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N ä r Västerbottens Läns Hembygdsförening härmed till sina medlemmar överlämnar årsboken för 1932 har Red. funnit sig föranlåten att beledsaga publikationen med ett förord.
Den nedskärning av bokens omfång som under de sista åren succesivt fortgått, och som kanske även i år gör sig något märkbar,
har icke enbart betingats av nödvändigheten att balansera publikationens inkomst- och utgiftsstat. Även de redaktionella principerna hava avgörande spelat in och bestämt gången av företaget. Medan sålunda de tidigare å r g å n g a r n a av hembygdsboken intill åren
1927—1928 visa ett betydande inslag av rent skönlitterär art, (noveller, folklivsberättelser, lyrik etc.) har på detta område en allt
starkare återhållsamhet iakttagits. Red. har i detta hänseende låtit
sig vägledas av den principen, att en publikation av årsbokens art
i största möjliga utsträckning måste tillgodose det rent kulturhistoriska intresset, även om det i någon mån skulle ske på bekostnad av
bokens "lättlästhet".
Utgallrandet av det litterära godset f r å n årsbokens textsidor har
i någon liten mån kompenserats av de uppsatser och översikter som
ägnats åt konstlivet i länet. Måhända kan även detta ämne anses
ligga väl långt på sidan om den egentliga uppgift årsboken har
att genomföra, men som ett led i den museala verksamheten och
med tanke på dess värde för väckande av förståelse för och kärlek
till i främsta rummet den provinsiella konsten, torde väl åtgärden
som sådan få anses berättigad och värd att även framgent fullföljas.
Den årsbok, som härmed överlämnas, har i det stora hela upplagts efter samma linjer, som de närmast föregående. Sidoantalet
har något obetydligt minskats, men beskärningen har endast i ringa
mån drabbat den del av innehållet som berör länets kulturhistoria
och tradition. I jämförelse med de övriga årsskrifter av liknande
art och med likartade uppgifter, som numera årligen utgivas i vårt
land, torde Västerbottens hembygdsbok alltjämt hävda sin ställning.
Beträffande årsbokens uppställning har allt hitintills den tradition följts, som dess förste utgivare, framlidne redaktör Ernst Gafvelin hade hunnit grundlägga och lämnade i arv åt sin oerfarne
efterträdare. På en punkt har, såsom av det sagda f r a m g å r , traditionen sedermera ruckats i och med borttagandet av det skönlitterära inslaget f r å n årsbokens textsidor. F. n. står Red. inför uppgiften
att göra ytterligare en omläggning, som väl i än högre grad kommer
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att förändra bokens uppställning, men — hoppas vi — i motsvarande grad också förhöja dess värde. Den omläggning som avses,
må här med några ord beröras.
I stället för att som hittills låta varje å r g å n g av publikationen
skänka en om än fragmentarisk bild av det gamla länets kultur i
dess helhet, skulle i fortsättningen för varje år avskiljas någon eller
några bestämda socknar eller liknande kulturgeografiska enheter
att göras till föremål för kulturhistorisk monografi av möjligast utförliga art. Dessa sockenmonografier skulle utgöra det främsta och
huvudsakligaste innehållet i varje särskild å r g å n g på samma sätt
som för varje år ett svenskt landskap utgör huvudinnehållet i Turistföreningens årsskrift. Den vinst i f r å g a om överskådlighet och
koncentration, som härigenom kommer att ernås, torde väl tillfyllest
motivera ett brytande av den tradition, som årsbokens Red. hittills
upprätthållit.
En första början till denna omläggning har gjorts i och med den
föreliggande årgången, i det att omkring hälften av bokens textutrymme tagits i anspråk för ett flertal uppsatser rörande Fredrika
socken.
Att just denna socken kommit att få inleda den tilltänkta serien
av hembygdsskildringar beror på åtskilliga skäl, av vilka det icke
minst viktiga synes vara det, att årsbokens tolv föregående å r g å n g a r
ej innehållit något som helst bidrag f r å n denna trakt av länet, medan flertalet övriga socknar varit mer eller mindre väl representerade. Kanhända hade likväl denna "lilla" lappmarkssocken kommit att få anstå för någon annan av större kulturhistoriskt intresse,
om icke sedan föregående år en synnerligen värdefull uppsats måst
på g r u n d av bristande utrymme sparas till detta år, nämligen kyrkoherde Oscar Ericssons utförliga historik över Fredrika kvrka, vilken historik bildar kärnan i denna å r g å n g s sockenbeskrivning.
Så är emellertid den planerade serien påbörjad. Och redan nu
ser sig Red. i stånd att anmäla fortsättningen. Barträsk socken
kommer, om ej oförutsedda omständigheter tvinga f r a m en annan
disposition, att utgöra föremålet för nästkommande årsboks bygdebeskrivning. D å Red. gör denna anmälan redan nu, sker det i förhoppning om, att alla och envar, som äro i besittning av material
rörande sagda sockens historia och tradition, beredvilligt skola
ställa sina kunskaper till årsbokens förfogande i form av uppsatser,
fotografier, uppteckningar etc. Men andra ord: må alla intresserade och initerade västerbottningar enkannerligen burträskbor, till
följande år bidraga att skapa en rik, vacker och väldokumenterad
beskrivning av den socken, som icke utan skäl kan nämnas Västerbottens hjärta.
Det stöd, som en kunnig och för uppgiften intresserad medar-
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betarestab kan skänka årsboken, är emellertid icke det enda, som
är av nöden. Ett annat, minst lika viktigt, må här än en g å n g
efterlysas: läsekretsen! Elvahundra västerbottningar landet och
länet runt mottaga och utlösa årligen hembygdsboken, men detta
antal är på långa vägar när ej tillfyllest. H ä r återstår en viktig plikt
att fylla för varje medlem av hembygdsföreningen: den att vidga
läsekretsen, att skaffa nya medlemmar, vilka på samma g å n g indirekt bliva medarbetare i föreningens strävan för hembygdens sak.
Om varje hittillsvarande medlem f r å n och med i år anmäler en enda
ny, skulle föreningens medlemstal med ens springa upp till en
siffra av 2000, och därmed vore på en g å n g alla ekonomiska bekymmer för årsbokens framtid röjda ur vägen.
Red. vågar vädja till varje hembygdsvän, till varje årsbokens läsare i Västerbotten: Vore icke den lilla ansträngningen f r å n din
sida värd att göras för en så god och viktig sak? —
Umeå i september 1932.
REDAKTÖREN.

Utsikt från kyrktornet.

Kyrkbyn, Fredrika.
Längst t. h. prästgården med rönnallé till kyrkan.

NÅGRA ANTECKNINGAR
R Ö R A N D E F R E D R I K A SOCKENS HISTORIA
Av H. M N - P A L M G R E N .

D

e bygder, vilka numera sedan halvtannat å r h u n d r a d e tillbaka
i tiden utgöra Fredrika socken, framträda vid en mycket sen
tidpunkt i historien som trakter, föremål för odling och hävd.
I motsats mot flertalet av de västerbottniska lappmarkssocknarna
saknas f r å n Fredrika så gott som varje vittnesbörd om, att människor redan i förhistorisk tid h ä r haft sin vistelse. Endast en enda
av byarna i Fredrika socken, nämligen Tallsjö, har lämnat fyndbidrag till Lappmarkens förhistoria. Sålunda äger Umeå Museum
f r å n nämnda by en liten trindyxa av sandstensliknande material, en
typ, som mig veterligt f. ö. icke är belagd inom länet.
Vi f å faktiskt gå långt in i nyare tiden, innan vi med säkerhet
kunna påvisa att trakterna kring Viskasjön och Lögda och utmed
Gideå- och Lögdeälvarnas övre ådalar börjat inlänkas i den allmänna bebyggelsen i Västerbottens lappmarker. Ännu vid 1700-talets
början torde de kringströvande lapparna varit i okvald besittning av
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det lappskatteland, Lögdalandet, som då omfattade hela övre delen
av den nuvarande socknen.
Från tiden före de första nybyggenas anläggande stammar sägnen om Dödmanshällan. Den återgives härnedan i citat — efter en
uppteckning av E. Nordenstedt, publicerad i Västerbotten-Kuriren
1927.
"För att belysa förhållandena i Fredrika under 1700-talet vill
jag nedskriva en gammal sägen sådan den berättades för mig av
Emil Strömgren, ägare av lägenheten Lövnäs, belägen ungefär en
km. f r å n Dödmanshällan.
I mitten av 1700-talet då denna församling hörde under Åsele
skulle en lappfamilj, man, hustru och tvenne barn ro f r å n Viska till
Lögdasund längs Viskasjön. P å den tiden voro lapparnas skröpliga båtar hopsatta med vidjor och föga lämpliga för sjöfärder.
Då de kommo till Fäbosundet, råkade de törna mot en hälla, sedermera kallad "Dödmanshälla", båten kantrade, mannen och de tvenne barnen drunknade. Hustrun däremot lyckades rädda sig på den
närbelägna udden.
Enär det var omöjligt att frakta liken ända till Åsele kyrka blevo
de begravna i en backe invid Fäbosundet. De jordfästes av en lappman enligt följande ritual:
"Samma jola h ä r som i Åsele körkgåln, då lappa stig op där,
stig du op här, och största renoxen ska ja ha för mitt besvär." —
Denna sägen är typisk för lapparnas liv och vedermödor på den
tiden. Ritualen vid begravningen avspeglar striden mellan kristendom och hedendom i deras själar, en strid, där kristendomen ej ens
nu torde hava avgått helt med segern."
—
Viska, Tallsjö och Lögda äro av allt att döma de äldsta odlade
bygderna i detta vildmarksland. De andra i ordningen av nämnda
byar, den f. n. största i socknen, anlades 1763 av finska nybyggare
i likhet med så många andra av Lappmarkens äldre bygder. Kvinnliga avkomlingar av dessa pioniärer ingingo under senare hälften
av 1700-talet äktenskap med tvenne bröder Adamsson, H a n s och
Erik, f r å n Lomsjö by i Åsele socken. I motsats mot de finska
pioniärerna voro dessa åselebor framstående och intresserade jordbrukare, och de nämnas som stamfäder för i en dessa trakter alltjämt kvarlevande, vitt utgrenad släkt. H a n s Adamsson, som ägde
ett stort antal barn skaffade jord åt dessa i de trakter som nu utgöra Volmsjö, Långbäcken och Nordanås i Fredrika (samt byarna
Borgsjö och Sandsjö i Åsele). Det uppgives, att han för Volmsjö
betalade omkring 400 riksdaler, vilket pris då ansågs för högtL
Till Tallsjö bys anläggande äro även knutna namnen på två
svågrar, Salomon Pålsson och Nils Svensson, som övertogo ett av
en viss Daniel Danielsson 1763 påbörjat men aldrig fullföljt ny-
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bygge. F r å n dessa tvenne nybyggare lärer så gott som hela Tallsjö bys nuvarande befolkning härstamma (enligt uppgift av fröken
S. Ström, Fredrika).
F r å n Lögda härstammade en annan av dessa trakters störste
nyodlare, Bryngel Larsson. Hans föräldrar voro lappen Lars
Bryngelsson och dennes hustru, Kristina Persdotter, ägare av
Lögda lappskatteland och tämligen förmögna. De ägde ej mindre
än nio vallar eller inhägnader dit de körde in renarna när dessa
skulle mjölkas, och på var och en av dessa funnos bodar för förvaring av matförråd o. d. Bryngelsson hade två söner Bryngel
och Per. Sonen Bryngel föddes 1736, fick liksom brodern sin uppfostran i Åsele skola och äktade i sinom tid en kvinna av svensk
släkt, Lisa Pålsdotter f r å n Bredträsk.
Bryngel Larsson bedrev sin nyodling med sådan kraft och framgång att han kunde dela sitt nybygge åt tre av sina söner. Han
dog den 1 oktober 1803. Om honom står i kyrkboken antecknat:
"I Åsele skola fick han sin kristenomsundervisning, förmäldes vid
26 å r s ålder med sin nu efterlämnade änka Lisa Pålsdotter, med
hennes och sina barns hjälp nybröt han krononybygget Lögda by,
vilket nu är delat mellan trenne av hans söner. Med sin hustru
sammanlevde han i 41 år, och hade med henne sammanlagt 9 barn,
av vilka 5 söner och döttrar nu leva."
Om hans hustru Lisa Pålsdotter står antecknat:
"Hon var född av svenska föräldrar, nybyggaren Pål Danielsson
och hans hustru Katharina Mattsdotter i Bredträsk, tjänte i ungdomen 6 år hos pastor Jonsson i Åsele. Gifte sig 1762 med nybyggaren Bryngel Larsson i Lögda, år 1803 den 1 oktober blev hon
änka, haft god hälsa hela tiden, varit sista året plågad av ålderdomssvaghet och avled därav 73 år gammal den 9 juni 1810."
Bryngelsönerna voro väldiga nybyggare och jordbrukare. Av anteckningar i kyrkböckerna finner man, att de nybrutit och varit
grundläggare av följande byar: Storlögda, Baksjöliden, Baksjöberg, Orrberg, Norrfors, Myrbränna, Nordanås, Lövås, Strand,
Lögdasund, Stavsberg, Stavarsjö, Gravsjö och Klippen.
I Långbäcken började på Abraham Erikssons gård Per Nilsson
å r 1782. En son till Per Nilsson, Kristoffer Persson, for till Stensjö. Den sistnämnda var f a r f a r till Vikströmarna och Jonas Persson i Viska. Eftersom Stensjö och Volmsjö började bebyggas redan år 1765, så bodde det naturligtvis människor där före Kristoffer Perssons tid. Dessa voro lappar och hade väl renar, samtidigt
som de bedrevo något litet jordbruk. — Nordanås är ungefär lika
gammalt som Långbäcken, Klippen däremot omkring tio år äldre,
dess första bebyggande räknas f r å n och med år 1773, Orrberg och
Norrfors fr. o. m. 1820. Baksjöberg är en utflyttning f r å n Orr-

berg, Baksjöliden f r å n Lögda och Lövås f r å n Nordanås på 1850talet. Lögdasund är i ålder ungefär likställt med Lögda.
Då Viska kapellag bildades, i kraft av den kungliga förordning
av den 5 januari 1795, som bestämde att dåvarande Åsele socken
skulle delas genom utbrytning av Volgsjö, Viska och Bergvattnet,
erhöll den nya annexförsamlingen, som fyra år senare upphöjdes
till eget pastorat med namnet Fredrika, ett åtskilligt större område,
än socknen nu äger. När avvittringen i nedre landet gick f r a m i
dessa trakter under 1800-talets förra hälft, avsöndrades nämligen
de byar inom socknen, som kommo att falla nedanför lappmarksgränsen, d. v. s. de östligaste och sydligaste i socknen. Sålunda
kom Aspsele och Remmarn att föra till Björna socken i Västernorrlands län medan Nyland, Stennäs och Bredträsk samt Balsjö lades
under Bjurholm, för att nu nämna några av de viktigaste.
Den nya församlingens utveckling hölls länge tillbaka på grund
av bristen på samfärdsleder. Det var först i slutet av 1860-talet,
som socknen fick sin första landsväg den som leder mellan Bjurholm och Åsele. Byarna Viska och Tallsjö kommo att direkt beröras av denna väg, men snart nog erhöll även Lögdasund genom
särskild utfartsväg anslutning till densamma.
Det skulle komma att dröja trettio år, innan den fattiga socknen
befanns värdig ytterligare en ny landsväg. År 1897 påbörjades
emellertid en sådan i Viska och fördes f r a m till landsvägen mellan
Åsele och Lycksele. Medelst en bro över Viskasjön (färdig 1898)
förbands den nya vägen med kyrkplatsen. Det sist fullbordade
stora vägbygget i socknen var landsvägen mellan kyrkbyn och
Norrfors järnvägsstation i Bjurholms socken. Den blev färdig i
hela sin sträckning (genom Bjurholms socken) först 1923.
Under tiden fortsätter den lilla lappmarksförsamlingen att växa
och utvecklas. Vid mitten av förra århundradet kan dess befolkningstal utläsas av en i kyrkoarkivet förvarad "Längd, efter hvilken
fattighjon i Fredrika socken, hvilka blifvit uti 3:ne Rotar fördelade,,
skola hos var och en hemmansägare åtnjuta sitt underhåll".
Den första roten eller Kyrkroten omfattade enligt denna längd
följande byar: Viska by med Pr estbordet upptagande fyra åboar,
Holmsele med två, Abborrtjernliden
(nu i Örträsk) med en, Lögdasund med två, Halfpundsjön
(nu i Bjurholm) med en, Krokvattnet,
Remmaren, Stafvarsjön och Svartsjön (samtliga nu i Björna socken) med resp. två, fyra , två och en åboar, samt slutligen Häggsjöbäcken (nu i Anundsjö) med två åboar, d. v. s. 10 byar med summa 21 hemmansägare.
Den andra eller Västra roten omfattade Nyland med tre åboar,
Sörholmsjö med två, Norrholmsjö med en, Stennäs sex, Bredträsk
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nio, Strömåker fyra, Orönåker en (samtl. nu i Bjurholm) och Aspsele (nu i Björna) tre. Summa åtta byar med 29 hemmansägare.
Den tredje eller Södra roten slutligen omfattade Nordanås med
fyra åboar, Långbäcken med fyra, Bäcknäs med en, Norrfors med
en, Orrberg med en, Lögda med tolv och Strand (Texnäs) med en,
inalles sju byar med 24 hemman.
I sin helhet omfattade således församlingen omkring å r 1850 enligt denna längd 25 byar med på dessa fördelade 74 självägande
bönder och deras familjer (inalles omkring 800 personer).
Före landsvägarnas tillkomst under 1800-talets senare hälft
sträckte sig församlingens kommersiella och kulturella förbindelser
i huvudsak västerut mot moderförsamlingarna, Åsele. Som en naturlig följd härav är den bild den äldre allmogekulturen i socknen
uppvisar i stort sett identisk med den ångermanländskt färgade
kultur, som är förhärskande inom vår sydligaste lappmark, inom
vilken sedan sekler tillbaka Ångermanälvens dalgång utgjort den
viktigaste för att ej säga enda förbindelseleden med kustlandet.
En skildring av denna kultur, vare sig det gäller dess uttryck i
byggnadstraditionen, i folkkonsten eller i de av näringslivet betingade redskapens art och utformning, kan icke gärna givas utan att
vederbörlig hänsyn tages till motsvarande företeelser inom hela
denna del av lappmarken. Den kulturgeografiska enheten utgöres
i detta fall av gamla Åsele storsocken d. v. s. nuvarande Åsele,
Dorotea och Fredrika socknar tillsammans (Vilhelmina bör undantagas, såsom varande ett gränsområde, stående i starkt samband
även med den mellersta lappmarken (Lycksele). Först den dag
hembygdsboken blir i tillfälle att ägna hela detta område en översiktlig skildring, är tiden inne att skärskåda den ångermanländska
kulturen utveckling i de bygder som nu utgöra tre stora kyrksocknar, bland vilka Fredrika visserligen är att räkna som en utpost mot
de gamla kulturbygder, vilka inrama Urnans dalgång.

Fredrika kyrka, exteriör (före restaureringen).
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å ett krön vid Viskasjöns strand ligger den vita träkyrkan, inramad av björkarnas lövverk och vacker furuskog. Mellan
grenar och stammar skymtar sjöns glittrande vatten. Även
främlingen torde finna att läget är vackert. Stilen är enkel och värdig och proportionerna synnerligen väl avvägda. Kyrkan är ock
efter lappmarksförhållanden gammal. Den uppfördes under åren
1796—97 då Viska var kapellag under Åsele. Men redan den
7 maj 1799 bestämde Kungl. M a j : t att kapellet skulle förvandlas
till eget pastorat, vilket genom särskilt Kungl. reskript av den 21
maj s. å. erhöll namnet Fredrika efter Gustaf IV Adolfs drottning.
Kyrkan togs sannolikt i bruk för gudstjänster redan i slutet av
år 1797, då församlingens förste kapellpredikant blev utsedd. Men

den omständigheten att invigningen ägde rum först år 1810 jämte
en del gamla räkningar f r å n denna tid, upptagande utgifter för
kyrkobyggnaden, tala för att byggnaden först 1809 blev fullt färdig.
Gripande talar denna enkla byggnad om vad kärlek till Gudsordet och egen församling är villig att offra och förmår att uträtta.
Enligt en gammal förteckning över byarnas ålder och röktal i Fredrika funnos när kyrkan byggdes endast 40 rökar. För intressets
skull kan här omnämnas, att Viska, som upptogs 1760, hade 4 rökar,
Lögda 2, Tallsjö 2, Holmsele 2 och Långbäcken 1. Om verklig
offervillighet vittna ock de gulnade blad i kyrkoräkenskaperna f r å n
denna tid, vilka för åren 1796—1805 upptogo 265 Rdr i frivilliga
gåvor f r å n enskilda inom församlingen. En summa som för vår
tid, med sitt reducerade penningevärde, synes ringa men som dock i
själva verket var ansenlig, vilket en del utgiftsposter torde visa..
Så inköptes 1813 en ljuskrona för ett pris av 3 Rdr och 1817 en
mässhake för 6 Rdr 32 sk.
Kyrkan uppfördes av furutimmer, 30 alnar lång och 14 alnar
bred, med torn på västra ändan samt sakristia på den östra, hållande vardera av dessa 9 alnar i fyrkant. Såväl innan som utan blev
hon brädslagen samt invändigt vitlimmad och utvändigt rödfärgad.
Yttertaket belades med handkluven spån. Från sakristian var uppg å n g genom väggen till predikstolen, som var placerad ovanom altaret, och ''utgjorde altartavla". Denna predikstol var förfärdigad
av församlingens förste pastor Jonas Ångman, som var kyrkoherde
i Fredrika f r å n 1799 till 1810. Altaret såväl som predikstolen
voro målade med skuggmålning. Bänkarna, 15 till antalet å vardera sidan av kyrkan och tre i koret, voro perlfärgade.
Vem som varit arkitekt och byggmästare f r a m g å r icke av n å g r a
för mig tillgängliga handlingar. Ledare för målningsarbetet synes ha varit Nils Vinter f r å n Aspsele. Denne har nämligen den
8 augusti 1801 kvitterat ett belopp av 20 riksdaler, som han uppburit för förgyllning och målning av predikstolen samt målning av
altarbordet, altarskranket jämte tvenne stycken urnor å altarbordet
med förgyllda lågor. Utan tvivel äro dessa lågor desamma, som
nu blivit placerade vid bänkarnas avslutning å ömse sidor gången.
En annan räkning, kvitterad den 16 augusti 1802 av samme man,
upptar en summa av 30 R. för vitmålning av kyrkan invändigt,
rödfärgning utvändigt jämte vita ränder med oljefärg kring luckorna, vitlimning av sakristian samt målning av främsta bänkarna
med deras prydnader. De prydnader, som här omnämnes äro sannolikt de "blomkrukor", som nu vid restaureringen blivit å piedestaler placerade på var sida om altaret. Dessa krukor ha legat i en
skrubb, utan att man vetat varest de egentligen en gång hört hemma. Men vid upptagandet av golvet funnos där under några blad,
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utskurna av trä och grönmålade, vilka blad visade sig tillhöra dessa
krukor.
Genom en i början av 1800-talet upprättad inventarieförteckning
f r a m g å r , vilka föremål som då funnos i kyrkan och delvis även
anskaffningsår och på vilken väg de tillkommit. Ett utdrag av det
viktigaste lämnas här nedan: Predikstolen både träverket, målning och förgyllning var betalt med 23 R. av ålderstigne bönderna
Salomon Påhlsson i Tallsjö och Daniel Påhlsson i Strömåker.
Kalk och patén, förgylda inuti, köpta 1798 för 16 R. och en mindre d:o för socknebud köpt 1805 för 4 R. Kyrkokistan påkostad
1802 för 3 : 2 1 R. En nummertavla med siffror, given av Nils
Vinter d. ä. En ljuslykta, given av Salomon Påhlsson i Tallsjö.
40 st. svarvade ljusstakar av trä, köpta 1803 för 26 schilling. 1 st.
ljuskrona mindre och 1 st. större d:o köpta 1813 för 3 R. En mässhake, köpt 1817 för 6,32 R. En kyrkoklocka 12 i/ 2 Ld, given av
församlingens förste klockare Per Larsson i Lögda och dess
hustru, kostade 46,32 R. Inskriptionerna äro: "Gifven till Fredrika
församling av klåckaren Pehr Larsson och dess hustru Kerstin
Jonsdotter — de gjorde en god gerning. —Kring dessa fjell jag
låter skalla i luften mina glada ljud att vända tankarna till Gud och
folket till hans kyrka kalla. Gjuten i Sundsvall år 1797 av Essaias
Linderberg".
Av den ovan nämnda nummertavlan, som senare ersattes med en
ny, finnes endast överstycket kvar, vilket nu överflyttats till den nuvarande tavlan. Ljuslyktan, i vilken indragits elektriskt ljus, är nu
liksom förr placerad i vapenhuset, och de svarvade ljusstakarna av
trä hava fått behålla sina platser å bänkarna. De 1813 köpta ljuskronorna äro icke desamma som nu finnas, utan har den ena av
dessa skänkts av kyrkovärden Borgströms sterbhus och den andra
av nämndemannen Per Danielsson och dess förmånslappar Sjul
Axelsson och hustru. Var de gamla kronorna blivit av kan däremot icke utrönas. I 1854 å r s inventarieförteckning äro de emellertid icke upptagna. Nämnda förteckning upptager såsom nytillkommet bl. a. en större kyrkklocka 26 y 2 LS. Inskriptionerna å
denna klocka äro: "Genom understöd af Kungl. Cansli Styrelsen,
samt frivilligt sammanskott af Fredrika församling inköpt år 1827.
H a n s Kungl. M a j : t Carl XIV Johans nionde regeringsår, då Er.
Abraham Almqvist var stiftets Biskop och Mag. Joh. Ax. Huss
Församlingens pastor blef denna klocka gjuten i Sundsvall af Per
Linderberg. Kommen för att tillbedja och knäböja och nederfalla
för Herranom, den Eder gjort hafver. Ps. 95: 6". Denna klocka
omgjöts år 1927 på bekostnad av E. A. Edman i Tallsjö och är den
tillagda inskriptionen: "Klockan manar med sitt ljud: Söken Herren Eder Gud. Hören, gömmen, tron Guds ord. Kommen ofta till
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hans bord. 2 Krönb. 22: 19. Då O. Berqvist var biskop över
Luleå stift, J. U. Bjurberg församlingens kyrkoherde och O. W.
Ericsson v. pastor blev denna klocka på bekostnad av E. A. Edman omgjuten av Bergholtz i Stockholm 1927". Dessutom är i
samma förteckning upptaget en svarvad dopfunt, en dopskål av
tenn med lock, 9 st. förgyllda ljusstakar, 4 st. stakar av brons, en
ny mässkrud av svart sammet med silverbrodering, köpt 1828.
Denna mässkrud, som är kyrkans enda, restaurerades 1928 av Libraria i Stockholm. Dopfunten, som under en följd av år stått i
vapenhuset, då inga dop förekommit i kyrkan, är nu restaurerad
och har fått sin plats i koret. Dopskålen av mässing och med stämpel Skultuna finnes icke upptagen i någon inventarieförteckning
men är sannolikt av gammalt datum. Till denna är lock och bricka
förfärdigad av konstsmeden A. Karlström, Spånga, Stockholm. Å
brickan är inskriptionen: "Låten barnen komma till mig". Både
lock och bricka äro skänkta av syförening i Långbäcken. Utom de
ovan angivna äldre inventarierna må även följande särskilt omnämnas: En kalk med patén förgylld, köpt år 1851 och skänkt av pastor
Conrad Grönlund och dess hulda maka Anna Cristina Ångman.
Ett kalkkläde med silverbrodering, köpt 1851. Trenne pallar, en av
dem pliktpall, vilken sedan 1877 är borta. En kommunionkanna
av nysilver, skänkt år 1877 av Gimbergsson och Unge. En oblatask av nysilver, skänkt av disp. G. Thorsen i Olofsfors. Fyra styckeen fyrarmade ljusstakar av nysilver skänka av Gideå och Husums A/B.
Av dessa strödda anteckningar torde det vara möjligt få en någorlunda klar bild av Fredrika kyrka i början och mitten av förra
århundradet.
Kyrkogården var f r å n början omgiven med plank men detta var
på 1850-talet så förfallet, att det måste borttagas och gjordes 1854
början med stenmurs uppförande å västra sidan samt timring av
furu å de andra sidorna.
Om det vållade våra förfäder i denna bygd möda och försakelse
att få kyrkan uppförd och inredd, så är dock tämligen visst, att detta
allt glömdes för glädjen och tacksamheten att nu hava en egen
helgedom, där de med sina barn fingo samlas till högtid. Vi kunna vara vissa om, att när den lilla klockan första gången för 135
år sedan kallade menigheten till denna helgedom, knäpptes många
händer till tacksägelse och bön. Och visst var det underbart att
hava så nära till Guds hus, endast upp till 4, 3, 2 och 1 mil och
ännu närmare. V i l k a v o r o d å d e s o m k o m m o ?
Ingen
av oss har sett dem men deras gärningar följa dem efter och vi känna deras verk, i det arv de lämnat oss. Och vi veta, att de voro
män och kvinnor härdade och stärkta men ock delvis brutna genom
Västerbotten.
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försakelser och umbäranden, men de voro trogna i livets kall, de
älskade, de voro vana att se Gud i händerna efter allt och till honom gingo ock tankarna i bön och psalm.
Kyrkan var nu sålunda färdig, men människoverk äro bräckliga.
Många årtionden dröjde det icke innan förbättringar och reparationer tarvades, vilket visitationsprotokollen vittna om. Aktuell
blev dock frågan om restaurering först vid visitationsstämman år
1854. "Kyrkan", heter det i protokollet från nämnda visitation,
"befinner sig för närvarande i mycket bristfälligt skick, särdeles
vad den yttre brädfodringen beträffar. För nuvarande folkmängden i Pastoratet, 874 personer, är ock kyrkan alltför inskränkt och
trång." Vid överläggning om detta ärende ansåg också församlingen det vara bäst och mest ändamålsenligt, att ny kyrka byggdes.
Och beslöts att förberedande åtgärder härför skulle vidtagas. Även
tornet hade ett skröpligt och förfallet utseende. Bogården, som
på f r ä m r e sidan till en del var av sten men för övrigt av trä, var
också förfallen och skulle nybyggas.
Vid visitationen tvenne år därefter eller 1856 voro dock inga av
de åtgärder, som vid förra visitationen anbefallts, vidtagna beträffande kyrkan, utan befanns denna vara i samma bristfälliga skick,
och anmäldes nu att kyrkan, i synnerhet vid de större helgerna var
alldeles otillräcklig för folkmängden, som nu utgjorde 909 personer.
Och beslöts nu, att ärendet om ny kyrkobyggnad skulle hänskjutas
till avgörande i kyrkostämman. Det kan synas oss icke så litet underligt, att en kyrka med omkring 350 sittplatser icke kunde anses tillräcklig för en icke större folkmängd, då den nu med icke mycket
större utrymme visat sig vara fullt tillräcklig för en folkmängd av
1700 personer. Förklaringen är dock enkel. Den tiden deltogo
människorna allmänt i gudstjänsten. Vördnaden för Guds ord och
gudstjänsten var stor och för flertalet torde det ha varit ett verkligt
behov, att såsom avbrott från ensamheten och dagens släp och bekymmer få fira högtid i sin helgedom. Den betydelse för flitiga
kyrkobesök det år 1681 utfärdade reglementet haft för kyrkoturer i
de större och vidsträcktare socknarna i Västerbottens län får heller
icke förbises. Detta reglemente stadgar nämligen följande: "Folket,
efter byarnas närmare eller längre afstånd ifrån kyrkan, böra framkomma till Gudstjänsten, de som bo 10 mil ifrån kyrkan minst var
femte söndag, de som bo 6 mil var tredje söndag, 4 mil varannan
och 2 mil samt därinunder var söndag till alla högtider och Böndagar mangrant. Försummelse i Gudstjänsten, må kyrkoherden
med några av de förstnämnde i församlingen och sexmännen, i kyrkorådet eller socknestämman föreställa slika obetänksamma personer deras elaka förehållande, och om de ej låta rätta sig öfverlägga
saken, samt sedan låta den försumlige en eller flere söndagar utan-
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Altartavla. Fredrika kyrka.
(Konkav relief i päronträ) utförd
av David Wretling, Paris 1931.

för kyrkodörren uti stocken sättas eller ock, efter omständigheterna,
med arbete till kyrkan eller penningeböter, såsom den sista varningsgraden belägga. Framhärdar en sådan ändå i sin försummelse,
angifves saken vid Domstolen, varvid Kronobetjeningen skola räcka prästerskapet nödig handräckning."
För att emellertid återgå till frågan om ny kyrkobyggnad eller
restaurering av den gamla kyrkan, så upplyser visitationsprotokollet av år 1858 att något icke blivit åtgjort för saken, och blev nu
den önskan uttalad, att ärendet icke skulle avgöras "förrän det visar sig, om de byar, som ännu hafva någon tid öfvrig, innan Lappmarksfriheterna upphöra, fortfarande komma att tillhöra socknen
eller därifrån komma att afsöndras." Det synes, att, om det senare
skulle inträffa, kyrkan då skulle bliva fullt tillräcklig för den återstående delen av församlingen. Visitator fasthöll dock vid den meningen, att ny kyrka borde uppföras och medel härför insamlas.
Vid visitationen 1861 ansågs, att frågan om ny kyrkobyggnad t. v.
skulle få anstå, men vore det nu nödvändigt, att bygga läktare och
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förse kyrkan med ny brädfodring. Omedelbart efter denna visitation synes ock hava blivit beslutat om ny brädfodring och oljemålning utvändigt samt tillbyggnad av läktare. Fem år därefter var
emellertid beslutet icke verkställt, varför församlingen ålades skyndsamt så göra. Däremot enades man nu om att ny kyrka icke vore
av nöden, då nära en tredjedel av socknen blivit förlagd dels till
Björna, dels till Bjurholm och dels till Anundsjö. Vid denna visitation anmärktes första gången, att orgel saknades. Icke heller vid
visitationen 1868 var den anbefallda och beslutade restaureringen
utförd. Det förefaller som om fredrikaborna gjorde sig mindre
brådska, när de gällde att förbättra sin kyrka än deras förfäder
haft, då de nybyggde den. Huruvida det nu var bristande intresse
eller fattigdom eller båda delarna som varit orsaken, är icke möjligt att avgöra. Vid visitationen nämnda år kunde de dock angiva
giltig orsak till dröjsmålet. Det virke, som framskaffats för restaureringen hade nämligen blivit beslagtaget av Jägeristaten och kunde icke få användas, innan lagen avgjort, om det fick behållas eller
ej. Kyrkan var icke brandförsäkrad men uppmanades kyrkoherde
Lindahl, att sammankalla socknens ungdom och övertala dem att
årligen sammanskjuta ett bidrag för detta ändamål. Också nu anmärktes att orgel saknades.
Under 18 års tid hade sålunda frågan om kyrkans restaurering
ständigt varit uppe och beslut fattats.
År 1873, då den myndige biskop Landgren förrättade visitationen, befanns kyrkan vara till sitt yttre i gott och prydligt skick,
sedan den beslutade oljemålningen och brädfodringen blivit verkställd, men vad kyrkans inre angick anmärkte biskopen, att "då man
tager i betraktande den prydlighet både h ö g och låg nu för tiden
söker att åstadkomma i sina boningshus, tycktes önskligt vara, att
en kyrka såsom en Herrens boning, även till en viss grad försättes i
så pass prydligt skick, att vid inträdet däruti, sinnet icke nedtynges,
utan till någon mån bliver upplyftat och högtidligt stämt", vari såväl pastor som församlingen instämde och förklarade, att kyrkan
skulle så fort sig göra lät försättas i ett skick, som vittnade om, att
man ville även på detta sätt ära den Högste. Samma år, 1873, uppsattes på tornet en glob med kors av koppar och 1874 omlades
golvet och bänkarna reparerades.
Sockenstämman hade beslutat att inköpa ett orgelharmonium,
men ämbetsberättelsen av år 1876 angiver att ett gammalt, obrukbart orgelverk hade skänkts till kyrkan och på församlingens bekostnad, av orgelbyggare Olof Carlsson från Lycksele socken, blivit satt
i brukbart skick för en kostnad av 350: — kronor.
År 1877 verkställdes en del nybyggnads- och reparationsarbeten
ledda av byggmästare Lindström i Viska. Sålunda byggdes orgel-
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läktare, valvet tätades och vitlimmades jämte väggarna, predikstolen reparerades, nytt altarbord och altarring byggdes, som jämte
bänkarna oljemålades och ornerades i guld. Både in- och utvändigt ommålades kyrkan.
Först 1882 inköptes och uppsattes värmeugn, intill vilken tid man
således haft kyrkan ouppvärmd, ett förhållande, som icke tycktes
ha uppfattats som någon egentlig brist, enär frågan icke synes ha
upptagits vid någon visitation. Kyrkan erhöll vid denna tid som
gåvor en kommunionkanna av nysilver, skänkt av Gimbergsson och
Unge, en oblatask av disponent Thorsen i Olofsfors, 4 st. fyrarmade nysilverljusstakar av A/B. Gideå & Husum, vilka inventarier
även tidigare omnämnts.
Förutom inre- och yttre målningsarbeten samt stenbro och granitsockel har sedan år 1877 till den nu utförda restaureringen endast smärre reparationer vidtagits i kyrkan, ehuru en grundlig
restaurering sedan många årtionden varit av nöden. Att denna
icke blivit utförd torde till stor del ha berott på, att Fredrika kommun i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet varit synnerligen
skattetyngd. Sålunda uppgick kommunalskatten 1897 till 16: —
kr. mot 5: 80 år 1930. Ett synnerligen gott ekonomiskt uppsving
har således skett i församlingen, varför ock en restaurering av kyrkan nu icke behövt bliva alltför betungande i ekonomiskt avseende.
Behovet av en grundlig restaurering började så småningom träda i förgrunden, i synnerhet som kyrkan var så dragig och kall, att
det utan överdrift måste anses som hälsovådligt, att där vistas under den kalla årstiden. Och på grund av den synnerligen bristfälliga kamminen voro väggar och tak fullständigt nedsvärtade. I
det mycket förfallna skick, vari kyrkan således befann sig, gjorde
den ett synnerligen beklämmande intryck och var föga ägnad att
stämma till andakt. Det måste väcka förvåning och beundran, att
människor under sådana omständigheter, icke mer än vad som
skett, höllo sig f r å n gudstjänsterna. F r å n församlings- och det kyrkliga livets synpunkt kan näppeligen en så ringa omtanke om helgedomens värdighet försvaras.
När emellerid frågan om kyrkans restaurering på allvar väcktes
visade det sig, att församlingen icke glömt sitt ansvar, utan gav uttryck för den tanke, som för mer än 50 år sedan uttalats av biskop
och församling nämligen, "att då både hög och låg nu för tiden söker att åstadkomma största möjliga trevnad och bekvämlighet i sina
hem b ö r ock kyrkan, såsom en Herrens boning, försättas i sådant
skick, att sinnet icke nedtynges utan bliver upplyft och högtidligt
stämdt när man inträder i Flelgedomen." Denna församlingens kärlek till sin gamla kyrka har ock gjort, att förberedelserna för restaureringen och själva arbetets utförande skänkt dem som närmast
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haft att bära ansvaret mycken glädje. Enastående torde och i denna tid vara, att vid intet sammanträde eller någon kyrkostämma en
enda röst höjts mot de av vederbörande föreslagna åtgärderna utan
har ständigt påyrkats, att arbetet skulle utföras med största noggrannhet utan allt för stor hänsyn till uppkomna kostnader.
Målet för restaureringen var först och främst att ombona kyrkan genom att förse den med trossbotten, isolering av väggarna
samt innanfönster och ett modärnt, effektivt uppvärmningssystem
samt att skänka kyrkorummet en rikare, varmare och mera stämningsfull interiör, utan att dock företaga någon större ändring i
kyrkans stomme. Detta mål synes ock på ett lyckligt sätt hava nåtts.
Efter av församlingens pastor den 26 december 1928 gjord hemställan hade Kungl. Byggnadsstyrelsen åt arkitekt S. H. Wranér
uppdragit, att efter besök på platsen, uppgöra p r o g r a m till restaurering av församlingens kyrka, vilket p r o g r a m dagtecknat den 14
mars 1929, av kyrkostämman godkändes den 26 maj samma år, och
beslöt stämman vidare åt arkitekt W r a n é r uppdraga upprättande
av kostnadsförslag, ritningar och fullständig arbetsbeskrivning,
samt u p p d r a g a åt sakkunnig person att uppgöra fullständigt förslag för uppvärmning dels på elektrisk väg och dels genom lågtrycksånganläggning. Den 29 dec. 1929 beslöt stämman, sedan den
tagit del utav det av ingenjör Th. Nilsson-Stig i Umeå upprättade
förslaget att kyrkan, sakristian och vapenhuset skulle uppvärmas
med elektriskt centralvärmebatteri och att införa elektrisk belysning
jämte elektrisk orgelfläkt. Kungl. Byggnadsstyrelsen kunde dock
icke godkänna det beslutade uppvärmningssystemet, varför byggnadskommittén ingick för bänkelement. Vid stämman den 30 mars
1930 beslöts så, att kyrkan skulle restaureras i enlighet med upprättat förslag, att pålägga nytt yttertak av kluven spån och att låta ommåla kyrkan utvändigt. Vid samma tillfälle valdes ock byggnadskommitté nämligen församlingens kyrkoherde, revirförvaltare A.
Elgstrand och hemmansägare E. E. Nordenstedt samt till deras
suppleanter herrar E. A. Edman i Tallsjö, Elof Viklund i Viska och
D. Lindgren i Baksjöliden.
På stämmans u p p d r a g hade kyrkorådet infordrat anbud å ny
kyrkorgel med fläkt och den 22/6 1930 beslöt kyrkostämman antaga
Åkermans och Lunds anbud å kronor 7,100: — för orgel med sju
stämmor och en manual. Sedan byggnadskommittén som byggmästare antagit Otto Isberg f r å n Bygdeå påbörjades arbetet den 25
juni 1930 och var efter några kortare uppehåll färdigt den 20 maj
1931 med undantag av in- och utvändig målning, som utförts av firman Otto Wretling, Umeå, och var slutförd den 11 juli samma år,
varför kyrkoinvigning i samband med visitation kunde fastställas
till den 25—26 juni. Lämnas så här nedan en kortare beskrivning

