jare av Fram och Rambler | 
| Försä l jer International m. fl. automobiler . — O l j o r o c h B e n s i n | 

TT [iiiii[iitiiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiifiiiiatiiiiiaiiiitiiiiiiiiiiiit9ifiaiiiiiifiiiiiii>iiiiifetiiiiitaitiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiriiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiifiiiiiTiaaai9 
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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 U M E Å Skolgatan 47 

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. 

f C3esö£ 

frimurar- - L'Ai.esfa uran fen 
\ SKOLGATAN 51. TELEFON 349 / 

) nrw nu r 'Vörc/sami ) 
? M A T S E R V E R A S . ^ f r u <0/3sria oGinc/fors. > 
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Järn, Spik, Plåt, Byggnads- jgrgE^fK Tågvirke, Bind g a r n , Bast-
smiden, Spislar, Drev, Papp, ^ ^ j y ^ V V band, Makulatur, Wel lpapp, 
Fönsterglas , Cement, "Komet- ( f ^ K T i W t r k i Påsar, Linolja, Färger, Fer-

märket", Sl ipstenar 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
i l j K / y /Uf tM nissor , Borstar, Pens lar 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

p a r t i h o s 

Ä . . - 3 B - B R Ö U E K H A I . I N D F O R S , Ü M . E X 
Telegramadress: L i n d f o r s a r n a . Telefoner: 714 och 1044. 1284 kassa och bokf. 

E D V I N J O H Ä N S S O H 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii N . N I L S S O N S E F T R . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

MATVARU-, FRUKT-, DELIKATESS-
& SPECERIAFFÄR 

Telefon 326, 477 UMEÅ Kungsgatan 63 

h r 3E k o a a . a s . e u » e . a . s 

jji»i*tiitiiiiiiiit]i[iiiiiiiiifiiiiiiiiii>ai*ii»iiiiiiiitaaiiiiiiiiiiiiTiitiitiitiiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii»ii<iiiiiitiiiii«ii[iiiiifiiiai{iitiiiiiiiiiaEiiiiiiiii>i î l 

I KÖTT, FLÄSK & CHARKUTERI VAROR TILL JULEN \ 

| bäst och billigast hos | 

| E s t e r P e t t e r s s o n s S l a k t e r i a f f ä r | 
I Rt. 317 Kungsgat . 59 vid Rådhustorget Rt. 317 [ 

i inni 

Flyglar, Pianinon och Orgiar 
av förnämsta in- o. utländska fabrikat 

Sring Grammoloner och Skivor 
av alla kända märken. 

Violiner, Dragspel, Banjos, Mandoliner 
Guilarrer, Zitlror och sraiinstrumen i 
allra största urval o. till billigaste priser 
Allt musiknytt i skivor och noter. 

MusiRcentralen 
( A N D E R S E K B L O M ) 

Rikstelefoner: Affären 575, Bos t 1049 

Kungsg. 55, limed (Cenlralhotellets iasiigüel] 
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Följ 
d a g s -
h ä n d e l s e r n a 

V ä l r e d i g e r a d 
V ä l u n d e r r ä t t a d 

P r i s : h e l t å r 12 k r . 
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jliiiBaiviiiiiiiaiaitKiiiiiiiEiiiitixiiiiiiiiiiaiiiiii*iii>iiviiiiiiii«i(aiiiiBiiiiiiiiiiiiiiviiitiiiiifiiiBiatiiifiafii*iiiiiiaiiiiiii>tit«iiiiiiiiiiaiiiaiiiiiEiiiaiiaifiiiiiiiniii IXIIIIIJX 

| tel.433 Röda Kvarn, Umeå Tel-433 | 
| Nyrenoverad lokal , med Western Electr ic | 
| l judf i lmsapparat . I 

| Förstklassiga program från ledande f i lmoff ic iner . Förest, kl. 7 ,15 o. 9,15. | 

ITtiiai iai iai iti iai IIIIII ill iiiiiiiiiaiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiaiiiiiaiiiiiiaiiianaiaiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii laiiiri IF I IIII i IL IIIIIIIII IIIIII iii iiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiinaTT 