å de nybyggnads- och renoveringsarbeten, som blivit utförda under denna senaste restaurering.
Då det var önskligt att förstora kyrkan något och få till stånd ett
särskilt kor, har en vid öppning upptagits i väggen mellan kyrkorummet och den gamla sakristian vilken nu bildar kor, och en ny
sakristia har uppförts på norra sidan om koret. Sakristian är uppförd å huggen stensockel och ytterväggarna utgöras av stående 3"
späntade plank. Över väggarnas yttersida är spännt ett lag tjärpapp utanpå vilket brädfodrats med 2 " X 8 " ohyvlad slätspont. Den
invändiga beklädnaden utgöres av ett lag förhydningspapp och
därovanpå späntade bräder.
Utvändigt upptog restaureringsförslaget, med undantag för sakristibyggnaden, ingen annan åtgärd än borttagandet av de tvenne
fönster på tornet, vilka ditsatts omedelbart under tornöppningen för
några tiotal år sedan. Emellertid har, då det befunnits nödvändigt,
kyrkan målats och nytt yttertak pålagts av sågad spån på torntaken,
gamla sakristian och södra sidan av kyrktaket, varemot norra sidan
endast reparerats, enär den gamla spånen där befanns väl bibehållen. Vid arbetets början visade det sig, att grundmur saknades.
Bakom den tunna cementgjutningen fanns endast någon större
sten här och var, varför ny sockel av kilad kanthuggen sten nedlades. Stenen härtill har tagits från den sockel som omgav källaren i prästgården, vilken sockel var avsedd att utgöra grund för
ett församlingshus, samt av den sockel som förut uppsatts men
sedermera ersatts av den ovan nämnda cementgjutningen kring kyrkan. I samband med sakristians ombyggnad till kor igensattes det
gamla fönstret och nytt fönster i södra väggen har upptagits som
korfönster. Den nya sakristitillbyggnaden innehåller entré med
vindfång, toilett och garderob samt apparatrum.
I vapenhuset har ett vindfång anordnats med golv av kalkstensplattor och har vapenhuset värmebonats. För vinnande av nödigt
utrymme har södra trappan borttagits och den norra ombyggts
med lägre trappsteg och räck. Södra sidan bildar en genom barriär avskild plats avsedd för brudfölje. De gamla kyrkdörrarna utgöra nu vindfångsdörrar. En gammal tavla med inskriptionen:
"Bevare din fot när du går till Guds h u s " är räddad undan glömskan och uppsatt i vapenhuset ovanför ingången till kyrkan. Sannolikt är, att denna tavla nu återfått den plats den fick, när kyrkan
byggdes. Den gamla trälyktan, i vilken elektriskt ljus nu indragits, är renoverad och som förut uppsatt i vapenhusets tak.
Genom balansdörrar, som äro nya, kommer man från vapenhuset in i kyrkan. Den besökare, som känner kyrkans tidigare utseende, får säkert vid första anblicken ett starkt intryck av den förvandling, som här ägt rum, i synnerhet genom det nya koret och
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Predikstolen i Fredrika kyrka
efter restaureringen.

förflyttningen av predikstolen till norra hörnet. Rummet har nu
också blivit levande medan det förr tedde sig dött. 1 stället för de
entoniga och kalla färgerna, möter nu ögat en varm och harmonisk
färgskala, ägnad att stämma sinnet till ro. Mycket är dock icke
som synes av allt det arbete som utförts, men vid närmare undersökning finna vi, att restaureringen varit synnerligen omfattande och
grundlig. Gamla golv i vapenhus, kyrka och kor hava upptagits
och hyvlats, och under detsamma är isolering utförd genom blindbotten och fyllning med ett tjockt lager av vitmossa. Väggarna äro
likaledes tätade och isolerade på samma sätt. I bänkkvarteren är
golvet lagt något högre än i gången. Bänkarna i kyrkan ha så
långt möjligt bibehållits till sitt yttre men hava ombyggts och
gjorts bekvämare genom sitsarnas breddning och sänkning, ryggstödens lutning och borttagande av de syllar, som förut tjänstgjort som bönpallar. För att å läktaren bättre bereda plats åt den
nya orgeln har läktarskranket framflyttats åt mittpartiet, och i samband härmed hava sidopartierna, vilka voro olyckligt långt framspringande, förkortats. Läktarskranket har även höjts betydligt.
Läktargolvet har byggts sluttande med trappavsats för varje bänk
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och de gamla bänkarna äro ersätta med nya bekvämare. U r fönsternischerna strömmar ljuset in i kyrkan mildare än förr. Inre
fönster hava nämligen insatts med bågarna indelade i smått rutverk med blyspröjts, och glasen utgöras av gammalt glas, s. k.
Sandviksglas, dels köpt från Stennäs, dels skänkt av P. A. Hedman,
V. Nilsson, E. Ångman, E. Th. Jonsson i Lögda och fru Hulda Danielsson i Gravsjö. Förfärdigandet av dessa fönster, vilket kräver
mycken omsorg, har skett här hemma, utan anlitande av fackman.
I korfönstret, som likaledes är indelat i smårutor, är patinerat antikglas insatt, inköpt f r å n R. F. Cleves A/B, Stockholm. Predikstolen, som tillverkats av församlingens förste kyrkoherde Jonas
Ångman har, som redan nämnts, efter att ha haft sin plats ovanför altaret flyttats och uppsatts på östra kortväggens norra del. Genom en trappa är predikstolen satt i förbindelse med koret. Predikstolen är nu försedd med sockel och den gamla bokbrädan h a r
gjorts större.
Det som måhända, med undantag av det nya koret, markerar
skillnaden mellan förr och nu i kyrkan är den behandling i färg
dess inre erhållit, såväl rummet självt som inventarier. Med förr
gäller då tiden efter mitten av förra århundradet, ty de färgvalörer,
som nu finnas, äro i stor utsträckning desamma som när kyrkan
första gången målades. Vad som gjort det möjligt, att i målningsplanen i stor utsträckning återgå till det gamla är dels en del beskrivningar å kyrkan från början av 1800-talet, dels ett fragment
av den gamla altarringen. Predikstolen har genom konservering
helt återfått sin ursprungliga färg, likaså den gamla dopfunten.
Detta har dock icke varit möjligt vad bänkarna beträffar, enär de
vid ett par tillfällen omändrats.
Då kyrkan 1877 målades fick en varm och rik färgskala vika för
det hårda iskalla vita, som nu sent omsider fått lov att försvinna
för en varm färg, vilken låter rum och detaljer med den tonstyrka dem tillkommer bidraga att skicka stämning och ro åt kyrkobesökarens sinne. Väggarna äro hålla i varm gulgrå ton. Valvet
och läktartaket har dämpad blå ton. Pelarna, som uppbära läktartaket, blågrågrön ton. Taklisten brungul, enkel dekorering. Bänkd ö r r a r n a med uppläggning av list i gråblått, list vid sockel och
list under överliggaren marmorerad, enligt gammalt prov, gulvitt,
gråblågrönt och svart. Läktarbarrär, altarrund, fönsterkarmar och
fönsterbågar i något ljusare ton än bänkarnas. Barriärerna med
marmor som bänkarnas listverk upplagda i ockerton. Orgelfasad
målad i ljus umbra ton, fyllningar i gråblått, en del listverk i
äkta guld, antikpatinerade. Predikstolen, som senast varit vitmålad,
har nu återställts till sin ursprungliga färg, vilken befanns vara
pärlgrå, taket blått, listverk marmorerade gulgråvitt med g r å g r ö n t
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och blåsvart, symboler och en del listverk i äkta guld. Sakristians
tak varmt ljusgrått, väggar i matt g r ö n ton, taklist, sockel och dörrar i anslutning till ett par gamla skåp, som troligen målats i bygden, i färg brunt med indragning av grått, rött, gult och vitt. Vapenhusets tak gråvitt, väggar i gult och d ö r r a r i ljus umbra ton
Utvändigt: väggar i gråvitt och fönster och dörrar i umbra ton.
På huvudingången löper en matta i blågrå färg, som är skänkt
av hemmansägaren Elof Jonsson, Lögdasund. Golvet i vapenhuset
är täckt med en grön matta. Korgolvet är målat i mörkgrå färg,
likaså trappan upp till predikstolen. Platsen innanför altarringen
är täckt med en matta dels i blått och dels i ljusblått, vilken vävts
av fru Eva Karlsson i Tallsjö. Mattan under dopfunten 1,5X2 m.
är av fru Svea Ericsson vävd i sniljflossa med blågrå botten och
rött kors, på vilket årtalet 1931 är invävt.
Altartavlan i form av altarskåp är skulpterad av artisten David
Wretling från Umeå, nu bosatt i Paris. Den är i konkav relief, skuren i päronträ, med Jesus välsignar barnen som motiv å mittelpartiet och å vardera sidopartiet en ängel med ansiktet vänt mot
Kristus. Det torde vara den första altartavlan i Sverige, ja sannolikt i hela Europa, som är utfört på detta sätt. Den är belyst genom ljusramp, dels framifrån och dels underifrån. Konstverket en
värdig och härlig prydnad för kyrkans altare, är till största delen
en gåva av advokat Rolf Nordenstedt från Malmö, vilken donerat
1,500: — kronor. Tavlan utom ramen betingar ett pris av 1,850
kronor.
Antependiet, mycket smakfullt, sytt och broderat av fröken Agnes
Flänström år 1921, är av vinröd sammet. Och den synnerligen
vackra altarduksspetsen med kyrkliga motiven: kalk, kors, nycklar,
duva och trearmad ljusstake, har syster Jonny Jansson, Viska, virkat och skänkt till kyrkan.
Medel till altarljusstakar äro givna av kyrkoherde Bjurbergs
sterbhus, men äro ännu icke inköpta.
En gammal kollekthåv har på bekostnad av direktör Axel Nordenstedt i Sundbyberg restaurerats av Libraria i Stockholm.
Elektriskt ljus har införts och monterats i tornet, kyrkans och
sakristians vindfång, i vapenhuset och sakristian samt i kyrkan dels
under läktaren och dels i lampetter på väggarna såväl nere i kyrkan
som uppe på läktaren. Lampetterna ha ritats av arkitekt Wranér
och utförts av konstsmeden Nils Lövgren i Ursviken. I ljuskronor*
na har elektriskt ljus icke inmonterats, då levande lågor givetvis äro
vackrare och inmontering av elektriskt ljus i gammal armatur är
föga tilltalande. För nummertavlan och orgeln är särskild belysningsanordning inmonterad.
Orgelfasaden är densamma som förr men tillbyggd och mycket
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vackert dekorerad. Den nya orgel den döljer erhöll vid avsyningen,
som verkställdes av kantor Lindgren från Åsele, mycket goda vitsord. Med sitt synnerligen vackra ljud och sina ej ringa resurser
äger den förutsättning, att bliva till mycken glädje vid församlingens gudstjänster. Det är blott att hoppas, att den vackra orgeln
icke får ersätta församlingssången, utan att den i stället kommer att
hjälpa kyrkobesökaren att kraftigt lyfta hjärtat till Gud i psalmens
toner.
De relativt få gamla saker, som kyrkan äger och som under gångna år lagts åt sidan såsom värdelösa, men nu framtagits och så långt
möjligt återställts i sitt gamla skick, hava verkligen förtjänat att så
bli ihågkomna. Ty de ha dock fordom prytt fädernas gamla kyrka
och bidraga nu i h ö g grad till att skänka henne rikare stämning
och helgd.
Som slutomdöme om kyrkan må sägas, att den efter fullbordad
restaurering ger ett på samma gång enkelt, konstnärligt och stämningsrikt intryck. De föreliggande uppgifterna hava av arkitekt,
byggmästare, målare och konstnär i förening lösts på ett synnerligen lyckligt sätt. Församlingen har ock nu orsak att glädjas över
sin helgedom, som nu framträder i ny skrud. Fädrens verk har av
den nya generationen, såsom tillbörligt är, förbättrats och förskönats. Och var och en som inträder i den gamla kyrkan kan icke
undgå, att känna sig stämd till andakt och på ett särskilt sätt förnimma sambandet med gångna släkten. När vi träda in genom
kyrkans port veta vi, att många släktled före oss gått samma väg.
Och då vi se den gamla predikstolen veta vi, att prästerna i Fredrika under en tid av snart 1
å r h u n d r a d e därifrån framburit livets ord, och släkte efter släkte av dem som i församlingen byggt
och bott ha nedanför densamma andäktigt lyssnat till evangelium
om Jesus Kristus och där mottagit varning, vägledning och tröst,
så också fått erfara sanningen av Jesu o r d : "Saliga äro de som
höra Guds ord och gömma det". Av denna anledning och därför
att samma saliga förmån gives oss, bör det vara en självklar sak,
att kyrkan är älskad av församlingen och att unga och gamla gärna
och med glädje samlas där endräktigt till högtid, åkallan och bön.
Den gamla kyrkan med sin gudstjänst, där evangelium förkunnas
och sakramenten förvaltas har i gångna tider varit och b ö r alltid
vara medelpunkten för församlingens liv. Till kyrkan bäres, eller
b ö r så i regel ske, de små barnen till dopet, och där samlas de till
konfirmationen. Vid altaret giva brud och brudgum varandra
löften för livet, och dit vandrar liktåget med tunga steg. Vårt livs
yttre historia sammanhänger i många avseenden med vår sockenkyrkas. Utan gensägelse är det inre livet det viktigaste, men livets
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yttre former hava också sin stora betydelse, och ett förbiseende härav blir icke utan sina ödesdigra följder.
"Det som g ö r kyrkan vacker för en människa, har någon sagt,
är icke ett himmelssträvande torn, praktfulla skulpturer, silver,
guld och strålande glasmålningar, fast än all kyrkokonst har mycket att säga, utan det är dyra och heliga minnen, som äro knutna
till den. Det är som med mor. Vem tycker icke att mor är vacker,
även om ingen annan ser det? Och kyrkan är vår mor. Lycklig
är den människa, som äger en sådan kyrka där hjärtat har ett hem."
Detta är riktigt, men fastän så är att de heliga minnena och en bedjande lovsjungande församling som samlas i kyrkan söndag efter
söndag, är kyrkans vackraste prydnad, så förhåller det sig nog så,
att just den församling och enskilde, som i sin kyrka upplevat
mest av andlig rikedom, också älskar att upprätthålla och pryda
sin kyrka. Det b ö r åtminstone så vara. Ty andlig livaktighet i
församlingen och likgiltighet för helgedomens vidmakthållande och
förskönande synes oförenliga. Här gäller profeten Haggais o r d :
"Är då tiden inne för Eder att bo i Edra panelade hus, medan detta
hus ligger öde?"
När nu emellertid denna vår kyrka står färdig bör det vara vår
bön till Herren, att Han nu och för kommande tider ville uppväcka
innerlig längtan hos vår församling efter det levande Gudsordet,
så att skaran som vandrar upp till denna helgedom för att här fira
Gudstjänst må bli allt större. Så bekänna och bedja vi:

Rummet likväl, som bär Hans namn
Böra vi älska och ära.
Såsom för själen ljuvlig hamn,
Ja, såsom hemmet, det kära.
Härliga ting ha talats där.
Himmelens rike är oss när,
Då i dessa portar vi träda.
Dit vi som barn ledsagats opp,
Stått inför altarringen,
Lovat ge Gud vår levnads lopp;
Barnabön där lyftat vingen;
Där var vår första nattvardsgång;
Där vi vår jul- och påskasång
Med våra fäder förenat.

29
Give då, Gud, att, var vi bo,
Alltid när klockorna ringa,
Samlas vi må i Kristi tro,
Herren vårt offer att bringa,
Hämta i bön H a n s håvor ned,
Skåda i hoppet den sabbatsfred,
Sist för Guds folk står åter.
*

Byggnadsdirektionen har bestått av följande medlemmar:
Kyrkoherden Oscar W. Ericsson, ordförande.
Jägmästare Axel Elgstrand, Viska.
Hemmansägare E. E. Nordenstedt, Viska.
Suppleanter:
Handlanden E. A. Edman, Tallsjö.
Hemmansägaren Elof Viklund, Viska.
Hemmansägaren Daniel Lindgren, Baksjöliden.
Arkitekt har varit arkitekten i Kungl. Byggnadsstyrelsen S. H.
Wranér, Stockholm, vilken också uppgjort programmet för restaureringen.
Byggmästare har varit Otto Isberg, Bygdeå, vilken också varit
kontrollant.
Dekorationer, konservering och all färgbehandling ha utförts av
herr Otto Wretling, Umeå.
Altartavlan har utförts av artisten David Wretling, Paris, bördig
från Umeå.
Antependiet är år 1921 förfärdigat av folkskollärarinnan Agnes
Hänström, Viska, och materialen given av församlingsbor.
Altarspetsen är virkad och skänkt av sjuksköterskan Jonny Jansson, Viska.
Mattan framför altaret och i predikstolen är utförd av fru Eva
Karlsson, Tallsjö.
Mattan i sniljeflossa till dopfunten är utförd av fru Svea Ericsson, Viska.
Lampetterna i kyrkan äro förfärdigade av konstsmeden Nils Lövgren, Ursviken.
Orgeln har byggts av firman Åkerman och Lund i Sundbyberg.
Den elektriska installationen har utförts av A/B. Skandia, Stockholm, och har förslaget uppgjorts av ingenjör T. Nilsson-Stig,
Umeå, som även kontrollerat och avsynat anläggningen.
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Blyfönstren har utförts av schaktmästare R. Danielsson och N. O.
Vännman, Viska.
Tröskel till huvudporten av huggen sten samt bro av huggen grå
granit har utförts av Albin Hörling och Ludvig Sjöberg, Viska.
Räck till sakristibron har smitts av smeden E. Norberg, Viska,
vilken även smitt handtag till ytterdörrarna.
En lykta, utförd i trä och med gammalt glas i blyspröjts har,
efter ritning av byggmästare Isberg, tillverkats av schaktmästare Danielsson.
En minnessten över kyrkorestaureringen med inskription: "Anno
1797 byggdes denna kyrka av 40 bönder. År 1931 blev den restaurerad. D. Ps. 5. 8.", är uppsatt utanför kyrkans norra vägg. Bokstäverna å denna äro textade och h u g g n a av schaktmästare R. Danielsson.
Alla hava gjort sin plikt och väl utfört sitt arbete. Byggmästaren, som mycket klokt, målmedvetet och energiskt lett arbetet i bästa
samförstånd med arbetsdirektion och arbetare, är förtjänt av särskilt beröm. Likaså målningsentreprenören.
Gåvor till kyrkan i samband med restaureringen:
Hemmansägare Elof Jonsson, Lögdasund, 200 kr. till matta i huvudingången.
Handl. E. A. Edman, Tallsjö, 1000 kr. i bidrag till ny orgel samt
615 kr. för omgjutning av kyrkklocka.
Advokat Rolf Nordenstedt, Malmö, 1,500 kr. till altartavla.
Doktor V. Edman, Ljusne, 500 kr. bidrag till ny orgel.
Direktör Axel Nordenstedt, Sundbyberg, 100 kr. för renovering av
kollekthåv.
Kyrkoherde J. U. Bjurbergs sterbhus: bårtäcke samt 10 aktier i
Fredrika såg- och belysningsförening u. p. a. till ljusstakar å altare eller predikstol.
Kassör Axel Jonsson, Bjurholm, 100 kr. bidrag till grindar.
Syster Jonny Jansson, Viska, altarspets.
Folkskollärarinnan Selma Lövgren, Viska, bordlöpare till sakristian.
Fru Svea Ericsson, Viska, gardiner till sakristian.
Hemmansägare E. E. Nordenstedt, Viska, gammalt skåp till sakristia samt foto av kyrkoherde Lindahl till sakristia.
Hemmansägare Hans Abramsson, Långbäcken, gammalt hörnskåp
till sakristia.
Fru Akvelina Lindahl, Umeå, 30 kronor.
Fru Eugenia Borgström, Tallsjö, bordmatta till sakristian.
Handlanden A. Domeij, Viska, 300 kr. till lampett med baldakin.
Sörgravsjö by, insamling kr. 26: —.
*
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KYRKOHERDAR.
(Efter L. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, Uppsala 1925).

Jonas Ångman (1799—1810). Redan innan kyrkan ännu var
fullbordad, blev han utsedd till förste kapellpredikant, enär han hos
Domkapitlet gjort sig känd "såsom en icke blott i vad till kyrkoinrättningens iståndsättande hörer driftig och rådig prästman", och
då kapellaget efter blott några år förvandlades till pastorat, erhöll
han fullmakt såsom dess förste pastor 5/6 1799. Utnämnd till komminister och slutligen kyrkoherde i Eiammerdal.
Aron Sollén (1810—1826). Utnämnd till pastor här 19'12 1809,
tillträdde 1810, tillträdde Äsele pastorat 1/5 1826.
Johan Axel Huss (1826—1839). Född den 22/10 1787 i Sundsvall. Utnämnd till kyrkoherde i Fredrika den 17/12 1824, tillträdde
1 maj 1826 och installerades av biskop Almqvist under en visitationsresa följande år. Han avled den 5/8 1839. Var en aktningsvärd församlingsherde, som med synnerlig framgång verkade för
allmän nykterhet.
Conrad Grönlund (1840—1854) pastor i Sorsele, utnämnd till
pastor i Fredrika 26/9 1840, erhöll transport såsom kyrkoherde till
Åsele.
Erik Anton Lindahl (1854—1890) född den 16/12 1804 i Lycksele, son till kronofogden i Södra lappmarken Crist. Lindahl. Prästvigdes den 18/7 1830 till Curam gerens pastoris i Dorotea. Pastorsadjunkt i Åsele den 9/1 1833 och där v. pastor fr. o. m. den 5/10
1838 till maj 1841, då han blev vikarierande skolmagister i Lycksele. Skolmagister och aurum past. gerens i Arjeploug februari
1847. Utnämnd till pastor i Fredrika den 23/11 1853, tillträdde
den 1 maj 1854 och installerades här den 9/7 s. å. av visitator Sundelin. Utom sitt prästerliga värv åtog han sig att vara poststationsföreståndare här i Fredrika. Han avled den 25/12 1890 vid
fyllda 86 års ålder.
Johan Ulrik Bjurberg (1892—1928). Född den 13/9 1851 i Burträsks församling. Föräldrar skomakaren och urmakaren Ulrik
Bjurberg. Studerade vid Fjellstedtska skolan samt privat i Stockholm och Härnösand. Examen i Lappska språket 27/3 1877. Disp.
prästexamen den 19/5 1877. Kyrkoherde i Fredrika den 15/8 1891,
tillträdde den 1/5 1893, men tjänstgjorde här som v. pastor fr. o. m.
den 1 maj 1892. Han avled den 23/3 1931 vid fyllda 79 års ålder.
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Oscar Vilhelm Ericsson (1928—). Född den 8 april 1894 i
Burträsk församling. Son till hemmansägaren E. A. Ericsson och
och h. h. Studentexamen vid Fjellstedtska skolan 1921. Teol. fil.
examen 1923. Teol. kand. examen 1926. Prästvigd i Stockholm
1927. V. pastor i Fredrika den 1/6 1927 och vald till kyrkoherde
här den 15,4 1928. Installerad i sitt ämbete den 29/9 1929.

PRÄSTERSKAPET
Personhistoriska

I

F R E D R I K A

anteckningar.

Av A N N A WERNER.

redrika församlings förste kyrkoherde hette Jonas Ångman,
vilken utnämndes 1799 efter att förut ha varit kapellpredikant
i Viska. Ångman har erhållit omdömet "en driftig och rådig prästman". Han var född i Jämtland, och dit sökte han sig
efter elva å r s tjänstgöring i Fredrika. Ångman avled i Hammerdal 1845. Ingen av hans efterkommande i närmaste led torde vara
att söka i Västerbotten.
Vid Ångmans avflyttning 1810 f r å n Fredrika erhöll Aron Sollén
kyrkoherdebefattningen härstädes. Han var en fattig gosse från
Överlännäs, fadern var en torpare under Holms säteri, vid namn
Aron Sollenius. Familjen flyttade sedan till Härnösand, där fadern
blev byfogde och brandvakt, och det torde ha varit den förflyttningen,
som gjort det möjligt för gossen att komma i skola. Sollén verkade
i sexton år i det då avlägsna och fattiga Fredrika men erhöll sedermera förflyttning som kyrkoherde till moderförsamlingen Åsele.
Kort blev dock hans verksamhet därstädes, han avled nämligen
efter ett par år. Sollén var känd för ordning och reda i sitt ämbete
och för redlighet och välvilja i sin enskilda vandel. Gift med prostdottern Maria Catharina Nordén f r å n Nordmaling efterlämnade
han barn, vilkas efterkommande med all sannolikhet ännu finnas
i provinsen. En son Jonas Aron Sollén, f. 1806, blev kommissionslantmätare i Västerbotten, bosatt på sin tid å Lugnet i Åsele.
En dotter till pastor Sollén Catharina Maria, f. 1815, blev gift med
apotekaren J. O. Asplund i Umeå.
Johan Axel Huss, som efterträdde Sollén som pastor i Fredrika,
har gått till eftervärlden som kanske den förste präst i de nordliga
orterna, som ivrade för nykterhet. Eljest var det, som vi veta, under 1800-talet rätt betänkligt med denna nu så aktuella f r å g a .
Varken herdar eller församlingsbor voro främmande för brännvinet, och det hörde nästan till ordningen att folk skulle vara litet
ankomna av starka drycker. Dråp, slagsmål och mindre goda seder vid marknader, bröllop och gravöl få förvisso skrivas på den
fria spritens konto. Det är därför man tacksamt noterar de människors namn, som sköto den första bräschen mot superiet. Det säges att kyrkoherde Huss hade f r a m g å n g i Fredrika med sina avVästerbotten.
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hållsamhetsläror och som sagt, den första var han. Det betyder,
att han hade stora svårigheter att utstå, innan han kunde övertyga
om sanningen av sina nya läror.
H u s s var gift med prostdottern Sara Maria Nordenström f r å n
Jämtland och efterlämnade vid sin död 1839 flera barn. Av dem
blev Johan Olof H. kyrkoherde i Nätra, Ångermanland, Lars Axel
H. handlande först i Örnsköldsvik och sedan i Sunnanå, Skellefteå,
.Carl Jonas H. lantbrukare och gästgivare i Mo, Ångermanland
samt Erik Gustaf kommissionslantmätare och justerare, boende å
Udden i Lövånger. Släkten är för närvarande synnerligen talrik.
Om denna Huss i Mo finnes en härmning — han var nämligen en
stor humorist och välvillig person, som ofta de gamla "gäschivarne" voro. I närheten av hans gård fanns en vacker äng, där spatserande gärna togo en genväg, vilket naturligtvis ej behagade ägaren av ängen, då ju densamma blev illa nedtrampad. Till den ändan satte gästgivarn u p p en påle med en liten tavla och följande
inskription:
"Den som över denna ängen
genväg eller krokväg går
skall kanske av eiterslängen
känning ha till rfästa å r . "
För att vidare följa den gamla prästlängden i Fredrika, så var
den sedan som kyrkoherde i Åsele kände Conrad Grönlund på 1840talet pastor härstädes. Han var son till komministern med samma namn i Arvidsjaur, och förflyttades snart till Åsele socken.
Med sin hustru Anna Ångman, prästdotter f r å n Sorsele, hade h a n
inga barn. Grönlund skulle ha varit en bemärkt prästman på sin
tid och nämnes bland de präster, "som voro förtjänta att ihågkommas med teol. doktorat vid Carl XV :s kröning 1860". Grönlund
nämnes vidare som "gammal förtjänt lapsk pastor, god lapsk
psalmist, välgörande, hedersam, utan egna barn, men fostrande
många". Han avled som stiftets äldste prästman 1882, närmare
90 år gammal.
Vid sin flyttning efterträddes Grönlund i Fredrika av Erik Anton Lindahl.
Lindahl var född 1804 i Lycksele av kronofogden C. Lindahl
och Lovisa Ulrika Hedman f r å n Brahestad i Finland. Som en
egendomlighet kan nämnas, att pastor Lindahl under en lång följd
av år förutom sin prästerliga tjänst även åtog sig att vara poststationsföreståndare i socknen — förvisso torde man kunna säga r
att han då var den förste prästen bland "postisar", och säkert även
den förste postmästaren bland präster. Lindahl, som avled 1890
i den höga åldern av 86 år, var två gånger gift, första gången
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med sin kusin Thekla Dorotea Lindahl f r å n Åsele samt efter hennes död omgift med Johanna Maria Charlotta Westling, dotter till
en länsman W. i Sorsele. En dotter i första giftet, Lovisa Antonia,
f. 1840 i Åsele, blev gift med kronolänsman Er. Nordenstedt i Dorotea samt sonen, i likaledes första giftet, var på sin tid läroverksadjunkt i Umeå. Bland kyrkoherde Lindahls barn i andra giftet
märkes Christoffer, flottningschef i Råneå, sedan handlande i Junsele, Christina Charlotta gift med handlanden Mårten Nordenstedt i Fredrika, Axel Edvard, kyrkoherde i Råneå, Israel Albert,
kommissionslantmätare i Umeå, sedan förste lantmätare i Luleå,
Olivia Maria, folkskollärarinna, sedermera gift med N. Nilsson i
Lycksele samt Johanna Augusta Amalia, gift med grosshandlaren
W. Persson-Ekehjelm i Örträsk, allt enligt uppgifter i Härnösands
stifts Herdaminne.

N Ä R I N G S L I V O C H H U S H Å L L N I N G I FREDRIKA U N D E R 1800/TALETS F Ö R R A H Ä L F T
Ur ett gammalt
av H.

protokoll,

med

inledning

Mn-Palmgren.

I

anledning av en skrivelse f r å n Kongl. Hushållningssällskapet i
Umeå, daterad den 25 november 1840 och underskriven av dåvarande landshövding L. G. af Schmidt, rekonstituerades år
1841 i Fredrika den Hushållningscommitté, som redan några år
tidigare därstädes bildats, men som i anseende till medlemmarnas
vitt spridda hemorter och de dåliga kommunikationerna dittills existerat mera till namnet än till gagnet.
Det första sammanträdet med den nya kommittén hölls i Fredrika kyrkby den 29 maj 1841 i närvaro av följande ledamöter:
Kyrkovärden Jonas Borgström och nämndemannen Elias Nilsson, båda f r å n Tallsjö, gästgivarne Daniel och Hans Ersson f r å n
Nordanås, bonden Jon Jacobsson i Lögda, kyrkvärden Salomon
Nilsson i Holmsele, bonden Anders Svensson f r å n Nyland, och
nämndemannen Johan Ersson i Bredträsk.
Protokollet f r å n detta sammanträde (liksom ock f r å n ett par senare) är undertecknat av kyrkoherden J. Nordenström, vilken tydligen fungerade både som ordförande och sekreterare. Det finnes
bevarat i Fredrika kyrkoarkiv. Ett utdrag av detta protokoll (vilket sedermera torde hava insänts som rapport till Hushållningssällskapet i Umeå) förtjänar att här publiceras, då det ger en god
och överskådlig bild av näringslivet i en liten fattig lappmarksförsamling under förra hälften av 1800-talet.
Utdraget är verkställt direkt efter originalhandlingen, som författaren genom kyrkoherde Oscar Ericssons vänliga tillmötesgående hade tillfälle att taga del utav vid besök på orten förliden sommar.
Protocoll vid sammanträde
29 maj 1841.*)

med Fredrika

Hushållnings

committé

2:o) Åkerbruket idkas här öfver allt lika, utan träda. Jordmonen, mager och mycket stenbunden, fordrar god och ymnig gödsel,
detta är hindret för en mera vidgad åker och dess läggande till någon del i Träda, hvilket ofelbart skulle medföra ökad vinst. De
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Gamla häbbren, Viska, Fredrika.

brukliga sädesslagen äro korn hufvudsakligen; på n å g r a f å ställen obetydligt Råg och Erter. Utsädet i socknen kan ungefärligen
uptagas till 250 Tunnor; afkastningen för 1840 uppgifves till 5:te
kornet; ehuru vanligen man ej kan räkna mer än 4:de. Säden afskäres med lia, torrkas i hässjor, tröskas på flera ställen med Bult.
Sistlidet å r s skörd var god och för fleste jordbrukare för deras egen
del tillräcklig.
3:o) Af jordfrukter utgör potatisodlingen en vigtig del af jordbrukarens omtanka och är allmän, samt gaf sistlid. år god afkastning. Kålrötter och rofvor odlas ock. Deremot föga humle och
lin och alldeles ingen hampa. Af åkerbruksredskap brukas endast
plog, ahl och harf.
4:o) Ängesodling.
Endast vid gårdarna finnes högst obetydligt hårdvallshö. Af myrar och s. k. rödningsland gifvas ett svagt
och odrygt foder, hvilket utgör det egentliga fodret här i orten.
Odlingen, der den på den torra och magra jorden kan försökas,
sker med yxa och tuflia. Den hufvudsakliga gräsodlingen sker
genom vattenledningar, af hwilka följande blifvit uppgifne: 1 :o. Ett
stort vattudam i Gide älf, anlagt af Tallsjöboerna och uppgafs
kosta 1000 Rdr. b:co; 2:o. Ett vattudam i Knapptjernbäcken, af
Tallsjö byamän bearbetat, kostar 50 Rdr.; 3:o. Tvenne Dambyggnader i Örnflärksbäcken, af samma byamän byggd och kostar tillsammans 50 Rdr. b:o; 4:o. Vattuledningen i Bergvattensbäcken
ungefär 500 famnar af Tallsjö byamän; äfvensom 5:o. en dylik
i Granliebäcken 500 f a m n a r ; 6:o. En dylik vattuledning inom

Tallsjö by bearbetad af nämndemannen Elias Nilsson i samma by,
utgörande 500 famnar. 7:o. Likaledes hafva Nordanås' byamän
updämt Allskasjön. Vattnet ledes 1/4 mil till en större myra, och
ansågs kosta 80 Rdr. b:o; 8:o. Och i enahanda afsikt hade Lögda
byamän uppfört en Damvägg vid nedre ändan af Lögda sjön för
att derigenom updämma sjön och den ofvanför varande Lögda elf
hvarigenom vattnet uppstiger på den å sidan af elfven befintliga
slotteslägenheten till en mils längd. Denna uppdämningsmur hvilken ännu ej är fullkomligt färdig, anses redan kosta Byamännen
550 Rdr. b:co. Utom ofvan anförda vattenledningar uppgafs ock
9:o: Att Bonden Daniel Pehrsson å kronohemmanet Orrberg af
egen drift och egen kostnad till såväl sockneboernas som Gideå,
Arnäs, Nätra och Björnas socknars (i Ångermanland) och dessutom alla söderifrån resandes beqvämlighet och lättnad upphuggit, f r å n stubbar och större stenar uppränsat en alldeles ny och betydligt genare vinterväg ifrån Lögda förbi Orrberg åt Flakaträsk
i Lycksele socken, utgörande en längd af 1 y 2 mil, och är denna
nya väganläggning af betydelig nytta för dem som besöka den årliga marknaden i Lycksele och marknaderna längre norrut.
5:o) Betesmarker
inom socknen, bestående af torra hedar och
s." k. stenhofvar, rödmossemyror och —
, med f å undantag
äro m a g r a ; endast vidden af betesmarker gör den tillräcklig på de
flesta ställen för kreaturen.
6:o) Genom flera föregående års dels svaga gräsväxt, dels vattuflöden och ymnigt regn, hvarigenom gräset och höbergningen blifvit skämdt, har antalet af kreaturens underhållande måst minskats,
och att förhållandet för sistledne år äfven var enahanda är nogsamt
bekant.
7:o) Trädgårdsskjötsel
kan ingenstädes här idkas, vanliga köksoch kryddgårdsväxter undantagandes.
8:o) Såväl i förra som i nuvarande tid lemnar
Ladugårdsproducterna öfverskott till afsalu eller utbyte af andra hushållsartiklar, då deremot åkerbruksprodukterna
endast i ymnoga och goda år
lemna jordbrukarne sitt hushållsbehof.
9:o) Tillräcklig skog finnes öfverallt. Till bränsle nyttjas torr
f u r u Tall, Vindfällen s. k. Löplistor och Barrlågor.
Skogarnas
läge för afsättning af sågtimmer är Lögdaån genom hvilken Nylands Byamän nyligen börjat någon afyttring af Timmer till Olofsfors Bruk i Nordmalings socken. Husbehofssågar
finnas vid åtskilliga byar inom socknen, hvilka icke till afsalu aflemna Bräder.
10:o) Ortens skogstillgångar lemna tillräckligt virke för husbyggningar;
högre stenfot under Ladugårdar, der Gödsel samlas,
finnes på ett och annat ställe. Gärdesgårdar träffas endast vid och
omkring byarna. Tegeltillverkning
till husbehov idkas vid åtskil-

Skogsarbetarkoja med femsidig grundplan, Tallås, Fredrika s:n.
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Edlings gård, Tallsjö.

Typisk korsbyggnad av Åseletyp.

lige byar, ehuru Leran, der den kan träffas, är af svag beskaffenhet.
11 :o) Binäringar, som jakt och Djurfång, kan endast anföras,
att Räfvar och högst betydligt antal fogel sistlidet år fångats. Rofdjur hafva i öfrigt icke anträffats. Fisket i socknens elfvar och insjöar plägar på åtskilliga ställen gifva, hvad husbehofvet påkallar,
men var sistlidet år öfverallt ganska svagt och derföre nögade till
uppköp af Strömming. Hufvudsakliga binäringen är ostridigt Salpeter sjud ning. Saltpetret föres till Umeå och der af Kongl. M a j : t
och Kronan inlöses. 1 ) Pottasketillverkning
idkas ock i åtskilliga
*) I ett bygdebrev från Fredrika till Västerbottens-Kuriren 1927 skriver
signaturen X. om salpeterberedningen i denna socken följande:
"För 40 år sedan funnos salpeterlador kvar i en del byar. De byggdes av
rundvirke, voro cirka 10 alnar långa och 8 alnar breda, men endast 2 alnar
höga vid väggbandet och försedda med långa, låga öppningar längs sidorna,
med luckor. Över hela golvet i dessa lador inkördes på våren ett fotstjockt
lager torr myrjord. Detta jordlager fuktades dagligen med flytande spillning
från kreaturen och omskyfflades flitigt, varvid luckorna höllos öppna vid t o r r
väderlek.
Då jorden ej kunde upptaga mera spillning, påfylldes den i stora kar som
sedan fylldes med vatten. Luten från dessa kar avtappades sedan i grytor om
cirka 100 kannors rymd, där den koncentrerades genom långvarig kokning
till dess salpetern började växa i form av kristaller på grytans botten. Sedan
blev den föremål för upprepade rensningsprocedurer innan en saluvärdig produkt erhölls. Salpetern såldes sedan till kronomagasin i Umeå och betalades
enligt dåtida förhållanden rätt bra."
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byar; den afyttras till Umeå och Nordmaling.
Tjärubränningen
bedrifves ock af flere sockenboer, dock icke till någon betydlighet,
förorsakad af den långa transporten till afnämningsorten vid hafskusten.
Handeln med Ortens landtmannavaror bestående af Smör, Talg,
Skin, fogel och något Rhenskött, hvilka varor afyttras uti Själevad, Åhsele och Lycksele, är mer och mindre förmonlig. År 1839
var å fogel synnerlig tillgång; innevarande år har derå varit brist.
Hvad Sjö- och Landtcommunikation
vidkommer må anföras, att
de större inom denne socken befintlige Sjöar är Viskasjön och Stutvattnet, hvilka hafva sina utlopp i Gideå elf, som nedfaller i hafvet
nära vid Dombäcks by i Grundsunda socken. Uti samma elf infaller Flärkån vid Studsviks by. I denna åt utflyter Stafvasjön.
Af insjöar märkas vidare Holmsjön, hvari skola finnas 33 holmar, hvilken förenar sig med Långviska. Allskasjön jemte förenämnde 2:ne sjöar nedfalla i Lögdeån, som passerar Lögda sjön,
hvilken å utgör det andra stora vattudraget igenom denna s:n och
nedfaller uti Nordmaling i hafvet. Uti denna å nedflyter det sågvirke, som afyttras, såsom förr är nämnt, till Olofsfors. Huruvida
timmerflottning ifrån öfre delen af denna socken kan i Gideå elf
verkställas lärer ännu icke vara undersökt.
Hvad åter Landtcommunikationer angår, bör icke lämnas obemärkt att (här relateras åter den i slutet av 4:de paragrafen omnämnda vintervägsanläggningen som utfördes av kronohem.-äg.
Daniel Pehrsson i Orrberg).
Hos Länets Kongl. Hushållningssällskap får man derföre vördsammast anmäla förenämnde fattige men arbetssamme och nitiske
Åbo Daniel Pehrsson till undfående af någon belöning eller understöd för sin härvid visade h å g och ifver för allmänt gagneliga företag.
Fredrica 29 maj. 1841.
In fidem.
/. M.
Nordenström.
Cur. Past.

SÄGNER

FRÅN

FREDRIKA

Efter ett föredrag av Sanny
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å kyrkan i Fredrika byggdes i slutet på 1700-talet var en
Erik Eriksson f r å n Holmträsk i Åsele arbetsledare. Förste
kyrkoherden hette Jonas Ångman. Sedan kyrkan blev färdig, förfärdigade han med egen hand predikstolen. Per Larsson
f r å n Lögda var då klockare och skulle följa kyrkoherden för att
bese hans arbete. Gubben skulle därvid säga något riktigt berömligt, men hans ord föllo sig ej bättre än så: " K a n riktigt säga,
detta är en simpel en verk". Kyrkoherden blev nästan stött och
sade: "Å, du skulle tiga gubbe, då du ej vet lägga dina ord bättre!"
Ett annat yttrande av samme Per Larsson står i samband med den
lilla kyrkklockan, som han själv skänkte till Fredrika kyrka. Han
sade då bl. a.: "Men då vill jag, att dem ska sätt a Kerstin dite
braddn". Kerstin var naturligtvis Per Larssons hustru. Den omtalade kyrkklockan blev gjuten år 1810, och gubben Larsson körde
med ren själv efter henne den långa vägen till Härnösand. Renen
blev alldeles överansträngd, varför gubben stack ihjäl honom genast efter hemkomsten.
Någon riktigt gammal sägen f r å n Viska enbart har jag ej lyckats
få tag på, den jag nu skall berätta hände endast delvis där. Det
var en kyndelsmässohelg på 1820-talet. I en stuga på Viska-platsen sutto två människor och resonerade om spådomskonst. Den
ene hette Erik Jonsson och var bonde f r å n Remmaren. Det var
för resten morfar till Daniel Danielsson i Norrfors. Den andra
hette Ulrika och var f r å n Lögdasund. Båda voro spåkunniga.
Nu voro de tydligen icke ense i sina åsikter, ty plötsligt blev gubben häftig och slängde pipan ur munnen på Ulrika. Att hon skulle
komma att hämnas, det förstod Erik Jonsson alltför väl av hennes ord: "Detta kommer du att få å n g r a " . Nådon skada trodde
han däremot ej, att hon skulle kunna åsamka honom, ty han skulle
nog klara sig för Ulrikas spådomar. Vad hon förmådde, skulle
han likväl få pröva på under hemresan. H a n hade nämligen ej
hunnit mer än en bit söder om Gideå-älven, förrän han började
känna sig illamående och sade till sin dräng, att nu skulle han
raska på hästen, ty Ulrika var ej långt borta, men hade han bara
haft bössan med sig, så skulle han ha spått ihjäl henne. Knappt
hade han hunnit säga det, förrän Ulrikas utskickade i form av svin
nalkades släden bakifrån. Fingo dessa komma förbi släden, då
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var det nog slut med gubben, som redan blivit alldeles förlamad
av skräck och nästan ur stånd att röra sig. Här gällde det att
handla raskt, ty svinen kommo närmare för varje ögonblick. Drängen måste nu slå i honom brännvin och hjälpa honom på benen,
varigenom han blev i stånd att mota tillbaka plågoandarna. Detta
skedde två gånger, men andra gången, då måste svinen verkligen
vända om, och Erik Jonsson fick utan vidare svårigheter köra hem.
Men till straff åt Ulrika hade Jonsson skickat spådomen tillbaka
på henne, så att hon nu för att ej bli dödad själv, måste f a r a till
Remmaren på natten. Trots det att gubben under vägen varit så
förbittrad på Ulrika, s å hjälpte han henne ändå att driva bort de
ohyggliga svinen.

Sägner från Lögda och

Långbäcken.

Nedanstående sägen har f a r f a r till Levi Danielsson f r å n Norrfors berättat. Den hände nämligen i hans gård någon gång på
1830-talet. Samme Erik Jonsson, som nyss förut omtalats, hade
i. Lögda hos Daniel Pålssons sammanträffat med en "kollega" kallad Bångskan. Samtalsämne saknades nog ej, helst när det gällde
att framhålla sina förmågor i f r å g a om spådom. Bångskan påstod,
att hon, om hon ville, kunde framkalla och tala med självaste
"Horne-Per", vilket Erik Jonsson betvivlade. Nå, ville de ej tro,
vad hon sade, så skulle de f å följa med henne in i ett annat rum.
Detta var Jonssons genast villig till, ty det skulle vara roligt se
Bångskan komma till korta i sitt påstående. Daniel Pålsson däremot ville inte g å med. I rummet dit de gingo, var det alldeles
mörkt, och nu fick gubben Jonsson höra, vad han ej hade trott.
Bångskan började nämligen tala med någon, som hon kallade för
"Herre". Vad de samtalade om, kunde Jonsson ej få klart för sig,
ty " H o r n e - P e r " behagade tala så otydligt, att hans röst endast
hördes som ett mummel. Men Erik Jonsson fick i alla fall nog även
denna gång. När de kommo ut f r å n rummet, var han alldeles likblek och föreföll grubblande flera dagar efteråt. H a n sade, att
han ej skulle ha gått in på hennes förslag, om han vetat, att hon
ägde en sådan makt. Bångskan torde nog ha lett ett skadeglatt leende åt Jonssons förskräckelse, men hon måste i alla fall ändå traska
iväg f r å n Lögda till kyrkogården om natten. Vad hon där hade
för sig, vet nog ingen mer än hon själv.
En annan händelse f r å n Lögda tilldrog sig i Pål-Påls-gården.
F r å n Örträsk kom dit en spågubbe, som hette Elias Andersson,
vanligen kallad "Grockmä". Han låg där över natten, och på
morgonen, när han farit sin väg, fingo de se, att han glömt en påse
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kvar. De trodde väl, att han skulle komma tillbaka efter den, men
dagarna gingo, utan att "Grockmä" syntes till. Vad de skulle göra
av med påsen, visste de ej. Det var ej så utan, att de kände sig
en smula rädda för den, ty någonting mystiskt och skrämmande
häftade vid allt, som dylika gubbar och gummor hade haft att skaffa
med. Till sist blev Pål-Påls gumman så led åt trollpåsen, att hon
tog och kastade den på elden. Men nu hände något: I ett ögonblick sprang dörren upp och åtföljd av en stark knall flög påsen
sin väg. Vart? Ja, vem kan säga det?

När "Stor-Kalle"

blev

"bergtagen

Ofta har man ju hört berättas om att såväl människor som djur
blivit "bergtagna". Som barn trodde man orubbligt på sådana
historier. Sedan man blir äldre, kallar man det vidskepelse, vilket jag inte vill påstå, att det varken är eller inte är.
Ovannämnde "Stor-Kalle", vars rätta namn var Karl Fredrik
Eriksson, var född i Borgsjö i Åsele år 1830. Vid tiden för händelsen i f r å g a var han 31 år gammal, alltså ej något barn. Han
tjänade i Långbäcken hos en bonde, som hette H. G. Bäckström.
Fick så i u p p d r a g en dag att fara till Viska efter barnmorskan.
N å g r a bekväma fortskaffningsmedel och vägar fanns det icke på
den tiden i Fredrika, varför "Stor-Kalle"fick lov att gå den ganska
långa vägen. N ä r han hade gått så långt, att han befann sig emellan Nordanås och Norrfors i ett berg, kallat Lögdeåkullen, började äventyret. H a n s skorem hade gått upp, och när han bundit
igen den och rätade på sig, så stod en kvinna framför honom.
Han kände mycket väl igen henne, ty det var en tjänsteflicka f r å n
Norrfors. N ä r hon fick veta, vilket ärende han var ute i, så sade
hon, att den, som han skulle hämta, befann sig i Norrfors. Detta
var ju en glädjande underrättelse, varför han utan tvekan följde
med flickan. "Stor-Kalle" hade varit till Norrfors flera gånger,
men nu var byn, som de kommo f r a m till, honom alldeles obekant.
Detta föreföll ju underligt, men han gick ändå in i den stuga, flickan visade honom. Inkommen satte han sig på en stol och började
se sig omkring. Allting var honom främmande. Icke en enda av
de innevarande kunde han erinra sig ha sett förut. I rummet innanför köket låg en kvinna sjuk, och de andra tycktes sköta henne.
Ingen sade ett ord varken till honom eller till varandra. Till sist
kom någon och satte f r a m åt honom på bordet en mugg mjölk, men
han drack ej något därur, emedan den ej syntes vara ren. I stället
steg han upp och gick ut men varseblev då icke någon by utan bara
vild skog. Det var omöjligt för honom att förstå var han var. Så
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småningom bröts förtrollningen, och han fann då, att han var kommen på södra sidan av Lögdeå älv, men han kunde ej erinra sig
ha gått över densamma. När han riktigt började känna igen sig,
var han så nära Långbäcken, att han såg byn och gick hem. I tre
dagar hade han varit borta på den underliga färden. Ärendet hade
naturligtvis ej blivit uträttat, och maten, som han haft med sig, var
orörd.
Sin upplevelse har "Stor-Kalle" själv berättat för trovärdig person, och han föreföll därvid mycket upprörd, varför det alls icke är
så omöjligt, att han under de tre dygnen varit "bergtagen".
*

En, vad man kallar, "klok gubbe" och t. o. m. "undergörare",
var på sin tid Per Ersson i Lögda. Han var son till den omtalade Erik Jonsson f r å n Remmaren och född troligen år 1800. Erik
Jonsson torde ha lagt sig .vinn om att så noggrant som möjligt
lära sin son, vad han själv kunde, och den kunskapen föll tydligen
i god jord, fast Per Ersson tycktes mera uteslutande ha satt som
sitt mål att med denna sin "klokskap" vara sina medmänniskor till
nytta i en tid, då läkarhjälp var svår att uppbringa. Populär var
han och ganska vida beryktad sen; från Umeå och ännu längre
kommo de för att söka honom. Huvudsakligen botade han värk
men i bland också andra åkommor. Som medicin använde han
mest brännvin eller slagvatten och örter. Den, som sökte honom,
skulle själv ha med sig brännvinet, som av gubben blev förvandlat
till undergörande läkemedel, vilket delvis skulle tas in, delvis smörjas med. Men hur gick gubben tillväga! Ja, svara den som kan!
Att han tog brännvinet eller slagvattnet och gick in i ett rum, där
han var säker om att vara ensam, det vet man ju; men vad han där
i ensamheten gjorde, det är okänt. Samtiden borde ha försökt utröna, om dylik läkekonst var en vetenskap, eller om den, som utövade den, stod i förbund med mörkrets makter. Mycket missförstånd hade därigenom undvikits, och många kanske orättvisa beskyllningar hade ej blivit uttalade. Och vi "sena tiders b a r n " hade
ju då också fått veta rätta förhållandet.
Per Ersson gav även stränga order, bl. a. att medicinen ej fick
bäras ute, sedan solen gått ned. Som bevis på att det kunde
vara farligt nog att trotsa hans föreskrifter, kan nedanstående händelse tjäna. En man f r å n Örträsk hade sökt Per Ersson. Fick sin
medicin jämte föreskrifter samt for på hemväg. Eftersom han hade
ganska långt att gå, så blev han mot kvällen trött och tänkte, att
det väl ej vore så farligt att taga sig en klunk ur flaskan, vars innehåll ju endast syntes vara brännvin. Tänkt och gjort. Men följ-
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den blev att mannen blev obotligt vansinnig för hela sitt återstående
liv.
Liksom det i våra dagar ofta förekommer, att, vad den ene läkaren ej kan uträtta, det förmår en annan; så var det också med Per
Ersson och hans samtida. En gumma, Anna Charlotta Olsson i
Lögda, hade blivit så stormande vansinnig, att man kunde tro, att
hon var besatt. Per Ersson kunde emellertid ej bota henne, varför
man beslöt vända sig till en liknande gubbe, som hette Nils Nilsson
och bodde i Långbäcken. Nilsson följde med till Lögda och botade den vansinniga, så att hon blev fullkomligt återställd.
Norrfors förste bebyggare, Nils Hansson-Nordberg, var också
liksom en slags doktor i sin by. Sin egen hustru samt en sin sonson botade han för fallandesot. Han använde icke samma läkemedel som Per Ersson utan tog nio träsorter samt huvudhår av
den, som skulle botas; brände allt tillsammans till aska, som han
sedan blandade i sötgrädde till en anrättning, som den sjuke skulle
ta in. Nordberg var ej villig att göra detta "experiment", utan
blott i yttersta nödfall kunde han förmås därtill.
Att skriva en någorlunda fullständig framställning om tro och sed
i Fredrika socken är nära nog omöjligt, då stoff därtill saknas. Intresset för folkminnesforskning inom vår socken har tydligen vaknat för sent, ty de, som skulle ha kunnat lämna värdefulla och tillförlitliga uppgifter, äro för länge sedan döda.

Tallsjö by.

UNDERVISNINGSVÄSENDETS ORGANISA*
T I O N O C H U T V E C K L I N G I FREDRIKA FRÅN
BÖRJAN A V 1800?TALET.
Av Kyrkoherde OSCAR ERICSSON.

A

v de äldsta Visitationsprotokollen framgår, att ännu innan genom statsmakten någon ordnad undervisning kommit till
stånd inom församlingen var dock befolkningen ganska allmänt kunnig i såväl kristendomens huvudsanningar som i innanläsning. Vid Visitationen i Åsele 1806 — visitationer höllos gemensamt för Åsele och Fredrika till år 1834 — "förspordes, att redig
och god kristendomskunskap såväl bland svenskar som lappar var
rådande". Och även de ännu icke konfirmerade befunnos mestadels kunna läsa rent innantill och voro även rätt långt komna i utanläsning.
Det säger sig självt, att ett sådant tillstånd dock måste förutsätta undervisning. Bland svenskarna sköttes undervisningen av
barnens föräldrar. För lapparnas barn var däremot ordnad med
särskild undervisning av s. k. kateketer. De första kateketerna i
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församlingen synes hava varit Nils Persson Skole och Anders Andersson, vilka vid visitationen fingo det vitsordet, att de med beröm
fullgjort sina åligganden. Deras lön var 24 Rdr. Dessa kateketer
tjänstgjorde icke allenast som lärare utan också som predikanter
eller missionärer bland lapparna.
Omkring 1825 synes emellertid en ny undervisningsmetod hava
blivit införd, ity att visitator, som konstaterade, att kunskapen bland
den lappska allmogen nu var synnerligen bristfällig, ansåg att
huvudorsaken härtill måste vara det nya undervisningssättet. Och
var det hans övertygelse, att i de församlingar, där den nya undervisningsmetoden antagits kunskapen i avsevärd grad avtagit. En
till detta bidragande orsak, vad Fredrika församling beträffar, synes också ha varit, att en av kateketerna, Måns Fjellström, under
flera år icke alls befattat sig med tjänstgöringen, utan därtill lejt
en ålderstigen och fattig lappman, som saknade "både lämpa och
skicklighet vid barns handledning". Genom denna försummelse
blev Fjellström avsatt.
F r å g a n om undervisningsverkets omorganisation i Lappmarken
var emellertid redan uppe, varför i Fjellströms ställe nu ingen ny
kateket anställdes.
Såsom nämnts sköttes undervisningen bland nybyggarna av barnens föräldrar, vilka icke alltid synes ha varit så väl skickade härtill åtminstone i en del församlingar. Så heter det bl. a. i visitationsprotokoll av år 1829: "Enligt tillkännagivande skola Vilhelmina församlings nybyggare, som utflyttat f r å n det nedre landet
vara av en icke särdeles godkänd moralité och äger varken förmåga
eller skicklighet att ens uti stavningskonsten handleda sina barn".
Med anledning härav föreslogs, att den ena av kateketerna, som
tjänstgjorde i Åsele med dess utbrytningar Fredrika, Vilhelmina,
Dorotea, någon tid av året skulle tillåtas undervisa nybyggarnas
barn i Vilhelmina, ifall icke Ecklesiastikfondens tillgångar medgåve
lön för en särskild kateket för dessa nybyggare.
Efter den avskedade Fjellström tillsattes nu emellertid en ny kateket, Jon Mickelsson.
Denne besökte under ett år 30 kåtalag och
undervisade sammanlagt 57 barn, av vilka endast 3 gjort början
med utanläsning i "Svebeli Spörsmål". Undervisningen var nu således ambulatorisk, och det var denna ordning, som visitator vid
1928 å r s visitation, ansett vara orsaken till de lappska barnens
bristfälliga kunskaper. Lappallmogen tycktes också hava funnit
denna ordning mindre tillfredsställande, ty vid visitationen 1829
tillkännagåvo föräldrarna sin bestämda önskan, att snarast få undervisningen stationär.
Vid den första visitationen i Fredrika församlings kyrka 1834
konstaterades, att kristendomskunskapen i församlingen i allmän-
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Skolhuset i Tallsjö.

het var god. Inemot 400 personer kunde läsa innantill, dels med
färdighet dels försvarligt och kunde sin katekes utantill. Omkring
80 personer, de flesta barn, voro begynnare i "läskonsten", och 100
barn funnos, som ännu icke begynt läsa. Anmärkningsvärt är, att
ingen analfabet fanns inom församlingen.
Den ambulatoriska folkskolan begynte hösten 1848. I denna
skola undervisades första året sammanlagt 82 barn. De mera försigkomna av dessa fingo läsa katekesen med bibelspråk, bibliska
historien, geografien om världsbyggnaden, även meddelades någon
undervisning i skrivning och räkning. År 1851 var skoldistriktet
indelat i fyra rotar, varest sammanlagt 68 gossar och 52 flickor undervisades. Undervisningen, som bestreds av S. M. adjunkten N.
A. Flodstedt, pågick i tvenne månader på varje rote eller f r å n den
1 november till den 1 juli.
I de rotar, där undervisningen för året var avslutad, sammankallades de skolpliktiga barnen till vissa utlysta kyrkhelger för att
förhöras och få nya läxor till nästa sammanträde med läraren.
Vilken hjälp och lättnad det blev för föräldrarna, att få lämna
sina barns undervisning åt kunniga och dugliga lärare är lätt att
inse, om det också icke alltid värderades av dem själva. Den gamla
kända och sanna visan sjöngs också då: "Det blir så dyrt". Kyrkoherde Grönlund upplyser: "Med undantag av det vanliga klagomålet över den stora kostnaden skolans underhåll medför har man
egentligen bland föräldrar och målsmän icke försport något tredskande att fullgöra skolstyrelsens föreskrifter. Lärarens lön var i
Västerbotten.
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stadgan för folkundervisningen av år 1842 fastställd till 16 tunnor
korn, varav hälften skulle betalas in natura och hälften i penningar
till ett belopp av 53 Rdr.
Den 27 november 1847 valde församlingens kyrkostämma första
gången skolstyrelse, som fick följande sammansättning: Erik Nilsson, Holmsjö, länsman Nerpin, Viska, klockaren Fahlberg, Viska,
bonden Anders Svensson, Sörholmsjö, bonden Jonas Jakobsson,
Lögda, Erik Salmonsson, Tallsjö, Jon Jonsson, Bredträsk.
Vid detta tillfälle bestämdes rotarnas antal till 4 nämligen Stennäs eller Bredträsk, Tallsjöby, Lögda och Remmaren.
1854 avflyttade magister Flodstedt f r å n församlingen, och utsåg
skolstyrelsen och sockenstämman till efterträdare t. v. Erik Efraim
Nordenstedt, vars lön fastställdes till 200 Rdr. Till ordinarie lärare valdes Nordfenstedt 1857, då församlingen var indelad i 6 rotar. Nordenstedt frånträdde sin tjänst 1863 och synes det vid denna tid ha rått brist på kompetenta lärarekrafter. Ty ehuru annons
om ledigheten infördes i Umebladet tre gånger och sedermera i
Wäktaren och Härnösandsposten hade endast en sökande anmält
sig nämligen N. Fr. Hultgren f r å n Elghult, vilken ock 1864 antogs som lärare. Antalet barn i skolåldern var nu 158, och läsrotarna åter endast 4. I rotarna funnos inga skolhus utom i Viska,
varest församlingen uppfört en större byggnad med en sal och tvenne rum för läraren. Dessutom hade församlingen inköpt ett nybygge med nödig åbyggnad i närheten av kyrkan och upplåtit detta
åt skolläraren till boställe.
I.äraren Hultgren antog aldrig tjänsten, varför i hans ställe
valdes skolläraren i Dorotea, Nils Daniel Edström. Edström blev
emellertid på grund av fylleri och oanständigt leverne avsatt redan år 1871 och till vikarie för honom valdes J. A. Sollén, vilken blev ordinarie den 1 april 1872. — Vid visitationen år 1866
uttalade visitator sin stora tillfredsställelse med församlingens beredvillighet och omtanke om skolväsendet, vilket lände den lilla församlingen till stor heder. Tio år senare, 1876, var distriktet åter
indelat i 6 rotar: Viska, Lögda, Klippen, Tallsjö, Nordanås och
Långbäcken. Det förtjänar att nämnas, vad Biskop Landgren sagda år yttrade till församlingen angående undervisningen och dess
betydelse: "Sedan skol- och nattvardsungdomen förhörts, heter det
i protokollet, lade Biskopen församlingens samtliga ledamöter på
hjärtat vikten av en grundlig undervisning framförallt i det som
hörer till själens eviga liv men även det som hörer till det borgerliga livet. Kunskapen är makt. Den levande andliga kunskapen
ger människan välde över hjärtats onda böjelser och våra andliga
fiender. Den medborgerliga kunskapen giver människan makt och
välde över den yttre naturen, så att hon till sitt och Guds folks
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gagn kan använda de gåvor, som Gud i henne nedlagt". Biskopen
ansåg ock att skolundervisningen i församlingen ännu befann sig
på en synnerligen låg ståndpunkt, och att den oupphörliga flyttningen mellan rotarna förhindrade det goda resultat, som annars
kunde nås av undervisningen. Församlingen uppmanades att göra
det yttersta för att till det bästa ordna skolväsendet, och borde nu
ett sockenbibliotek bildas.
Första småskolan inrättades också detta år och till lärarinna valdes Sara Kristina Lindström. 1884 inrättades den andra småskolan och uppehölls tjänsten här av lärarinnan Anna Öhman.
Vardera småskolan ambulerade nu mellan tre stationer. Emellertid undervisades ett ej ringa antal småskolebarn i folkskolan, men
fick även småskolan delvis ersätta folkskolan.
Ännu hade församlingen inga egna skollokaler utom i Viska, varför tio skollokaler måste förhyras. Församlingen uppmanades allvarligen vid visitationerna att visa samma allvar i f r å g a om uppförande av skolhus och skolväsendets förbättring i övrigt som den
ådagalagt vid den 1877 utförda kyrkorestaurationen.
År 1891 hade den förbättringen inträtt i undervisningsväsendet,
att folkskolan ambulerade mellan trenne stationer nämligen Storlögda, Tallsjö och Viska. En tredje småskola inrättades för Norrfors och Tallsjö. 1895 var folkskolan flyttande mellan trenne stationer och en mindre folkskola inrättad för Långbäcken—Norrfors—Storlögda. I denna skola tjänstgjorde Alfred Strömgren, i
folkskolan J. A. Sollén och i småskolorna O. A. Strömgren och
Tilda Jonsson.
Folkskolläraren erhöll denna tid i kontant lön 800 kronor, läraren i mindre folkskola 350 kronor och småskollärarinna 325 kronor. Antalet skolpliktiga barn var 1895 144 och församlingens
hela folkmängd 1095. Ett nytt skolhus i Tallsjö hade nu uppförts.
Församlingens allmänna stämning gentemot skolan samt förhållandet mellan hem och skola tyckes alltid med få undantag varit
gott. Skolstatistiken vid sekelskiftet jämte ämbetsberättelsen upplysa, att samtliga lärare avlagt examen och voro dugliga i sitt kall.
Barnen besökte så ordentligt skolorna, att man antog att liknande
förhållanden knappast kunde uppvisas i någon annan församling.
Det fanns icke något barn vid 12 års ålder, som ej kunde läsa och
skriva.
Sedan sekelskiftet har undervisningsväsendet inom församlingen
varit i ständig och jämn utveckling.
För närvarande finnes fyra folkskolor med fortsättningsskola, tre
fasta mindre folkskolor och två flyttande.
Skoldistriktet har egna skolhus vid samtliga skolor utom tre.

Gammal korg, Jokkmokk, Norrbotten.
(L. Wästfeldt foto).

K R I N G POLCIRKELN PÅ S P A N I N G EFTER
G A M L A ROTKORGAR.
Av E M M A BEROSTRÖM-ANDELIUS.

D

et må kanske synas underligt, att man gör sig besvär med
långa resor m. m. för att leta upp gamla rotkorgar, men en
tjuguårig erfarenhet har visat, att tillverkningen av rotkorgar, nu som förr, kan ha stor betydelse för fjällviddernas folk icke
blott som vardagsvara utan också som handelsvara. Korgar sägas
vara bräckliga ting föga ägnade att motstå den s. k. tidens tand.
Icke förty kan man bland lapska rotkorgar finna sådana ännu i fullt
bruk, vilka bevisligen äro ett- å tvåhundra år gamla.
Professor Lithberg säger: "att korgslöjden tillhör uppenbarligen mänsklighetens allra tidigaste kulturförvärv" och att den är

"en av hemslöjdarnas värdefullaste tillgångar och i svensk och även
i europeisk etnologi av största värde". 1 )
Från vårt grannland skriver amanuensen Stigum vid Bygdö museum följande angående rotkorgars ålder: " F a r vi no og sokjer
etter kor lenge dei har brukt tsegerkorger i Norge, so finn vi nokre
restar av ei slik korg i Osebergfunnet og Osebergskipet er sett i jorda for umlag 1,100 år sidan". 2 )

Korgbinderskan Eva Nyberg, Gavsele, Västerbotten.
(Magister Musse Möller foto).

Med stor tacksamhet hade jag mottagit ett par stipendier, som
gjorde det möjligt för mig att företaga denna resa. Tidigare hade
jag besökt Västerbotten i samma syfte, men nu kunde jag upptaga
spaningarna på större område.
Den 15 juli 1931 startade jag med utgångspunkt i Anundsjö vid
stora stambanan, där en väninna var till mötes för att med mig dela
"resans vedermödor" och hjälpa mig med teckning. Postbussen förde
*) Nordens Husflidforbund 1928. Oslo.
) "Prydkunst" mars 1930. Oslo.
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oss vidare över Hällaström till Gavsele, en stor västerbottnisk by
vid Ångermanälven.
Ändamålet med besöket här var att av korgfläterskan Eva Nyberg få närmare reda på materialberedning och tillverkningssätt.
Eva kan konsten att binda rotkorgar hon, men så har hon också
"praktiserat" i nära åttio år. Redan vid sju å r s ålder tävlade hon
och en jämnårig lappflicka om vem, som kunde komma hem f r å n

Gavsele.

Rönas.

Upptagning av rötter till korgflätning.
(Förf. foto).

"getarskogen" med den finaste korgen. Vad det blev av lappflickan vet jag ej, men att Eva förblivit en skicklig korgbinderska i alla
sina dagar, därpå ha vi många bevis intill den tid som är. Aldrig
"snål" om sin konst, har hon frikostigt lärt ut den. Hon beklagar
dock att så få utöva den till verklig nytta.
Förr bundos korgar allmänt h ä r i Gavsele, sade mig en gammal man, som f r å n sin ungdom mindes, hurusom vid skördetiden
rötter drogos upp ur myrar och dikeskanter för att vid rodden till
och f r å n arbetet i utmarkerna av flitiga kvinnohänder formas till
korgar. Att sådana värderades högt även på den tiden, f r a m g å r av
vad en kvinna berättade mig: Hon visade en ostkorg, bunden för
c:a 50 år sedan. Den skänktes då till hennes mor, som blev så för-
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tjust över gåvan, att hon "klippte sju alnar ulltyg ur väven" och
gav till korgbinderskan.
Man hade för mig utpekat Hällaström såsom en god fyndplats,
varför jag återvände dit, men det blev en missräkning. I Björksele,
en mil f r å n Hällaström, såg det också mörkt ut. Ett par gamla
sädeskorgar kunde vi dock med förenade krafter "prata f r a m " , som
termen löd, men det tyckte vi var för dåligt resultat av tid och bilresor.
I f r u Tydéns stora gård fingo vi emellertid gå husesyn och där
funno vi en vacker korg på fot. Den stod på golvet i ett hörn, prydd
med grepe och rosett av ljusblått silkespapper. J a g blev förtjust över

Gammal ostkorg, Qavsele, Åsele s:n.
(Förf. foto).

fyndet men f r u T. syntes inte glad, att jag fått ögonen på korgen.
Hon tog upp den och sade liksom urskuldande: "Den korgen vill jag
inte göra mig av med, för i den brukar katten ligga." Då hon hörde, att jag inte ville beröva katten hans fina liggplats och över
huvud taget icke lägga mig till med de korgar, jag fann, utan endast fotografera, rita och mäta upp dem, blev hon lugnad och introducerade mig sedan i g r a n n g å r d a r n a . I en av dessa såg jag en
korg, som till formen var olik, vad jag förut sett. Den var triangelformig med tät botten och låg gallerkant, troligen förfärdigad i
Lomsjö på 1700-talet och avsedd för hopviket tunnbröd.
Efter en vecka voro vi åter i Anundsjö och togo därifrån tåget direkt till Umeå, i vars museum finnas vackra prov på korgtillverkningens höga ståndpunkt i forna tider. Även Hemslöjdsföreningen
därstädes har i sin ägo många värdefulla exemplar.
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Skellefteå lilla välvårdade museum har också dyrgripar att uppvisa.
I Älvsbyn sammanträffade vi med fröken G., lycklig ägarinna av
bil och hund. Hon ställde älskvärt hela trion till mitt förfogande
"under ett par dagar". Dessa dagar blevo dock till ett par veckor
och till en hundramilafärd genom Nordsveriges bygder och obygder.
Vår första dagsresa gällde Jokkmokk. På vägen dit hade vi en
trevlig kafferast i Kobdalis, där jag hoppats få ingående beskrivning på de "hemska spökerier", som förekomma i det närliggande
berget, men solen sken, det var bråttom med skörden och någon
spökstämning kunde vi icke trolla fram.
Det blåste kallt, då vi närmade oss Jokkmoks kyrkoby, men icke
förty plaskade n å g r a badande barnungar gladeligt omkring i en
bäck vid vägen.
Senare på dagen gick jag förbi "vårdhemmet" i Jokkmok, där
några sjuklingar slagit sig ned på trappan. J a g uttalade min förvåning över, att de kunde sitta där så tunnklädda; för min del
tyckte jag, det var kallt. " D å ä' du int' fresk", upplyste mig en
manlig stämma ur hopen.
I ålderdomshemmet för lappar på Notudden gjorde vi ett kort besök för att ta kännedom om 85-åriga Anna Stina Pavals korgarbeten. Hemmet ligger vid Lilla Lule älv, omgivet av gärden och hagmarker. Både män och kvinnor buro här sina resp. måleriska
lapplandsdräkter, vilket såg rätt underligt ut i deras nya omgivning. De flesta voro blinda. Icke heller kunde vi göra oss förstådda av varandra utan tolk. Det gjorde ett beklämmande intryck.
Stor var min beundran inför den kärleksgärning hemmets föreståndarinna fröken Ullenius där påtagit sig.
Från Jokkmok satte vi kurs på Boden. Vi njöto oerhört av den
friska luften! Vi drucko skogsdoft och solsken i djupa drag, men
tanken på morgondagen, då den trevliga trion f r å n Älvsbyn skulle
lämna oss, kändes bitter. Fanns det då ingen möjlighet att ändra
detta sakförhållande? Frånsett det gemensamma nöjet för oss alla,
var det ovärderligt för mig att vara oberoende av post- och busslinjer. J a g utlovade generöst "allt fritt" för trion under den tid, den
stod till mitt förfogande. Tillsynes oberörd körde fröken G. vidare
under tystnad, men plötsligt stannade hon motorn, talade och sade:
"Joo — kanske — ska vi v ä n d a ? " Naturligtvis vände vi och lade
därmed om hela resplanen. I stället för att styra mot kusten, styrde
vi åter inåt landet. Någon stund tidigare hade vi passerat en telefonstation. Dit vände vi om för att få kontakt med Älvsbyn. Det
dröjde länge innan samtalet kom, men vi voro inte sysslolösa under
tiden.
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Pensionärer och gäster i Notuddens ålderdomshem.
Längst t. h. Anna-Stina Paval.
(Förf. foto).

I väntrummet upptäckte vi en stor gammal rotkorg, större och
vackrare, än någon vi förut sett. Den måste naturligtvis fotograferas. Ägarinnan var tyvärr inte hemma för ögonblicket, men korgen stod där så frestande, det gjorde väl ingenting, om vi tog
f r a m och fotograferade den. Det värsta var, att vi måste ta ut den
på gården. Det var för mörkt inomhus. Medan vi fumlade med
att anordna en lämplig placering av korgen mellan den bråte, som
omgav huset på grund av dess reparation, hördes en manlig röst
f r å n ovan: "Det syns gå dåligt för Er, kanske bäst jag kommer
ner och hjälper E r . " Ögonblicket därpå uppenbarade sig en herre,
som föreställde sig som fjärdingsman N. N. och med hans manligt
vana grepp var allt klart för fotografering på n å g r a ögonblick.
Just då öppnades grinden av en dam med händerna fulla av påsar och paket. Då hon fick syn på vårt förehavande, stelnade hon
till, släppte sina påsar och rusade f r a m till oss utropande: "Vad i
herrans namn tar Ni Er till!" tog korgen, rev upp locket och blottade en hop garnnystan, som hon vårdslöst kastade på marken, till
dess hon i korgens innersta inre fick fram, först en packe brev
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Gammal korg, Vuollerim, Norrbotten.
(L. Wästfeldt foto).

och så någonting som tydligen var ännu värdefullare. Vi stodo
där med skuldbelastade samveten men försökte urskulda oss, påvisande att fjärdingsmannen "ordningsmaktens handhavare på platsen" varit närvarande hela tiden och, sedan hon konstaterat, att allt
var i sin ordning, tog hennes humor ut sin rätt och det hela byttes
i skämt. Inte kunde vi ana, att dyrbarheter förvarades i en gammal
korg, om än aldrig så förnämlig, under en trädgårdssoffa i ett rum,
dit allmänheten har fritt tillträde. Tron på människornas redbarhet måste vara obegränsad i dessa trakter, men efter detta antar jag,
att värdeföremålen komma att förvaras på ett säkrare ställe. Sedan vi lyckligt klarat av både korgfrågan och Älvsbyn, voro vi färdiga att bege oss iväg mot nya äventyr.
Efter en stunds färd i tilltagande skymning överskredo vi vid
Porsiforsen den skummande Luleälven, f r å n vars djupt nedskurna
flodbädd vägen g å r i serpentiner uppför höjderna f r a m till Murjeks
stationssamhälle, som vi nådde i halvmörker och hällande regn.
H ä r voro alla bostadsmöjligheter tagna i besittning av ett stort sällskap danskar. Vi stodo inför valet att övernatta i bilen eller vända
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oss till seminariet, vars rektorsfamilj ej var oss främmande. Familjen var händelsevis hemma och vi kommo i ljuvligare bäddar
än vanligt den kvällen.
I Murjek tog landsvägen slut. Vi hade alltså ingen annan råd,
än att nästa morgon taga bilen med oss på tåget och fara till Gellivare, som nu var vårt närmaste mål.
I Gellivare hade vi det skönt på järnvägshotellet och där somnade vi i hopp om bättre väder nästa dag. Men — nej! Denna dag
blev lik den föregående.
J a g trotsade emellertid regnet och begav mig till prostgården,
där jag fått löfte att träffa prosten Westesson, som är en framstående kännare av lapska förhållanden och f r å n sin ämbetstid i Karesuando givit oss så vackra lappländska bilder. H ä r såg jag praktexemplar av norrbottnisk slöjd. Såväl korgar och hornarbeten som
textilier vittnade om, att norrbottningarna fordom intagit en mycket
hög ståndpunkt på detta område, vida höjd över den turistslöjd,
som nu produceras där.
En titt på kyrkoherdens underbara örtagård avslutade besöket.
D ä r sträckte Riddarsporrar sina tre meter höga blomsterstänglar
mot skyn och vid dess fötter lyste vita prästkragar i storlek och
prakt vida överträffande sina systrar på sydligare breddgrader.
Mycken annan ljuvlighet var där att se, som väckte reflektioner av
varaktigt slag.
Det regnade alltjämt, men en och annan blå fläck på himlen kom
oss att tro, att vi snart skulle ha sol igen och vi begåvo oss iväg mot
Svappavaara. Färden gick över myrar, där regndimman lade en
förmildrande slöja över ödsligheten, men också genom skog som,
rakstammig och välvårdad, höjde sig över renmossa och blommande ljung. En och annan vildren tittade med blanka ögon nyfiket på
oss f r å n skogsbrynet eller vägkanten.
I Svappavaara gjorde vi ett längre uppehåll. Byn såg ut att gömma på gamla korgar. Det gjorde den också.
Så till Vittangi kyrkoby på södra stranden av Torneälven, en
ganska stor och välbyggd by, men av föga intresse för turister. J a g
ville inte ens kosta på den en plåt, men 15 öre för ett vykort kunde
jag depensera. Stegade därför in i den största handelsbod jag såg.
Ingen syntes till i butiken, men i bodkammaren satt en man och vaggade på en gungstol. Då han inte gjorde någon min av att komma ut, gick jag in och sade, att jag önskade köpa vykort. Han ruskade på huvudet och vaggade vidare. Då förstod jag, hur det var
fatt och frågade: "förstår Ni svenska?" " N e j " , svarade han och
med den upplysningen fick jag gå utan vykort. Redan i Svappavaara hade vi råkat gamlingar, som inte förstodo svenska, men de
hade icke varit avvisande som denne. De syntes snarare generade
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över att ej förstå. Alla unga och barn i skolåldern begagna sig av
svenska språket.
F r å n Vittangi hade vi helst bilat u p p till Karesuando, men
chauffören, alias fröken G., hade begränsad tid och på kvällen
stannade vi i stället i Junosuando, vid en liten gästgivaregård, till
synes anspråkslösare än någon av dem vi förut besökt. Vägen hit
hade varit god, som alla vägar i denna landsända. Regnet hade

I Junosuando.
Katajamaa och förf. prata korgar.
(Hild. Hedberg foto).

upphört och solnedgången över Torneälvens stora spelblanka yta
var hänförande. Mållösa, fascinerade stodo vi och sågo, huru solen
göt sin glöd över vatten och land.
Under tiden hade "Mor M a j a " med det vackra tillnamnet Merasniemi lagat oss en smaklig aftonvard och gjort i ordning var sin
inbjudande bädd åt oss. Morgonen därpå överraskade jag henne,
då hon kom med en massa konservburkar, vilka hon ämnade öppna
till vår frukost! J a g lyckades avstyra hennes välmenta tilltag
med försäkran att en sillburk och den kokta potatisen vore nog för
oss. Aldrig månade någon om oss så hjärtevinnande som Mor
M a j a i Junosuando! Hennes far Katajamaa var en fryntlig gubbe
väl värd de "plåtar", vi kostade på honom.
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Förbi byn Lovikka följde vi älven till Anttis, varifrån vi styrde
mot söder till Tärendö kyrkby, som ligger vackert kringfluten av
Torne- och Tärendöälvarna. Mitt största intresse gällde dock lapparna, men deras bostäder, de små grå stugorna, voro för det mesta
övergivna. H ä r liksom annorstädes hade lapparna begivit sig till
skogs, till renmjölkningen, och tagit med sina ostkorgar, för vilka
de hade bruk just då. En lapp, synbarligen för gammal att följa

Tärendölapp.
(Förf. foto).

de andra, tillfrågades om jag fick fotografera honom. Det tillät
han, "bara det inte kostade något".
Härifrån vidtog en väg, som var ödslig men god, vilket ju är huvudsaken för bilister. Solen sken och värmde och i fulla drag
njöto vi ödemarksstämningen. H ä r råkade vi ofta på renar. En gång
sprungo ett par grant behornade oxar tätt framför bilen i jämn
lunk, så länge, att vi riktigt grundligt hunno beskåda dem. En annan g å n g sågo vi en mindre ren, som lättjefullt utsträckt låg och solade sig i en grusgrop invid vägen. Först när vi voro mitt framför honom, reste han sig makligt och lunkade inåt skogen. Så länge
bilen surrade, syntes renarna ej nämnvärt oroas, men om vi stannade motorn, blevo de skyggt nyfikna, och att komma dem så nära,
att vi kunde fotografera dem, lyckades oss aldrig.
Makligt gledo vi f r a m över glest bevuxna tallmoar, förbi mossar
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och småskog i ljuvlig ensamhet och ro. Men plötsligt vaknade vi
upp vid en underlig syn. P å en skogsstig, som i rät vinkel nådde
landsvägen, skymtade en rad av sex å sju stycken eldröda figurer
på cyklar. Voro de lössläppta avgrundsandar eller bloddrypande
illgärningsmän? Grant lyste de mellan furor och småbjörk och
spöklikt tyst rullade de framåt och u p p på landsvägen. Vid en krökning av denna försvunno de för våra häpna blickar. Vi fingo sedan veta att det var ett mycket ofarligt följe. De unga männen voro
helt enkelt s. k. "samvetsömma", utkommenderade att måla "livsfarliga" ledningsstolpar. För oss blev det i alla fall ett oförgätligt
inslag i dagens ödemarksstämning.
Efter ett kort besök i Korpilombolo vände vi åter mot norr och
nådde i kvällningen den stora kyrkbyn Pajala. Är man väl där,
försummar man ej g ä r n a att avlägga ett besök i Kengis, en halv
mil f r å n kyrkplatsen. Av det bekanta stora bruket finns nu ingenting kvar; det brändes av ryssarna 1717, men en liten vacker herrgård ligger vid den ståtliga forsen, som väl är tämligen oförändrad
sedan Kengis storhetstid.
P å gästgivaregården i P a j a l a gingo vi till vila och sovo sött, tills
solen nästa morgon purrade oss till den med stora förväntningar
emotsedda färden ner genom Tornedalen.
Av älven ser man ej mycket. Genom ödsliga marker g å r vägen
ofta snörrät kilometervis. Inga gårdar, inga vägfarande. En ljuvlig stillhet vilade över skog och myr, där hjortronen, "skogens röda
gull" lockade oss ut till exkursioner bland tuvor och dvärgbjörk.
Halvvägs mellan Pajala och Övertorneå kommo vi äntligen till
en by, Pello. Vi stannade på måfå vid Winnika gård och funno
där korgar i mängd, men grova, stora hushållskorgar av en mycket enkel bindning, alla tämligen nya och av finsk typ.
Nedanför Pello blev dalen mera öppen och dess skönhet kulminerade i byn Svanstein där älven flyter bred och mäktig mellan låga
stränder med bördiga åkrar. Byar och enstaka gårder kommo nu
tätt efter varandra. På grindar och gärdesgårdar hängde barnungar i långa rader för att se bilar och främlingar passera och
deras förtjusning var både syn- och hörbar, när våra karamellpåsar kommo utsinglande från bilfönstret. Utanför en stuga, där det
hängde fyra eller fem småttingar på gärdesgården, stannade vi
och delade ut karameller. P å vår fråga, om de hade några syskon
också inne i stugan, fingo vi det svaret, att därinne fanns nio stycken till!
I Övertorneå var det egentligen två saker, som väckte vår förvåning: först och främst Avasaxas litenhet och så folkhögskoleträdgårdens prakt. Vi tyckte, att Avasaxa, som vi fått så höga tankar om
i vår barndom, borde sett ut som ett fjäll och inte som en ordinär

63bergknalle i mellansverige. Den storartade trädgården kring Tornedalens folkhögskola med blomprakt och mognande meloner, hade
däremot vårt fulla gillande.
Vi följde nu floden, som här och där vidgar sig till imponerande
bredd. Välbekanta namn möta oss h ä r : Matarengi, Hietaniemi,
Karungi. Den sist nämnda ligger nu stilla och slö med bleknad
glans över kristidshus med tornspiror och glasverandor. H u r u olika den livfulla bild av samhället, som d:r Klein givit oss i S. T.
F : s årsbok av 1916!
Ännu ett par timmars maklig färd genom rik och livlig bygd och
så lämnade vi Tornedalen en lördagsafton och lossade f r å n bilen
våra dammiga kappsäckar utanför stadshotellet i Haparanda. Den
stund som var kvar av dagen, använde vi till en promenad över finska gränsen till Torneå. J a g saknade den gamla pittoreska träbron, som förr ledde över sumplandet dit bort. Den är ersatt av
en bred betongbro, som nu på lördagskvällen vimlade av bilar och
fotgängare.
Nästa dag hemsökte vi Råneå, där jag trodde mig få en riklig
skörd av korgfotografier, efter som så många förnämliga gamla
korgar därifrån finnas i Nordiska museels samlingar. Jag kunde
dock inte uppspåra en enda. Råneåborna kunna kanske säga som
norrmännen, att deras gamla slöjd studerar man bäst i Nordiska
museet i Stockholm. Råneå är i alla fall inte utan sina förtjänster.
Läget är vackert med idylliska små hus och trädgårdar och en storartad anstalt för vanföra och sinnesslöa, omgiven av vackra planteringar, vilka glödde i rika höstfärger. På den stora gårdsplanen
roade sig några patienter efter bästa förmåga och över det hela vilade den helgdagsfrid, som söndagen påkallade.
Detta var vår sista gemensamma resedag. Vi tyckte, att det var
en smula vemodigt och kommo överens om, att göra dagen så lång
som möjligt, men icke förty voro vi rätt tidigt i Luleå, där våra vägar skiljdes. Mina kamrater fortsatte samma afton till Älvsbyn,
men jag stannade här för att under några dagars vila i ro få ägna
mig åt Norrbottens museum, vars rika, synnnerligen intressanta
samlingar förevisades mig under sakkunnig ledning.
Efter ett par dagar bröt jag åter upp för att ensam fullborda den
planlagda färden. Hos den framstående lappkännaren, kyrkoherde Lindgren i Boden fick jag många intressanta upplysningar och
hos honom såg jag det finaste, mest fulländade rotkorgsarbete, som
någonsin kommit under mina ögon. Det var en liten sykorg med
lock, bunden av de finaste rottrådar. Ett riktigt litet mästerverk.
Samma dags afton var jag åter i Älvsbyn, där jag välkomnades
av fröken G. och hennes oskiljaktiga fyrbenta vän, Stella, som så oförmodat kom att göra den långa resan med oss genom Norrbotten.
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Till min överraskning sade fröken G., att hon återigen ville ställa
sin bil och sig själv till mitt förfogande under de närmaste dagarna.
Vi avtalade då att redan följande morgon starta i god tid med Jäkkvik som mål för första dagens resa.
Det blev en oförglömlig färd med storartade, omväxlande scenerier, särskilt mellan Arjeplog och Jäkkvik, där vägen går mellan
sjöar av oförliknelig skönhet. Vilken av dessa som är den vackraste, torde vara svårt att avgöra, men de största äro U d d j a u r och
Horaavan.
Hettan, som under färden genom Tornedalen och kustlandet varit
outhärdlig, sjönk ju mer vi närmade oss fjällvärlden. Det kändes
därför skönt att på gästgivaregården i Jäkkvik få gå till sängs vid
en värmande brasa. Nästa morgon sken solen som vanligt, men
luften var kall. De blå fjällsjöarna lockade oss och, då vi hörde,
att det fanns motorbåt att få, planerade vi en liten sjötur. Motorbåten var emellertid tingad av Prins Wilhelm, som tillbragt en tid
däruppe och nu skulle hämtas till avfärd. Mot löfte att "hålla oss
undan", tills prinsen rest, kunde vi dock få följa med motorbåten
över sjön. Den skulle sedan komma åter och hämta oss. Så snart
vi voro på ort och ställe och funnit en lämplig lägerplats, dröjde
det ej många minuter, innan rök och flammor f r å n vår lägereld
stego mot himlen. Eld måste man nämligen ha så fort man stannar, dels för myggen, dels för kaffekokningen. Då vi sett H. K. H.
draga sina färde, närmade vi oss den rödmålade stuga han bebott.
Om denna var liten och anspråkslös, var läget dock "kungligt".
Bakom stugan skog, framför den sjöar, forsar och fjäll.
Det fanns i Jäkkvik en person med stor kännedom om lapplandsförhållanden. Till honom hade jag blivit rådd att vända mig i och
för en del önskade upplysningar. Den första upplysningen jag
fick gick dock ut på, att personen i f r å g a ansåg sig redan överhövan
utnyttjad av "vetenskapsmän och a n d r a " — välförståendes sådana
som jag —, vilket gjorde att jag likt salig Dumbom kom av mig vid
ingången.
F r å n Jäkkvik hade vi att återvända samma väg vi kommit. Himlens blå började övergå i oroväckande grått, varför vi påskyndade
vår avfärd. Redan innan vi hunnit till Arjeplog, stodo också himlens slussar på vid gavel. Det riktigt fräste om bilen. Vi hade
god fart och åstadkommo praktfulla kaskader genom pölar och vattenfyllda spår. Det var en lustig, spännande färd, men i alla fall
kändes det skönt att i Arjeplog komma in i varma rum och somna
ifrån ovädret, som pågick hela natten.
Nästa dag var inte stort bättre, men i alla fall foro vi vidare, sedan vi sett en liten samling lapska föremål, som förvarades i skolhuset.
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Ålderdomshemmmet på Örnäsudden.
" M o r M a j a " på trappan i tvärrandig tröja.