Tor E k h o l t z Fotografiatelier 
T e l e f o n 3 1 0 

• • • • 

| E. H e r m a n s o n s M ö b e l a f f ä r j 
| Tel. 183 KUNGSGATAN 50 Tel. 183 \ 
• • 
• • 

: R i k h a l t i g t l a g e r a v t 
j Möbler, Möbel tyger , Gardiner och Korkmat tor : • * 
• • 
Umeå Ångbryggeri Kommanditbolag 

(G. Frisén <*> G:o) 
T g m a d r e s s : Å n g b r y g g e r i Umeå Rikstelefon 74 

Ti l lverkning av PILSNER klass II, LAGERDRICKA k lass I. 
Ständig t neder lag av Or ig ina l tappad CARNEGIE-PORTER på 1/2-butelj 

Mineralvatten- och Läskediycksfabrik 

Kontrol lerad och ana lyse rad t i l lverkning av alla s lags LÄSKEVATTEN 
såsom Soda- och Vichyvat ten , f lera sor ters Lemonader samt Sockerdr icka 

liviiiiiiaiiiiaataiiiiiaiiaviaaiiMaiaiiiiiaf iBiiiaiiiiaiiaBifBBtiiiiiiaTiitiuaMaiiiEiiiiaaraaiiaiiiiiBiiBviiiaiiaiiiEiiiiaiiBBiiBiiiiaiiaBiiiBiiBBiiBfiEiaiiaiiiBiiiiBiiaviiiiiiaiiiiiiiiBî  

( Nordbrandt & Danielson 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 a l l t v a d till y r k e t h ö r e r . 

i 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 | 
I Nordbrandt bost. 1656 Danielson bost . 1366 | 

Tiiiiiiii»iitiiTii}iEiiiiiiiiiiiiiaiiifiiiiitiiiiiiiiiiiiaiEiiiiiiiiiiitaiiiiiiiiiii9itfiEiiiTiiiiiiiEiiiiiiiifiiiiiFiiEiiiiiiaie3iiiiitiiiiiiEiiEiiiiiiii[iiriiiiiiii«iiiiiiiiiiiiaF3iiiiiii iTT 
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jji i ••iiatiiii>ficiiiiiKiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiifiitiiiiiBciiiiiaiiiiiiiaiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiifiiiiiiiiiiiirfiiiiiaiiiaii9iiriaiiiiiiiiiiiitii(iiiiiiiiiiiiis:iiiiitiiii«iiifiiij_r 

^ T K T T I l E l B O J L Ä . i G r n E T | 

I * . J T . I 
E t a b l e r a d 1861 u 2 V i E & . R t . 5 2 , 4 3 8 , 1 4 0 6 | 

T e l e g r a m a d r e s s : B Ä C K L U N D S § 

UIHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIItlllllll | 

1 V S l S O R T E R a D JT i&JKW- «Sfc 2 W . A S K I H Ä F J F S . K | 

ITiJiifii(tiitiiiijiifiiiiiiiiiiî iifiiiii«iisaiaiiEiiiiiiifiiTiifiiiiitaitiiriiiiiiiiEiiiiiiiiiiiTiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiariiiiiiiiiiiriaiiiii[3iiaii]iEiiiiiiiiaijiiiiiiiiiirr 

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS EGNAHEMSNÄMND. A d r e s s : U M E Å • T e l e f o n 69 
Utlämnar statens egnahemslån iör 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 -/V, av bevil:at belopp. Å amorteringen er-
lägges för jordbrukslån en annuitet (årlig avgift, utgörande ränta och 
amortering) å 6 Va %, varav 4 1/2 % utgör ränta, samt för bostadslån en 
annuitet å 8 %, varav 5 % är ränta. Å lånets stående del, som utgör 3k 
av beviljat belopp, erlägges under amorteringstiden endast ränta efter 
4 % 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. 