I Arvidsjaur lämnade jag med saknad min trogna kamrat, fröken
G. och hennes förträffliga bil, som aldrig ett ögonblick svek sina
plikter under den långa tjänstgöringen.
Över Jörn begav jag mig till Norsjö, där jag bestämt mig för att
vila några dagar. I Fredrik Bööks "Resa i Sverige 1924" hade jag
nämligen läst följande: " J a g blev förälskad i Norsjö. Det låg
poesi i den friska klara luften. Det låg något lantligt och primitivt över gästgivaregården i Norsjö, men allt var samtidigt så ypperligt, så välordnat, så frikostigt och ändamålsenligt, att man
fann det kungligt. Det kändes icke som man tagit in på hotell, utan
som man blev föremål för storslagen gästfrihet hos en hövding i
bygden. Den välförstående gästgivaren Vesterlund, den konungslige patriarken".
Det var ju inte underligt, om jag fastnade för en sådan rekommendation. Visserligen har den gamle "patriarken" gått ur tiden,
men hans ande lever ännu kvar på gården, där hans barn nu stå för
rusthållet.
N ä r de beräknade vilodagarna voro till ända, begav jag mig på
väg till Sorsele. I Malåträsk besökte jag den bekante hemslöjdaVästerbotten.
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Hustru Samuelsson i Rönas by i Tärna lappmark var en av de första som
på allvar återupptog den gamla korgbindningen (omkr. 1910). Hennes barn
och barnbarn äro nu alla skickliga och flitiga rotkorgbindare.
(Dr. E. Bergström foto.)

ren, konstnären "Kniv-Elis" och i Setsele vid sidan av stora landsvägen n å g r a lappar, som där berett sig fasta bostäder. En av dessa, Lars Sjulssons hustru, förvarar pietetsfullt en del lapska föremål av säkert mycket gammalt datum.
Min resa till Sorsele föranleddes till stor del av önskan att få
göra ett besök i ålderdomshemmet på Örnäsudden vid Storvindeln,
omkring en mil f r å n kyrkplatsen. Ett vackrare läge än det "hemmet" har, kan man knappt tänka sig. Den afton jag kom dit låg
Storvindeln som en spegel. Sjö och land voro liksom övergjutna
av pastellfärger i blått och rosa. Då jag tänker tillbaka på besöket hos gamlingarna i Örnäshemmet, så ligger också över detta en
ton av ljusblått och gammalrosa. Det prydliga hemmet, de soliga
ansikten som välkomnade mig där, den otvungna gemytligheten
kring ett gemensamt kaffebord och den blinda, men blida " M o r Majas" mjuka, smekande händer, som så gärna sökte mina. Över allt
detta ligger liksom ett återsken av den nedgående solen.
Mellan Sorsele och Storuman finns järnväg, men då tåg och
båtar ej korrespondera, så händer det, att man i alla fall får anlita
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Samuel Samuelsson ("Gam'-Samuel") i Rönäs bereder tåg till korgbindningen.
(Dr. E. Bergström ioto.)

landsvägen. Så måste jag göra för att inte förlora ett dygn i onödan.
I Storuman tog jag ångbåten till Slussfors. Det är en både vacker och angenäm färd, om det stora fjällvattnet bara inte är på allt
för dåligt humör. Varken den ena eller andra av de små ångbåtar,
som trafikera sjumilasjön, ser ut att tåla någon större påfrestning.
N ä r höststormarna rasa, inbillar jag mig, att färden kan vara nog
så spännande. I Slussfors stå post-, trafik- och lastbilar till buds
för färden vidare inåt Tärna fjällvärld.
Även landsvägen bjuder på vackra scenerier. De börja redan
vid landningsstället, där man ser Girjesån skummande vältra sig i
sin steniga bädd. Längs dalgången mellan Brackfjället och Stalon
går vägen tämligen enformig, men f r å n Yttervik där man är framme vid Gäutajaure passerar man den ena vackra vyn efter den andra ända f r a m till Tärnaby. F r å n Turistföreningens trevna station på sluttningen av Laxfjället har man en storartad utsikt över
Gäutan och det snöfläckade Rivovardo. Tärna turiststation är en
mycket lämplig utgångspunkt för längre och kortare fjällturer. Bestigningen av Laxfjället är både lätt och lönande. Den som vill använda sig av bil, kan njuta kungligt av t. ex. en färd till Laisan och
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Nybundna korgar, Rönas by, Tärna s:n.
(Förf. foto).

Joeström. Har man lyckan att göra den färden, när vägen är kantad av blommande Epilobium, så glömmer man den säkert aldrig.
Vill man sträcka ut färden till Norge, så har man utmärkt bilväg
till Umfors och ång- eller motorbåt längs övre Urnan till norska
gränsen. Möjligheterna äro mångahanda och rekommenderas till
den, som behöver reda upp trassliga nerver och för en tid glömma
livets besvärligheter.
Mitt besök i Tärna lappmark gällde denna gång Rönäs lilla fjällby vid Tängvattnet nära norska gränsen, där korgslöjden sedan ett
tjugutal år flitigt bedrives av gamla och unga.
Min tanke att över Krutvattnet komma till Hattfjälldalen i Norge
omöjliggjordes på grund av det intensiva regnandet. J a g var under flera dagar bokstavligen inregnad på Turiststationen; icke endast jag, utan också fjällvandrare, fiskare, " f l u g f å n g a r e " och
andra. Visst var det trist att inte kunna vistas utomhus som man
önskat, men det kunde ju ingen hjälpa och vi hade det på alla andra
sätt bra, i synnerhet de, som kunde elda sina rum. Kring den stora
öppna spiseln i storstugan, där elden flammade nästan dygnet om,
där samlades vi gärna med böcker, tidningar och "korsord".
Återfärden till Storuman och järnvägen företog jag billedes. Till
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Slussfors är vägen, såsom jag förut nämnt, ypperlig, men sedan
kan man för närvarande inte skryta av den. Där den sammanfaller med ödebygdsvägen eller "landshövdingevägen", som den också kallas, är banan fast och god, men det fanns ställen på den nya
vägen som bilföraren tvekade att ge sig ut i.
Regnet hade förstås varit allt annat än välgörande för nyanläggningen och alltjämt fortsatte det att regna, stundtals våldsamt.
Hjulspåren voro små kanaler, vars djup chauffören försiktigt pejlade. Men så låg framför oss en lång rak vägbit, som såg otrevligare ut än dem, vi förut passerat. H ä r tvekade chauffören. Han
vände sig till den manlige passageraren, sägande: " H ä r g å r det
inte, här köra vi fast". Men den gamla vägen var avstängd, det
f a n n s ingen annan råd, än att köra på och här fastnade vi också.
Till vår lycka fanns i närheten ett lag vägarbetare, som kom oss till
hjälp.
Min lapplandsfärd var nu fullbordad, i huvudsak enligt uppgjort program. För att komma till Norge tog jag härifrån den bekvämaste vägen över Östersund och Storlien.
Det var strålande sol "over de hoje fjelde" och Snasahögarna
stoltserade med hättor av bländvit, nyfallen snö.

Engla Ringström och Danielsson
bereda färg till fisknäten.
N:a Fjällnäs, Tärna s:n.
(Förf. foto).

KAPTENSBOSTÄLLET SELSBERG I L Ö V Å N G E R
Av E. SV A R T E N G R E N .

Läge.

S

äteriet 7/16 mantal, Selet n:r 2 med benämning Selsberg, l å g
i Selets by av Lövångers socken. Allmänna landsvägen stryker tätt förbi, och i korsningen mellan denna och vägarna till
Selslunds fänriksboställe samt byavägen till g r a n n a r n a i byn Selet
hade säteriet fått sin plats på höger sida om vägen f r å n kyrkbyn
räknat. Husen lågo på en liten kulle med vacker utsikt bortöver
Selslund och de många små nu torrlagda niporna, åsar och dalar,
varav nejden består. Ungefär två km. torde det vara till kyrkan.
Skogen står tät inpå gården på vänster sida om vägen och så även
norr om husen. Ägorna lågo på båda sidor landsvägen, till största
delen dock omkring gården.
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Anläggningsplan.
Var och när det första kaptensbostället å Lövångers kompani
uppfördes f r a m g å r ej av handlingarna. Så mycket hava dock dessa talat om, som att stallbyggnaden fanns uppsatt redan 1696 och
att översten J. B. Widemeyer redan två år tidigare anmodat Lövångers och Burträsks socknar att omedelbart ombestyra uppförandet av en för kompaniets räkning erforderlig s. k. liveriesbod.
I ungefär 30 år tiga alla handlingar om säteriet Selsberg, men
därefter, eller från 1726, kunna vi få en fullt klar och tydlig framställning om boställets öden f r a m till den dag, då endast minnena
äro kvar av den forna krigargården.
Den 20 augusti 1726 hölls syn, varuti överstelöjtnanten Jakob
Grubbe såsom innehavare deltog.
I det härunder förda protokollet sägs det först och främst, att då
"skulle synas det som allmogen redan 1724 blivit ålagd att bygga
eller vad som därjämte blivit reparerat".
Till åtlydnad av nämnda befallning hade bönderna år 1925 börjat uppsätta en karaktärsbyggnad,
vilken erhöll dimensionerna
3 6 X 1 1 Vi alnar. Som höjdmått uppger man 15 timmervarv. Längd
och bredd anses vara nödigt uppge exakta mått uppå, under det att
höjdmåttet blir mera ungefärligt. Gården har yttertak av röta, näver och takved. Över förstugan sitter en dropp- eller takränna och
för samtliga fönster finnas luckor av enkla bräder. Skorstenarna,
2 st., äro i gott skick och kalkslagna. Huset vilar på en låg, kalkbestruken stenfot. F r å n förstugan ledde en trappa på endast 8 steg
upp till vinden. Denna trappa, som var försedd med tvenne ledstänger, var på grund av de höga stegen allt annat än god att kliva
uti.
Följande rum funnos:
S a l e n , 10X11 1 /*, hade tre fönster med utan och innan panelade lufter och ej mindre än 24 rutor i varje. Spisen var stor och
försedd med spjäll och "forma" samt murstång. Innertaket här var
av enkla bräder, spikade på bjälkar. Tvenne dörrar ledde till detta
rum, varav den till förstugan var en s. k. spegeldörr med panelning på båda sidor. Till densamma hörde enkla gångjärn, oförtenta lås och järnhandgrepar. Golvet bestod av enkla klovar, vilket
även var förhållandet beträffande
K ö k e t , 8 X 7 , som hade 2 fönster och i övrigt är likt salen.
H ä r finnas såväl tallrik- som fathylla, uppsatta av byggherrarna,
varjämte boställsinnehavaren låtit i ena hörnet av rummet avbalka
ett litet "contori" av enkla bräder, vilket skulle tjäna som skafferi.
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M e l l a n s t u g a n , 9 V2X11 V2, hade fönster, spis med spjäll,
forma och murstång och är i övrigt lik de förut nämnda rummen
Ö s t r a och v ä s t r a k a m r a r n a voro vardera 4 VsX5 %
och inredda som övriga rum samt hava två fönster, golv av klovar,
innertak av hyvlade bräder, spikade på bjälkar.
F ö r s t u g a n , 8 V2 X 4 V2, hade en dubbeldörr av bräder med
starka g å n g j ä r n som tillslöts medelst stocklås. Därjämte hade
man för säkerhets skull försett densamma med tvenne kraftiga skjutreglar eller "skåttenar".
Trossbottnen i huset bestod av näver, mossa, torv och mull. P å
vinden funnos ett par kraftiga åsar, upphängda i järnkrampor, till
förstärkning åt det övriga bjälklaget.
Redan vid den syn, som hölls 4 år senare, då man för övrigt kallat tvenne Lövångersbor, vilka själva deltagit i husets uppförande
och därför måste anses som jäviga, kom man till den uppfattningen,
att gården befann sig i ett så bristfälligt skick, att densamma antingen måste undergå en synnerligen omfattande reparation eller
ock helt ombyggas.
De förnämsta av dessa brister voro följande:
Muren hade uppsatts av odugligt och obränt tegel, varför densamma fullständigt spruckit sönder. Ytterväggen till mellanstugan
eller gäststugan hotar att fullständigt ramla omkull och måste därför rätas och stöttas. Golvet hade lagts av kvistiga, gamla ruttna
bräder och varje tillstymmelse till fyllning saknas. Fönstren hade
förlorat all blyinfattning.
Hela 19 år f r a m i tiden visar det sig, att innehavarne få bebo
samma bristfälliga mangårdsbyggnad, men då tyckes också måttet
vara rågat. Vid den syn, som hölls den 1 juni 1749 beslöt man
låta uppföra helt och hållet ny mangård, enär den gamla utan innehavarnes förvållande blivit obrukbar.
Från ord till handling är icke alltid steget kort. Så visade det
sig även här. Först år 1756 fick majoren Bierchén, som då bodde
å bostället, flytta in i ny gård.
Den nya mangården
mätte 29 V i X ^ X l O 1 j i , och hade uppdelats i sal, 3 kamrar, kök och förstuga på nedre botten och generöst nog ett rum på vinden, varjämte två ordentligt panelade torkvindar inretts. Gården vilade helt och hållet på stenfot och i denna
funnos på långsidorna särskilda vädertrummor. För fönstren sutto
även i detta hus luckor på g å n g j ä r n . Yttertaket var nu av spån i
stället för det eljest brukliga näver, röta och takved. Redan vid första synen märker man, att knutarna äro så glesa att dagern lyser
igenom in i rummen. För att det nya huset skulle kunna bli beboeligt måste därför detsamma helt och hållet drivas om med mossa.
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Följande rum funnos i den nya mangårdsbyggnaden:
S a l e n , 12 7 2 X 8 7 s X 4 »/2, hade två fönster i storlek 2 X 1 alnar. Dessa liksom fönstren för övrigt i hela huset, voro försedda
med blyinfattning. Taket var av hyvlade bräder på bjälkar och
golvet hade man lagt av klovar. Samma är förhållandet med samtliga kamrar och köket i nedre botten.
Dessa rum, av vilka s ö d r a k a m m a r e n mäter 8 1 U y £ 1U,
med ett fönster; v ä s t r a k a m m a r e n , 11 V2X6 1U, med ett fönster; ö s t r a k a m m a r e n , 8 7 2 X?> 1U, samt likaledes ett fönster;
k ö k e t , 8 V4X6 3 lt, 3 fönster, samtliga dessa rum inredda som
salen.
F ö r s t u g a n , 9 74X6
hade golv av klovar och tak av furubräder spikade på bjälkarna. Här saknas fönster. Dörren bestod
av dubbla bräder och hade upphängts på stadiga g å n g j ä r n och låstes medelst stocklås och nyckel.
Den förut omnämnda v i n d s k a m m a r e n , 9 V2X8 V2 X 3 3 / t ,
vilken egentligen icke bort finnas i en kaptensgård, hade ett egendomligt läge på vinden. Man hade placerat densamma så, att den
låg på mitten av vinden, med vindsutrymmen på båda ändarna.
F r å n rummet vette fönster, ett på vardera sidan ut mot de båda vindarna, till vilka även ledde var sin dörr. Som rummet hade brutet
tak, hade man försett det med fönster även på tak- eller väggsidorna. Vid synen saknades emellertid till detta rum såväl dörrar som
kakelugn eller eldstad. Trappan hade man ej heller låtit sätta upp.
Som skäl härför kom man med den litet lustiga förklaringen, att
som ingen officer på åtskilliga år bebott själva mangården, dels i
följd av dennas miserabla tillstånd, dels på g r u n d av nybyggnaden,
väntade man sig icke, att just detta rum så snart skulle komma att
tagas i bruk. Boställsinnehavarne hade skamligt nog nödgats bo i
drängstugan under hela denna tid.
Komma vi så f r a m till 1839 finna vi, att om- och nybyggnad av
gården det året ägde rum, att den till alla delar uppfördes lika med
den hittills brukade gården, med undantag av, att vackra något snidade dubbeldörrar uppsattes mellan samtliga rum i hela huset.
Denna sista gård indelades i de mer nymodiga benämningarna,
sal, förmak, sängkammare, kökskammare och kök samt blev 27 alnar lång, 14 314 bred samt 6 V4 hög. Boställets första mangård hade tak av näver, röta och takved, en senare av takstickor. Den sista
ståtade med tegeltak. Ståtandet sträckte sig också till det inre. Nu
hade vederbörande kompanichefer blivit så ståndsmässiga eller så
föjt med tidens krav, att rummen blivit begåvade med något så nymodigt som tapeter. Ett syneprotokoll av 1841 omförmäler, att tapeterna i sängkammaren "voro mycket spruckne och skulle för om-
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tapetsering åtgå 34 ark gråpapper, varjämte en del av de andra
rummen även behövde ny väggbeklädnad.
Övergå vi härefter till besiktningen av övriga byggnader tillhörande bostället, träffa vi först på den år 1726 uppsatta brygg- eller
bagarestugan,
1 6 % X 9 , vilken var 12 timmervarv hög f r ä n stenfoten till väggbandet.
Stugan befinnes vara uppdelad i:
B a g a r s t u g a med två fönster och en större spis med bakugn.
Till förstugan ledde härifrån en enkel dörr utan lås. Innertaket av
enkla hyvlade bräder, vilande på sparrar. Vid bagarstugans uppförande hade Lövångers socken låtit inreda detta rum med ett avlångt bord, en längre bänk därbakom invid väggen samt på motsatta sidan tvenne väggfasta sängar.
K a m m a r e n , som skulle brukas som mjölkkammare hade två
fönster, vilka saknade gångjärn, en mindre s. k. spegeldörr med
stocklås, nyckel och "järnhandgrepa".
F ö r s t u g a n saknade fönster. Golvet härute bestod av dubbla
bräder och trossbottnen var lagd av näver, mossa, torv och jord.
Utantaket var det vanliga, näver, röta och takved. Utanför stugan
mitt för förstugudörren låg en trestegstrappa av stockar med påspikade klovar.
Förflytta vi oss så f r a m i tiden till år 1756, visar det sig, att den
nyss beskrivna bagarstugan gått förgängelsen till mötes men blivit
ersatt med en ny bagarstuga, 10 VéXlO V*X4 1I2- Denna blev indelad i endast b a g a r s t u g a med två fönster och spis med gråstensunderlag. Till spisen hörde också en bakugn och det en rätt
stor sådan, 2 X 1 V2, m e d två spjell. Såväl bagarstugan som den
därintill belägna k a m m a r e n hade golv av klovar, tak av enkla
bräder, var sin mindre dörr av bräder med gångjärn, lås och klinka.
Eldstad saknades i kammaren.
Året efter det bryggstugan uppförts, eller år 1727 kommer en
drängstuga, 7 V 4 X 9 1U, upp på gårdsplanen. Hela tre fönster ståtade den lilla stugan med. Även denna hade i likhet med bagarstugan ombyggts 1756 och då blivit något större, 9 X 1 0 7 4 X 4 3/4.
Nästan genast började golvsvampen h ä r j a här svårliga. Utanför
stugan, som bestod av rum för drängarna och en mindre förstuga,
fanns en bro på 4 steg.
Åt södersidan av gården hade man redan 1725 uppsatt en källare,
helt och hållet byggd av gråsten, 6 X 5 V^. Stommen till källaren
var, som sagt, av gråsten, men runt omkring densamma hade byggts
ett varv timmer. Trappan var dels av sten, dels av bräder. Taket
bestod av näver, röta och takved. Ytterst hade en beklädnad gjorts
1 U aln högst av en s. k. mullbänk), i avsikt att skydda, särskilt
vintertid för snö och is. År 1768 säger man om denna källare, att
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valvet var opålitligt, och att dörren måste anses för liten och för
låg. Ny sådan borde därför byggas och då f å sin plats i en grusbacke på norra sidan av gården, i närheten av den plats, där ny
mangård borde förläggas. Kostnaden för flyttningen hit tros gå
till 1279 rdl.
Under ett och samma tak hade förlagts trenne byggnader, vagnsbod, redskaps- och vedlider, uppförda 1727. Hela byggnaden mätte
1 2 X 9 och hade golv av täljda stockar.
Därintill fanns det av gran byggda hemlighuset.
Syneprotokoll
f r å n 1736 påfordrar husets flyttning f r å n det nära grannskapet till
ladugården och gödselstaden, vilken senare skulle hava åstadkommit
en synnerligen kraftig röta å det lilla huset. Först 1829 skedde
flyttningen.
Boställets äldsta byggnad, den 1696 uppförda
portbyggningen
stod på södra sidan av tomten och hade en yta av 2 5 X 1 0 och en
höjd av 23 timmervarv till väggbandet. Byggnaden var uppdelad
i tvenne bodar, vardera i två våningar och ett portlider emellan.
Vardera boden var 9 alnar lång, lidret något mindre, eller 7. I den
östra boden hade placerats en stor lår eller binge i tre olika rum.
Golvet bestod av klovar, under det att mellanbottnen fick nöja sig
med åsar och plankor därpå. T r a p p a n u p p till de övre bodarna
ledde f r å n lidret. H ä r u p p e funnos 3 små fönster om 12 rutor i
varje.
Brunnen låg 1730 och n å g r a år framåt söder om mangården, men
kom snart att anses oduglig. Ny sådan grävdes 1756. Även denna blev snart till ingen nytta. Då vi komma f r a m till 1841, få vi
veta, att gården helt och hållet saknar brunn, men att en s. k. kallkälla ett stycke f r å n gården hade friskt och tjänligt vatten.
På samma sida som portbyggnaden och invid denna låg boställets
badstuga,
som räknade sin tillblivelse 1725, då den byggdes av
gammalt timmer och blev 1 2 X 1 0 samt 9 varv hög. Fem år senare
talas det om, att muren här totalt fallit sönder. Hela 10 år fingo
vederbörande dragas med den förfallna badstugan, innan ny sådan
gavs. Den nya, som uppsattes 1740 blev något mindre, 1 1 X 8 V2
samt 11 varv hög och erhöll följande utrymmen, nämligen badstuga,
mältekammare, svale. Inne i badstugan funnos tvenne lavar med
tillhörande trappor. Längs väggarna under dessa lavar hade placerats mullbänkar.
Ännu en byggnad stod på gårdsplanen, den för bevarandet av
kompaniets munderingar erforderliga liverieboden, vilken, som jag
förut nämnt, uppsattes redan 1694. Densamma, 1 4 X 1 6 , hade ej
mindre än 28 timmervarv på höjden. Den var därför i två våningar, av vilka den nedre begåvats med 3 små fönster, för vilka
sutto järngaller. T r a p p a n upp till övre bottnen hade 13 steg. För
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säkerhets skull hava väggarna på insidan förstärkts med träbommar. Båda rummen innehålla tillräckligt antal träställningar att
hänga munderingar uppå. Utanför ingångsdörren fanns på något
avstånd f r å n denna en trappa eller bro på 4 steg och som förbindelse mellan trappan och dörren en lös fällbro.
Utanför gårdsplanen finna vi även en del byggnader, och då
först och främst den å r 1756 uppförda stolpeboden, 9 3 /i alnar fyrkant och 8 % i höjden. Visthuset, som boden även kallades, var av
f u r u och stod på stolpar och stadiga syllar. Både golv och mellanbotten voro av klovar, utantaket av röta, näver och takved. I nedre
rummen stodo tvenne väldiga lavar, avdelade i fyra lårar. En trappa ledde upp till ovanloftet, vilket belystes av ett gallerförsett mindre
fönster. En kraftig dörr med stocklås tillslöt boden, som ansågs
kunna stå i 100 år. Livslängden blev emellertid icke så lång, alldenstund ny bod restes redan 1832.
Ladugården, uppsatt även den 1696, 11 varv hög, bestod av fähus, portlider, foderlada och stall. Av dessa mäter s t a l l e t 1 0 X
10, samt har 4 spiltor med häckar och krubbor. Ett litet fönster på
15 små rutor släppte in ett sparsamt ljus. Golvet här bestod av pallar av stadigt virke. Genom en mindre glugg i väggen intill foderladan kunde höet kastas in till stallet.
F ä h u s e t , även det 1 0 X 1 0 , hade på vardera sidan 5 bås och
2 kettar. Också här satt ett enda fönster av samma storlek som å
stallet på framsidan av byggnaden. Här hade man täljt timmer till
golv, men hade detsamma kraftigt angripits av röta. Som botemedel häremot borde, ansåg synenämnden, en kraftig bestrykning av
tjära vara. Byggnaden befanns vara i mindre gott skick och knappast kunna stå i mer än 20 år.
Hela 60 å r fick den dock göra
tjänst. Först 1784 byggde man ny ladugård, inrymmande stall,
fähus och foderlada i en 13 alnar lång byggnad. Mellan de båda
förstnämnda fanns en svale med dörrar in till de båda rummen.
Nu hade man funnit det lämpligt att utöka båsens antal med 4 till
14, en kreatursbesättning, som kaptenen aldrig lyckades nå upp till.
I det nya fähuset stod en större spis av tegel på underlag av gråsten. Både stall och fähus erhöllo vardera ett fönster på 8 rutor.
Denna nya byggnad befanns redan efter 45 år i sådant skick, att
den helt enkelt utdömdes. Nytt kostnadsförslag uppgjordes, men
därvid stannade det hela. Den utdömda byggnaden förblev där
den var och står där än i dag.
F å r - och s v i n h u s . Ännu ett par byggnader funnos å bostället såsom laga hus, nämligen en 11 alnar lång uthuslänga för
fåren och svinen. De båda utrymmena voro under samma tak. År
1768 förklarades desamma obrukbara och samma härda dom råkar
även ännu en byggnad, nämligen k o r n l a d a n , ut för. Husen
nyuppsattes såväl 1795 som 1829.

77:
Trädgård.
Icke ett enda syneprotokoll och inga andra handlingar tala ett
enda ord om någon trädgård på detta boställe. Marken invid mangårdsbyggnaden bär ej heller spår efter någon sådan. Då gården
låg alldles invid landsvägen hade icke heller någon av dessa vackra
alléer, som nästan alltid visat vägen till officersboställena häruppe,
funnits och givit gården en prägel av herrgård och skiljt den f r å n
g r a n n a r n a s stugor runt omkring.

Ägorna.
Åker. Ett syneprotokoll f r å n 1736 låter oss veta, att varken åker,
äng, skog eller utmärker hörde till detta boställe. Allt som behövdes för kreaturen, till vedbrand och vad ett jordbruk kunde giva i
föda åt innehavaren måste således till en början köpas. De jordområden, vilka gränsat intill, och varpå bostället förlagts, kallades ursprungligen Gammel-Olovshemmanet, Selinshemmanet, Plantinshemmanet och Östra Selshemmanet. Ett av en lantmätare M. Sundström år 1763 uppgjort delningsbrev åstadkommer emellertid efter
vederbörlig stadfästelse, att bostället av samtliga erhåller till delning följande områden:
Av gårdsägan, sandblandad lerjord . . 1 tunnl. 25 92/158 kappl.
sandjord
1
„
29
„
„ Vidrödjningen, sand- och l e r j o r d . .
7 5/32
„
2 Vo
»
>>
» » > > • •
/-i
»
„ Vedhugget, sandjord
4
„
24 %
„
Tillhopa 4 tunnl. 27 7/8 kappl.
Detta område hade bort motsvara ett kornutsäde på 8 tunnor, men
då en del åkertegar på grund av vanskötsel kommit att gro igen,
fanns vid tidpunkten för avlämnandet av den bostället tilldelade
åkerjorden icke större areal öppen åker än att 5 tunnor korn räckte
för sådden. Till detta område hörde härjämte 8 lador, de flesta
mer eller mindre angripna av röta. Kaptenen erhöll vid mottagandet av åkern gärdesgårdar runt om dessa å tillhopa i runt tal 2940
alnar. Härav var större delen förfallen eller halvnött, delvis gemensam även för häradsskrivare Levins åkrar.
Ängar. Övergå vi så till boställets ängsmarker, finna vi här, att
storskifte icke övergått detsamma som på övriga boställen vid denna
tid. Ängsmarkerna, tillhopa 40 tunnland 31 5/16 kappland lågo
på ett 10-tal ställen och gåvo än hårdvall, än myrvall, än tuv- och
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starrvall, än blandning av två eller fler av de nu uppräknade slåttermarkerna. Ehuruväl en uppräkning av områdena kanske kan
trötta läsaren, anser jag mig dock med hänsyn därtill, att eftervärlden bör äga kännedom om vilka områden som en g å n g hört till
Lövångers kaptensboställe, böra omtala dem: Gårdsgärdan, Vikrödjningen, Vedhugget, Långrödjningen, nyrödda rödjningen,
Långänget, Gran, Flokmyran, och slutligen Nybytet med i runt tal
2,500 alnar gärdesgård. De nyssnämnda lantmäterihandlingarna
eller möjligen syneprotokollen gåvo kaptenen det goda rådet, att
därest han läte sätta u p p tre led grindar tvärs över landsvägen, erfordras icke så stor mängd gärdesgård att underhålla. Han skulle
kunna t. o. m. lägga ned åtskilliga 100 meter sådana. P å hela området funnos endast 5 lador, samtliga gamla, bristfälliga och förfallna. Förfallet hade synbarligen sträckt sig längre än till ladorna, även åtskilliga ängsmarker hade del därav.
Långängstegen,
G r a n och Flakamyrstegen voro beväxta med smågran, grov och tät
vide, ja, t. o. m. större stubbar kvarstodo efter rödseln. Närmare
100 dagsverken skulle erfordras för ränsningen. N ä r denna ägt
rum och ängarna kommit i full hävd, borde de, ansåg man, kunna
giva föda åt 2 hästar och 7 å 8 kor. Förutom nyss nämnda ängsmarker hade bostället även en del " s ä v j a " och vass ute i Toresviken
och Gärdesfjärden att skörda tillhopa med övriga byamän.
Skog.
Med skogen rådde samma förhållande som med jorden.
Bostället ägde således ingen sådan före 1763. Då erhölls den samfält med närgränsande byar, Kräkånger, Hötjärn och Broänget.
Här fanns vedbrand och ladutimmer. Hustimmer nödgades innehavarne dock allt framgent köpa f r å n den 2 å 2 y2 mil ifrån belägna skatteskogen. I den s. k. utmarken hade kaptenen någorlunda
mulbete.
Fiskevatten m. m. Ute i Gärdefjärden och Toresviken erhölls
gädda, aborre m. m., dock endast till husbehov. Något mer givande torde den vid Bjurö fiskarhamn belägna landhagen hava varit.
Av strömmingsfisket härute hade kaptenen hälften och för varje båt
ett skjäl strömming.
Tvenne inom socknen befintliga kvarnar innehades till en del av
säteriet. Så hade detta hälften av skvaltkvarnen i Bissjön och 1/10
i en i den s. k. Kyrkoströmmen belägen mjöl- och skvaltkvarn.
Landsvägsunderhåll.
Av de inom socknen belägna allmänna landsvägarna ålåg det
bostället att underhålla en bro invid gästgivaregården samt därintill
belägen grind och 125 alnar av vägen. Ett vägstycke på 85 y 2 alnar av Burträskvägen hörde även till underhållsskyldigheten.

79Innehavare.
Den förste nu kände innehavaren torde hava varit en kapten B.
Dahlepyhl eller Dahlepil. Han var en av de många av Karl XII :s
krigare, som tjänat sig upp f r å n menig till officer, en tapper karolin, vars livsöde helt visst skulle kunna tjäna som stoff för en roman. Född i Västergötland 1639, son till en major D., blev han
ryttare vid Västgöta kavallareriregemente och förflyttades till Bohus dragonbataljon 1660. Till Västerbottens regemente kom han
vid 32 års ålder. Först 1697 hade han tjänat sig u p p till sergeant
och sex år senare till löjtnant, 64 år gammal. I anseende till de
många blessyrer, han fått under de krig, vari han deltagit, erhöll
han en god pension. Det är under sin löjtnantstid han bor å Selsbergs säteri. Ännu rann krigarblodet hett i hans ådror och när den
svenska armén krävde nya krafter, allt fler officerare, tar den då
67-årige gamle, som väl bort hava rätt att vara trött på krigets blodiga lek, helt plötsligt och packar sin ränsel, reser till Polen och
inträder åter vid sitt kära regemente, där han avancerar till kapten
1707. Året därpå deltager han i slaget vid Poltava, där han jämte
26 andra av regementets 33 officerare tages till f å n g a och föres till
Saranski. Hem till fosterjorden f r å n Sibiriens ogästvänliga tundror kommer så den gamle krigaren efter 15 år, då 83-årig. Först
då finner sig regementschefen föranlåten att giva sin trogne officer
den helt visst efterlängtade vilan. I hela 68 år hade han tjänat
Kungl. M a j : t och Kronan och var "alltså för dess ålderdom intet i
det stånd att vidare tjäna". Gifta sig vågade den gamle dock på.
På ålderns da'r knöt han hymens band med en kvinna f r å n Alviks
by i Nederluleå, varefter han bosatte sig i Gammelstad invid Luleå.
Sitt levebröd erhöll den gamle krigaren f r å n en del hemmansräntor
i Södermanland. Då han äntligen dog, 106 år gammal, mätt på
ära och rik på minnen, bodde han i Eskilstuna. Dalephyl var med
vid belägringen av Köpenhamn under Karl den X, deltog i slagen
vid Riga, Klissow, Meskowitz, Thorn och Poltava.
Enligt Intendentsdepartementets handlingar skulle så en kapten
Salomon Bohm 1710 varit chef för Lövångers kompani och då sannolikt även innehaft bostället. Om honom säga en del handlingar,
att han var hemma i landet, sedan han nyssnämnda år erhållit avsenaten fullmakt å kaptensbeställningen på detta kompani. Ett syneprotokoll f r å n 1726 förmäler, att den 20/8 det året syn hölls å
bostället emellan löjtnanten, ädel och manhaftig, Nils Clausén som
avträdare och överstelöjtnanten Jakob Grubbe, tillträdare.
Båda
hade varit med i XII:e Karls krig, båda hade deltagit i slaget vid
Poltava, där tagits tillfånga och förts till Tobolsk. Om löjtnant
Clausén säger t. f. regementschefen, majoren J. B. Widemeyer, i en
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rapport till höga vederbörande, "att han var 38 år gammal, att han
tjänat vid regementet i 18 år och alltid varit en god officer, i vilket
stånd han ännu befinnes, så framt han i fångenskap sig ej förändrat". Grubbe, som var gift med en fröken Catharina von Walter,
hade förut varit kapten på detta kompani, vars boställe han dock
erhöll först efter återkomsten f r å n fångenskapen och Sibirien, då
han avancerat till överstelöjtnant. Vid en syn, som hölls å bostället 1730, således då Grubbe suttit på gården ungefär 5 år, beklagade
han sig storligen över det förfallna skick vari gård och jord befunno sig samt framhöll som sin mening, att gården icke blivit uppförd
och byggd på det sätt den bort, enär densamma i annat fall skulle
hava haft ett betydligt bättre utseende. Syneförrättarne ansågo
emellertid det gården blivit uppförd på föreskrivet sätt, men att underhållet under dessa många och långa krigsår varit det minsta
möjliga, vadan det ålåge överstelöjtnanten att föranstalta om nödiga reparationer. Som vi längre f r a m komma att se, var Kungl.
M a j : t s mening den, att vederbörande officerare icke skulle anses
pliktiga svara för brister, uppkomna under de tider, varunder vederbörande boställsinnehavare varit borta f r å n sina boställen, ute i
krig emot landsens fiender. Grubbe kom i krigstjänst redan vid
15 års ålder och hade tjänat regementet i 42 år, då han som kapten
på Lövångers kompani kommer med ut i krigen i början av 1700talet. Regementschefen ger honom det vitsordet, att han alltid passerat för en god officer, men att hans många blessyrer gjorde honom oförmögen till vidare krigstjänst. F r å n Ukraina ber han sin
herre och konung om avsked, vilket nådigst beviljas honom med
överstelöjtnants namn, heder och värdighet. Det är således som
"pensionerad" han får sitt Lövångersboställe. H ä r sitter han till
1736, då han f å r kaptenen J. C. Hoffenstierna till efterträdare.
Denne officer var en av de många under Karl den XII, vilka såsom
belöning för tapper och trogen tjänst blivit adlade. Förut hette han
Hååf och under detta namn bodde han på Hedlunda kaptenlöjtnantsboställe i Gammelstad, 1 mil f r å n Luleå.
Han deltog i belägringen av Fredrikshald och striderna vid denna tid i Norge. Hemkommen, anförtros han försvaret av Lövångers
socken vid ryssarnas infall 1720. Han skulle med sitt kompani och
uppbådad allmoge f r å n Burträsk och Lövånger söka till det yttersta avhålla och förhindra fiendens intrång och därvid välja bekvämligaste ställen och lämpligaste ort för sitt försvar. Hoffenstierna var född i Kurland.
Åren 1749—1767 innehade majoren G. W. Palmstruch säteriet.
Under denna tid vistades han till största delen i tidens krig, så i
Finland, bland annat i slaget vid Villmanstrand, så i preusiska kriget några år senare. Vid de svenska truppernas avtåg f r å n fäst-
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ningen Demmin, som måste utrymmas, kvarlämnades Palmstruch
jämte sjuka svenska trupper som gisslan. P å hösten 1759 tycks
han hava återkommit till regementet och förnyade strider. I Lövånger bor han kvar till 1768, då han efterträdes av majoren J. F.
Bierchén, vilken emellertid redan efter ett par å r lämnade jordelivet. Sterbhuset svarade för gårdens skötsel till år 1771, då en
kapten A. M. Langman, gift med Maria Katarina Blomfeldt, övertager Selsberg. Han hade förut varit kapten på, som det då hette,
överstelöjtnantens kompani eller numera Umeå kompani. För sitt
välförhållande erhöll han svärdsorden, en den tiden ingalunda så
vanlig utmärkelse som nu. Langman kom i krigstjänst 1741 och
blev kapten 1761. Hans vistelse här varade endast ett enda år, varefter överstelöjtnanten Gabriel Gyllengahm blir innehavare av säteriet i hela 20 år, således till 1791. Gyllengahm var född 1740,
blev fänrik 19-årig och dog som överstelöjtnant 1803, då han bodde
härstädes. H a n var far till tvenne officerare med samma namn.
Deras bekantskap få vi också göra inom kort. Den f r å n ett flertal andra boställen kände kaptenen Per Anton Fj eliström övertar
bostället 1792 och bor här jämte sin hustru Catharina Lagerbohm
till 1796, varefter de flytta över till majorsbostället Nyborg i Skellefteå. Mellan åren 1796—1810 träffa vi kaptenen, sedermera
överstelöjtnanten Claes Anders Ulfhielm å kaptenssätet. Han var
gift med Anna Fredrika Holmström och hade med henne inte mindre än 9 barn, därav 5 söner. Åtminstone 3 av dessa senare blevo
officerare på faderns regemente. Vid 12 års ålder blev han volontär vid Upplands regemente, 1776 korpral vid Livregementet till
häst, kammarpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika, 1779 fänrik
vid Västerbottens regemente, kapten 1789 och 1808 major, och f r a m
emot jultiden samma år överstelöjtnant. Han deltog i tidens samtliga krig, bevistade affärerna vid Uttismalm, Liikala, Anjala, Vasa,
Alavo, Virdois och Oravais m. fl. samt slutligen striden vid Skellefteå, där han togs tillfånga tillika med sina tre söner. De fördes
till staden Uglitz i Ryssland. H ä r i f r å n frigåvos de i oktober samma år, reste dag och natt efter hästar genom detta land, Finland
och hela Västerbotten samt kommo slutligen hem till Lövånger och
de sina på själva julaftonen. Den .gamle krigaren, vars porträtt
sedan dess ända till för några år sedan hängt å salsväggen i det för
honom så kära bostället, dog 89 å r gammal 1837. Redan 1810
hade ny innehavare kommit till gården, kaptenen, sedermera överstelöjtnanten N. H. Eneschiöld. Han var född 1773, blev vid ett
års ålder volontär vid Västerbottens regemente, sergeant 11 år gammal och löjtnant vid 17 års ålder. Kapten blev han 1803 och major 1815. Under sin Lövångerstid gifte han sig med Anna Katarina Landin. Eneschiöld var son till en löjtnant Gustav Johan
Västerbotten.
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Eneschiöld och en dotter till prosten Lund i Umeå. Fadern ärvde
Lantjärvs egendom i Nederkalix socken. Krigarrocken hade han
hängt upp och klätt sig i bondens enkla jacka. Hemmet var en
bondes hem och knappast något annat där minde om den forne
officeren än den väldiga, rostbitna huggvärja, som hängde på väggen därinne i stugan. Så kommeer åter en Gyllengahm till Selsberg, en son till den förutvarande innehavaren med samma namn.
Han föddes 1784, deltog som löjtnant i finska kriget 1808 och var

överstelöjtnant Claes Anders Ulfhielm
Porträtt i olja av okänd konstnär.

med i norska kriget 1814 som chef för Piteå kompani. I sitt äktenskap med Beata Albertina Hamrén fick han bl. andra en son, som
sedermera även han blev officer vid regementet. Efter flyttningen
f r å n Lövånger blev han överstelöjtnant och slutligen 1841 chef för
Norrbottens fältjägarekår. Under den gyllengamska aeran i Lövånger, både å Selsberg och sedermera å det egna hemmet i Ulriceberg fördes stort hus i byn. På Ulriceberg bodde som sagt överstelöjtnant G., på Selsberg en son till nyssnämnde Ulfhielm, innehavare av bostället, å Katrineberg en son till Gyllengahm, löjtnant
Adam Gyllengahm. Dessa och övriga honoratiores i orten sällskapade flitigt med varandra. Det ena kalaset avlöste det andra,
klubbaftnar och kortspelsjuntor, baler och slädpartier förkortade de
långa mörka vinterkvällarna. Det vanligast återkommande sam-
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talsämnet, herrarna emellan, var finska kriget, erfarenheterna därifrån, hur det leddes och sköttes, hur det borde hava gått o. s. v.
Även här var man efterklok. Damerna talade då som nu om toaletter, om pigor, om mat och ungar, om de icke närvarande. Överste Gyllengahms 3 döttrar voro även ett kärt samtalsämne, i all synnerhet, då de lyste med sin frånvaro. (Min sagesman vill låta påskina, att de rätt mycket saknade kvinnlig fägring, men i stället
voro rika på varma känslor. N ä r dessa icke fingo utlopp vis a vis

överstelöjtnant Ulfhjelms maka Anna Fredrika, f. Holmström.
Porträtt i olja av okänd konstnär.

ortens fåtaliga ungherrar, slösades de i stället desto rikare på unga
bondsöner, av vilka trenne knepo var sin överstedotter. De blevo
således rätt snart bondehustrur alla tre.)
J a g kan icke underlåta att återge en för mig berättad historia
f r å n den tiden. Karl den XV, som på en sin norrlandsresa även
besökte Lövånger, möttes av allt vad socknen kunde visa upp av
herrskaper, naturligtvis då främst prästerskap och officerare.
Bland dessa senare stod där i ledet, som väntade konungen, en äldre
officer i full uniform, en löjtnant Z. Edenqvist. Karl den XV hälsar och f r å g a r därvid hur länge denne tjänat som officer. "I 27 år
som löjtnant, E r s Majestät", var svaret. Konungen knäppte med
fingrarna, lät anteckna sin trogne officer, som kort därefter hade
på fickan sin kaptensfullmakt. Den följdes inom kort av majors-
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beställning, så nog hade den löjtnanten skäl att tacka för det kungabesöket.
Gyllengahms vistelse å Selsberg räckte till 1832, då kaptenen
Bengt Fredrik Ulfhielm intar hans plats som kompanichef och boställsinnehavare. Ulfhielm var gammal Lövångersbo. En sexårig
liten pilt är han, då fadern placeras där. Bengt Fredrik var född
1788, blev volontär vid 12 å r s ålder, vid 20 fänrik vid Västerbottens regemente. Efter ett par månader stod han mitt uppe i brinnande krig och blev t. o. m. förd som krigsfånge långt in i Ryssland, där han tillika med fadern och två av sina bröder, även de
fångar, nödgades stanna till i oktober följande år. Först då fingo
de resa hem till fosterland och hemort, dit de anlände julaftonen
1809. Även i norska kriget deltog han och bevistade därunder striderna vid P r a m h u s och Lier, Medskog och Skotterud. Som nybliven kapten, 1822, gifte han sig med Brita Maria Ahlkvist, dotter
till löjtnanten E. Ahlkvist, Gumboda. Ulfhielm får både svärdsorden och tapperhetsmedalj.
Under Gyllengahms lid å Selsberg kom f r å g a n om boställshusens placering å prästbordet upp, och den frågan tystades ej ner i
brådrasket. Ännu under Ulfhielms tid väntade den på att bli löst.
Första gången klagomål yppats däröver, att detta boställe förorsakat "mycket intrång och olägenhet på prästebolet" var å r 1752, då
en prost Dahling i Lövånger klagar hos presidenten Gyllengrip
över boställets belägenhet, och väldeliga beskärmar sig över den
skada vedbrand och mulbete lida av detta intrång. Den utredning,
som följde på prostens klagovisor, gör det dock klart för vederbörande, att så gott som samtliga kaptensboställen i Västerbotten ligga helt eller delvis på prästbordets mark. Ett Kungl. Brev av den
20/4 1687, utfärdat av Karl XI, meddelar emellertid, att konungen
ansett det bekvämligit bestämma, att officerarnas boställen skulle
ligga på prästbordet ägor av tvenne skäl: Kyrkoparaderna och liveriebodarna. I det förra skulle kompaniets manskap, befäl som menige, deltaga, och i de senare, vilka borde ligga centralt för kompaniet, förvarades en hel del av "Kungl. M a j : t s och Kronans egendom", varöver kaptenen skulle hava "noga vård och tillsyn".
Prosten hade fordrat bortflyttning av säteriets boställshus samt
liverieboden, något som regementschefen på det kraftigaste avstyrker. På sin sida lyckades han få socknemännen och så föll frågan
för att som sagt vila till 1825, då den åter upptogs av vederbörande pastor Loci, som hoppades att en förflyttning skulle kunna åstadkommas i samband med snart erforderlig om- och nybyggnad. År
1839 tillkom det nya karaktärshuset, således under kapten B. F.
Ulfhielms tid, men platsen för den nya gården blev den förutvarande. Kort därefter äger chefsombyte rum och då träffa vi kaptenen
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L. A. av Donner här, dock endast i 4 år. Desto längre blir efterträdaren innehavare av bostället. Majoren, sedermera översten O.
Edelstam blir å Selsberg ända till 1862, då han flyttar till överstelöjtnantssätet Böle i Umeå. Edelstam var gift med Petronella Elisabet Grape, dotter till prosten Grape i Piteå. Efter umetiden flyttade översten till Burträsk och egendomen Edelvik, som han inköpte och brukade. Denna gård låg utomordentligt vackert till,
med förstklassig jord, ett förnämligt corps de logi och den härligaste utsikt över det väldiga Burträsket. Om det hemmet, både
det i Lövånger och Burträsk, berättas det, att det var en flitens hemvist, där husmor och döttrar ständigt deltogo i hemmets skötsel,
där vävstolen, så lång dagen var, aldrig stannade och där husherren, regementschefen, själv deltog i jordbruksarbetet. I 11 år
innehar så kaptenen F. W. Fahlstedt Selsberg, för att 1872 få
kaptenen M. Alsterlund till efterträdare. Avsett var ursprungligen, att den förut nämnde kaptenen Z. Edenqvist skulle intaga
Fahlstedts plats men då Edenqvist kort förut erhållit annat kompani, fick den andre stanna kvar och blev där som sagt till 1872, då
den av många äldre ännu levande kände kaptenen M. Alsterlund
fisk slå sig ned å säteriet. A. blev sedermera chef för Norrbottens
fältjägarkår, överste och chef för Norrbottens regemente, en allmänt avhållen och aktad chef. Han bosatte sig på äldre dar efter
uppnådd pension i Luleå stad, där han också dog. Mellan åren
1875—1892 innehaves säteriet av den likaledes av många nu levande ihågkomne kaptenen Isak Nydal, som med krigstjänsten förenade befattningen som distriktslantmätare. Vid denna tid funnos
många herrskapsfamiljer i Lövånger, vilka förde stort hus och flitigt umgänge. Särskilt goda vänner voro de båda kaptensfamiljerna Nydal och Wising. Nydal blev säteriets siste innehavare och
med honom upphörde Selsberg att vara kompanichefsboställe. År
1895 såldes gård och jord till bonden Carl Carlsson i Fjällboda
för 7,500 kronor, för att numera ägas av hemmansägaren G. Carlsson.

LINETS O C H H A M P A N S B E R E D N I N G O C H
S P I N N I N G I VÄSTERBOTTENS LÄN.
Av R A G N A R JIRLOW.

nder tidernas lopp synes att döma av tillgängliga källor intresset för odlingen av textilväxter i Västerbotten ha växlat
rätt avsevärt.
N ä r Linné reser genom landskapet 1732,
kommer linet endast en gång på tal med orden: "Lin ses sällan
eller aldrig". Annorlunda låter det på 1780-talet hos Hiilphers
och 1735 hos Högström i "Vetenskapsakademiens handlingar".
Enligt Hellström i "Norrlands jordbruk" ha vi ännu 1800 en avsevärd odling av textilväxter, som dock 1850 sjunkit betydligt för
att 1917 ha nedgått än mer. Man kan emellertid även iakttaga,
hur som Västerbotten i f r å g a om spånadsväxter i äldre tid dela-t sig
i två områden, ett nordligt, där företrädesvis hampa odlades, och
ett sydligt, där man hellre ägnade sig åt linet. Sålunda säger Högström f r å n Skellefteå socken, att "mest alla hemmansbrukare så
h a m p a " och Hiilphers uppger för Lövånger att alla sådde hampa
och endast ett fåtal lin. I Ume socken, där man däremot odlade lin,
fick enligt samma författare 1778 Daniel Steckséns hustru i Röbäck
t. o. m. en silverbägare för att hon var så duktig att spinna lin
och väva. Den hampodlande norra länshälften tycks fortsätta mot
norr att döma av sistnämnda källa, som förtäljer, att bönderna i
Över-Torneå socken köpte lin och bomull, medan man fick ull och
hampa på orten.
Den av gammalt linodlande södra delen av länet, till vilken även
utom de redan nämnda socknarna sluta sig Nordmaling, Åsele och
Vilhelmina, är tydligen att fatta som en förpost mot norr för det för
sin linodling berömda nedre Norrland, där särskilt Ångermanland
och Hälsingland varit de egentliga lindistrikten.
I september kom skörden av både lin och hampa. Dessa växter
skördas på ett urprimitivt sätt genom att man drar dem ur jorden
med händerna, vilket i Västerbotten kallas för att napp.
Den termen möter även i Ångermanland. Den sämre kortare hampa, som
blev kvar vid nappningen, kallades f r å n Bygdeå och norröver för
åkerfå eller akerfa. Somliga tog ej vara på det, andra beredde därav grövre garn till madrasser etc.
Sedan linet och hampan bundits till kärvar och torkats på åkern,
brukade man i norra Västerbotten slå hampan och linet mot en vägg

87:
eller över kanten av ett kar eller mot pinnarna på en harv, som
stod uppställd mot en vägg. Detta kallades att slå borti. Fröhuset
på linet kallades för knupp (Nordmaling), på hampa skall (Skellefteå).

I nedre Västerbottens avlägsnas (knjoppas Nordmaling) däremot
linknoppen på en knapphäckel, en stor kam genom vilken linstänglarna dras.
Fortast möjligt, ofta samma dag, som knoppen avlägsnats, skyn-

Bild 2. Linbråk, Tavelsjö, Umeå s:n.
Umeå Museum n:r 1188.

dar man sig att vatten eller sank linet och hampan för att hinna begagna sig av de varma dagar, som ännu finnas kvar av hösten.
H a m p a n och linet lägger man då i en klämma, ett klämmer, bildat
av tre eller fyra stänger, två över och två under, som sammanhållas av vidjor; klamret nedlägges i vatten, helst stillastående grunt
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Bild 3. Linbråk t. h. och draga, Vindeln, Degerfors s:n.
Under bråkkäften synes en lintott. På marken under ligger ett "linsteg''
(— linkärve).

vatten, som fått uppvärmas av solen, ty då går rötningen kvickare.
Sedan tynger man ned det hela med en sten, man stenar klamre
(Skellefteå). I vattnet börjar hampan och linet att övergå i förruttnelse, varigenom de limaktiga ämnena i stänglarna upplösas. Efter
omkring tre veckor är proceduren vanligen färdig och klamret tages upp, varefter en torkning, ofta på hässja, vidtager.
Vid tillfälle tar man sedan i tu med att bereda linet (rej Kalvträsk, Skellefteå). Sedan man först torkat linet i den uppvärmda
bastun, bräckas stänglarna först genom att klöbb linet och hampan
på en sten med en klöbb (Nordmaling, Åsele). Den här avbildade
klubban utgöres blott av en 6 dm. lång cylindrisk slät kavle med
handtag och kavle i ett stycke, men i södra Västerbotten växer den
ibland till en väldig skaftad storklubba. Klubbningen är mansarbete. Bräckningen fullbordas i bråkan, som på sina håll helt
tycks ha undanträngt klubban. Bråkans typ är i Västerbotten av en
ganska ålderdomlig form, som vi i Sverige företrädesvis träffa
norröver. Bråkkroppen består av en trädstam med två kvarsittande rotdelar, som tjänstgöra som ben, åt ena änden, medan en intappad stake tjänstgör som stöd åt andra hållet. Undantagsvis

89förekommer också" en ändå primitivare form, där denna stake fattas. De yngre bråkorna äro däremot försedda med fyra i bråkkroppen intappade ben.
Bråkkäften visar alltid samma typ med en längsgående fåra, vars
kanter gå ned i bråkkroppens två springor, genom vilka avfallet,
sjävet, faller ned till marken. P å äldre exemplar äro dessa springor dock ej till hela sin längd genomsläppliga för sjävet. Förmod-

Bild 4. Lindraga, Umeå s:n.
Umeå Museum n:r 2033.

ligen ha bråkorna förr ej allt varit genomsläppliga, ehuru jag ännu ej påträffat sådana i länet.
Sedan följer finberednngen. Då brukar man dra linet och hampan genom dragan, vars namn starkt varierar på de skilda målen i
länet. I Skellefteå har man till och med två dragor. Den vanliga västerbottniska dragan består av ett fyrsidigt ramverk. Käften,
som är eneggad — ej veckad som bråkkäften — är järnskodd och
vid sidorna även skodd med en eller två järn. Redskapets likhet
även i smärre detaljer med den typiska ångermanländska dragan
avbildad redan 1753 i Törnstens arbete " N ä t r a sockens linsäde"
är obestridlig. Det förefaller möjligt, att här även finnes ett direkt inflytande, som vi kunna datera. Törnsten verkade nämligen
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ivrigt för främjandet av linodlingen, och han fick på u p p d r a g av
den energiske landshövding ö r n s k ö l d året 1763 företaga en agitationsresa i Jämtland, då han med sin egen skrift i handen demonstrerade de ångermanländska metodernas förträfflighet. Nu verkar det av skäl, som jag i annat sammanhang skall framföra, troligt, att den ångermanländska dragan i samband med denna resa
.spriddes till Jämtland. Det är därför ganska sannolikt, att sprid-

Bild 5. Häcklor, Skellefteå Museum.
1. n:r 313, dat. "1677". 2. utan n:r, dat. "1756".

ningen till Västerbotten f r å n Ångermanland bör ha skett vid ungefär den tiden.
Till slut kammas eller häcklas linet på en hackel, varvid det fina
långa linet skiljes f r å n blårna, som i Västerbotten heter öster, yster
eller ister (i Skellefteå även kobben). Häckian visar i Västerbotten
de i Sverige vanliga variationerna med en eller två runda eller fyrkantiga taggställ på ett avlångt bräde. En häckla i Skellefteå museum med fyrsidigt taggställ bär det tidiga årtalet 1677; det må
nämnas, att vi i Jämtlands museum möter en häckla daterad 1637
och i Västerås museum en dylik med årtalet 1662. Tydligt är att

91:

Bild 6.

Häcklor i Umeå Museum.

Fr. vänster till höger: 1) B. 576 Umeå s:n "1730"; 2) 865 Lycksele s:n "1788";
3) 950 Ersmark, Umeå s:n; 4) B. 614 Umeå s:n; 5) 1863 Sävar s:n;
6) 772 okänd ort "1809"; 7) B. 654 Byske s:n.

redskapet är jämförelsevis gammalt i Sverige. Språkliga belägg
synas ange, att det återgår till medeltidens slut.
Märkligt nog har i Västerbotten en primitivare ersättning för
häcklan, en skaftad kam, kvarlevat till våra dagar. Den kallades
i Skellefteå socken för kamm. Typen, som är känd även f r å n Norrbotten, Dalarna, Gotland och Halland, torde vara föregångaren till
häcklan (se därom förf. i "Västsvenska folkminnen", Göteborg
1929). I Kalvträsk lär samma typ ha förekommit, dock i mera
fortskriden form med två rader taggar.
N ä r man ville ha linet riktigt fint, brukade man borst det med en
linbörst, vilket skedde i samband med spinningen. Någon g å n g
borstades även hampan. Borsten togos f r å n rygg och hals av den
numer försvunna långborstiga svinrasen och bundos ihop i små
knippen, vilka då kommo att bilda en matta; denna rullades därefter samman. Sen tog man grov sand, som man hällde uppifrån
ned mellan borsten och skilde sedan med händerna borsten f r å n
varandra, så att de kommo att stå ut åt sidorna. Därefter hallman på kåda, så att gruset fastnade, varpå man ställde linborsten
i en lagom varm ugn, tills kådan ordentligt runnit ned mellan

Bild 7. Kam, Jämteböle, Vännäs s:n.
Umeå Museum n:r B. 1116.

Bild 8.

Linet borstas. Holmö s:n,

borsten och gruskornen. Sen tog man ut linborsten ur ugnen och
skaftänden lindades om (Nysätra socken).
De västerbottniska redskapen för linets och hampans beredning
visa en högst olika ålder och ha invandrat till Västerbotten under

Bild 9. Slända (lapsk, använd vid sentrådsspinning).
Umeå museum u : r 1569.

Sorsele s:n.

mycket olika tider. Det äldsta skiktet av verktyg utgöres av klubban, kammen och borsten. Under medeltiden kommer bråkan och
mot medeltidens slut häcklan; ung är däremot dragan, som torde
ha kommit under 1700-talets senare hälft. Påfallande är att dra-
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gan helt undanträngt det äldre redskap, stångklyftan, som till våra
dagar kvarlevat i nedre N o r r l a n d ; likaså att skäktkniven under
sitt framträngande mot norr gjort halt vid Ångermanlands södra
gräns.
N ä r så linet och hampan voro färdiga till spinning, tog kvinnan i forna tiders Västerbotten f r a m sin slända. Detta redskap är
visserligen försvunnet f r å n de västerbottniska allmogehemmen, men
det kvarlever till våra dagar hos lapparna, som använda den vid

Bild 10. Spinnkors. Sorsele och Tärna s:n.
Umeå Mus. n:ris 1562 och 1563.

spinning av sentråd. Dessa ha tydligen lånat sländan f r å n sina
grannar, därom vittnar både dess namn och dess utseende hos dem.
Västerbottenslapparna kalla den snaldeje (Drake "Västerbottensl a p p a r n a " s. 200), ett ord som möter i en senare form i det västerbottniska ordet snäll "rulle på spinnrocken". Längre tillbaka
uppges denna slända endast ha använts, då de spunno lin- eller
ulltråd, vilken tyder på denna härkomst (Drake). Själva typen —
den lappska sländan är mestadels övertyngd, d. v. s. trissan sitter
på tenens övre del — stämmer med bevarade sländor i nedre Norrland. I stället för den krok, som sländtenen oftast bär i sin övre
ände, visar den lappska formen en fåra upptill, genom vilken tråden löper vid spinnandet, detta i likhet med en äldre svensk sländtyp. En specifik lappsk sländform visar bild 10; denna saknar
trissa och sländkrok och är istället försedd med korsarmar, vartill
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Bild 11. Spinnrock. Vännäs s:n.
Umeå Museum n:r B. 887.

Bild 12. Spinnrock. Bureå s:n.
Skellefteå Museum n:r 341.

Bild 13. Spinnrock. Umeå s:n.
Umeå Museum n:r 97.

Bild 14. Högrock. Sävar s:n.
Umeå Museum n:r 1238.
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kommer att sländan nedtill har en rörlig liten kläpp, vars uppgift
är mig okänd. Denna form är, såvitt mig är bekant, uteslutande
lappsk. Den tycks sålunda saknas ej blott bland nordbor utan
även bland finska folk. Däremot förekommer bland svenska bönder undantagsvis ett spinnkors, som dock saknar den egendomliga
kläppen på detta lappska redskap, men som eljest typologiskt nära
stämmer med detta.
När lade västerbottningarna bort att spinna på slända eller —
med andra ord — när kom spinnrocken, sländans arvtagare? J a g

Bild 15. Högrockar.
Skellefteå Museum n:ris 339 och 340.

har på annat håll med stöd av äldre källor konstaterat, att detta i
Hälsingland och Medelpad skett omkring 1700, och vi ha all anledning att förmoda, att spridningen till Västerbotten var ungefär
samtidig. Bild 11 ger nog en rätt god föreställning om huru de
första västerbottniska spinnrockarna sågo ut. Den är nämligen
ganska nära släkt med en dylik rock f r å n Ströms socken i Jämtland, daterad 1728, som nu förvaras i Östersunds museum. Rätt
ålderdomlig ter sig en rock f r å n Bureå med massivt hjul (bild 12).
På de yngre spinnrockarna i landskapet växer bröstbrädans och ekrarnas längd, medan hjulveden smalnar. Bröstbrädan får dessutom
ett mer eller mindre vågrätt läge, och de enkla ståndarna till hjulet
ersättas ibland av gaffelformiga stöd.
Västerbotten.

7
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Bild 16 a. Storrock. Umeå s:n.
Umeå Museum n:r B 975.

Bild 16 b. Detalj av storrock
från Röbäck, Umeå s:n.

Intressanta äro även några västerbottniska högrockar, d. v. s.
spinnrockar med hjulet placerat under vingtyget. Bild 14 verkar
1700-tal, yngre äro nog de i bild 15 avbildade rockarna, därifrån
bröstbrädan uppgår en ståndare, krönt med en rund träskål. Högrocken torde i Västerbotten i ålder nästan kunna tävla med den
vanliga spinnrocken.

Bild 18.

Toriiformiga linfästen med toppkam i Umeå Museum.
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I Västerbotten har storrocken varit ganska spridd. Till typen är
den långt primitivare än både spinnrock och högrock. Där möter
nämligen sländan nästan helt i sin gamla form, ehuru kombinerad
med ett draghjul, som vevas för hand. Trots dess mycket primitiva konstruktion är dock den till typen så ålderdomliga storrocken
först införd i Sverige ett bra stycke f r a m på 1700-talet i samband
med den då starkt ökade importen av bomull. Härför talar bl. a.
även dess västerbottniska namn, bomullsrock i Nysätra och fabriks-

Bild 19.

Rockbladskammar i Umeå Museum.

rock i Kalvträsk, Nysätra och Skellefteå socknar. De av mig kända västerbottniska storrockarna verka alla 1800-tal; en dyl. i Umeå
museum är märkt 1861.
N ä r man sysslar med linspånad, hör till spinnrockens utrustning
också ett linfäste, placerat i den f r å n rockens bröst uppstigande
s. k. armen. Av sådana linfästen äga de västerbottniska museerna
rika samlingar; detta beror på att linfästena i Västerbotten liksom
i så många andra delar av vårt land haft karaktär av friargåvor,
som det hette i Västerbotten. Vanligen skar man dem då man låg
ute i själfisket.
Äldst äro de i bild 17 återgivna tornformiga linfästena eller
rockhuvudena, som man kallar dem i Västerbotten; de visa nämligen dekorativa former, som starkt erinra om överdelen — "huvudet" — på de långa käppar, som före spinnrockens dagar, alltså
före 1700 var rockhuvudets föregångare. Det tornformiga rockhuvudet antar så småningom alltmer utsirade former, där den väs-
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terbottniske slöjdarens kniv firar verkliga triumfer. Ibland krönes
torntypen med en kam, en form som vi kunna följa mot söder
t. o. m. Hälsingland, där den måhända har sitt ursprung, även om
typen fått sitt andra hem i Västerbotten (bild 18). Med det tornformiga linfästet med toppkam konkurrerar emellertid ett linfäste av
helt annat utseende, nämligen den brädformiga rockbladskammen.
Denna som i Västerbotten kallas för linkam, har i Sverige sitt viktigaste utbredningsområde i Västerbotten. Här har typen varit po-

Bild 20. Rockbladskammar. Umeå s:n.
Umeå Museum n:r B 453 "1875" och n:r 1873.

pulärare än på andra håll, vilket även f r a m g å r av dess stora variationsbredd. Typer med både en, två och tre kamrar äro vanliga. Linkammen, som utanför Västerbotten i frekvens avtager
mot både norr och söder, har egendomligt nog en livaktig koloni i
trakten av Östhammar i Uppland. De där förekommande kammarna äro dock i regel något kortare. Däremot saknas i Västerbotten varje spår av kamlösa rockblad, vilka ha sitt utbredningscentrum i Roslagen, men eljest förekomma efter hela östkusten,
söderöver ända ned till Oskarshamnstrakten. I det stora hela verka dessa linfästen ganska unga. Intet av dem är äldre än 1800-
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talet. Mellan de olika typerna har en viss arbetsfördelning kommit
till stånd, i det att blånor lindas runt den tornformiga typen, medan det finare långa linet fästes vid kam.
Med avseende på rockbladskammens härstamning möter vi den
i stark formrikedom på andra sidan Bottniska viken i trakten av
Vasa, och vi ha all anledning att förmoda att den kommit till Västerbotten över Kvarken. Ytterst är kamformen kommen f r å n Östeuropa. Det tornformiga linfästet med toppkam är utgången f r å n
den urgamla linkäppen, men kammen har den f r å n en annan form
av de östeuropeiska linfästena, där kammen sitter på en käppliknande underdel. Också den formen träffas på andra sidan Bottniska viken.

Bild 21.

Gumma som spinner lin från rockbladskammen.
Kolaboda, Nysätra s:n.

V I S A N OM »ÄLSKAREN V I D

GLUGGEN»

Av H. M N - P A L M G R E N .

O

r 1908 behandlade doktor Josua Mjöberg i en uppsats i Svenska Landsmålen (H. 1 sid. 65 ff.) den egendomliga gamla
folkvisan om "älskaren vid gluggen". Från Norrland var vid
denna tidpunkt visan känd i allenast tre varianter, samtliga upptecknade i Ångermanland.
Sommaren 1927 fann fil. lic. Seth Larsson i Svenska Landsmålsarkivets i Uppsala samlingar en gammal uppteckning av samma
visa, gjord av den gamle umeåkomministern J. A. Linder (1783—
1877) och enligt påskrift härstammande f r å n norra Västerbotten.
Uppteckningen var rubricerad som "Vaggvisa" och försedd med
melodiuppteckning. På manuskriptet fanns även nedanstående anteckning:
Om denna '"Vaggvisa" har professor Säve lemnat följ upplysningar :
"En munk plägade besöka en gift kvinna, och när munken kom
och tittade i fönstret underrättade hon honom genom sin vaggsång,
om mannen ("stydjen")
var hemma."
Samtidigt som d:r Seth Larssons intressanta och värdefulla arkivfynd kom till Hembygdsföreningens kännedom, inflöt till föreningens arkiv ännu en uppteckning av samma visa, denna gång f r å n
Skellefteå landsförsamling. Insändare var folkskolläraren Gustaf
Renhorn i Skellefteå som också själv gjorde uppteckningen. Den
renhornska varianten av visan om "älskaren vid gluggen" var långt
utförligare än Linders. Medan Linders manuskript sålunda blott
upptager en enda strof, har Renhorns variant tre. Tyvärr saknar
emellertid den senare melodiuppteckningen.
I årsboken 1927 (sid. 91 ff.) publicerades bägge dessa uppteckningar jämte en kortfattad redogörelse för Mjöbergs forskningsresultat rörande den egenartade vaggvisans ursprung. Såsom av denna redogörelse framgick, tillhör visan den folkviseskatt, som genom
muntlig tradition fortlevat hos vår allmoge alltsedan katolsk tid.
Själva upphovet till visan är, såsom Mjöberg till full evidens ådalagt, att söka hos den frivole renässansdiktaren Boccaccio. Sjunde
dagens första berättelse i den berömda Decamerone-cykeln återgår
exakt samma situation, som den svenska vaggvisan med burleskt pikanteri åskådliggör.
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Ehuru visan enligt Mjöberg är en av de populäraste och mest utbredda inom hela Skandinavien, var det närmast en överraskning
att finna, att den även hos den allvarliga och fromma befolkningen
i våra nordliga bygder vunnit så fast fotfäste, att den kunnat intill
våra dagar bevaras på den muntliga traditionens väg. En förmodan att såväl den Linderska som den Renhornska uppteckningen av
visan vore att anse som kuriositeter utan direkt beviskraft, då det
gällde att bedöma, huruvida visan verkligen haft en vidsträcktare
utbredning bland Västerbottens allmoge, låg nära till hands. Det
vill emellertid synas, som en dylik teori vore förhastad. Sålunda hava under de två sistförflutna somrarna två nya, fullständiga
varianter av vaggvisan upptecknats inom länet. Bägge härstamma
f r å n Degerfors socken, där de upptecknats, den första i Granön,
1931, den andra i Brånet, Hällnäs, 1932. Upptecknare har i båda
fallen varit lärarinnan fröken Ingrid Pettersson, Västerhiske.
De båda Degerforsvarianterna överensstämma sins emellan mycket nära och ansluta sig. f. ö. även direkt till den Renhornska varianten f r å n Skellefteå. Av Degerfors-uppteckningarna må för Hällnäs-varianten som en kuriös detalj antecknas, att första strofens inledningsrad tydligen rönt inflytande av visan om liten Karin.
Jämföras de västerbottniska varianterna av denna visa med de
uppteckningar som gjorts av visan såväl i Sverige f. ö. som i de andra skandinaviska länderna (från Finland t. ex. föreligger icke
mindre än elva uppteckningar, såväl svensk- som finskspråkiga*)
f r a m g å r genast att visan häruppe, i hur utförlig form den än bevarats, städse saknar en för densamma mycket viktig detalj som
går tillbaka på originalnovellen i Decamerone.
För att varsko älskaren brukade hustrun utanför stugväggen
upphänga ett föremål (en åsneskalle enl. Decameron, enl. de finska
varianterna en "stubb" (underkjol) eller en "klubb" (vinterplagg)
till tecken för besökaren att husfadern icke var hemma. Vid det av
visans berättelse angivna tillfället hade kvinnan emellertid glömt att
taga in "tecknet", trots att gubben var hemma. Hon sjunger då:
"Räfsati går på ängen, lilla vännen min.
Gubben ligger i sängen, kom du nu inte in.
Fast
i går a f s e jag g lö mde stubben
på
väggen.
Jag tror att karVn
är viller och gaVn
som inte kan höra att gubben är hemma,
tusi lulli lullan lej".
(Korsnäs, Österbotten).
*) Se Budkavlen 1932, H. 1, utgiven av Åbo Akademi.
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Tyvärr kunde upptecknaren av de båda Degerfors-varianterna ej
medtaga en uppteckning av de melodier, som i bägge fallen förefunnos. En dylik komplettering skall emellertid, därest den visar
sig möjlig att åstadkommas, genom Hembygdsföreningens försorg
snarast företagas.
I det följande publiceras nu samtliga de fyra varianter av visan
om "Älskaren vid gluggen", som hitills äro kända i Västerbotten.
Två av dem ha, som ovan nämnts, tidigare varit införda i årsboken
(1927) men för jämförelsens och översiktlighetens skull har red.
ansett det vara av värde att få det intressanta materialet sammanfört. Början göres därför med den Linderska varianten:
" V I S A N O M Ä L S K A R E N VID G L U G G E N " .
I.
Vaggvisa f r å n norra Västerbotten uppteckn. av J. A. Linder 1873.

Titt er du i gludjen, lill kår säten min.
Stydjen är i sängen; kom inte in!
Jag tror att kar'n
är viller och gaVn
som inte kan höra, att stydjen är hemma.
Vyss, vyss, stydjen är hemma,
vyss, vyss, vyss, jag

vyss.

II.
Samma visa upptecknad av G. Renhorn 1927 i Skellefteå lfs.
En kvinna satt och vaggade sitt barn. Hon var gift för pengars
skull med en gammal man, som hon kallade Gråskägg. Men hon
hade en ung älskare, som kom till henne om kvällen. För att varsko honom sjöng hon följande vaggvisa för sitt barn:
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"Jag ser ditt väna öga
tussa, lulla, vännen min.
I morgon skall Gråskägg till kvarnen
tussa, lulla, vännen min.
Men att du icke kan höra
att far är hemma, far är hemma
tussa, lulla, vännen min.
Barnen, dem ligger och sover
tussa, lulla, vännen min.
Och nyckeln hänger pä taket
tussa, lulla, vännen min.
Men att du icke kan höra
att far är hemma, far är hemma
tussa, lulla, vännen min.
Då säger
Gråskägg:
"Men hvad sjung' du nu,

käring?"

"Jag måste väl nänting få sjunga
tussa, lulla, vännen min.
Så ej små barnen, de gråta
tussa, lulla, vännen min.
Tussa, lulla, gulla snälla
som kom till mej om kvälla.
Men att du icke kan höra
att far är hemma, far är hemma
tussa, lulla, vännen min.
(Den, som meddelat visan, har i sin barndom hört den sjungas
av sin farmor.)
III.
Upptecknad av Ingrid Pettersson i Granön, Degerfors 1931.
En u n g kvinna gift med en gammal man hade en älskare, som
brukade besöka henne, när mannen var borta, Ibland kom älskaren
utanför fönstret, även när mannen var hemma. Hon började då
vagga sitt lilla barn under sång och i sången lade hon in varningsord till den, som stod utanför fönstret. Hennes s å n g formade sig
så h ä r :
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Jag ser ditt milda öga igenom fönstret
du får ej komma in,
tusse lulla, min lilla gulla snälla,
som gå till mig om kvälla,
som inte kan se, att far är hemma,
far är hemma, far är hemma,
tusse lullan, lullan lej.

höga

Och hästarna går pä ängen
för lilla vännen min.
Gråskägget ligger i sängen,
du får ej komma in
tusse lulla, min lilla gulla snälla, etc.
Men kom till mig i morgon kväll
den tid då hanen gal.
Då är Gråskägget
borta,
han är till kvarn och mal,
tusse lulla, min lilla gulla snälla, etc.
( N ä r kvinnan sjungit detta blev hennes man ond och frågade, vad
hon sjöng för 'tokfolen' (dumheter). Hon fortsatte då:
Visst jet ja' få sjunga för lilla vännen
att icke småbarnena
gråta,
du får ej komma in,
du får ej komma in,
tusse lulla, min lilla gulla snälla, etc.

min

(Meddelad av Olof Nilsson, Granön).
IV.
Upptecknad av Ingrid Pettersson, Västerhiske.
Säg mig lilla Karin
var har du lagt nyckeln din?
Gråskägget ligger vaket,
du får ej komma in.
Tusse lulla, du lilla gulla snälla,
som gå till mig om kvälla,
som inte kan höra att far är hemma, far är
tusselullan, lullan lej.

hemma,
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Nyckelen ligger på taket
för lilla vännen min.
Gråskägget ligger vaket,
Tusse lulla, du Ulla gulla snälla,
som gå till mig om kvälla,
som inte kan höra . . . etc.
Hästen går uppå ängen
clu lilla vännen min.
Gråskägget ligger vaket,
du får ej komma in.
Tusse lulla, du lilla gulla snälla,
som gå till mig om kvälla,
som inte kan höra ... etc.
Jag måste väl något få sjunga
för lilla vännen min,
så att inte småbarnen ska' gråta,
du får inte komma in.
Tusse lulla, du lilla gulla snälla,
som gå till mig om kvälla,
som inte kan höra ... etc.
Och kom till mig i morron
förrän hanen gal,
då är Gråskägget
borta,
han är till kvarn och mal.
Tusse lulla, du lilla gulla snälla,
som gå till mig om kvälla,
du får ej komma in.
(Meddelad av Jonas Lindmark, Brånet, Hällnäs, Degerfors s:n.)

M A G N U S STRIDSBERG O C H DEN SVENSKA
T R Ö S K V A G N E N Ä N EN G Å N G .
Av GÖSTA BERG.

I

förra årgången av "Västerbotten" försökte jag att i korthet teckna
den svenska tröskvagnens historia. Därvid berördes också den
grundläggande betydelsen av Härnösandslektorn Magnus Stridsbergs uppfinning. I detta sammanhang yttrade jag bland annat:
"Stridsberg själv har veterligen icke någonstädes själv gripit pennan för att redogöra eller propagera för sina uppfinningar" (sid.
174).
Rätt snart efter det att min uppsats blivit tryckt, fann jag, att detta
påstående var oriktigt. Stridsberg har verkligen — och till och
med vid två olika tillfällen — skildrat sin uppfinning. Den ena
gången skedde det i Vetenskapsakademiens handlingar år 1754.
Han lämnar där beskrivning på en loge av originell art, med uppfällbara luckor, som när logen icke användes, skyddade den mot
nederbörden, fig. 1. Därefter följer en skildring av, hur författaren
låtit anställa "trösknings-processen med hästar och vagn jämte slagor på de långa logarna". Sedan säden är utbredd och hästarna
spända för tröskvagnen, som ses till vänster å fig. 2, "köres han
f r å n bron utåt logen til den andra bron: där han icke vändes, utan
karlen rycker upp skakel-kroken, vänder om hästarna och nedfäller berörda krok i den ändan på vagnen, som vetter åt logen, sätter
sig sedan på vagnen och åker samma väg tilbaka".
Om den tid tröskningen tog med denna nya metod, som ändå ans å g s innebära en stor besparing, anför jag ytterligare Stridsbergs
egna ord: "Med denna fram- och återkörslen fortfares 1/4 tima
först i sakta mak, men sedan halmen lagt sig neder, köres i lunk,
och när det är bestält, komma fyra hjon, och tröska med slagor, under det att vagnen köres åter 1/4 tima. Dessa tröskare börja två
på hvar ända och mötas til slut midt på logen. De stiga til sido
och innehålla några slag, så länge vagnen köres förbi, men sedan
fortfara de med arbetet, som sagt är. N ä r desse tröskare möts åt,
uppehälles med körning och tröskning: hvarefter halmen vändes
om och en lika tröskning åter fortsättes 1/2 tima, eller til dess säden
finnes vara alldeles uttröskad, och så vidare med de följande lagen"
(anförda handlingar, sid. 168 f.)
Andra gången Stridsberg yttrar sig i ämnet är i en liten själv-
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ständig skrift, Landtbrukets rätta Högd, uti Rön och Machiner,
Fädernes-Landet till tienst, föreställt, tryckt i Stockholm 1761. Fjärde kapitlet handlar om "Sädens rigande (d. v. s. torkande i ria)
och tröskande" och här finner man en god och översiktlig skildring
av den Stridsbergska tröskvagnens utveckling intill år 1760 (sid.
46—51). " N ä r Gud wälsignat Åhrs-wäxten, at den oskadder blif-

Fig. 1.

Långloge för tröskning med vagn. Efter Vetenskapsakademiens
handlingar 1754.

wit inbärgat", säger författaren här, "åligger Landtmannen ett det
drygaste och kåstsammaste arbete, i thet han måste anwända mäst
hela wintern till thess upptröskande, och eftersättia mycket annat
nyttigt arbete, hvarmed han kunde sig förkåfra". M å n g a voro också
de som uppfunnit maskiner för att underlätta arbetet, men "som the
förekommit mig såsom owaracktige och till detta arbete sig ej väl
lämpande; ty föll mig i tanckarna, om icke Säden med Hiul kunde

Fig. 2.

Långloge för tröskning med vagn, som synes till vänster.
Efter Vetenskapsakademiens handlingar 1754.

uttröskas, när man ställte många Hiul innom hwarandra, nästan i
en dubbel triangel, och logen thär effter blefwe l ä m p a d ? " Stridsberg
hade låtit göra en sådan "af gamla Kiärre-hiul" och fann, att det
gick " n å g o r l u n d a " att härmed tröska korn, men att rågen kunde
"intet härmed väl uttröskas". Han gjorde då den förbättringen att
placera två hjul på var nav och uppbyggde nu en ordentlig tröskloge med hässjor under tak på båda sidor. "Twenne sådana bygg-
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de jag sedan effter anmodan, på södra orten, men, som det befants,.
at med Råg-tröskningen ej gick så wäl som med Kornets; ty blef
thenna invention ej så begiärlig på then orten".
Den outtröttlige Stridsberg fann emellertid snart på nya förbättringar, bland annat bestående i att tre hjul sattes på varje nav (jämför de i min uppsats, fig. 4, avbildade hjulen f r å n Gideå socken,
Ångermanland). Man får även där veta, att, att "sedan begynte en
del af Prästerskapet at effterbygga, och nu brukas han (tröskvagnen) äfvenwäl af en hoper Bönder i Norrland, som årligen byg- ga then ena efter then andra". Slutligen har man låtit gjuta tröskvagnhjulen i tackjärn, varigenom tyngden och därmed "effecten på
seger r å g " blev större. De som ville studera en sådan modell, hänvisas av Stridsberg till "them, som i Stockholm äro innehafware af
thensamma: såsom hoos Herr Bryggare Ålderman Ström på Södermalm, med flera".
Som synes bestyrka Magnus Stridsbergs nu refererade uppsatser
på det stora hela taget den uppfattning, jag framlade i denna årsbok 1931. Märkligast är onekligen att intet nämnes om den jämntjocka tröskvälten, använd i långloge. Enligt Pehr Hellzéns bestämda uppgift var ju Stridsberg "förste Inventor af dessa Tröskmachiner, så af Vagn som Vältar", och uppfinnaren hade till och
med "efter sin förfarenhet, mera förtroende til Vältarne" (jämför
min uppsats, sid. 175). Detta kan knappast innebära annat än att
Stridsberg först efter utgivandet av sina Rön och machiner, alltså
efter 1761, verkställt denna nya modifikation av sin uppfinning.
Han blev visserligen f r å n och med detta år permanent tjänstledig
f r å n sin lektorsbefattning i Härnösand på grund av sjukdom, m e n .
avled först 1771 (min uppsats, sid. 174).

B O P L A T S - )
Av O T T O NORDENFORS.

Hinkstången pekar i högan sky
över de fyra taken,
alla med spånen gråa som bly
enligt den gängse smaken:
husbondstugan med farstuholk,
kreaturslängan, som lutar,
byggningen gjord åt förmånsfolk,
logen med åtta knutar.
Inga klungor av skonade träd
skugga den gröna planen.
Vännen, som vårdas, är åkerns säd,
fienden björken och granen.
Skam åt den, som in på sin port
släpper den hungriga skogen!
Motas den inte, så slukar den fort
allt, vad man vunnit med plogen.
Unghästen löper med odygdsmin
undan betslingsförsöket,
nafsar i yran en bit gardin
ur ett fönster i köket.
Småbarnen leka med stoj och bråk
nära den farliga brunnen.
Mor kommer ut; och landets språk
rinner i ramsor ur munnen.
Så ser det ut, där folket bor
nära den alstrande jorden,
jorden, som lämnar, knapp eller stor,
födan för krubban och borden.
Lugnt förflyter, när dagen är lång,
livet på hemmanens lotter,
innan liarna börja sin gång
under den brådskande slåtter.
*) Ur diktsamlingen Färden mot norr, P. A. Norstedt & Söner, Sthlm 1932.

OM J O R D D R A G N I N G O C H
PÅNYTTFÖDELSE.

Från Västerbotten

ANNAN

och Mora sten till Jordan och

Gilgal.

Av H U G O J U N G N E R .

Jorden, allas vår moder (Syrak 40: 1).
Vad betyda dessa stenar? (Jos. 4 : 6 , 2 1 ) .

D

e flesta västerbottningar känna till, att de gamle i världen brukade bota sjuka genom att " j o r d d r a g a " dem. Nu är seden i
utdöende, men på f a r f a r s och morfars tid var den mycket
livskraftig. N ä r intet annat hjälpte mot "riset", fick man försöka
med den f r å n fäderna övertagna jorddragningen eller ett liknande
medel. Det kan vara mödan värt att efterforska grunden till detta
bruk och uppleta med denna sed besläktade handlingar och tänkesätt i forna tider. Det blir en vandring bortåt genom århundradena. Som vägen är lång, räcker det knappast att draga på sjumilastövlar. Det är kanske bäst att ta ett halvt årtusende i steget. Först
sätta vi emellertid ned foten redan vid mitten av 1800-talet. Vid
den tiden levde ännu de gamla sedvänjorna i tämligen oförminskad kraft. Den nya tiden med dess industrialism hade ännu ej i
grunden förändrat traditionella åsikter beträffande läkemetoder och
dylikt. Den bild av jorddragningsförfarandet, som senare uppteckningar ge, ägde då ännu långt mer än kuriositetsintresse. Sedan
vi dröjt något på foten vid detta första steg, måste de andra tas så
mycket snabbare. Med ett steg till äro vi alltså framme vid den
tid (1350), då Magnus Eriksson gav vårt folk en landslag och lät
skriva i denna lag, att kungaval skulle ske vid Mora sten. Nästa
steg för oss till Ansgars tid, omkr. 850. Efter ytterligare ett par
steg ha vi kommit bortom Kristi födelse. Därmed äro vi inne på
en tid, då många kultur- och religionsströmningar mötas och blandas. Men i denna lilla uppsats kunna vi ej uppehålla oss vid vare
sig greker eller romare, kelter eller egyptier, än mindre vid våra
egna förfäder, som ej efterlämnat några skriftliga uppteckningar
f r å n så avlägsna tider. Vi hålla oss i stället till en för alla bekant
Västerbotten.

8
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historia, den bibliska, och skola finna, att grundtanken i jorddragningsseden torde ha vissa motsvarigheter även hos israeliterna under mycket avlägsna tider. — Den som genast vill orientera sig
över de olika etapperna kan göra det på den lilla schematiska översiktskissen (bild 8). Så till vandringen!

1.

JORDDRAGNING I VÄSTERBOTTEN.