EtlllllIllklllllll[lll9ltlErilllllfl[lllllfllllllilllEIIIIIIllEIIIflIIII9IEIIitlltlllllllllllll[IIIIILIIIIIIIIIllJllllllllllllllMlfll[lllllk4lllllllflllllEIElll1ll4lllll1lllllllllllP]IFI 

| OSCAR LOFGRENS FRUKT- & ( 
BLOMSTERHANDEL 

| R t . a f f ä r e n 4 5 6 , b o s t a d e n 7 2 8 | 

REKOMMENDERAS 

| Egen od l ing a v a l l a s lags SNITTBLOMMOR o c h | 

| KRUKVKXTER | 

TriiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiEiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiT ' 
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•_L> ii*>iiiaii>i>f>>ii)>>>>*iiiiiciiiiii>iiiiiiiiif<fiiiaiiJiviiiiiiiii»iiifiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiaiiifiiiiifiiiiiaiiiiiaiiiiiiiitaiiaiiaiiiiiiiiiiiiiaiiiifiiiio. 

J O N S S O N & S A N D O R E N I 
| Telefon 670 och 993 U M E Å Telefon 670 och 993 | 

| Filialen vid Rådhustorget telefon 165 

| JFJL, X . S I K J K Ö T T - ¿ f c C H Å M K D T E R I V Ä K O R | 
| I PARTI OCH MINUT | 

| Egen tillverkning. Endast färska kontroller, varor til! lägsta dagspriser. | 

rim 111111111111 1111II1111M111111 rr 

j Hjortiber0i Papperihandel, Umeå | 
? VÄLSORTERAD PARTI- OCH MINUTAFFAR $ 

S T e l e f o n 241 > 
4 Stor t lager av alla s lags Kontors- , Skriv- och Ritmaterial ier , Kon- ) 
< to rsböcker , Läderpor t fö l je r , P lånböcker , P o r t m o n n ä e r , Damväskor , > 
> Fotograf i ska art iklar . < 

Största sortering i: 
Färska frukter, Konserver, Matvaror, Delikatesser 

Grönsaker & Konfektyrer 
hos 

A N N A BJURSTRÖM * K U N G S G A T A N 43 
Pos tg i ro 28979. Telefon 192 och 1740. 

GYNNA HEMBYGDENS AFFÄRER! 
Undersök kval i té och pris hos 

A.-B. J O H . F O R S M A N & C:o 
K U N G S G A T A N 48, UMEÅ. TELEFON 141 och 841 

innan Ni rekvi re ra r varor f rån annat håll. 

STOR SORTERING! - BILLIGA PRISER! 
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U.I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiBiiiBiiiiiaBiafiiiiiaiatiiiiiiiiiiiiiiKiiitiiiciiiiitiiiiiiiiiiiaiiiaiiiifiaiiiaiiiiiaiiaiiiiiiiiiifiaiaiiiiaaiitiiiiaiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiifi IJ_L 

I M E L A N D E R S M U S I K H A N D E L I 
| Tel. 328 U M E Å Tel. 328 | 

I Alla sor ters mus ik ins t rument , s t rängar och | 
| tillbehör, noter. G r a m m o f o n e r och skivor | 
I R A D I O . | 
| ORDER FRÅN LANDSORTEN EXP. O M G Å E N D E . | 

TTi iiiiiiiiiMMiiiiiiiJiiiiiiiiiiifiifiiriiiifiî iiriitiiiiiiiifiitiitiEJiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiriiMiijiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 

j A.=B. M . F ^ B D E N j 
\ \ ! / STOCKHOLM - UMEÅ 

J Entreprenadfirma för VÄRME-, VATTEN- och AVLOPPSLED- \ 
i NING A R, BAD- och TO lLE TT A NLÄGGN., PUMPANLÄGGN. j 

• Tel. i UMEÅ 243. K o n s t r u k t i o n e r u t f ö r a s m o t l å g t a r v o d e . Tel .-adr. : F /ERDEN • 

fliiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiaiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiafiiKiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiitiEiiiiaiiiiiitiiiiatiiMifaitiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiirairiiiiiaaiiiiiitaiiaitiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiitiiiitgitix 