Vid åtskilliga tillfällen har i denna årsbok 1 ) omtalats bruket att
" d r a g a " sjuka barn genom olika slags hål och öppningar. Särskilt för att vinna bot mot engelska sjukan ("riset) 2 ), stundom
andra barnsjukdomar, har man dragit eller fört den sjuke genom
en g å n g i jorden, under rötterna på en stubbe, under en uppgrävd
strimla av grästorv eller ock genom ett hål i ett träd, en naturvuxen
träring, ett uppsplitsat eller isärkilat träd, en sele eller dyl. Då
uttrycket "jorddragning" sålunda ej täcker hela företeelsen, användas i litteraturen också andra termer, i Sverige särskilt den av etnologen N. E. Hammarstedt föreslagna s m ö j n i n g , av s m ö j a,
d. v. s. s m y g a , s t i c k a , t r ä d a
in.
Som grund för den följande framställningen må de västerbottniska uppteckningarna om " d r a g n i n g " till sitt huvudsakliga innehåll här anföras 3 ).
Jorddragning. " M a r i a L. och jag d r o g 'n Helmer genom torven. I ett
stordike g j o r d e vi två hål med en gång emellan. Och i solnedgången d r o g
vi pojken på rygg genom torven. Vi drog'en tre gånger, och för var gång
lyfte vi u p p honom. Ingen sa ordet" (Skellefteå sn. Ark. Å. 1924—25, s. 61).
— Mot "jordbundet ris" d r o g s barnet genom jorden. Är en flicka sjuk, skall
dragningen utföras av två gossar, var och en förstfödd i sin familj. Är en
*) Västerbotten. Västerbottens Läns Hembygdsförenings årsbok. Se 1920,
s. 60 ff. (R. Jirlow, En urgammal läkemetod) samt 1924—1925, s. 61, 69, 80 f.;
1930, s. 115. För detta folkbruk i sin helhet se N. E. Hammarstedt, Svensk
forntro och folksed i bild och ord, h. 1, 1920, s. 30 ff. (Vårdbundna träd),
Louise Hagberg, Några anteckningar om "smöjning" i Etnologiska studier
tillägnade Nils Edvard Hammarstedt, 1921, s. 171 ff., och J. S. Möller, Fester
o g Hojtider i gamle Dage, 1929, s. 122 ff. med i dessa arbeten citerad litteratur.
-') Om de nordiska namnen på rachitis se Hj. Falk i Maal og Minne 1921,
s. 18 ff.
3
) I källhänvisningar är Å. = Årsboken "Västerbotten", A r k . = Västerbotten Läns Hembygdsförenings arkiv, N. M. a r k . — Nordiska Museets arkiv, K r . = Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, R i e t z — Svenskt dialekt-lexikon av J. E. Rietz, W W- — HylténCavallius, Wärend och Wirdarne- (Sthlm 1921). För upplysningar ur Hembygdsarkivet liksom för bestyret med bilder av "valbunna t r ä " i museerna står
jag i tacksamhetsskuld till Intendenten Holger Möllman-Palmgren.
Denna
lilla uppsats åtföljes av förf:s hälsning till vänner i Västerbotten.
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Bild 1. Valbundna trän i Umeå Museum.

gosse sjuk, skola två förstfödda flickor "draga". Barnet, som har sina vanliga kläder på men utanpå är insvept i ett lakan, avhämtas av den kloka gumman. Barnet d r a s sedan 3 onsdagskvällar å rad under fullkomlig tystnad genom jorden, 3 gånger för var kväll vid solnedgången. Barnet dragés alltid
åt samma håll (Sandvik, Holmsunds sn. Ark. Å. 1920, s. 62). — Mot " r i s " drog o s barn med fötterna före 3 torsdagskvällar å rad en gång genom en jordbacke. Den som visste, hur kuren skulle gå till, aktade sig noga för att
(inte; sic) "lära bort konsten" (Hörnefors sn. Ark.). — Sjuka barn d r o g o s
genom jorden, genom ett hål, av två gummor under tystnad. Man ser ännu
hål därefter (Qranön, Degerfors sn. Ark.). — Å platsen för det nya folkskoleseminariet i Umeå fanns tidigare vid kanten av ett dike snett ned genom
jorden ett hål, genom vilket barn d r o g o s (Å 1920, s. 62). — Om ett barn
skulle botas, jorddrog man det genom ett hål i en dikesren fram och tillbaka
(Umeå sn. Ark.). — Mot barnsjukdomar, särskilt engelska sjukan, d r o g o s barn
3 gånger genom ett hål, som härför grävts genom en liten kulle. Två personer skulle hjälpas åt under tystnad (Åmsele, Degerfors sn., Robertsfors,
Bygdeå sn. Ark.). — "Skulle barnet dras genom j o 1 a, grävdes det ut en
liten tunnel att d r a barnet genom. T r e torsdagskvällar å rad just när solen
stod så, att dess strålar föllo in i den grävda tunneln, skulle dragningen
företagas. Barnet skulle stoppas ned med huvudet före av en person och tag a s emot på tunnelns andra sida av en annan person, vilken räckte barnet
tillbaka till den första personen. Hela proceduren skulle gå a n s c h ö n s ,
d. v. s. motsols" (Degerfors sn. Ingrid Pettersson, Å. 1930, s. 115). —
Om ett barn var sjukligt och svagt, d r o g s det genom jorden. En person
ställde sig då med barnet ovanför en gång genom jorden och stoppade det
med benen före genom hålet, varefter en annan d r o g fram barnet ur gången
och lyfte det över till den som stod ovanför. Det skedde 3 gånger under tystnad (Vännäs sn. Ark.). — Om ett barn "råkade ut för ont", d. v. s. fick den
s. k. engelska sjukan, skulle man draga det genom ett hål i jorden. Man
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borde också tillse, att man d r o g barnet mot solen. Detta var ett säkert botemedel (Vilhelmina sn. Ark. Å. 1924—25, s. 80). — "Från Örträsk berättas
hur man där genomgrävde en mot söder vettande jordhög, i vilken lades ett
o r ö r t knappnålsbrev, varefter det sjuka barnet d r o g s genom det sålunda
uppståndna hålet. Det skulle ske under tystnad tre torsdagskvällar å rad,
och barnet sades då vara så bundet vid jorden, att man måste dra det genom
jorden, vilket märktes på att barnet icke kunde gå och hade mörka ringar
kring fotleden" (Å. 1920, s. 62). — I Rundvik i Nordmaling d r o g man under
tystnad barn genom jorden efter solnedgången tre torsdagskvällar å rad.
Även om månen var i tillväxt eller avtagande tillskrevs ett visst inflytande.
På vägen till platsen fick man icke tala och icke heller hälsa, om man mötte
någon bekant, ty då skulle kuren misslyckas (Å. 1920, s. 62).
Torvdragning. En om den kända formen för ingående av ett fornnordiskt
fostbrödralag erinrande avart av jorddragningen omtalas även. "Från Skellefteå socken skildras en form av jorddragning, varvid man skar ut en lång
smal remsa av gräsmattan, dock så att ändarna sutto fast i den övriga grästorven. Remsan lyftes så upp på mitten, en pinne sattes under till stöd, och
genom det sålunda bildade valvet d r o g s barnet" (Å. 1920, s. 62). En av Gustaf
Renhorn efter Fanny Holmlund upptecknad notis härom lyder (Å. 1924—25,
s. 69. Ark.). "Engelska sjukan hos småbarn botades genom jorddragning.
Man lossade en jordtorva från 2 sidor, så att torvan hängde fast med jorden.
Tigande d r o g man barnet genom hålet en torsdagskväll". Från Mjödvattnet,
Burträsks sn, omtalas, att man ibland tog upp "en jordtorva och d r o g barnet
under" (Ark.). Dragning genom torv kan ersättas av strykning med torv
(jfr sid. 122).
Rot- och siubbdragning. Ett botemedel mot engelska sjukan var att stoppa
barnet under en gran- eller tallrot, som växt så högt, att man kunde stoppa
barnet under roten (Vilhelmina sn. Ark.). " N ä r man botade dem som voro
valbundna, skulle barnet d r a s tre gånger genom en valbunden rot, som stiger
upp ur marken och ä r så stor, att de kunna d r a barnet igenom. De hade velat
sitta i kors med benen" (Skutskär, Nordmaling. N. M. ark. 14508, uppt. 1921
av Louise Hagberg). Å. 1920, s. 61, och Etnol. Stud. tillägn. N. E. Hammarstedt, mellan s. 176 och 177, avbildas en stubbe från Johannesfors, Sävars sn.
Mellan denna stubbes rötter ha barn dragits mot engelska sjukan. Tillvägagångssättet betecknar en övergång till träddragning.
Träddragning omtalas av R. Jirlow från Nordmalings sn, Umeå stad, Umeå,
Holmsunds, Sävars, Örträsks, Burträsks och Skellefteå snr. Ett av "riset"
lidande barn har dragits antingen genom öppningen i ett växande s. k. "valbundet" träd, d. v. s. ett träd, vars stam delat sig en bit från marken i två grenar, vilka sedan på nytt växt samman, eller genom en trädrot, som på liknande
sätt genom förväxning kommit att bilda en ögla, som även den kallades "valbunden" (Å. 1920, s. 60 f.). — Barnen drogos genom valbundet trä tre torsdagskvällar å rad mot ris (Mjödvattnet, Burträsks sn. Ark.). — Man d r o g
barn genom "valbunne trä" mot "riset" (Yttervik, Skellefteå sn. Ark.). Detsamma uppges från Umeå sn, varvidi "valbunne t r ä " förklaras som "ett hål
bildat av två sammanvuxna träd" (Ark.). — Ett dylikt träd har funnits på
Gamm-liaområdet (Å. 1920, s. 61). — "Hösten 1920 d r o g s barn genom valbundet trä h ä r " (Sandvik, Holmsunds sn. Ark.). Från det på rot stående trädet ha för samma ändamål naturbildade träringar avskilts och använts i hemmen. En sådan ring kunde lånas från gård till g å r d (Rundvik i Nordmalings
sn. Å. 1920, s. 61). Dylika trän finnas på museerna i Umeå (4 st., se fig. 1)
och Skellefteå (3 st.), och flera sådana "vårdbundna träd" — från andra
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delar av Sverige — avbildas hos Hammarstedt, Svensk forntro och folksed i bild och ord, h. 1, s. 31 if. — "Ett valbundet trä tages in i ett rum.
Just i solnedgången vändes träet mot solen. Sen d r a s barnet motsols under
tystnad 3 torsdagskvällar å rad genom hålet av en förstfödd kvinna, om det
är en gosse, och tvärtom" (Bergsholmen, Skellefteå sn. Ark.). — I Sörfors
vid Umeälven (Umeå landsf.) såg J. O. Högstadius den 3 juli 1875 i ett kök
"en ö g l a av trä, 25 centim. hög, som stod mellan tvenne köksstolar".
Ett sjukt barn skulle "nu, för att bli friskt, trädas tre gånger genom denna
ögla, som på folkspråket kallas " v a l b u n d e t " , en söndags kväll och två
torsdags kvällar i rad; under tiden skulle valbundet stå mellan två stolar, så
som vi funno det" (Svenska Turistföreningens årsskrift 1893, s. 27 f.).

Bild 2.

"Valbundet" trä.

Ottonträsk, Degerfors s:n.

Dragning genom sele. "Ett annat botemedel för samma sjukdom (engelska
sjukan) var att draga barnet genom en sele. Detta har företagits med en
kvinna, som ännu lever 1924" (Vilhelmina sn. Ark. Å. 1924—25, s. 81).
Dragning genom sele är även känt från Nordmalings och Örträsks snr (Å.
1920, s. 60), genom h i n g s t - s e l e från Degerfors sn (Å. 1930, s. 115). Till
belysning av bruket må anföras, att i Säbrå i Ångermanland b a r n brukade
dragas genom en sele, "som strax förut legat på en svettig häst" (Ark.).
Andra sätt för dragning av sjuka barn omtalas någon gång från Västerbotten (Å. 1920, s. 61 (slåarna i stolar), 1930, s. 115).
Från skilda trakter utanför Västerbotten uppges, att man för smöjning i
stället för naturbildade ringar av trä använt andra högst skiftande hålförsedda
föremål såsom garnhärvor, ringformiga bröd (Hammarstedt, a. a. s. 30), ett
fönster, en stege (Folkminnen och folktankar I, 1914, s. 154, II, 1915, s. 47),
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skaklar, vävstolar, benställningen på en tolvslåstol, gärdesgårdar, hässjestänger, grindhål, husgluggar, kittelhandtag, likbårar, spinnrockssnören o. s. v.
(Louise Hagberg i Etnol. Stud., s. 180; jfr H. Rosén, O m dödsrike och dödsbruk i fornnordisk religion, s. 209 f.).

Den bild av ifrågavarande läkemetod, som det västerbottniska
materialet ger, må kompletteras med den beskrivning av samma
bruk, som Norrlandskännaren Johan Nordlander med särskild hänsyn till förhållandena i Ångermanland för 50 år sedan meddelade
(J. Nordlander, Om trolldom, vidskepelse och vantro hos allmogen
i Norrland i Sv. fornm. tidskr. 4, 1881, s. 119 f., jfr 5, s. 201). Enligt honom var det på 1870-talet mycket vanligt, att v i s f o l k
skulle " d r a g a " de sjuka barn, som ledo av v a 1-b u n n e n-r i s e t.
"Den vise har härför i närheten av sitt hemvist en i marken gräfd grop,
som sträcker sig i norr och söder, är omkring halfannan aln lång, tre fjerdedels aln bred och så djup, att barnet kan skjutas fram mellan bottnen och en
tvärt öfver grafvens midt qvarlemnad jordtorfva. På vägen till gropen få det
sjuka barnets moder och den vise ej tala med hvarandra, ej skratta eller le, och
råka de någon, så få de ej helsa på honom eller ens låta märka, att de se
honom. Sjelfva dragningen består deruti, att den ena skjuter barnet in i gropen från norr, och den andra tager emot det. Derpå bäres det med hufvudet
före i en halfcirkel omkring gropens norra ända. Härvid brukas, för så vidt
vi veta, ej några ord. Denna handling b ö r verkställas tre torsdagar å rad
och tre gånger hvarje dag, men alla nio dragningarna kunna äfven försiggå
på en dag.
Då det vintertiden skulle vara mycket besvärligt att gräfva sådana g r o p a r
och farligt att blottställa barnets helsa för kölden, så kan man verkställa dragningen genom en sele. Härvid uppställer man selen i samma läge, som han
har på hästen, och hufvudtaget (den rem i betslet, som går omkring hästens
hufvud) o r d n a s så, att barnet obehindradt kan trädas genom detsamma".
Vanligen är det, uppger Nordlander, fråga om små barn, men även barn
av närmare tre års ålder ha så "dragits". En stor del av befolkningen har
undergått denna kur. — Väsentligen i överensstämmelse härmed skildrar Erik
Modin, hur v a l b u n n e n r i s e fordom botades i Ångermanland genom
jorddragning (Svenska Landsmål VII: 2, 1887).

Vissa detaljer i meddelandena om jorddragningen i Västerbotten
torde vara opålitliga, beroende på att bruket är i utdöende. Så torde — mot uppgifterna f r å n några håll — torsdagen ha varit den
normala dagen för sådan "dragning". Att torsdag (eller onsdag)
så gott som alltid använts, visar, att seden är förkristlig eller åtminstone i det vänsentliga fortlevt utanför den kristna trons område. Undantagsvis har dragningen företagits på en söndag och
— åtminstone utanför Västerbotten — Jesu namn använts i löseformeln. Vidare synes barnet ursprungligen ha dragits naket och med
huvudet först Louise Hagberg, a. a. s. 182). Men i det hela få vi
en livfull och väl även riktig bild av det förfaringssätt, som tillgreps i ett av livets stora trångmål: då sjukdomen hotade barnens
liv.
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Bild 3.

Träddragning. Rasbo, Uppland (ur Etn. studier till
Hammarstedt.)

Vilken är nu den " u r s p r u n g l i g a " meningen med " d r a g n i n g e n " ?
Varför har man sökt bot på just detta sätt? Då det gäller ett säkerligen urgammalt bruk — det är känt över jorden, i Indien lika
väl som hos oss —, är det vanskligt att efterforska det ursprung-
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liga. Emellertid f r a m g å r ganska tydligt, att olika tanketrådar tvinnats samman i sedens motivering.
För en riktig förståelse av den föreställning, som ligger bakom
seden att " t r ä d d r a g a " och "jorddraga", är det av vikt att komma
till en säker uppfattning av det mångfaldigt betygade ordet v å r d b u n d e n , v a l b u n d e n , v a l b u n n e t r ä o. s. v. Senare
leden i detta sammansatta ord säger oss, att någon är b u n d e n
eller någonting b u n d e t .
Märkligt nog användes ordet — om
man tar hänsyn till uppgifterna f r å n olika delar av Sverige — som
bestämning till tre olika begrepp: om d e n s j u k e ("en valbunden man" 1 ), om s j u k d o m e n
("vårbundet ris", N. M. ark.
17312 2 ) och — vanligast — om b - o t e m e d l e t , ett t r ä d eller
t r ä ("valbunnet trä" 3 ). Tydligen har en begreppsförskjutning
medfört en utvidgning av oidets användning. Ursprungligen har
väl b u n d e n använts om den s j u k e ; senare har begreppet —
"valbundenhet" — flyttats över som bestämning till sjukdomen och
det för helandet använda medlet, ett träd eller en självvuxen trädögla. Någon gång uppges ordet "valbundet" som benämning på
själva öglan. Så i J. O. Högstadius' ovan citerade ord. (Sv. Turistfören. årsskr. 1893, s. 2 8 ) : Det sjuka barnet skulle nu "trädas tre gånger genom denna ö g l a , som på folkspråket kallas
"valbundet"
; under tiden skulle valbundet stå mellan två
stolar, så som vi funno det".
I sammansättningen v a l b u n n e n, annorstädes v å r d b u nd e n, v å 1 b u n d e n, är första leden det gamla ordet v å r d , eg.
vaktare, beskyddare, som till betydelsen delvis motsvarar vårt ord
s j ä l , vilket senare ord inkommit först genom de kristna missionärerna. Man trodde i förkristen tid på ett andra jag, en skyddsande,
en "vård", som födes med människan, ledsagar henne genom livet
och lever även efter hennes död. 4 ) "Vård", "vål", "val" hör till
samma ordstam som v å l n e (Rietz), v å l n a d , vilket ord i äldre
tid skrevs vårdnad och även betydde skyddsande, genius (Hellquist,
Sv. et. ordb.; Dahlgren, Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga
ord och talesätt i svenska språket; se v å r d n a d ) .
Ordet v a l b u n n e n är således klart till sina båda beståndsdelar; ordet betyder egentligen "bunden av v å l n e n eller v å r 1
) "Vålbundna" barn; "flickan (eller gossen) är vålbunden"; "valbönnen
man" (Hagberg, a. a. s. 176 f.).
2
) "Valbönnen rise" (Hagberg, a. a. s. 177); jfr "jordbundet ris" (Sandvik).
Till f o r m e n "valbönnen rise" jfr "kristennamnet" = n a m n e t , att man
är k r i s t e n (ärkebiskop Eidem i föredrag).
s
) I Dalarne även "vårdträd" (Hagberg, a. a. s. 178).
4
) Se Hj. Falk, "Sjelen" i hedentroen (Maal og. Minne 1926, s. 169 f.). Jfr
om v å r d , v å 1 n e W W 2 I, s. 265 ff., 340 ff.

121:
d e n " (Rietz). Att v a 1 b u n d e n är att uppfatta på detta sätt 1 ),,
f r a m g å r tydligt av det i Västerbotten förekommande ordet v a l n u p e n . " N å g o n gång kan man skadas — ehuru obetydligt — under sömnen af någon fylgja eller skyddsande, vanligen v a 1 kallad,
och man ä r d å v a l n u p e n ; eller ock säger man, att man fått sig
ett d ö n y p, hvilket är detsamma som i Småland kallas p u k a n y p . Vid varje gård finnes en v a r eller v a l , som ock därför kallas g å 1 v a r. Valen är ett godt väsen, som troget följer vissa personer, går alltid före, kan synbarligen komma åkande hem före husbonden för att ställa i ordning i rummen, går igenom dörrar, så
att det höres, o. s. v." 2 )
Att v a l b u n d e n och v a 1 n u p e n äro bildningar av samma
slag, synes uppenbart. Liksom en v a l n u p e n är "nupen av
sin val", så är tydligen en v a l b u n d e n "bunden av sin val". 3 )
Unanders meddelande ger också upplysningar av annan art. Valen
är ej (som själen i regeln) bunden vid kroppen utan uppträder
självständigt på samma sätt som vården i annan svensk folktro.
Vidare har valen — liksom vålnaden — uppenbart samband med
de dödas värld. Den som är valnupen, kan ock sägas ha fått ett
d ö n y p . En d ö d i n g har gripit i honom. D ö n y p — l i k n y p — omtalas även i Sydsverige. En gammal för några år sedan avliden västgötakvinna ville ogärna gå över en kyrkogård; hon
blev där "blånupen" (jfr nedan not 2).
Ordet v a l b u n d e n visar, vari sjukdomen består, och antyder,
huru bot skall vinnas. En valbunden människa skall l ö s a s f r å n
sin valbundenhet. Sjukdomsnamnet r i s, som blott förekommer i
norra Skandinavien och Finland, är det inlånade finska ordet
r i i s i (Falk, Maal og Minne 1921, s. 22; Hellquist, Sv. et. ordb.),
som betyder 'tvinsot hos barn, rachitis'. Senare har sjukdomsnam*) Således icke "bunden till själen" och d ä r f ö r även kroppsligen sjuk; jfr
de ej helt ekvivalenta fornisl. h a m s t o l i n n 'vansinnig' (eg. bestulen på
sin h a m, s j ä 1), nysv. m o d s t u l e n och det nytestamentliga b u n d e n
i a n d e n (dedemenos to pneumati; Apg. 20:22).
2
) Ferdinand Unander, Ett och annat ur folktron i Västerbotten. Anteckningar från tiden omkring år 1880. Ur Nordiska Museets arkiv. I Meddelanden
från Nord. Museet 1889, s. 38. — Från Närke känner man ordet v å 1 n o p p
och från Södermanland v å 1 n ö p 'blodsamling nära huden'. "Orsaken t r o s
vara, att man på något sätt misshagat en vålne, som sålunda under sömnen
hämnats "(Rietz). I samma betydelse förekommer i Västergötland 1 i k n y p.
3
) M a n kan ock jämföra det svenska ordet g a s t k r a m a d eller g a s t ak r y s t (Småland) och det danska t r o l d k r y s t (Kr. IV nr 1815, tryckfel
1812) samt möjligen svenska j o r d b u n d e n 'bunden av (ej vid?) jorden 1
och s t e n b u n d e n 'bunden av sten'. Den vanliga föreställningen, att vården
"följer människan vart hon g å r " (Rietz), låter sig ej väl förena med uppfattningen, att en valnupen eller valbunden skulle vara nupen, resp. bunden av
e n a n n a n s val, en val vilken som helst.
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net associerats med det inhemska ordet r i s 'plåga, straff'. "Vårbundet ris", "valbönnen rise" är väl från början den sjukdom, som
består i "valbundenhet". Senare har "vårbundet ris" blivit ett ris,
bundet av valen till människans tuktan. Den nutida betydelsen av
ordet " r i s " belyses av västerbottn. g u s s r i s 'gudsstraff', k og u s s r i s e (Årsboken 1922, s. 67).
V å r d b u n d n a , valb u n n a t r ä ( d ) äro sådana, som uppvisa ett av en v a l gjort
band, en öglering 1. dyl. Men varför har då valen gjort sådana träband, och hur kunna dessa ha en sådan lösande verkan? Svaret
på den första frågan torde f r a m g å ur en gammal folkmedicinsk
föreställning, att för allt sjukdomsont i världen skall i naturen finnas bot. De gamla läkeböckerna ge också ofta anvisningar, som
enligt nutida uppfattning äro högst besynnerliga. Är "valbundenheten" ett band, pålagt av en hemlighetsfull andemakt, så är det rätt
naturligt, att man funnit en viss motsvarighet mellan denna sjukdom och de egendomliga naturvuxna öglor eller ringar, som kunna
finnas i träd. Sådana träd äro "valbunna", av en "val" försedda
med band. Det är ett vanskligt spörsmål, om valen gjort sådana
ringar, för att "valbunna" människor skola få hjälp genom dem.
Snarare har valen gjort dem på okynne eller lek, liksom maran har
sina leksaker (jfr Hellquist, Sv. et. ordb.: m a r i e k a ) och i träden stundom bildar toviga m a r k v a s t a r ( W W 2 I , s. 261).
M a n kan ock erinra sig, hur Loke av nyfiket intresse gjorde förebilden till det nät, vari han sedan blev fångad. Då en ande haft
med de valbundna träden att skaffa, kallas ett sådant också "trollträd", "trolltall" (Hagberg, a. a. s. 174, 177). Svaret på den andra
f r å g a n — hur sådana träd kunna lösa valbundenhet — torde, såsom nedan ytterligare skall visas, ligga i en hänvisning till det förhållandet, att dessa band finnas å träden, vilka med sina rötter sträcka sig ned i den pånyttfödande Moder Jord. 1 )
Att den valbundne skall botas genom att l ö s a s , utsäges stundom direkt. Enligt ett meddelande från Kiruna till Nordiska museet brukade vid dragning genom en hästsele den som skickade
barnet igenom säga: " H ä r kommer en valbunden man (kvinna)",
och den som tog emot, svarade: "Lös honom (henne) i Jesu namn".
Man kan jämföra, hur i Mo i Ångermanland av den jorddragande
gumman brukats formeln: "Herre, här har du en krumpen man,
läk honom så gott du k a n " (Hagberg, a. a. s. 178). 2 )
Att den lytte eller sjuke kallas b u n d e n , minnas vi f r å n Nya
testamentet. Jesus botade en dövstum. " D å öppnades hans öron,
Det onda, valen vållat, får han själv bidraga till att avhjälpa. "Bitaren
är bäst mot bitsot" (Åke Campbell i Folkminnen och folktankar I, s. 60 ff.).
2
) "Så gott du kan" påminner om ett uttryck i andra Merseburg-galdern:
s o h e u u o l a c o n d a , d ä r Odin framställes som den mäktige trollkarlen.
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och hans t u n g a s b a n d löstes" (Mark. 7 : 3 5 ) . Vill man nå
till den ursprungliga meningen av ett sådant ord, får man icke fatta det som ett bildlikt talesätt. H u r dylika band tänkas pålagda av
onda andemakter, se vi av Lukas' märkliga berättelse om kvinnan,
"som i aderton år hade varit besatt av en sjukdomsande, och hon var
så hopkrumpen, att hon alls icke kunde räta upp sin kropp". N ä r
Jesus botar henne, talar han om "denna kvinna, en Abrahams dotter, som Satan har hållit bunden nu i aderton å r " (Luk. 13: 11, 16).
Hos de mest skilda folk i forntiden finna vi föreställningen, att
demonerna kunna binda och fängsla en människa. Samma makt
tilltro sig trollkarlar och signare. Att b i n d a människor till tunga,
mun, lemmar o. s. v. är en uppgift för den svarta magien, att l ö s a
dem f r å n deras bundenhet blir den vita magiens syfte. Om b i n d e m a g i i andra länder och i vårt eget finnes en hel litteratur. 1 )
Ännu i dag förekomma olika arter av bindemagi. Bland svenskarna i nordliga Österbotten "bindes" sjörået genom att alkvistar
stickas ned i vattnet. 2 ) I Småland har man bundit puken och näcken ( W W - I , s. 197), och f r å n Sörmland anges följande sätt att
"binda" det onda vid ett bågböjt träd. "Hade en jägare eller fiskare
blivit förgjord, uppsökte han i skogen en smal rönn, kvistade den
och fäste toppen i marken och kröp sedan baklänges därunder med
bössan eller nätet . Stundom uttalade han härvid en besvärjelseformel: " H ä r binder jag olyckan kvar och honom, som har gjort mig
skada, och alla djävlar, som i helvetet äro, med honom". D ä r p å
spottade han tre gånger under vänstra armen och gick genast
hem". 3 )
Valbundenheten, som skall botas genom jorddragning eller annan smöjning, hör alltså samman med den omfattande bindemagien. "Valbönnen rise" anses ofta "bero på någon oförsiktighet f r å n
moderns sida under havandeskapet, varigenom något blivit bundet,
som endast kan lösas u p p genom att det sjuka barnet dragés genom
ett hål" (Hagberg, a. a. s. 181).
Då sjukdom uppfattas som bundenhet, är det högst begripligt,
att även det stora ordet i Matteusevangeliet (18: 18) om makten att
lösa och binda kommit till användning vid botandet. En dansk man
sade sig veta, att de rätta orden, som dock endast f å kände, äro de
') Se Deissmann, Licht vom Osten 4 , 1923, s. 258 ff. med där citerad litteratur; Linderholm, Signelser ock besvärjelser från medeltid ock nytid, s. 196,
204, 208, 212 f„ 216 f., Kr. 224 ff.; M a g n u s Oisen, Om Troldruner, 1917, s. 13 f.;
W W- I, s. 306.
-) Valter V. Forsblom i Etnologiska studier tillägnade N. E. Hammarstedt, 1921, s. 132 ff.
') Helge Rosén, Om dödsrike och dödsbruk i fornnordisk religion, 1918,
s. 209 f.
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som Vår Herre sade till l ä r j u n g a r n a : Allt vad I binden på jorden,
det skall vara bundet i himmelen etc. 1 )
I den mån den sjuke kallas "valbunden" eller anses kunna botas
med olika slags "valbunna trä", tillhör smöjningen, dragning av
sjuka barn genom en öppning, således bindemagiens område. Därmed är emellertid icke allt sagt. Även en annan tankekedja ingår
säkert i motiveringen. Och bindemagien har här en egenartad karaktär.
Ofta har saken uppfattats så, att avsikten med dragningen skulle
vara, att något ont därvid avskrapades. Som en "transplantation"
av det onda uppfattades seden av H. Gaidoz (Un vieux rite médical,
Paris 1892), och till samma mening ha flera efterföljare mer eller
mindre bestämt anslutit sig, t. ex. Hammarstedt (a. a. s. 30), Hagberg (a. a., s. 182), jfr Jirlow (i Å. 1920, s. 60 f f ) . För denna mening kunde särskilt tala, att det vårdbundna trädet är farligt att komma vid. Man får då sjukdomen på sig. Sannolikt är emellertid denna
mening sekundär och beror på en senare tolkning av vad som ligger bakom bruket. Om en bunden löses, behöver ej heller bandet
läggas på någon annan.
Mera ursprunglig och även bättre förenlig med jorddragningens
säkert konstaterade karaktär av lösemagi är däremot föreställningen, att dragningen åsyftar en symbolisk pånyttfödelse. Denna
mening har framställts av forskare som Felix Liebrecht (Zur Volkskunde, 1879, s. 397), Kristoffer Nyrop (Kludetraeet i Dania I,
1890), Th. A. Müller i Dania III, s. 139 ff., Hj. Falk (Maal og
Minne 1921, s. 22) och — tveksamt — J. S. Moller (Fester og
Hojtider i gamle Dage I, 1929, s. 122 ff.), under det att de som
anse ett bortstrykande av det onda främst åsyftat, ofta framhålla, att
pånyttfödelsetanken mer eller mindre tydligt kommit med; så Hammarstedt 2 ), Louise Hagberg, Jirlow m. fl.
För den meningen, att dragningen av de sjuka ursprungligen åsyftat att framställa en pånyttfödelse, tala flera skäl. Jorddragningen ter sig som en mycket ursprunglig och primitiv form av
smöjning. I en del fall har den gestaltats som en regelrätt begrav') E. T. Kristensen, Danske Saga IV nr 1824; H. F. Feilberg i Zeitschrift
des Vereins fur Volkskunde 1897, s. 47. Med hänvisning till Rietz, Ordbok
s. 794 a, tolkar Feilberg (a. a. s. 49 I) v å l b u n d e t såsom "väl något som har
sitt u r s p r u n g ur andevärlden och är utrustat med övernaturliga krafter". Som
jag sökt visa, har v a l b u n d e n en mera konkret betydelse. — Det förefaller f. ö. sannolikt, att själva ordet r e l i g i o n först använts på bindemagiens
område. B i n d a i magisk mening heter på latin ( r e ) 1 i g a r e, varav r el i g i o , eg. 'bindande (av farliga makter?)'.
-') Tidigare omtalade Hammarstedt pånyttfödelseteorien (Nord. Mus. Meddelanden 1891—92, s. 43); i Svensk forntro och folksed I (1920, s. 30), anser
han grundtanken vara "avskrapning av något osynligt yttre skadligt".
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ning, varefter följt en uppståndelse eller rättare, efter "förkristligt"
sätt att tänka, en ny födelse ur den moderliga jordens sköte. E. T.
Kristensen, den utmärkte danske samlaren, berättar (IV nr 1817),
att en fallandesjuk fick stiga ned i en grav på kyrkogården kl. 12
midnatt. H a n s följeslagare kastade tre gånger en skovel mull på
den sjuke och sade därvid tydligt: "Av jord äst du kommen, till
jord skall du varda och på den yttersta dagen åter uppstå". Därefter fick den sjuke ligga som ett lik, tills han somnade.
En sjuk bondhustru sattes ned i en grav, som för ändamålet
kastats upp. Graven tillslöts över kvinnan, och det plöjdes, såddes
och harvades över henne. Så fick kvinnan komma upp och bege
sig hem. Hon kom sig (Kr. IV n : r 1824). — " O m någon är sjuk,
gräves en grav i jorden, den sjuke lägges i graven, och denna täckes med bräder. Det lägges jord på bräderna, plöjes, sås och
harvas över graven, varefter den sjuke tages ut" (Kr. IV n r 1821).
— En annan g å n g heter det: "Barnet skulle nämligen under jorden
för att komma sig" (Kr. IV nr 1808).
En gammal kvinna i Råbylille i Danmark brukade begrava sjuklingar under en fläderbuske. En gosse var sjuk och ville inte växa.
Då tog hon honom med sig en natt till en fläderbuske. Under denna grävde hon en grop och lät honom lägga sig där, varefter hon
lade n å g r a skövlar jord på honom. Efter den dagen började gossen växa (Kr. IV nr 1822). I en variant (Kr. IV nr 1823) berättas,
att man "uppkastade en grav och lade den sjuke däri, täckte graven med plankor, lade jord på, plöjde över den med två oxkäkben
och sådde, såsom bruk ä r " .
N ä r den sjuke i stället för att stiga upp ur en grav dragés genom
ett hål i jorden, synes tolkningen som en pånyttfödelse vara den rimliga. Begravning och pånyttfödelse höra samman med både död
och liv. Man bör erinra sig att vården ("valen") har samband med
bådadera. Han kan nypa de sovande, ge d ö n y p, men den "valbundne" kan föras genom ett "valbundet t r ä " och så bli frisk, född
på nytt.
Det har uppgivits f r å n Vindeln, att dragningen särskilt förlagts
till vårfrudagen den 25 mars. Valet av tidpunkt torde få fattas så,
att en pånyttfödelse åsyftats. "I Norrland försöker man skydda
barnen för "riset" ( = engelska sjukan) genom att vårfrudagen
draga dem genom en grotta av jord eller genom luckan i smideshärden, en ceremoni, som blott byns kloka gumma rätt kan utföra". 1 )
— Till pånyttfödelse syftar väl likaledes vad som berättas om några
pingstvänner i Sörmland: "1922 togo pingstvännerna (vid ett möte
i Länna) in en stor uppbruten stubbe med rötter. Man kröp så omkring stubben och under rötterna" (N. M. ark. 22136; uppt. 1926).
') v. Sydow, Folkminnen och iolktankar III, 1916, s. 38.
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För pånyttfödelseteorien i f r å g a om dragning talar vidare, att
man — även i Sverige — sökt befria barn f r å n sjukdom genom
att låta dem byta namn. Enligt primitiv föreställning utgör namnet personens väsen: nytt namn, ny människa. Känner man en
persons eller en guds namn, har man en viss makt över honom.
Vid en katolsk konfirmation, som betraktas som en nyfödelse, kunde konfirmandens namn, om man så önskade, ombytas 1 ) Under
1700-talet klagade i Sverige prästerna över allmogens sed att ombyta barnens namn. Föräldrarna ville på detta sätt i stället för en
blek och svag liten stackare skaffa sig ett friskt och starkt barn, en
n y m ä n n i s k a . Då den tyske forskaren Dieterich avvisar tanken, att smöjning alltid skulle beteckna en pånyttfödelse, har han
naturligtvis rätt. 2 ) Liksom många av de håligheter och öppningar,
som använts för smöjningen, tillhöra en sen tids lätt åtkomliga kulturföremål, så har nog också motiveringen med tiden blivit av mera
lättvindig art. Man ville genom dragningen bli av med sjukdomen,
som då helt naturligt tänktes stanna på platsen, skrapas av genom
den trånga öppningen. Därför kan man också — såsom anges i
en uppteckning f r å n Piteå (N. M. ark. 13822) — bota sjukdom genom att med en jordtorva stryka den sjukes hela kropp f r å n hjässan och nedåt, spotta tre gånger på torvan och lägga all jord tillbaka på sin ursprungliga plats. 3 ). De " f å fall", då även enligt
Dieterich en pånyttfödelse åsyftas med dragningen, torde vara de
mest ursprungliga och ålderdomliga. Sådana äro de olika arterna
av dragning genom jord, torv och stubbar, genom öglorna på
växande "valbundna" träd samt genom seldon. Frånsett det senaste slaget äga dessa olika former för " d r a g n i n g " ett bestämt samband med Moder Jord, den livgivande, alstrande, närande. Hur
nära det legat till hands, att anknyta pånyttfödelsetanken till binderesp. lösemagien, visas även av de språkliga uttrycken för ett barns
ankomst till världen: förlösa, förlossning, tyska Entbindung etc. I
Eddan omtalas den hemlighetsfulla makten "att trolla mödrarna
från söner" (kjösa modr f r å mogum, Fåfnism. 1 2 : 4 ) . Jorddragning och smörjning genom de med jorden förbundna valbundna
träden visa en urgammal metod att ur jordens moderssköte få f r a m
de sjuka barnen såsom friska, nya barn.
-') H. Hildebrand, Sveriges Medeltid I, s. 112 f.
-') A. Dieterich, Eine Mithrasliturgie 2 , 1910, s. 160; Ds., Mutter Erde-, 1913,.
s. 29 noten.
3
) Här må erinras om jordens botande förmåga enligt Havamal (137): " j o r d
hjälper mot ölrus".
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Bild 4.

2.

Kungaval på M o r a sten.

Efter Olaus Magnus.

K U N G A H Y L L N I N G E N PÅ M O R A S T E N .
1350 e. Kr.

F r å n f a r f a r s tid förflytta vi oss med ett jättesteg fem århundraden bakåt i tiden. Vi komma då långt förbi Gustaf II Adolf och
Gustaf Vasa och stanna vid mitten av 1300-talet. Vi skola nu —
på g r u n d av källornas beskaffenhet — inte söka utforska vad som
utföres i skymning och tystnad av en för sitt barns hälsa bekymrad
mor eller av en "klok kvinna" i någon torftig stuga. Utan vi vända
oss till en av det offentliga livets mest öppna och ståtliga handlingar: kungahyllningen på Mora äng. Just omkring 1350 utkom Magnus Erikssons landslag, i vilken som stadgad rätt fastslogs den gamla seden, att ny konung skulle hyllas vid Mora sten.
Kan det finnas något samband mellan två så olika handlingar som
jorddragning och kungahyllningen d ä r ? Kanske, låt oss tänka efter.
Det är en egendomlig sed denna hyllning på Mora sten. Om de
olika tillfällena och de latinska källornas originaluppgifter kan
man läsa i Carl M. Kjellbergs bok Från Fyris slätter (1918, s. 13
ff.), f r å n vilket arbete flera uppgifter i det följande hämtas.
Konung Magnus Ladulås uppges i Erikskrönikan ha blivit vald
"widh morasteen", och M a g n u s Eriksson valdes "wid morating"
den 8 juli 1319. Enligt Magnus Erikssons landslag skulle kungavalet ske vid m o r a s t e n eller v i d m o o r a s t e e n o c t h i n g ;
de olika laghandskrifterna ha något växlande skrivsätt vid angi-
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Bild 5.

Sten i Kågeälvens dalgång c:a 1/2 mil från kusten.

vande av platsen. Den 15 februari 1362 valdes Håkan Magnusson "placerad å stenen på Förisäng". N ä r i februari 1364 rikets
stormän "framför konungsstenen" samlades till val av konung Albrekt, heter det, att de "upphöjde denne på tronen genom att placera honom på stenen". Erik av Pommern blev den 23 juli 1396
hyllad och tagen till rätt herre och konung över Sverige "oppa
Mora sten". Den 21 maj 1434 intygas, att konungarna f r å n de
äldsta tider plägat upplyftas och introniseras på Morasteen. I ett
förlikningsfördrag mellan konung Erik och svenska rådet den 14
oktober 1435 talas om "then hyldning oc edher, som rikesens maen
honom giordo oc sworo vppa Mora sten, then tiidh han til konung
waalder war". Konung Kristoffer blev den 13 september 1441
"efter fäderneslandets lagar och seder upplyft på den s. k. Morasteen", varefter han följande dag kröntes i Uppsala. Karl Knutsson hyllades vid Mora den 28 juni 1448. Enligt Messenius skulle
han sedermera år 1450 eller 1451 ha bortfört den gamla Morasten
f r å n dess plats till en kulle i närheten. Emellertid begav sig även
konung Kristiern 1457 till "moora steen" och blev hyllad " p å Morasteen. 1 ) Flera konungar ha vid Mora sten förklarats avsatta, t. ex.
,
Valdemar, Magnus Eriksson och Karl Knutsson (1457 och 1470?). i
På Gustav Vasas tid letade man emellertid förgäves efter "den rätte '
Mora sten".
4
¡'Kl
') Enligt en gammal tradition har Kristian — således tidigast 1457 — låtit ¡|i
bortföra stenen, för att svenskarna aldrig mera skulle kunna på lagligt sätt m
skaffa sig en konung (O. von Friesen i Upsala Nya Tidnings julnummer 1926). Ii
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Vad har hyllningen på Mora sten för samtidens svenskar inneburit? Hyllningsplatsen ligger på gränsen mellan de båda folklanden Tiundaland och Attundaland, vilket tyder på att kungen där
hyllats alltifrån den tid, då Tiundaland och Attundaland förenades.
Under den första tiden har väl där verkligen även beslutats, realiter
bestämts, vem som skulle vara konung. Under medeltidens senare
århundraden avgjordes emellertid den saken helt och hållet av vapenlyckan eller herremännens förhandlingar, och allmogens uppgift vid Mora sten hade blivit en statistroll. 1 ) Varför har man ändock varit så ivrig att släpa varje kungakandidat ut på den leriga
Uppsalaslätten till Mora sten? Svaret ligger ej enbart i en hänvisning till allmogens konservatism och statslivets behov av fasta former. Seden torde ha haft en än djupare och fastare grund.
Åtminstone sedan 1600-talet fanns å platsen för kungahyllningen
blott en oordnad hög av de minnesstenar, som vid varje hyllning
brukade iordningställas. N å g r a av dessa stenar äro försedda med
inskrifter. 2 )
Enligt Olaus Magnus (Historia om de Nordiska folken I: 31;
övers. 1909 ff.) låg emellertid Mora sten inom en stenkrets. Orden
lyda i översättning: " E j långt f r å n metropolen Upsala ligger en stor,
rund sten, kallad Mora sten, runt omkring omgiven av tolv mindre
stenar och själv något upphöjd f r å n jorden genom underlagda kilformiga stenar. P å denna hyllas varje nyvald konung av en ofantlig folkmassa och f å r därpå under heliga ceremonier sin värdighet
bekräftad av de katolska biskoparna, sedan han avlagt ed att skydda tron". P å annat ställe (VIII: 1) säger han, att den väldiga stenen låg på fria fältet och att den omkring sig hade tolv jordfasta,
något mindre stenar i en krets (in circuito). Olaus M a g n u s kan
ej själv ha sett Mora sten, och han är en stundom tämligen opålitlig sagesman, men hans skildring f å r i detta fall ett visst stöd i den
danske historieskrivaren Saxos i början av 1200-talet nedskrivna
skildring av kungavalet hos danskarna: " D å de gamla skulle välja konung, brukade de stå på jordfasta stenar och avgiva sina röster,
i det de genom de underliggande stenarnas fasta läge ville beteckna valets orygglighet" (början av bok I). Saxo omtalar ej, att konungen stod på en särskild sten. En dansk motsvarighet till Mora
sten har dock funnits, nämligen D a n s e r u g h invid Viborg. 3 )
I I Olaus Magnus' och Saxos nämnda skildringar bör man läg1
) Intet verkligt kungaval torde i historisk tid ha förekommit på M o r a äng.
Jfr H. Schiick i Hist. Tidskr. 1913, s. 257 ff.
ä
) S. Lindqvist i Fornvännen 1925, s. 74 ff.; O. von Friesen i Upsala Nya
Tidnings julnummer 1926; Axel Nelson i Upplands fornminnesförenings tidskrift 1927, 10: 2, s. 139' f.
:i
) Se E. Wadstein, Namnet Danmark, Rektorsprogram, 1918, s. 3.

Västerbotten.
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ga märke till uppgifterna om de jordfasta stenarna (O. M.: h u m i
f i r m a t o s , Saxo: a f f i x i s h u m o), som enligt den förre bildade en krets. Själva hyllningsstenen på Mora äng säges ha varit
upphöjd f r å n marken genom "spetsiga stenar" — väl för att bilda
ett slags tron. Möjligen är detta en sen, moderniserad anordning;
f r å n början kan även mittstenen ha varit "jordfast". 1 ) Man har anledning att sätta folkets uppfattning av vad som skedde vid Mora
sten i samband med dels tron på den jordfasta stenens makt, dels
betydelsen av de stenkretsar, som kallas domareringar.
Svensk allmoge har till senaste tid ansett "den jordfasta stenen"
utrustad med en stark och säregen makt. "För stenar, som sitta
hårdt och djupt, är det ock starkt rå" (Nordlander i Sv. Fornm.
Tidskr. 4, s. 137). Man leder en nyköpt ko kring en jordfast sten
på den nya gården, för att hon inte skall tråna. Kanske får hon
också äta hö på den jordfasta stenen eller gräset kring den. Om
en häst eller ko inte gå hem ur skogen, ledas de kring en jordfast
sten. Ett sjukt f å r dragés på rygg sju gånger motsols kring en
jordfast sten (N. M. ark.). N ä r kon kommer f r å n tjuren, har man
likaledes — ännu i mannaminne i Västergötland — bruket att leda
henne kring en jordfast sten. P å en jordfast sten spottar man tre
gånger till skydd efter onda möten (J. Sahlgren i Namn och Bygd
1918, s. 8). P å en jordfast sten kunde man döva värk eller läsa
bort förgörning (W W 2 I, s. 303). På jordfast sten tänder man
eld av kvistar f r å n 9 fruktbärande träd för att få kraftigt skott mot
tjuvar (Linderholm, Signelser ock besvärjelser, s. 236). På en jordfast sten kan man få se sin tilkommande make (Stockholmstidningen 27. 1. 1918). För att vinna bot mot tandvärk, få bort vårtor o. dyl. brukar man vid en jordfast sten gräva ned allehanda
medel mot det onda (jfr Folkminnen och folktankar 1914, s. 159;
1915, s. 120). " P å jordfast sten" innanför dörren stod Groa, när
hon kvad för sin son (Gröugaldr 15), liksom den svenske kungen
på den stora stenen å Mora äng avlade sina eder. Den jordfasta stenen avvänder ont samt garanterar lycka och trivsel. Den på varje
gård i värje bygd en gång övade stenmagien trädde vid Mora sten
f r a m i offentlighetens ljus, koncentrerad och renad. Stentron hade
tagits i statslivets tjänst som ett stensakrament. P å stenen får den
Den av Olaus Magnus avbildade M o r a sten verkar fri fantasi, men beskrivningen erinrar onekligen om den av Ernst Westerlund avbildade (Årsboken 1927, s. 67) egendomliga stenen från Skellefteå sn (höjd och bas omkr.
1,8 m.; här fig. 5) samt om "brudastenar" i Västergötland och Småland:
"löst upplagda stenhällar, på hvilka brudparet efter vigseln skulle stå för att
mottaga lyckönskningar och dricka en skål" (Almgren, Sveriges fasta fornlämningar 2, s. 87, där en jämförelse göres med kungahyllningen vid Mora
stenar).
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hyllade konungen ett krafttillskott, liksom den libyske jätten Antaios, var g å n g han berörde sin moder Jorden. P å goda skäl hotar Upplandslagens kyrkobalk: "asngin scal a lundi sellr stense
trose". 1 )
Kungahyllningen på en sten har ju motsvarigheter i många länder. Irländarnas konung kröntes på "ödets sten", som nu är placerad under den engelska kröningsstolen (Kjellberg, a. a. s. 16).
Och i Siam får konungen vid kröningen stiga upp på den historiska
tronen, en stor fyrkantig stenskiva (Wilhelm, Där solen lyser, 1913,
s. 47). J a känslan av att en kung bör ha hyllats på en sten, har
varit så stark, att det grekiska ordet för konung, b a s i 1 e u s, t. o. m.
tolkats såsom "den som stiger upp på stenen". 2 )
Är hyllningen på Mora sten ett begående av stensakramentet i
dess mest högtidliga och skickelsedigra form, framträder klarare
den fulla betydelsen av de ord, som Matts Kettilmundsson, "en riker
herra, en dughande man", enligt Rimkrönikan talade vid M a g n u s
Erikssons val 1319:
" J a k hauer thz hört sakt allan myn aller
warder konunger a morasten walder
med alla landa vilja ok lagha
han skal varda göder i sina dagha
Ok faar med folke godha häll
ok warder miller ok är säll
Ok giffuer bondom godhan frid
then konung torfftom wi wel wid."
S t e n m a g i e n hade blivit ett s t e n s a k r a m e n t, tjänligt
att ge större värde och manhelgd åt den hyllade. Det skulle garantera "godhet" och "sällhet" åt konungen och därmed åt landet.
För varje ny konung liksom för hans valmän har väl vid Mora
sten det gamla kungaidealet skimrat f r a m : å r s ä l l , f r e d s ä l l ,
s e g e r s ä l l . En "miller" och "göder" konung, som ger bönderna "godhan frid", är ett jordiskt motstycke till Balder "den gode". 3 )
Uppenbarligen svara, såsom Kjellberg framhållit, de av Saxo
omtalade jordfasta stenarna mot den av Olaus Magnus omnämnda
stenkretsen med tolv jordfasta stenar. En stenkrets med tolv stenar
M e r omfattande material till d e n j o r d f a s t a s t e n e n s historia
kan av utrymmesskäl här ej framläggas. Jfr W W 2 1, s. 303, 310. Om betydelsefulla stenar i isländska sagor se t. ex. Gronbech, Vor folkast i oldtiden
III, s. 143.
'-) Emile Boisacq, Dictionnaire étymologique de la Langue Grecque, 1907,
p.

1 1 5 .

s

) Jfr G. Neckel, Die Überlieferungen vom Gotte Balder, 1920, s. 99.
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— det är just vad som i en senare tids folkliga uppfattning ansetts
höra till en "domarering", fastän i verkligheten antalet stenar sällan varit just tolv (Sahlström i Fornvännen 1924, s. 23, 28). Olaus
M a g n u s skildrar anordningen på Mora äng som en domarering.
Även om hans framställning synes vara påverkad av Saxo — han
talar om Mora sten som "en sinnebild av fasthet" —, har han stått
de sista valakterna å Mora äng så nära, att han i dessa ting måste
anses vara bärare av en svensk tradition. Det torde därför vara
berättigat att sätta kretsen kring Mora sten i samband med domareringarna 1 ) och i uppgifterna om den förra söka ledning till
förståelse av de senares betydelse och troligen även namn.
Domareringarna äro f r å n järnåldern, sannolikt övervägande tillkomna under dess äldre del (före 400 e. K.). Då deras egentliga
tid således faller långt före Landslagens, 1300-talet, må här blott
anföras ett par uttalanden som belysa vad som skedde vid en kungahyllning på Mora sten.
Enligt Landslagens konungabalk, kap. 4, skola lagmännen med
tolv "vitra och snialla" män ur varje lagsaga komma till Mora ting,
för att där de sju lagsagonämnderna, vardera bestående av lagman
och tolv män, skulle till "konungx döma" den som fått de flesta
rösterna. Denne blir ock "dömder" till Uppsala öd. Lagmännen
bekräfta valmännens handling genom sin "dom". Lagsagonämndernas funktion har betecknats som en otvivelaktig "relikt f r å n äldre
skeden, då kungsämnenas bördsrätt till kronan och Uppsala öd
hade prövats i rent judiciella former". 2 ) Med denna uppfattning
kommer ej "Moraceremoniens" religiösa innebörd fullt till sin rätt.
1 konung Håkan Magnussons brev av den 15 februari 1362 tillerkänner konungen Finlands lagman, prästerskap och tolv män av
allmogen rätt att jämte ombuden f r å n rikets övriga lagsagor för
framtiden komma till valet vid Mora sten, då "the scula konung
vaelia och til rike döma". Ty "hwaria sinne (gång) konunger vaelias
scal, tha scal lagmannen koma met klasrkom oc tolff mannom aff
almogehasnom och konung döma aff aldz almoghens vaegna j Österlande" (R. Hansen, Finlands Medeltidsurkunder I, s. 289).
Som synes, användes här ordet "döma" i den fornåldriga betydelsen: "genom dom förordna" (Söderwall). Man skall "konung döma". Då valkorporationens handling således är en "dom", har
den stenkrets, som valförrättarna eller "domarna" ställas i samband med, varit en domplats, således en motsvarighet, fastän med
') Så också S. Lindqvist, Fornvännen 1921, s. 95. Hans mening, att domareringarna från början anordnats till platser för ting eller byastämmor (a. st.; Turistföreningens årsskrift 1924, s. 49 f.), synes dock icke hållbar; jfr här följande framställning.
2
) Gottfrid Carlsson, Riksdagsjubileet i Sv. Dagbl. 17. 8. 1932.
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specialiserad betydelse av ordet dom, till den norsk-isländska benämningen d o m r i n g, med vilket ord (fornisl. d o m h r i n g r )
betecknades en "Domkreds, Indhegning indenfor hvilken Dommerne havde Saede" (Fritzner). Med insättande av en annan ordbildning — av senare typ — kan av d o m r i n g ha blivit d ö m a r e r i n g.
Den som fick mottaga hyllning och konunganamn på Mora sten,
blev en annan man, än han förut var. Namnet anger enligt forntida åskådning en persons väsen. Men en på rättmätigt sätt och
under högtidliga former — genom invigning, installation, hyllning
— erhållen titel är en ekvivalent till nytt namn. Nyblivna konungar
få stundom nya namn. Olov Skötkonungs son Jakob kallades av
de hedniska bönderna Anund. Namnet Jakob kunde duga till en
privatperson, men som namn på en svensk konung, stammande f r å n
gudarna, dugde det inte. För den äldre medeltidens bönder var
konungens uppstigande på Mora sten ingalunda "bara en ceremoni", än mindre en tom ceremoni, lika litet som kröningen var det för
de grundligare kristnade svenskarna. Liksom smörjelseakten ville
ange en p å n y t t f ö d e l s e , så skulle också stensakramentet göra
det. Den följande framställningen vill något närmare motivera
detta påstående. Det är en pånyttfödelse av samma slag, som den
en katolsk präst genomgår, då han vid prästvigningen erhåller en
ny, "en outplånlig karaktär". Man kan till jämförelse också andraga de indiska brahmanerna, som äro d v i j a s : "två gånger
födda". Som en rest av ett forntida sakralt kungadöme fortlevde
stensakramentet, hyllningen på Mora sten. Vid denna sten skulle
enligt folkets vilja genom kungakandidatens pånyttfödelse åt honom
garanteras den k o n u n g a l y c k a , som för riket behövdes. Då
kungavalet, enligt vad allom var uppenbart, ej längre avgjordes på
Mora ting, kvarstod dock hyllningen på stenen därstädes, det hedniska stensakramentet, som en tynande konkurrent till den slutligen
helt segrande kristna kröningen.

3.

FOSTBRÖDRALAG, HARG, DOMARERING.
850 e. Kr.

Under mitten av 800-talet besökte Ansgar den lilla ett par årtionden tidigare grundade kristna församlingen i det f. ö. kompakt hedniska Sverige. Det var under vikingatidens första århundrade.
N ä r vi se oss omkring i den dåtida historien, finna vi, att tron på en
pånyttfödelse
u r j o r d e n s s k ö t e då måste ha levat
ett ganska kraftigt liv.
Först tänka vi på det för vikingatidens krigare enligt isländska
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Bild 6.
Domarering av 7 stenar i Dala socken, Västergötland.

sagor karakteristiska fornordiska fostbrödralaget. T a p p r a stridsmän ville stundom bli vapenbröder i ordets mest fullödiga betydelse. Vi minnas berättelserna, hur de i det syftet skuro ut en lång
grästorva, som på mitten lyftes upp, stödd på ett spjut, men satt
fast vid båda ändarna. Under denna torva trädde de unga krigarna, sårade sig i armen och läto blodet flyta samman i mullen och
förtärde här av den blodblandade jorden. De lovade att dela ljuvt
och lett och hämnas varandras död. De sades då g a n g a u n d i r
j o r d a r m e n , "gå under grästorvan". Tillvägagångssättet motsvarar tämligen nära det slags jorddragning, som ovan omtalats
f r å n Skellefteå socken, fastän blodsutgjutelsen vid jorddragningen
saknas. I det sätt, varpå vikingar ingingo fostbrödralag, framträder klart den urgamla tron på jorden som allas vår moder. Ur
Moder Jords sköte födas fostbröderna på nytt såsom tvillingbröder. 1 )
*) Hoops Reallexikon der germanischen Altertumskunde I, s. 626; jfr J. S.
Meiler, Fester og H0jtider i gamle Dage, s. 138; Fataburen 1908, s. 221.

135:
Tron på en pånyttfödelse under jordelivet står i nära samband
med en samtidig tro på de dödas återfödelse. En person kan pånyttfödas därigenom, att någon av förfäderna återfödes i honom.
Ätt man under vikingatiden trodde på en återfödelse, f r a m g å r av
sagorna och tidens namnskick. Långt in i kristen tid var det sed,
att man gav de nyfödda barnen namn efter de senast avlidna fränderna. De avlidna blevo så återfödda. Man undvek däremot att
ge barnen namn efter ännu levande föräldrar. Det medförde risk
att taga ifrån dem väsen och liv.
I detta ständiga kretslopp, "födelsernas hjul", tages dock stundom en särskilt framstående personlighet ut och tilldelas en förblivande tillvaro såsom sitt folks skyddande heros. Så var det på
Ansgars tid med Olafr Geirstadaalfr i Norge och med konung Erik
i Sverige. Den "forne konung Erik" kunde svenskarnas gamla gudar upptaga vid sin sida men ej Vite Krist.
Av svenska fornminnen höra enligt min mening domareringarna
särskilt samman med återfödelse- och pånyttfödelsetron.
Många
domareringar synas ha tillkommit redan under vår tideräknings
första århundraden, men i folkets tro och kult torde de haft betydelse ännu på Ansgars tid.
I Ansgars biografi omtalas inga hedniska tempel. De egentliga
hedniska templen, "hoven", tillhöra hedendomens sista århundraden och äro efterbildningar av de kristna kyrkorna. Men det har
funnits andra helgedomar, som äro äldre än hoven och som ha en
inomgermansk utvecklingshistoria. E n sådan offerplats är h a r g e n eller h o r g e n. Odensala i Uppland är, såsom gamla namnformer visa, en O d i n s h a r g och Torshälla en T o r s h a r g .
I östra Sverige finnes ett dussin Harg-namn, varav de flesta torde
beteckna kultplatser.
I nordiska språk förekommer ordet h a r g i betydelsen s t e n h o p , flat f j ä l l t o p p med branta sidor, o f f e r s t ä l l e , t e m p e l o. s. v. Redan under bronsåldern restes primitiva gudabilder
av trä över ett s t e n r ö s e. Ett sådant stenkummel med sin bild
— stenaltare — torde vara förebilden till de h a r g a r, som omtalas under den sista fcrkristna tiden. Själva kultplatsen omgavs
av en hägnad, och då vissa kulthandlingar skulle utföras inom hägnaden, kom denna med tiden att somligstädes bliva det för platsen
mest väsentliga. Det motsvarande fornhögtyska ordet h a r u g betyder lund, helgedom och anses egentligen betyda m e d s t e n a r
omhägnad offerplats.1)
1 Norden blev, enligt Eddasångernas och de isländska sagornas vittnesbörd, h o r g eller
') ("Mit Steinen umgrentze) Opferstätte"; Malde-Pokorny, Vergl. Wörterb.
der indogerm. Sprachen, 1928, I: 1, s. 31.
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h a r g 1 ) beteckning för en byggnad av liknande karaktär som tempelhovet. N j o r d råder över "högtimrad horg", över "otaliga hov
och horgar". Den senare folkvandringstidens och vikingatidens
h a r g a r ha haft föregångare, som synas ha varit väsentligen stensättningar. Skäl synas tala för att d o m a r e r i n g e n ä r e n
s y d v ä s t s v e n s k s ä r u t v e c k l i n g av h a r g e n .
Domareringarnas egentliga område är Götaland med huvudområdet i dess västligaste del (västra Småland—Västergötland—Bo-

Bild 7.

Domareringar i Larvs sn, Västergötland.

huslän). Norrut sträcka de sig upp mot Mälardalen. De utgöras
av ofta tämligen stora stenar, glest ställda på regelbundna avstånd,
i regeln med flata och jämna sidor inåt. De ligga i många fall
på gravfält, ofta flera tillsammans, vilket visar, att de ej anordnats
såsom tingsplatser. Där de ligga intill varandra på ett gravfält,
kunna de snarare jämföras med senare tiders "ättehagar" på kyrkog å r d a r n a (Rietz s. 844; jfr W W 2 II, s. 220 f.). F å r stensättningen
på Mora äng uppfattas som en domarering, är den att betrakta som
domareringarnas yttersta — och sena — utpost i norr. Anordningarna å den ursprungliga hyllningsplatsen på gränsen mellan
') H o r g

är en norsk-isländsk,

h a r g en svensk ordform.
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tvenne folkland har då rimligen efter götarikets erövring, rönt inverkan av götiska förhållanden.
Domareringarna torde vara uttryck för en ny strömning på det
religiösa området.
Nyare undersökningar 1 ) ha visat, att antalet stenar i en ring oftast är 7; det därnäst vanligaste talet är 9, under det annat antal är
tämligen sällsynt. Det är lockande antaga, att det dominerande 7talet sammanhänger med att vid denna tid 7-dagarsveckan med därtill hörande tro på regerande dagsgudar trängt igenom bland sydskandinaverna. Detta betydde en genomgripande omgestaltning inom trons värld. Varje dag hade sin himmelske härskare, solen,
månen eller någon av de andra fem vandrande himlaljusen, vilkas
namn under 200- eller senast 300-talet ersattes med germanska:
M a r s — Tyr (tisdag), Merkurius — Odin (onsdag), Jupiter — Tor
(torsdag), Venus — F r i g g (fredag), Saturnus — * L a u g ? (lördag) 2 ).
För varje dag gällde det för människorna att akta på dagens himmelska styresman, vars missnöje eller vrede eventuellt kunde blidkas och i varje fall måste beaktas. Då de i germanernas veckodag a r ingående gudanamnen emellertid betecknade enligt germanernas uppfattning övervägande goda makter, kan det a priori antagas, att ett med dagsgudarna sammanhängande 7-tal bör ha tett sig
som övervägande gott och lyckosamt.
I samband med stjärntron och det framträngande 7-talet torde till
göterna söderifrån ha kommit den föreställningen, att själen för att
få bo hos himmelsguden måste efter döden göra en himmelsfärd
och att denna himmelsfärd kunde garanteras genom en under jordelivet verkställd vigning, avseende pånyttfödelse.
Att 9-talet så ofta förekommer i domareringarnas antal stenar,
torde ävenledes ha en religiös motivering. Talet 9 uppträder ej sällan i fornnordisk myt och nutida folktro. N i o v o ro Heimdals
mödrar, n i o världar minnes valan. " N i o nöder" (nio nödtvång)
omtalas på den nyfunna Sigtunaamuletten. Det finns n i o slags
"ris" (engelsk sjuka), man sover på n i o slags örter för att bli
sanndrömmande, insamlar n i o frön, n i o kvistar för olika magiska ändamål o. s. v. N ä r våra på gravfälten anordnade domareringar så ofta uppvisa 9 stenar, torde däri ligga en erinran om
den med stjärntron inkomna föreställningen om de "nio nödtvånens" makt Ananke, den tvingande nödvändigheten. Runan N. hette hos germanerna N ö d ( = Ananke, Necessitas, Nödtvång) och:
') Särskilt av Fil. Dr K. E. Sahlström (Ant.-top. ark.; Fornvännen 1924,,
s. 19 ff.); jfr. S. Lindqvist, Sv. Turistföreningens årsskrift 1924, s. 49 f.
-) Om germanernas övertagande av 7-dagarsveckan se E. Wessén, Uppsala
Univ. årskr. 1914: 2, s. 171 ff.; H. Jungner, Gudinnan Frigg och Als härad,
1922, s. 108 f.
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hade enligt Sigurd Agrell talvärdet 9. 1 ) Ananke är det, "som alltid på nytt tvingar själarna in i jordiska kroppar". 2 )
Denna lära om den ofrånkomliga nödvändigheten — nödvändigheten att födas, att ta emot skickelserna, att sedan dö för att födas
på nytt — ingick som viktig del i den Mitrareligion, som germanerna vid romarväldets nordgräns, inte minst vid Rhen, hade rikliga tillfällen att lära känna under sitt i regeln fredliga umgänge med
de romerska soldaterna under de första århundradena, särskilt det
tredje och fjärde, av vår tideräkning. Det är en fatalism, som i den
tidigaste fornnordiska diktningen går som en underström genom
skildringarna: d e t s k u l l e s å g å (Ynglingatal).
Talet 7 betecknar i det Agrellska runsystemet fröjd, ynnest, välfärd, kärlek, vänskap (liksom den 7 runan, V), talet 9 nöd och trångmål (liksom den 9 runan, N ) . Man skulle kunna kalla domareringar med 7 stenar V ä n r i n g a r , de med 9 stenar N ö d ringar.
För kultplatser på gravfält synas båda namnen motiverade. Den som höll sig särskilt till en nordisk gud, brukade kallas denne guds vän (Fröjs vän, Tors vän), och om livets trångmål
och nöd erinras man särskilt vid gravarna.
Vilka handlingar ha då förekommit inom domareringarna på de
götiska gravfälten? För f r å g a n s besvarande torde man, om än
med försiktighet, f å draga slutsatser av vad man vet om den sentida användningen av den periferiskt belägna domareringen —
stensättningen på Mora äng, där valkorporationen hade att "döma"
män till konungar. Det skulle stå i god samklang härmed, om i de
vanliga domareringarna i de olika bygderna företagits de handlingar, varigenom bygdehövdingar insattes i sin värdighet. På den
plats, som förmedlade övergången mellan människovärlden och de
dödas, "dömde" man vissa personer till hövdingar och ledare eller
man tog dem till gudar. De döda återföddes så i de nya männen.
N å g r a domareringar ha i mitten en stor sten, en central sten, och
likna således än mer den av Olaus Magnus beskrivna stensättningen
för Mora äng. Oftare ha de i mitten en grop; har den använts för
något slag "jorddragning" eller vigning? I det hedniska Norden
— liksom annorstädes om än på växlande sätt efter kulturstadiet —
ha de olika stadierna i människornas liv markerats av särskilda religiösa handlingar (vattenösning, namngivning, manvigning, bröllop, jordfästning). Möjligen ha en del av dessa handlingar företagits inom domareringarna.
Det är att märka, att orter med namnet (eller namnelementet)
Agrell, Senantik mysteriereligion och nordisk runmagi, 1931, s. 204 ff.
'-') Dieterich, Eine Mithrasliturgie-, s. 60; jfr om planetgudarna s. 33, 61,
69, 75, om 7-talet Agrell, a.a. 202 f., och om 9-talet Aagrell, a.a. s. 204 ff. samt
Dieterich, a.a. s. 40 n. 2.
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H a r g anträffas utanför det egentliga domareringsområdet. "Domareringarna i Sverige hava en betonat sydvästlig ("götisk") utbredning med tyngdpunkten förlagd till västra Småland—Västergötland—Bohuslän" (Sahlström i Fornvännen 1924, s. 33). Hargnamnen däremot hava en u t p r ä g l a d n o r d ö s t l i g u t b r e d n i n g och påträffas inom östra Småland, i Östergötland, Södermanland och Uppland. Förklaringen synes vara att söka däri, att
" h a r g a r n a " utvecklats olika. I nordöstra Sverige ha de förblivit
av gravkullar oberoende offerplatser och levat kvar såsom ortsnamn. Hos götarna i sydvästra Sverige ha de kommit i förbindelse med gravkulten, blivit "domplatser" i religiös mening och på
grund av gravplatskaraktären ej levat kvar som ortnamn. Inom de
ur hargarna utvecklade stenringarna utfördes religiösa domshandlingar, som syftade till att förläna en ny ställning, en starkare manhelgd.
Skulle här framställda mening, att hargen står i utvecklingssamband med domareringen, vara riktig, bör man beakta ett litterärt
vittnesbörd, som är av betydelse för f r å g a n om dessa stenkretsars
syfte. Den isländska Landnamaboken innehåller en märklig notis om landnamskvinnan Aud. Hon lät resa kors på Krosshölar
("Korshögarna") på Island, och här förrättade hon sin andakt.
Men då hennes ättlingar sedan vände sig till hedendomen, gjordes
där en " h o r g " — och den tron rådde, att de vid döden kommo in
i dessa högar (hölar) — och dit in (i horgen på Krosshölar) leddes Tord Gelle innan han t ö k m a n nv i r d i n g, d. v. s. blev erkänd som fullmyndig man och intog sin plats i samfundet (jfr
Magnus Oisen, yEttergård och Helligdom, 1926, s. 243 f.).
Tord Gelle var tydligen i horgen med om något slags initiationsrit, en förkristen konfirmation. Bland naturfolken världen runt ha
initiationsriterna, varigenom ynglingar tages ut f r å n barn och kvinnor och upptages i männens led, betraktas som en p å n y t t f ö d e l s e. De primitiva känna icke till en utveckling eller ett växande f r å n
en inre grund. Livets stadier betecknas i stället genom död och
ny födelse. Vi säga, att människan kommit in i ett nytt utvecklingsstadium. Enligt en ursprungligare uppfattning har den gamla människan dött och en ny blivit född. Så är det, när barnet först
f å r namn (namnet är själen), när det börjar tala och när människan förändras i pubertetsåldern. Hos naturfolken får den unge vid
intagningen i de vuxnas förbund ofta ett nytt namn. 1 )
Såsom ovan framhållits, förenas tron, att en människa pånyttfödes, g ä r n a med föreställningen, att de dödas själar komma igen
i de levande. Det är väl även av denna anledning som de gamle så
') Frobenius, Die Masken und Oeheimbiinde Afrikas, 1898, s. 51 f., 119;
Dieterich, Eine Mithrasliturgie-, s. 157 ff., Mutter Erde 2 , s. 34 f.
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ofta valt fädernas gravar till samlingsplatser. Gravhögar ha blivit
tingshögar och åtskilliga på gravfält belägna domareringar tingsplatser. Framtida undersökning av våra domareringar skall kanske ge övertygande skäl för den meningen, att inom dem förekommit något som i realiteten om ock ej i formerna motsvarar vad missionären Père Sagard berättar om en "återuppväckelse" hos den
nordamerikanska indianstammen kuronerna på 1600-talet. "Alla
resa sig utom den som skall mottaga den avlidnes själ. Man tilldelar denne högtidligen den avlidnes namn. Alla sänka händerna
mot marken, låtsas gräva u p p jorden, varpå händerna åter lyftas.
Man vill härigenom hava visat, att man dragit ut den avlidnes vördade person ur graven och givit honom nytt liv i gestalten av den
person, som underkastats ceremonien. Under stormande jubel mottager denne presenter av de kringstående, fester firas till hans ära,
och han betraktas därefter såsom den avlidne, återkommen till liv.
Sagard slutar med att framhålla, 'att på detta sätt kommer åldrigminnet av de goda männen och de duktiga hövdingarna att dö ut
bland dem' " (Arvid Wachtmeister, Primitiv själatro, Natur och
Kultur 46, s. 33 f.).
Säkerligen ha de på gravfälten belägna domareringarna samband med gravkult. U r den mark, där fäderna jordats, stiga andliga krafter upp för att fylla de levande. Domareringen synes i realiteten motsvara hinduernas y o n i, på en g å n g offerställe och grop
i marken, ledande till jordens moderssköte 1 ).
Domareringen
har då sitt u r s p r u n g ur samma tankegång, som fört till seden att
draga barn genom den självvuxna "v å r r i n g e n" 2 ). I båda fallen pånyttfödas människor. Sahlström har framhållit, att resta stenar ej sällan finnas i närheten av domareringarna, och anser, att
"dessa resta stenar nog torde på något sätt stå i samband med
ringarnas funktioner" (Fornvännen 1924, s. 27). Då bautastenarna ansetts åsyfta jordens befruktande 3 ), synes stenarnas förekomst
invid domareringarna stå i god samklang med här framställda mening, att domareringarna skulle åsyfta människors åter- och pånyttfödelse.
Den konung, Ansgar påträffade i Sverige, hette Björn. Skogens
kung har fått ge namn åt en sveakung. Sannolikt sammanhänger
namnet med föreställningen om djurfylgior. I sin tur hör denna
föreställning ihop med tron, att genom återfödelsen ur Moder Jords
sköte ättens karaktär, dess hjältekraft bevaras.
') Jfr K. F. Johansson, Ober die altindische göttin Dhisana, s. 34 f., 42 f.,
52 f.; Almgren, Hällristningar och kultbruk, s. 225.
-) Almgren, a.a. s. 227.
3
) M. Olsen, Hedenske kulturminder i norske Steds navne I, s. 251 ff. (jfr
dock Hj. Lindroth, Bohusläns härads- och sockennamn, s. 91 f.); H. Jungner,
Gudinnan Frigg och Als härad, s. 237 f.
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4. M I T H R A D Y R K A N , T A U R O B O L I U M O C H D O P .
350 e. Kr.
Ett halvt årtusende bortom Ansgar (350 e. Kr.) äro vi vid slutet
av den tid, som — då det gäller Medelhavskulturens religionshistoria — kallas den stora religionsblandningens, religionssynkretismens tid. Den börjar med Alexander den store (död 323 f. Kr.)
och räcker till kristendomens seger inom romarriket under 300-talet
e. Kr. Alexander öppnade genom sina krigståg Orienten för västerlandet. När sedermera Rom erövrat Orienten till Eufrat, förelågo möjligheter till mångfaldig påverkan och blandning de olika
religionerna emellan. Att utreda dessa religionsinflytelser är en
utomordentligt omfattande och på grund av källornas torftighet
ofta mycket vansklig uppgift. Trots alla svårigheter är dock uppgiften så mycket mer lockande, som även kristendomen ingår bland
de med varandra under flera århundraden kämpande religionerna.
Från Orienten — M. Asien, Persien, Egypten — rullade våg efter
våg av egenartad religiositet mot väster. Att åtminstone dyningarna därav förmärktes t. o. m. hos våra fäder i Nordgermanien, kunna vi förstå bl. a. därav, att 7-dagarsveckan, såsom f r a m g å r av namnen, blev germanernas egendom före deras kristnande. Till Germaniens gränser trängde dyrkan av de f r å n M. Asien stammande
gudomligheterna Kybele (Stora Modern) och Attis, f r å n Egypten
kom dit kulten av Isis och Osiris. Men ingen religionsform torde
på de krigiska germanerna — goterna vid Svarta havet liksom andra germanstammar vid övre Donau och Rhen — ha gjort ett starkare intryck än den religion, som under 200- och 300-talen e. K.
blev ivrigast omfattad av de romerska soldaterna. Det var dyrkan
av den persiske guden Mithra-Helios, den tappraste av de olika
mysteriegudarna. I underjordiska rum, grottor, försiggingo mithradyrkarnas gudstjänster, som syftade till de invigdas pånyttfödelse.
Man kan därvid erinra sig, hur i det ovan refererade meddelandet
f r å n Kiruna uppges, att barnen dragas "genom en grotta av jord".
I grund och botten äro nog — trots alla olikheter — Mithras grottor väsensbesläktade med groparna för jorddragning.
I Stora Moderns, Isis' och Mithras kult förekom en handling,
som är besläktad med jorddragningen men både i sin kärva realism och till sitt syfte går mycket längre. Denna kulthandling kallades t a u r o b o l i u m och tillgick sålunda. 1 ) En grop grävdes
i marken. Den som skulle invigas, mysten, fick naken stiga ned i
graven, som sedan täcktes med bräder. En tjur slaktades, och hans
J
) Dieterich, Eine Mithrasliturgie 2 , s. 54 noten; Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen (se registret); Anrick, Das antike Mysterienwesen
in seinem Einfluss auf das Christentum, s. 52 f.
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blod fick rinna ned mellan bräderna övre mannen. Sedan togs bräderna undan, och blodbestänkt steg mannen upp och hyllades som
en gud av den jublande mängden. Han var nu kommen ur Jordens
moderssköte, p å n y t t f ö d d "för 20 å r " eller "för evigt", som
det heter i inskrifter. P å liknande sätt tillgick det s. k. k r i o b o1 i u m, då i stället för tjuren en bock slaktades.
Tauroboliet liksom krioboliet har till syfte att garantera den invigde ett liv efter döden, en tillvaro hos guden. Ehuru i formerna
primitivt och för oss motbjudande har blodsdopet ett högre syfte än
de förut omnämnda pänyttfödelseceremonierna. Vid jorddragningen
har det gällt att vinna hälsa, stensakramentet å Mora äng skulle
skaffa kungalycka, genom fostbrödralagsceremonien och initiationsriterna under vikingatiden ville man förvärva en ny ställning
bland människorna.
Men genom beröringen med Mithrakulten
kommo våra förfäder inom en sfär, där det på ett nytt sätt gällde
tillvaron efter döden och möjlighet till att undgå skugglivet i dödsriket. Pånyttfödelsen ur jordens moderssköte blev här symbol för
en andlig förvandling, som skulle ge trygghet mot förgängelsen,
garanti för ett efter döden fortsatt liv hos guden.
P å några italienska guldplåtar i gravar f r å n omkr. 400 f. K r .
säger den döde, som fått genomgå en symbolisk pånyttfödelse vid
kulten: 1 )
Ut ur (livets) besvärliga, smärttyngda hjul har jag flugit,
och i åtrådd krets trätt in med hurtiga fötter
gömd i gudinnans sköt, hos den underjordiska
drottning.
Inom religionssynkretismens värld framträdde vid vår tideräknings början pånyttfödelsetanken även i en annan mysteriehandling, d o p e t . Dop betyder neddoppning, och som vi veta, uppfattades dopet redan av den äldsta kristenheten så, att den gamla
människan lades i dopvattnets grav — senare dopkyrkans, baptisteriets "dopgrav" —, och en ny människa, en gudsmänniska föddes.
Jesu dop vid Jordan var för de kristna förebildligt. Enligt vissa
texter, som av många nutida forskare anses ursprungliga, lydde
den i Lukas ev. 3: 22 omtalade himmelska rösten vid Jesu dop —
således i den av Lukas återgivna traditionen i överensstämmelse
med ps. 2 : 7 : D u ä r m i n s o n ; i d a g h a r j a g f ö t t d i g. 2 )
Vad denna tradition vill uttrycka är uppenbart: timmermannens
son var död, och Guds son född ur den heliga floden Jordans mo') Söderblom, Översikt av allmänna religionshistorien, 1912, s. 45.
-') Erich Klostermann i Lietzmanns Handbuch zum Neuen Testament; M a r tin P:n Nilsson, Festdagar och vardagar, 1925, s. 160; Dietrich, Eine Mithrasliturgie-, s. 139. 176 ff.
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derssköte. Den judaiserande sekten ebioniterna försvarade denna
mening, när den kyrkliga dogmbildningen gick nya vägar.
När Paulus kallar dopet "ett bad till ny födelse" (Tit. 3 : 5 ) , har
han på ett utomordentligt sätt sammanknutit tvenne uppfattningar.
Dopet är ett bad, vattnet rentvår. Denna tanke hänger samman
med judiska tvagningsceremonier. Men i dopet sker också en "pånyttfödelse": en ny människa blir till. Denna tanke har tidigast utformats inom religionssynkretismens mysteriereligioner.
Paulus, den f j ä r d e evangelisten och andra nytestamentliga författare ha på olika sätt varierat denna tanke, att den som döpes begraves, för att genom pånyttfödelse en "ny skapelse" skall komma
till stånd, en ny människa uppstå. Starkast framträder ritens ursprungliga naturgrund, då dopet förrättas i det fria, i det vatten
som strömmar fram ur den moderliga jordens inre.
En handling, som snarast betecknar en p å n y t t f ö d e l s e g e n o m v a t t e n , f a n n s i Norden — liksom hos andra germanstammar — före kristendomens införande. P å många ställen omtalas, att de hedniska nordborna "vattenöste" sina barn, då de ville
låta dem leva. Enligt somliga forskare föreligger här snarast ett
lån f r å n det kristna dopet; så Konrad Maurer. 1 ) Enligt andra är
vattenösningen — eller vattenneddoppningen — ett ursprungligt
germanskt bruk; så E. Mogk. 2 ) En rätt vattenösning gör osårbar
(Hav. 158), liksom i Egypten synes här vattnet tilläggas förmåga
att pånyttföda.") Det har ofta framhållits, att källor, vilkas namn
stundom erinra om förkristen kult, ej sällan finnas invid domareringarna. Vid utgrävning av en västgötsk domarering hittades bitar av förhistoriska lerkärl m e d g e n o m g å e n d e h å l. J ) Det
synes sannolikt, att dylika kärl använts för någon begjutningsceremoni. Man må hoppas, att framtida undersökning av domareringar
skall ge svar på de frågor, som här dyka upp men ännu måste lämnas obesvarade. Det kan ha gällt fruktsamhets- och fruktbarhetsliter. Rimligen har ett huvudmotiv varit att låta de dödas kraft och
lycka genom återfödelse uppstå i det nya släktet.
4
) Ueber die Wasserweihe des germanischen Heidenthumes, 1880, s. 80 f.
-') Encycl. of religion and ethics, ed. James Hastings, II, 1909, se Baptism,
s. 410. Galenos berättar (andra årh. e. Kr.), att germanerna brukade nedsänka de nyfödda i kallt flodvatten.
3
) Reitzenstein, Die hellenistichen Mysterienreligionen, 1910, s. 84 f.
4
) Domarering i Jungs s:n, Skaraborgs län; St. hist. mus. nr 17425 (Fornvännen 1924, tillväxten s. 6). Utgrävningen verkställd av Dr K. E. Sahlström
och förf. Om kärl med genomgående hål ("silar") se Ewald.
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5.

J O R D E N , A L L A S VÅR M O D E R ( S y r a k
150 f. Kr.

40: 1).