I HEN RIK HARJU, Umeå I 
| Rt. 423 FARG-, KEMIKALIE- & TAPETAFFAR Rt. 423 | 

| Specialavdelning för fotografiska artiklar. Lokal: Kungsgatan 63 f 

i Rekom m ende ra r sin sor te r ing av Färger , Fernissor , Falu | 
| rödfärg , Tapeter , Kameror . Stor sor te r ing Förbands - och f 
| s jukvårdsart ikl . m. m. Order till l andsor ten exp. o m g å e n d e . \ 
TTi iiiiiitiriiiiiiiiiii»iiii)iiJiiifiiiiifii>aiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiti3iiiiiiiiiiiii*iiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii*iiriiiiitii»iiriiMiii4iifMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaii# iTT 
jiiiiiiiiiaiiiiaiiiaiiiiiiiaaiaiiMiiitiiraitiittHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiifiiiaiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiaiiaiii>iiiaiiiaiiiiaiii>iiiiiiiiii*iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiciiiii 

I O ® ] F . S A J r X M B E R O ( 
| Rikst. 102 I 

| GARN- <& MANUFAKTURAFFÄR \ 
| DAM- <& B A R N K O N F E K T I O N | 

| Största sortering! - Billigaste priser! f 

TTlllltlllllllllIIIIIIflltlltllIllflllllIllllllltlltMlllll|}IJllllllMlllllllll1[Mllllltlltlltll[llillllltlUII[IIIIIIIlllllllllllllllllllllllilllllllltllllllllllltlltlltlliLlilllllIllllltir 
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y Rikstelefon 31 och 151. Etablerad 1871 

<S> 

P A R T I - & M I N U T A F F A R 

Telegramadress: VONAHN 

Sandbergs Konditori, Umeå 
KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

* 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 

3E. Si J T i 5 S T ] E I > T S E X E K T 1 R I S K A B Y R Å 
UTJ^ i i lEÄ. 

Utställning Kungsgatan 51. Rikstelefoner: 854 & 1314 

' J U f c . S j t e í í q t r i s f e $ e t r ~ & ^ D a i n f r r s c r i n g 

ftlelefon l ö t t 

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

U m e å 

••iii[iitiiiiiiiiiiii]iiiaiaaiiiiitiiiii[iiiiitiiiaiiaiiiiiiii9iiai»i»iiTiitiiiaBiiiiiaiiaiBjiBiiiiiiiiiiiiaiiiEiiiiiiaiiiiifaiiiaiaiiiiiiaaaiai»iiiiiiaiiiiiiiiafai4aiiiiiiiiiiiiiii 
= T e l e f o n e r : 

| Chefen . . . 198 

1 Kontore t . . 199 
= Lin jevä l ja re . 

Import A.-8. Norrland 
Kassan 197 U M E Å 

Te l eg ram adre s s : E 
Nor r l ands impor t = 

Kontor och = 
m a g a s i n e r : = 

Magas insbol .hus i 
vid hamnen . = 

i I N F O R D R A O F F E R T ! L Ä G S T A D A G S P R I S E R ! i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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i X a ^ t a u r a t i t © a o a t g d t b e t t 
S e L 2 2 2 © a r a m - i i a l i m e d 

. ^ ^ ^ ^ a g i l t g fonbi tor tsercer ing, 

1 1 luncher, mibbagar och 

supéer . — öemt reo l iga 

loPaler för famil jefester och före* 

ningssatnPväm. — S t ö r r e och 

minbre bes tä l ln ingar emot tagas . 

Dac f r a s t e målet för promenaberna 

s o m m a r och r in te r , K a ^ t o m u s i f . 

^ R c g x m : § e m b t > g b ö f ö t e n x t t c j e T t 
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I V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N S I 

| SPARBANK | 
| U M E Å I 

I Riks te lefon: Di rek tö ren 751 | 
| Kamre ra ren 125 | 
| Expedi t ionen 62 j 

1 Expeditionstid: kl. 10 fm.—2 em. | 

| O | 

| 26 k o m m i t t é e r i landskommunerna. Insättningar | 
| mottagas mot högsta gällande | 
| inlåningsränta. | 

| O | 

| L Å N | 

| utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad | 
| och på landet inom länet på för- | 
| månliga villkor. | 

I O I 

Slutna depositioner mottagas mot billig avgift 
i bankens kassavalv. 
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Sundsvalls Enskilda Bank 
Solidarisk bank. Grundad 1864 

Fonder: Kr. 32,500,000 

Kontor i Västerbotten: 

Umeå, Skellefteå, Lycksele, Nordmallng, Vlndeln 

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 RE Dl TAKT I E BO LAG ET 
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Västerbot tens läns äldsta bankinst i 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 186 6 - uppgick 1899 i 

Bank-A.-B. Stockholm-Övre Norr land, 

vilkens rörelse 1911 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 
iiiiiiiii»iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiitiiiii«i*iiiii«iiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiniuni 

På g r u n d av sin mångår iga verk-
samhet inom länet och organisat ion 
g e n o m L Ä N S C E N T R A L i U M E Å 
och 22 st. avdeln ingskontor kan alltså 
banken be t rak tas som en PROVINS-
BANK, med vilken alla väs terbot t -
ningar böra stå i affärsförbindelse. 



I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G . 

Sid. 
Landshövding Nils Q Ringstrand 7 
Västerbottningar. Åtta målningar av C. M. Lindqvist i reprod. Plansch I—VIII 
Västerbottensgetare. Dikt av Ounnar Beskow 17 
Västerbottningarna sedda genom sin konstnärs ögon. Av H. Mn-Palmgren 19 
Petrus Forsberg och missionen i Åsele Lappmark. Med 1 porträtt. Av 

magister O. P. Pettersson 28 
Stordiket. Dikt av Otto Nordenfors 37 
En hundraårig recension över Petrus Laestadius' Journal. Med inledning 

och kommentar av H. Mn-Palmgren 38 
"Någre Anmärkningar öfver Missionairen Petrus Laestadii Journal för 

första året af hans tjenstgöring". Af "Gammal Lappmarksbo" 44 
Ett yrke på avskrivning. Den siste kardmakaren i Umeå och hans hant-

verk. Med 8 illustr. Av lärarinnan Ingrid Pettersson 62 
Minnen från indelningsverkets dagar och gamla krigarhem i Västerbotten. 

Med 12 illustr. Av E. Svartengren 71 
Böle boställe på 1730-talet. Ur ett husesyneprotokoll av år 1733 i Väster-

bottens regementes arkiv. Med 2 illustr. Av H. Mn-Palmgren 87 
Folkminnesinsamlingen i Västerbotten. En översikt av fil. kand. Ella 

Ohlsson 93 
Barnrim, ramsor och skämtvers. Upptecknade i Degerfors socken 1931 

av lärarinnan Ingrid Pettersson 97 
En ödemarkskyrkas byggnadshistoria (Tärna kyrka). Med 11 illustrationer. 

Av H. Mn-Palmgren 100 
Väg. Dikt av Otto Nordenfors 112 
Ett kungligt nybygge i Tärna. Med 7 illustr 113 
Bure kloster. Med 13 illustr. Av folkskolläraren Carl H. Nyström 118 
Några anteckningar om brunnar och anordningar i samband därmed. 

Med 8 illustr. Av redaktör E. Westerlund 145 
Nytt länsvapen för Västerbotten. Med 2 illustr. Av H. Mn-Palmgren . . 153 
Kärnvirke. Med 2 porträtt. Av läroverksadjunkt Ferdinand Falk 158 
Kull-Fredriksvisan. Upptecknad av läroverksadjunkt Ferdinand Falk . . 161 
En musikveteran. Med 1 porträtt. Av —k 164 
Tulterberget och Vardstuteberget. Av lektorn fil. d:r Seth Larsson . . . . 166 



Den svenska tröskvagnen. Med 21 illustr. Av l :e amanuensen fil. lic. 
Gösta Berg 169 

Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Med 5 illustr. Av major 
L. Wahlberg 193 

Ny adventivväxt för Västerbotten. Med 1 illustration. Av läroverksad-
junkt G. Ilien 206 

Rektor J. V. Lindgren. In memoriam. Med 1 porträtt 209 
Föreningsmeddelanden 213 
Annonsbilaga 223 

Omslagets vignett efter en pastell "Fällforsen' ' av konstnären Eric 
Hallström. Omslag och tryck utförda av A.-B. Nyheternas Tryckeri, 
Umeå. Klichéerna från Umeå Klichéanstalt. Häftningen utförd av Zet-
terström & Almströms Bokbinderi, Umeå. 