Genom Ernst Gafvelins skådespel Västerbottningar har det senaste släktet i Västerbotten erinrats om att de gamle voro väl förtrogna med Syrak. Denne israelitiske visman visste, att människorna äro jordens barn.
" F r å n den dag då de utgå ur sin moders liv,
intill den dag då de vända åter till allas moder",
hava människorna stor möda och ett tungt ok — säger Syrak
(40: 1).
Syraks bok finnes i våra familjebiblar bland apokryfiska böckerna. Den avfattades ursprungligen på hebreiska, i början av andra
årh. f. Kr., men översattes av författarens sonson till grekiska (efter
132 f. Kr.). I 40: 1 talar Syrak om a l l a s m o d e r eller a l l t
l e v a n d e s m o d e r , d. v. s. Jorden (såsom ock äldre översättare,
t. ex. Melin, insett och i mottot till denna uppsats bibehållits).
Jorden är människornas moder, och människan är Moder Jords
barn. Albrecht Dieterich har i sitt lärda arbete Mutter Erde visat,
huru spridd denna föreställning varit hos olika folk. Inom vår kulturkrets har den särskilt kommit till synes hos romare och greker.
Moder Jord var för dem ett förtroget väsen, i vars moderliga sköte
de döda nedlades för att av henne födas igen. Så blev det ett ständigt kretslopp, ett "födelsens hjul", kyklos tés genéseos. Hjulet
svänger oavlåtligt. Ett litet avsnitt av dess löt belyses av solljuset.
Den solbelysta delen betecknar ett människoliv. Människor födas och
komma in i solens och ljusets värld. Efter en kort tid ha de passerat sin solbelysta väg. Genom döden träda de då åter in i mörkret — för att senare födas igen. I västerlandet liksom i Indien kände man detta som en förbannelse. Tauroboliet var ett sakrament
jämte andra, som skulle hjälpa människorna att komma undan
födelsens hjul eller dödsrikets dunkla skuggtillvaro och i stället
vinna en evig tillvaro i gudens närhet.
Vi följa emellertid inte denna föreställning om ständig återfödelse
hos de folk, som särskilt satte sin prägel, kulturellt sett, på religionssynkretismens tid. Utan vi taga ytterligare ett par steg utefter den linje, som är oss bekant genom vår barndoms "bibliska
historia".
6. " D U ÄR M I N S O N ; I D A G HAR J A G F Ö T T D I G " (Ps. 2: 7).
650 f. Kr.
De ovan anförda orden av Syrak visa, att judarna vid början av
religionssynkretismens tid kunde tala om jorden som "allas mo-
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der". Även i den säkerligen mycket tidigare Jobsboken (från 500eller 600-talet?) finna vi förtrogenhet med denna föreställning.
Job säger: "Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall
jag vända åter dit" ( 1 : 2 1 ) . Återvändandet till moderlivet måste
åsyfta gravläggningen.
Den döde tänkes återvända till Moder
Jords sköte för att av henne igen återfödas. För judarna var detta
en relikt av en äldre trosåskådning, då jorden fattats som en gudomlighet.
Vid den tid, mitten av 600-talet, dit ett nytt steg fört oss, dominera i Israel profeternas tankar på det religiösa området. Israels
profeter intaga en avvisande ställning till tron på jorden som människornas gudomliga moder. De bekämpa av hela sin själ dylika
tankar. Mot de olika "modersreligionerna", inom vilka föreställningen om Moder Jord intar en betydande plats, står främst den
israelitiska profetismen som den mest utpräglade "fadersreligionen",
den som i tidens fullbordan lärde människorna att bedja "Fader
vår". 1 ) För den israelitiske profeten är Jahve folkets gudomlige
fader (Hos. 11: 1). Men någon gudamoder erkännes icke. Ja,
hela det israelitiska tänkesättet är så fientligt inställt mot tron på
kvinnliga gudomligheter, att — såsom ofta framhållits — det hebreiska språket icke ens har ett ord med betydelsen "gudinna".
Den uppfattningen, att människorna komma f r å n träd eller stenar, födas av stenen, finnes hos flera folk, även hos Homeros (Od.
19: 163), men i Israel vänder sig profeten i nitälskan mot det Israel,
som har sådana tankar,
"dessa som säga till trästycket: 'Du är min fader',
och säga till stenen: 'Du har fött mig' " (Jer. 2: 27). 2 )
Mot föreställningen, att människorna födas av Moder Jord, ställer profeten födelsen av Jahve. Liksom vid Mora äng genom hyllningen på kungsstenen en ny personlighet stod fram, blev den israelitiske konungen på sin tronbestigningsdag en annan personlighet, blev född på nytt. Enligt den andra psalmen säger Gud till
honom på den dagen: '.'Du är min son, jag har i dag fött dig"
(Ps. 2 : 7 ) . Orden avse "Sions konung" och hans ställning till
"jordens konungar", hur än psalmen f. ö. tolkas och till tiden bestämmes. Sions konung är Herrens smorde (v. 2). Uttrycket hänvisar till att den israelitiske konungen smordes med olja, förebilden
Jfr Dieterich, Mutter Erde-, s. 89 ff., 116.
Ordet "sten" är i hebreiskan femininum, vilket väl bidragit till att stenen här snarast representerar Moder Jord. Ett gammalt norskt talesätt har
däremot varit: "När man slår jorden, slår man sin mor, när man slår stenen,
slår man sin far." Enligt den kristna medeltidens föreställning tillbedja alla
hedningar "stock och sten".
Västerbotten.
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Bild 8. Schematisk översiktsskiss över medelhavskulturen.
På otaliga sätt har vår tid tagit arv efter gångna årtusenden.
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till senare kristna konungavigningar, i Sverige t. o. m. Oscar 11 :s.
Denna smörjelse skall beteckna, att en helig ande överföres till den
smorde, som då blir Guds son och en konung av Guds nåde. 1 )
Hur andemeddelelsen betecknar en ny födelse, skola vi se, då vi
taga ytterligare ett steg bortåt i Israels historia. Vi komma då ända
till begynnelsen av domaretiden och det varaktiga konungadömets
införande (1150—970 f. Kr.).
7. G I L G A L : "VAD B E T Y D A D E S S A S T E N A R ? " (Jos. 4: 6,21).
1150—970 f. Kr.
Enligt gammaltestamentlig framställning har Gud inblåst sin
ande i den av stoft danade första människan. Tanken kan utvidgas till denna parallell: så går det till vid varje människas tillblivelse. Kroppen kommer f r å n jorden, och Gud ger anden. Vid döden blir kroppen stoft igen, under det "anden vänder åter till Gud,
som har givit den" (1 Mos. 3: 19; Pred. 12: 7, jfr. 3: 20 f.). Men
den som en g å n g blivit levande, kan ännu en gång få Herrens ande.
Då blir han en ny människa, blir f ö d d p å n y t t .
Om den förste domaren i Israel, Otniel, heter det: "Herrens Ande
kom över honom, och han blev domare i Israel, och när han drog
ut till strid, gav Herren Kusan-Risataim, konungen i Aram, i hans
hand, så att hans hand blev Kusan-Risataim övermäktig" (Dom.
3: 10). N ä r Herrens Ande kommer över Otniel, framträder han
som en ny och starkare man, en domare, övermäktig grannrikets
konung. Något sådant ville nog svenskarna för sin del åstadkomma, då de hyllade sin kungakandidat på kungsstenen å Mora äng.
N ä r konungadömet införes i Israel, framträda parallellerna med
det äldsta svenska kungadömet ännu starkare.
Så är fallet redan ifråga om Abimeleks korta och blodiga kungasaga (Dom. k. 9). Man "gjorde Abimelek till konung vid Vårdterebinten invid Sikem" (v. 6). Denna Vård-terebint — v å r d betyder här, såsom av det följande f r a m g å r , en r e st s t o r s t e n ,
som kan h ö r a Herrens ord, och likheten med " v å r d t r ä d " är alltså ej helt tillfällig — omtalas även i slutet av Josua bok (24: 25
ff.): "Så slöt då Josua på den dagen ett förbund med folket och
förelade dem lag och rätt i Sikem. Och Josua tecknade upp allt
detta i Guds lagbok. Och han tog en stor sten och reste den där,
*) Anrieh, Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum, 1894, s. 206 ff.; Dieterich, Eine Mithraslithurgie-, s. 119. — Apg. 13:33
tillämpas Ps. 2:7 på Jesu uppståndelse, i hebreerbr. på Jesu person ( 1 : 5 ) och
översteprästämbete (5:5). Somliga bibelforskare anse Ps. 2 : 7 åsyfta I s r a e l s
folk.
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under eken som stod vid Herrens helgedom. Och Josua sade till
allt folket: 'Se, denna sten skall vara vittne mot oss, ty den har
hört alla de ord som Herren har talat med oss; den skall vara vittne mot eder, så att I icke förneken eder Gud'."
N ä r det gällde att lyfta Abimelek över andra människor och göra
honom till en ny man, till konung, tog man till hjälp både det heliga trädet och den stora stenen, som en g å n g hade "hört" Herrens
ord. N ä r det svenska rådet svor "uppa Mora sten" eller man just

Bild 9.

Egyptisk framställning av solbåtens färd över himlavalvet.

där hyllade eller avsatte kungar, så är föreställningen likartad.
Stenen är en makt, som verksamt deltager vid kungens tillblivelse
eller "vräkande".
Det förblivande kungadömet börjar i Israel med Saul. Sedan han
under sökandet efter sin faders åsninnor kommit till Samuel, göt
denne olja över hans huvud och förkunnar, att Herrens Ande skulle
komma över honom. Då skulle han "bliva förvandlad till en annan människa". "I det han nu vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans sinne och gav honom ett annat hjärta",
och Anden kom över honom, så att han fattades av profetisk hänryckning (1 Sam. 10: 1—10).
Så har Saul blivit en ny människa, med e t t n y t t h j ä r t a och
e n n y a nd e, givna av Herren. Men även i denna profetiska
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historieskrivning synes skymta en föreställning om konungens födelse ur Moder Jords sköte. Det är namnet G i 1 g a 1, som här är
att lägga märke till.
Samuel hade befallt Saul att gå före honom till Gilgal (1 Sam.
1 0 : 8 ) . Och allt folket gick till Gilgal och gjorde Saul till konung
där, inför Herrens ansikte. Och Saul och alla Israels män voro där
uppfyllda av glädje" (1 Sam. 11: 15). 1 )
Angående uppkomsten av det första Gilgal meddelas i Josua
bok kap. 4 följande berättelse. N ä r Israels barn efter Moses död
gått över Jordan och Herren låtit vattnet stanna ovanför övergångsstället, fingo Israels barn på Herrens befallning taga upp 12 stenar
ur Jordan " f r å n den plats där prästerna stodo med sina fötter" mitt
i Jordan. "Och de tolv stenarna som de hade tagit ur Jordan reste
Josua i Gilgal. Och han sade till Israels barn: " N ä r nu edra barn
i framtiden f r å g a sina fäder: 'Vad betyda dessa stenar?', då skolen I göra det kunnigt för edra barn och säga: 'Israel gick på torr
mark över denna Jordan, i det att Herren, Eder Gud, lät vattnet i
Jordan torka ut framför eder'
" (Jos. 4: 20—23, jfr vv.
1-8).

Namnet G i l g a l synes vara att härleda ur ett hebreiskt verb
g a 1 a 1, som betyder v ä l t r a . Platsen har efter all sannolikhet
fått sitt namn efter en samling där resta eller hopvältrade stenar. 2 )
I själva namnet ligger ej, att stenarna skulle varit resta i en k r e t s,
fastän så ofta antagits. Resta stenar — vanligen stående i rad —
förekomma i Palestina flerstädes. Den under kriget avlidne lärde
kyrkoherden i Stockholm Dr S. A. Fries torde ha rätt, när han uttalar, att vissa resta stenar i Palestina utan tvivel ha "sin första
upprinnelse i tron på den stora allmodern, jorden". Moder Jord
mottager de döda i sitt sköte och föder dem på nytt. " D å de döda
föras in i jorden i den naturliga grottan eller den konstgjorda grottan, gånggriften (dolmen), eller den blotta antydningen av grottan, den runda stensättningen (cromlech), läggas de i själva verket vid sin moders barm, eller rättare införas i hennes sköte för
*) Enligt den i Sam. 10 återgivna traditionen blev Saul vald till konung i
Mispa, varefter folket fick "förnya konungadömet" i Gilgal. Frågan om förhållandet mellan de olika källorna kan ej här diskuteras.
-) Jos. 5: 9 ges i en aisiologisk sägen en annan förklaring till det i senare
tid ej längre begripliga namnet. Ihågkommas bör, att omskärelsen tidigast
synes ha företagits vid pubertetens inträdande och att den sannolikt liksom andra dylika initationsriter betecknar en pånyttfödelse. Vid Gilgal pånyttföddes en g å n g Herrens folk. Senare pånyttföddes där en man till konung. —
Den omständigheten, att nu ingen stensättning finnes vid "Gilgal", synes ej
utgöra fullt skäl att betviv'a berättelsen om stenarna där (såsom tyckes ske i
Reallex. der Vorgeschichte, se G i 1 g a 1).
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att hos henne vinna nytt liv". 1 ) Att våra stensättningar d o m a r e r i n g a r n a (liksom väl ock vissa besläktade b å t s t e n s ä t t n i n g å r ) ha samma p å n y t t f ö d a n d e betydelse, som här
tillskrives "den runda stensättningen (cromlech)", har jag ovan
sökt visa. N ä r Saul just i Gilgal göres till konung inför Herrens
ansikte, synes undermeningen vara, att han enligt folkets tro och
vilja skall vid denna stensättning, vars stenar hämtats ur Jordans
flodbädd, genom Moder Jords kraft bli en n y m a n, även andligen högre än allt folket.
Stora stenar och väldiga träd stå i de intimaste förbindelser med
jorden. Den stora stenen under Vård-terebinten vid Sikem, stensättningen i Gilgal, Mora sten (ar) 2 ) och av våra märkliga stensättningar främst domareringarna synas ha haft samma syfte: genom
deras förmedling ha människor blivit för mer, än de förut voro,
starkare, lyckosammare. D ä r ha män fötts till kungar och hövdingar. Och Västerbottens valbundna eller vårdbundna träd ha en
avlägsen släktskap med Vård-terebinten vid Sikem. I båda fallen
väntade man av trädet förhöjd kraft, pånyttfödelse. Samma tro har
i skiftande gestaltning förbundits med Jordans flod och annat dopvatten, med tauroboliets liksom med läkekurens grav och graven
för jorddragning.
Och bakom alla dessa föreställningar — de
råa och primitiva liksom de mest förandligade — ligger föreställningen om Moder Jord, den alstrande, närande, hulda Jorden, allas
vår moder.
Utöver tre årtusenden — vad vi efter de använda källorna kunna
överblicka — sträcka sig handlingar, riter, som ytterst gå tillbaka
till samma tro på den återfödande, hjälpande, varkunnsamma Moder Jord. Vad som här behandlats utgör ingen utvecklingskedja.
Jorddragningen, som vi började med, torde ha anor bortom Josua
och Sauls konungaval, som vi omsider kommo f r a m till. Det är i
stället exempel på likartat tänkesätt under vitt skilda tider och förhållanden.
Det bör ej heller glömmas, att man ej blott i vantro och skymning
S. A. Fries, Israel i ljuset av arkeologiska och etnografiska forskningar
i Palestina, 1914, s. 19, 10. — Fries hänvisar även till Snorre Sturlassons intressanta förklaring av moder-jord-föreställningens uppkomst i prologen till
Eddan. Om krypande under cr o m 1 e c h s se Hammarstedt i Nord. Mus.
Medd. 1891—92, s. 38 noten.
-') Då ovan givna framställning, t. ex. om M o r a och Gilgal, torde förefalla
mången tämligen ensidig, bör här kanske sägas, att denna ensidighet är medveten och delvis avsedd. Här har ej understrukits vad som källorna göra uppenbart, utan sådant har framhållits, som synes ha m e d v e r k a t i f o l k s j ä l e n s d j u p men på g r u n d av källornas art d ä r ej kunnat komma till
klart uttryck.
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utan även i forntidens och nutidens förnämsta kristna diktning vänt
och vänder sig till den moderliga jorden.
Prudentius — i Wallins tolkning Ps. 492: 9 — manar vid graven:
Nu, jord, slut den ädlaste sonen,
Slut mänskan till moderligt sköte!
Dess lemmar, de dyrbara lånen,
Förvara till givarens möte!
Och Franzén tröstar (Ps. 102: 5 ) :
Snart jorden
upplåter
Sin famn till er ro;
Snart uppstår I åter
Likt kornen som gro.
Tron på Moder Jord är snart död. Allt färre söka läkedom och
hövdingalycka hos henne. Och icke skall det som var vidskepelse
önskas tillbaka. Men det låg också styrka och trygghet i den gamla
tron. Maskinteknik och industrialism ha i oerhörd grad förbättrat
människornas materiella ställning. Men i det människorna kommit ifrån sambandet med jorden, ha de blivit rotlösa och olyckliga.
Finns det räddning? Kanske ligger den däri, att människorna åter
börja omfatta jorden med något av barnets kärlek till sin mor, under det de ihågkomma, hur hög, outrannsakad och gåtfullt lockande den himmel är, som sträcker sig över jorden.

T E M P E L

S O M

Sävar, Dorotea och Bjurholms

B R U N N I T
kyrkor in

memoriam.

Av H. M N - P A L M G R E N och VIKTOR NÄSLUND.

nder det tilländagångna året hava icke mindre än tre av Västerbottens gamla träkyrkor skattat åt förgängelsen på grund
av vådeld, i det såväl Sävar som Dorotea och Bjurholms sockenkyrkor till grunden nedbrunnit.
Lördagen den 5 mars vid 3-tiden på morgonen drabbades Sävar
kyrka av olyckan. Efter mindre än tre timmar var det gamla templet förvandlat till en glödande ruinhög, i vilken även kyrkans inventarier funnit sin förgängelse. P å grund av framställda anmärkningar mot de otidsenliga eldningsanordningarna i kyrkan, hade
kyrkostämman redan samma vår fattat beslut om en fullständig renovering av templet i samband med installerande av centralvärmeanläggning. Renoveringsprogram var infordrat och arbetet var avsett att utföras redan innevarande år, då eldsolyckan kom och omintetgjorde alla dessa planer.
E h u r u kyrkan var försäkrad, själva byggnaden för 120,000 kr.
och div. inventarier för 38,000 kr. gjorde socknen dock en oersättlig förlust, ej minst på grund av de kulturhistoriskt värdefulla inventariernas förintelse.

Dorotea kyrkas ödesstund inträffade onsdagen den 17 augusti vid
2-tiden på eftermiddagen. Templet befann sig just under restaurering och arbetarna hade nätt och jämt hunnit hem till middagsrast,
då de nåddes av budet att kyrkan stod i brand. Elden började i tornet och allt räddningsarbete visade sig lönlöst. Efter en halv timme
hade den gamla byggnaden nedbrunnit till grunden. Orsaken till
eldsvådan är okänd.
P å g r u n d av det pågående renoveringsarbetet hade samtliga kyrkans inventarier med undantag av klockor och orgelverk bortförts
från byggnaden, och undgick på så vis dess bättre att förödas. Icke
desto mindre gjorde socknen en svår förlust genom olyckan. Restau-
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reringsarbetet var i det närmaste slutfört och kyrkan skulle återinvigas samma höst. Såväl byggnaden som dess inventarier voro
försäkrade, däremot icke det redan färdiga renoveringsarbetet, varför entreprenören åsamkades en betydande förlust.
*

Yngst av de tre under året förintade kyrkorna var
Bjurholms,
som nedbrann natten till den 23 september, även den under pågående renovering, vilken i det närmaste var avslutad. Uppförd åren
1872—1875 hade Bjurholms kyrka sålunda knappast sextio år på
nacken. Arkitektoniskt mindre tillfredsställande, framför allt på
grund av de kolossala, oproportionerliga fönsteröppningarna, ägde
kyrkan dock genom sitt förtjusande läge en egenartad skönhetsverkan.
Det brunna templet var lyckligtvis försäkrat till betryggande belopp, varför församlingen ej gör någon svårare ekonomisk förlust.
I det följande må några ord ägnas till summariska beskrivningar
och historiker över de trenne tempel, som under året skattat åt förgängelsen.
I.

SÄVAR KYRKA.

Sävar socken bildades genom utbrytning f r å n Umeå landsförsamling så sent som år 1835. Kyrkans uppförande hade emellertid redan bestämts på en kyrkostämma i oktober år 1812 och tio å r
senare var kyrkan så färdig, att den första gudstjänsten kunde firas
där (Midsommardagen år 1822). Invigningen skedde emellertid
icke förr än 1836, den 1 januari.
Kostnaderna

för kyrkans

byggande

bestredos genom gemensamt levererade materialier. Emellertid torde nog ivern för kyrkan så småningom ha svalnat, då i en kostnadslikvid, som upprättades den 20 februari 1827 det befinnes, att nära
en fjärdedel av de ålagda bidragen ännu resterade. Sävar bruk
och såg hade fullgjort sina åligganden och därutöver förskotterat
4,764 rdr. Dessutom var det ett par bönder i Bullmark och ett par
torpare som fullgjort sina skyldigheter. Alla andra stodo mer eller
mindre i skuld. Ännu 1837 utestodo över 300 rdr, vilka såsom
osäkra fordringar inte längre skulle balanseras i räkenskaperna.
Den 26 mars 1834 beslöts att f r å n Umeå landsförsamling inköpa
dess gamla orgelverk. Kostnaden skulle i första hand tagas ur
kyrkokassan och det felande anskaffas genom frivilliga sammanskott. År 1848 var orgelverket uppsatt.
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Kyrkklockorna.
Från början fanns i tornet en klocka, vägande 10 y 2 centner.
Den bar följande inskription: "Sofver, I folk, vårt ljud låter hans
lof vidt hördt varda. Ps. 66: 8. Ty Herren är god och hans nåd
varar evinnerligen och hans sanning f r å n slägte till slägte. Ps.
100:5."
Sedermera uppsattes en andra klocka vägande över 16
centner. Den hade följande inskrift:
"Minnes då mitt höjda ljud
till Herrens g å r d a r kallar dig,
att med sitt helga ord till sig
dig kallar nådens Gud.
Carl XV var Sveriges konung; G. L. Munthe landshöfding i
Västerbottens län och K. L. Strinnholm kyrkoherde i Säfvar, då denna klocka på Säfvar församlings bekostnad blef gjuten i Sundsvall af N. P. Lindberg år 1864."
Bland övriga kyrkans inventarier som gingo till spillo vid branden må i främsta rummet nämnas en synnerligen förnämlig mäss-
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Interiör mot altaret.

hake av röd sammet med applikationsbroderi i guld, förfärdigad år
1676. Den var en gåva f r å n den gamla moderförsamlingens kyrka
på Backen, som ännu innehar en nästan fullständigt likadan som
den förintade. Även en alldeles nyanskaffad mässhake blev lågornas rov. Kyrkan ägde tre gamla altartavlor, av vilka två, föreställande Korsnedtagningen och Uppståndelsen, härledde sig f r å n senare hälften av 1700-talet. Den förstnämnda, liksom mässkruden
en gåva f r å n Umeå landsförsamling, ägde ett betydande konstnärligt
värde. De nu nämnda konstverken voro placerade på korväggen
ovanför var sin av de två dörrar som på båda sidor om altaret ledde
ut till kyrkans förrådsrum och sakristia. Den tredje oljemålningen,
föreställande Nattvarden och målad av Carl Gustaf Plagemann år
1855, då den av brukspatron Olof Forsell skänktes till kyrkan, var
satt som altartavla mellan altaret och den därovanför befintliga, rikt skurna predikstolen. (Åt denna tavla och dess upphovsman har förf, ägnat en särskild uppsats, som återfinnes på sid.
164 i denna årsbok). Utom nu nämnda föremål blevo tre vackra
ljuskronor samt flera kandelabrar och ljusstakar lågornas byte.
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Däremot kom kyrkans silver att undgå förintelsen. Vid tiden för
eldsvådan förvarades det nämligen i klockarebostaden.
I arkitektoniskt hänseende var Sävar kyrka föga märklig. Den
var byggd av timmer, ett enskeppigt långhus med flått innertak.
Huvudingången låg på södra långväggen. Kyrkans dimensioner
(enligt uppmätningsritning av arkitekt Kjell Wretling som utarbetat förslag till restaurering) voro 6 0 X 2 1 alnar, eller omkring
40—13 meter. En originell detalj i kyrkans interiör var den f. ö.
synnerligen vackra predikstolens placering på korväggen rakt ovanför altaret. T r a p p a n till predikstolen gick direkt f r å n den innanför koret belägna sakristian. Ritningarna till Sävar gamla kyrka
voro utfärdade av Överintendentsämbetet i Stockholm.

I

Godkänt förslag till ny kyrka i Sävar. Perspektivskiss
av arkitekt Kjell Wretling.

II. D O R O T E A KYRKA.
Med den i år nedbrunna Dorotea kyrka har Västerbottens lappmarker förlorat en av sina intressantaste yngre träkyrkor.
Om dess och församlingens tillblivelse må här följande nämnas.
Den första bebyggelsen i nuvarande Dorotea har man fastställt
till år 1766 (med de första nybyggarna Pehr Ingelsson, Erik Danielsson och Joh. Nilsson). Tidigaste bebyggelsen inom Dorotea
socken var annars i Svanabyn år 1712. Då var Bergvattnet kapelllag under Åsele.
Det var i kraft av en kunglig förordning, dagtecknad den 5 januari 1795, som Åsele lappmark och församling delades, så att ka-

157:

Dorotea kyrka.

pellag inrättades dels i Bergvattnet (Dorotea) dels i Volgsjö (Vilhelmina) och dels slutligen i Viska (Fredrika). Redan fyra år senare upphöjdes Bergvattnet till eget pastorat och erhöll i samband
därmed sockennamnet Dorotea (efter Gustav IV Adolfs gemål, som
även givit namn åt Vilhelmina och Fredrika).
Byn Bergvattnet utgjorde redan under kapell-tiden bygdens kyrkliga medelpunkt. Men den första gudstjänstlokalen lär här som
på ett flertal andra kyrkplatser i lappmarken helt enkelt ha utgjorts
av en lada.
Samma år som Dorotea blev egen församling, byggdes den första
kyrkan, den som nu nedbrunnit. Den uppfördes av resvirke som
enskeppig basilika med tunnvälvt innertak. Tornet till kyrkan
byggdes först följande år, alltså 1800.
Kyrkan hörde visserligen inte vad storleken beträffar till de större, dess längd var 36, bredd 20,12 och höjd 10,6 alnar, d. v. s. 21,6
m. lång, 12 m. bred och 6
m. hög, men den uppgives rymma,
sedan läktare år 1884 kommit till , mellan 550 och 600 personer,
något som dock måste betecknas såsom mer än tillräckligt för den
dåtida församlingen, vars medlemsantal icke uppgick till 1000talet.
Ovanför kyrkans ytterdörr f a n n s åtminstone tidigare en tavla
med följande inskription, som i någon mån ger besked om församlingens och kyrkans historia:

158:
" D å Gustaf IV Adolf styrde Riket, Baron och Riddaren af Kongl.
Svärdsorden Herr P. A. Strömberg var Landshöfding i Westerbotten län, Theologie Doctor och Commendeur af Kongl. Nordstjerneorden H. E. Hesselgren stiftets biskop, högvördige och höglärde
Magister Herr M. Degerman pastor i Åsele, församlingens komminister H e r r O. Enström, Klockaren Josef Bryngelsson i Laiksjö
och Erik Nilsson i Afvaträsk kyrkovärd, uppbyggdes denna kyrka
af Jon Mattsson i Laiksjön 1799."
En tavla innanför kyrkporten lär hava upptagit namnen på de
till ett 40-tal uppgående bönderna, som vid tiden för kyrkans byggande levde och verkade i socknen.
Kyrkan var icke helt fullbordad förrän år 1803 då såväl yttre
som inre målning företogs. Målningen verkställdes av en målarmästare Asplund ifrån Ström. Vid restaureringen av kyrkans inre
visade det sig att kyrkan f r å n början varit tämligen rikt färgdekorerad. Sålunda ägde både korväggen och långväggarna visserligen enkla men smakfulla dekorativa väggmålningar, av vilka
den på korväggen f. ö. just framtagits och konserverats under renoveringen då templet brann.
Beträffande det första kyrkbygget i Dorotea må, till jämförelse
med nuvarande förhållanden, ytterligare berättas att kyrkans byggmästare, ovan nämnde Jon Mattsson f r å n Laiksjön, erhöll för sitt
arbete summa summarum 30 riksdaler! Och då smidde han ändå
— påstås det — själv all den spik, som åtgick till kyrkbygget!
(Om denne Jon Mattsson berättas det f. ö. att han till yrket egentligen var gevärssmed och en mycket skicklig sådan. Men både som
bösstillverkare och kyrkbyggare efterträddes han av sin son, Erik
Jonsson, vilken är upphovsman till Fjällsjö kyrka. Denna Fjällsjö
kyrka skall enligt uppgift vara helt lik Dorotea-templet).
Bland kyrkans inventarier märktes i främsta rummeet en synnerligen vacker predikstol, tillverkad av en Per Jonsson i Lavsjön.
Den var av åtskilligt yngre datum än kyrkan själv. Kyrktornet
uppbar tvenne klockor. Den mindre av dessa, gjuten år 1803 i
Sundsvall, hade följande inskriptioner:
"Gud, Konungen, Folket, Lagen" samt
"Tillhör denna Församling genom dess ledamöters allmänna välvilja, samt Erik Perssons i Lafsjön och hustru Britta Ersdotters frikostighet."
Tjugufem å r senare göts den större klockan, likaledes i Sundsvall. Den har bl. a. följande inskrift:
"För Dorotea församling, då J. Blom var pastor och Joel Persson i Svanaby gifvit ett betydligt bidrag till omkostnaden gjöts denna klocka i Sundsvall år 1828 af P. Linderberg."
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Dorotea kyrka, interiör mot altaret med den gamla väggmålning
som framtogs vid sista renoveringen.

Till sist några rader om en del av de prästmän, som i det nu f ö r svunna lappmarkstemplet utfört sin kulturbringande livsgärning.
Förste komminister blev den ovan som komminister omnämnde
Olof Enström, tidigare kapellpredikant i dåvarande Bergvattnet.
H a n dog emellertid redan samma år som församlingen blev tillBiand hans mera kända efterföljare var den framstående lappkännaren J. A. Nensén, som verkade här mellan åren 1830—1881.
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H a n s uppteckningar om l a p p a r n a s och nybyggarnas folktro och
sägner tillhöra nu U p p s a l a universitet, där de förvaras under namn
av "Nensénska s a m l i n g a r n a " .
En av de sista stora kyrkoherdarna i socknen var den utmärkte
predikanten Himmelstrand, död sedan ett fåtal å r tillbaka.

III.

B J U R H O L M S KYRKA.
Av V i k t o r

Näslund.

Bjurholms kapellags bildande synes tidigt ha kommit på tal. Redan i början av 1800-talet vidtogos åtgärder för bildandet av egen
församling.
Eget konsistoriellt pastorat blev kapellaget enligt kungl. resolution den 26 april 1815.
Avståndet till N o r d m a l i n g var omkring fem mil över oländiga
marker och moras och på så gott som alldeles obanad stig. Enligt
"beslut och överenskommelser som domkyrkolagets allmoge i Nordmalings församling vid hållne s a m m a n t r ä d e n inför biskop Carl G.
Nordin vid olika tillfällen fattat" synes tillstånd 1806 ha meddelats
att inhägna kyrkogården, som vederbörligen invigdes inom kort.
På den ena av församlingens klockor, som nu förstörts genom branden, f a n n s också inskriptionen: " Å r 1806 stiftades Bjurholms kapell genom biskop Nordins försorg".
P å den större klockan, vilken även den förstördes vid branden och
som skänkts till församlingen av patron L u n d b e r g på Olofsfors
år 1880, f a n n s på den övre delen följande inskription: " N ä r du
mitt klara ljud f å r öfver nejden höra, gäck då till Herren Gud, att
bot och bättring göra". L ä n g r e ner var även namnet på givaren,
likaså namnet p å dåvarande biskopen i H ä r n ö s a n d s stift samt församlingens kyrkoherde angivet. Längst ner bar klockan inskriptionen: " Ä r a vare G u d i höjden och frid på jorden till människorna
ett gott behag".
Som prästbord inköptes samma år, 1806, "kronohemmanet n : r
2. 1/16 mantal, hus och jord i Bjurholms och Ume socken". År
1809 utvidgades prästbordet med hemmanet n : r 2. 1/12 mantal i
Bjurholm. Kyrka och p r ä s t g å r d blevo med det första u p p f ö r d a .
Enligt Visitationsprotokoll å r 1806 i N o r d m a l i n g upplyste kapelllagets representanter, att g r u n d e n redan då var lagd. De förberedande arbetena för den första kyrkan måste ha börjat redan 1802.
Ty församlingens första präst meddelade vid Visitationen 1851 att
kyrkans byggande började detta år. K y r k a n blev f ä r d i g 1807 och
kort därefter p r ä s t g å r d e n . Denna kyrka var också u p p f ö r d av res-
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virke, med torn på västra och sakristia på östra gaveln. Den var
på sin tid ett storverk och en heder för sin byggmästare. Först
byggdes denna kyrka utan läktare, men längre f r a m uppfördes även
sådan, vilken synes ha förorsakat att kyrkan "blev väl svagt upplyst".
Den första kyrkan hade bl. a. en s. k. "bänkdelningslängd", där
församlingsborna placerades efter rangordning, f r å n de "förnämsta
ståndspersonerna till soldater, torpare och inhyseshjon". Ungdomen hade sin plats på läktaren. År 1857 inköptes en gammal kyrkorgel f r å n Ljustorp och denna måste uppsättas nere i kyrkan till
höger vid koret, enär utrymme ej fanns på läktaren. Orgeln invigdes 1859, liksom även den utvidgade kyrkogården.
Men tiden led och kyrkan blev mer och mer bristfällig och på grund
av församlingens tillväxt gav den heller icke tillräckligt utrymme. En
ny kyrka var därför länge påtänkt och år 1869 kom byggnadsfrågan på allvar under utredning. Det blev åter ett omfattande arbete
för församlingen men bördan kunde nu fördelas på flera skuldror,
än då den första kyrkan byggdes. Enligt uppgift utgjorde nu församlingen 22. 1/8 mantal, med 2,600 personer. Till jämförelse må
upplysas om, att å r 1810, den första uppgift man har angående folkmängden i Bjurholm, var antalet personer 368 samt vid slutet av
Västerbotten.

11
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Interiör.

1815 711 personer. Vid 1932 å r s ingång utgjorde folkmängden
5,200 personer.
Till den kyrka, som nu brunnit, lades grunden 1872 tätt intill
den gamla kyrkan. Denna revs 1874 och den nya kyrkan fullbordades, som förut nämnts 1875. N ä r den nya kyrkan uppfördes
verkställdes detta arbete på så sätt att "varje rök" fick utgöra tre
dagsverken, och när man gått en omgång på sådant sätt genom hela
socknen, fick man börja på nytt så länge arbetet räckte.
Arbetsledare var en byggmästare Hallin f r å n Hamre, Ångermanland, vilken var anställd på dagspenning. Åtskilliga gamla leva ännu, som
kunna påminna sig den tid, då de gingo s. k. "gångleja" i kyrkbygget och det är intressant att höra dessa gamlas redogörelse för
huru arbetet på den tiden bedrevs. Kyrkan har emellertid sedan
den byggdes undergått åtskillig restauration.
För 22 år sedan ommålades den invändigt och entreprenör för
detta arbete var målarmästaren Andr. Lindsten, Bjurholm.
En
mycket vacker och tilltalande altartavla har också skänkts till kyrkan av ungdomsföreningen i Bjurholm. Under fjolåret indrogs
elektrisk uppvärmning i densamma varjämte man vid samma tillfälle förbättrade såväl bänkar som golv. N ä r eldsvådan nu inträf-
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fade pågick som bäst målningen av kyrkans inre, därjämte hade
orgelläktaren under sommaren sänkts med 60 cm. och man hoppades att någon g å n g under oktober i ännu värdigare skick få ta
kyrkan i bruk för gudstjänsterna.
Orgeln var byggd av orgelbyggmästaren Alm f r å n Luleå och
därjämte på senare å r påbyggd och förbättrad. Den större kyrkklockan har församlingen fått till skänks av Olofsfors bruk och den
mindre hade använts i den gamla kyrkan och blev, när den brunna
kyrkan togs i bruk, överflyttad till denna.
Vid eldsvådan blev allt kyrksilver lågornas rov. I sakristian förvarades dessutom mässhakarna varav en f r å n 1700-talet samt ett
s. k. kalkkläde f r å n samma tid och dessutom porträtt av församlingens samtliga kyrkoherdar samt ett fotografi f r å n Bjurholms
gamla kyrka, vilket alltsammans icke kunde räddas undan förintelsen. Av inventarierna räddades endast en av ljuskronorna, vilken
på g r u n d av läktarsänkningen blivit flyttad till gravkapellet.
N ä r Bjurholms församling nu åter står inför uppgiften att bygg a en ny kyrka, kunna vi ingenting högre och innerligare önska,
än att alla beslut som röra denna f r å g a och allt arbete som utföres
måtte ske i enighetens tecken. Det föreligger en så stor och hög
uppgift när det gäller att bygga ett värdigt Guds hus, att denna
nppgift på intet vis får skymmas av egoistiska eller ovidkommande
hänsyn. Det kräves knappast något ekonomiskt offer för vare sig
församlingens eller dess enskilda invånare, i likhet med g å n g n a tiders kyrkbyggen. Väl råder även nu depression och hårda tider,
men tillfälle gives likväl till bättre bärgning och vår nuvarande tid
kan på intet vis jämställas med fädernas möda och umbäranden under deras kamp att ur vildmarken och urskogens vidder frambringa
vajande korn.
Vi ha ingen anledning till misströstan. Gå vi alltså eniga till
verket skall inom kort ett vackert tempel, en värdig helgedom, en
ny kyrka, resa sig på den plats, där vår gamla, vackra kyrka lades
i aska den 23 september 1932.
Kärleken till hembygden, hembygdens kyrka och med den förknippade sköna minnen, utgör en den säkraste grundval på vilken
den nya bör byggas.

EN B R U N N E N A L T A R T A V L A O C H DESS
UPPHOVSMAN.
Av H. M N - P A L M G R E N .

B

land de många vackra och värdefulla ting, avsedda till "kyrkans prydning", som gingo sin förintelse till mötes vid kyrkobranden i Sävar detta år, var även till finnandes en altartavla,
föreställande Den Heliga Nattvardens instiftande. Det till dimensionerna tämligen obetydliga skilderiet — jag uppskattar i minnet
tavlans mått till omkring 100X35 cm. — var icke egentligen något
betydande konstverk. I kompositionen gick målningen ganska nära
tillbaka på Leonardo de Vincis storartade mästerverk med samma
namn och ämne. Kring ett långt dukat bord sitter Frälsaren med
de tolv apostlarna, av vilka endast två befinna sig vid den mot åskådaren vända sidan av bordet. Kristusgestalten intager mittplatsen
vid bordet, omgiven på vardera sidan av fem lärjungar. Vid sin
högra sida han han den unge Johannes. Längst ut vid bordets
högra ända sitter förrädaren J u d a s Iskariot, i grubbelsjuk avskildhet. De övriga l ä r j u n g a r n a tyckas sammanslutna i små grupper,
inbegripna i livligt samtal med varandra. Frälsaren lyfter i sin
vänstra hand brödet och höjer högra handen i en välsignande gest.
Figurerna äro skickligt målade. Ställningarna äro ledigt och livfullt återgivna, dräkternas fall ypperligt framställda, men karakteristiken av ansikten och åtbörder är tämligen svag och lämnar åskådaren oberörd. Färghållningen och färgbehandlingen utvisar stor
kunnighet och smak, men ger samtidigt ett intryck av kyla och
programmatisk torrhet. Figurerna äro målade mot en starkt guldtonad bakgrund, som saknar allt koloristiskt liv.
Ungefär så tedde sig för mig den lilla altartavlan, då jag för ett
par år sedan sist tog den i betraktande och även fotograferade den.
Att den icke var något stort konstverk, stod genast klart för mig.
Att jag likvisst kom att fatta speciellt intresse för målningen, berodde på en annan omständighet: signaturen. I tavlans nedre
kant, på en av de målade golvstenarna lästes följande rader:
Carol. Plagemann
pinx. ad mandatum
Dom. Olaus Forshell
MDCCCLV.
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d. v. s. på svenska: målat av Karl Plageman på u p p d r a g av Herr
Olof Forshell. År 1855.
Det sistnämnda av dessa namn torde ännu leva i västerbottningarnas erinring. Herr Olof Forshell, altartavlans donator, var
givetvis ingen annan än dåvarande brukspatronen och ägaren av
Sävar järnbruk. Konstnärens namn däremot torde väl vid detta
laget vara så gott som bortglömd i våra bygder, ehuruväl det dock
haft en starkare anknytning till lokalhistorien än den lilla altartavlan i Sävar ger vid handen. Det synes mig därför ej vara utan intresse att åter bringa det gamla namnet i erinring, och detta så
mycket hellre, som det i sig innesluter historien om ett synnerligen
egenartat och romantiskt konstnärsöde av både rörande och roande
art. Den framställning jag i det följande går att lämna, stöder sig
i främsta rummet på Georg Nordensvans sista stora arbete, den nya
upplagan av Svensk konst och Svenska konstnärer i 19:de århundradet (Stockholm 1925—1928).
Karl Gustaf Plagemann föddes i Södertälje år 1805 H a n växte
u p p i ett gott borgerligt hem. H a n s fader var apotekaren Carl J.
F. Plagemann född i Stockholm 1779, son av rektorn vid tyska lyceum därstädes. Apotekare Plagemann innehade såsom den förste
apoteket Nordstjernan i Stockholm, var assistent åt Berzelius och
biträdande föreläsare i kemi vid Karolinska institutet. År 1843
blev P. utnämnd till direktör för ett salpetersjuderi i Norrland, och
bosatte sig i Umeå, tills han år 1856 åter flyttade till huvudstaden,
där han avled 1864. Karl Gustaf gick studievägen, blev student
men ägnade sig sedan även han åt apotekaryrket åtminstone till
någon tid. Därefter slog han om och ämnade sig till bergsingenjör, varför han besökte bergsskolan i Falun. Mineralläran åtnjöt
emellertid icke länge hans intresse. Efter ett år återfinna vi honom
som provisor i ett apotek i Kristianstad, varifrån han begav sig
till Stockholm. I huvudstaden ägnade han sig åt laborationer och
uppträdde f. ö. som en förmögen dandy. Artistyrket lockade honom
redan. "Väckelsen" påstod han själv att han fick vid ett tillfälligt
besök i Köpenhamn, men han tvekade naturligt nog att uppge sin
borgerliga och säkra framtid för den osäkra konstnärsbanan. Det
kan emellertid påpekas, att den unge Karl Gustaf tydligen hade
konstnärligt påbrå i släkten. Såväl en hans faster som en äldre
kusin voro utövande konstnärer.
År 1827 hade emellertid beslutet mognat hos den orolige apotekaren. Tjugutvåårig inskriver han sig — efter en kort elevtid hos
Westin — som adept vid Konstakademien och därmed har ett av
vår konsthistorias kuriösaste konstnärsöden fått sin upprinnelse.
Vid akademien hade den unge Plagemann en viss framgång. Ej
mindre än tre gånger erövrade han pris för målningar med motiv
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hämtade ur antikens historia och mytologi. Flitig synes han hava
varit. Dandy förblev han, och höll sig med synnerligen förnämliga vänner och gynnare. En av dessa var en engelsk legationssekreterare, St. George, som själv konstutövare, längtade till Italien. Han
bjöd generöst nog Plagemann att medfölja, och år 1831 lämnade de
värda herrarna Sverige på väg till konstens eget hemland. P å vägen genom Småland antecknar svensken följande bön till vår Herre: "Låte Du mig aldrig återkomma till detta land om Du ej skänker mitt hjärta känsla av oberoende!" —
Tillsammans med St. George slog sig Plagemann till att börja
med ned i Turin men flyttade snart därefter till Florens, där han
tillbragte tiden med att studera de gamla mästarna och leva sig in
i konstens förgångna storhetstid, som för honom kom att betyda och
innefatta den tidigare renässansen f r a m till Rafael. Allt mer och
mer blev han medveten om, att han ingenting hade att lära av samtidens konstnärer. Han delade sin aversion mot dessa med en avgjord motvilja mot Michelangelo, vilken han anklagar för högmod
och orsaken till konstens förfall!!
Efter två å r i Florens begav sig konstnären på fotvandring till
Urbs aterna, det eviga Rom, dit han anlände efter sex soliga dagsmarscher, medhavande en reskassa på 40 Rdr. b:o! Reskassan tog
slut efter tre månader, och nu stundade hårda tider. De äldre landsmännen och konstnärskollegerna i Rom vände honom kyligt ryggen utan ett handtag. Förmodligen skulle det gått honom ganska
illa om icke den danske skulptören Thorvaldsen i sinom tid med
vanlig älskvärdhet hade försträckt honom en penningssumma om
200 Rdr. Det var, som Plagemann själv har antecknat, en lyckopenning. Ty några dagar därefter begynner den unge svensken
sin besynnerliga målarekarriär. Därmed förhöll sig som följer:
En portugisisk och en italiensk adelsman hade tillsammans startat en konsthandel med gammal konst, och uppköpte till återförsäljning hela samlingar och gallerier. En del av de gamla konstverken befunno sig i miserabelt skick och behövde renoveras. Av någon anledning hade portugisen fått kännedom om att Plagemann
vore rätte mannen för en dylik delikat uppgift och uppsökte honom
därför, medhavande en "äkta" Leonardo, föreställande en madonna,
som emellertid blivit värdelös sedan bilden varit utsatt för eldsvåda
och blivit delvis förkolnad. Plagemann åtog sig renoveringen. Han
har själv skrivit om detta arbete:
"Detta var det arbete, på vilket jag använt lång tid och kanske
den största omsorg jag någonsin känt vid något senare arbete".
Uppgiften lyckades utomordentligt väl. Den "renoverade" tavlan honorerades hederligt och försåldes sedermera till England för
ett högt pris. "Genom detta bekom jag ett rop om min grundliga
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kännedom om gamla italienska ja, alla skolors mästare", säger den
lycklige renovatorn och tillägger blygsamt: "ty: beröm liksom förtal överdriver alltid, och jag bekom mer i den vägen att göra, än
vad jag kunde hinna med."
Under flera år framåt skaffade sig den unge svenske målaren ett
ej föraktligt livsuppehälle genom att på dylikt sätt renovera och
"korrigera" gamla mästares tavlor för konsthandeln.
Åtskilliga
kuriösa historier berättas om denna hans verksamhet. En av dem
finns anförd hos Nordensvan, och är allför rolig att ej återberättas:
En altartavla, enligt ägarens uppgift en äkta Guido Reni, skämdes av en alltför illa tecknad bild av Sankta Katarina. Plagemann
fick sig anförtrodd uppgiften att slipa bort helgonets bild och måla
dit en ny som bättre "ginge i stil med" tavlan i övrigt. Plagemann tog ägarens sköna dotter till modell och målade dit det nya
helgonet. Denne sålde sedan mästerverket till en engelsk lord, naturligtvis utgivande det för en äkta Reni. Sedan lorden emellertid
fått tid att fördjupa sig i konstverket upptäckte han, att Sankta Katarina var det bästa på hela tavlan, varför han anhöll att få helgonet utskuret ur duken att utgöra en självständig liten tavla. Resten
av målningen ville han inte ha!
Att denna art av konstnärlig verksamhet icke var ägnad att
skänka Plagemann anseende bland de andra konstnärerna och
landsmännen i Rom säger sig självt. H a n s namn torde redan vid
denna tid ha skorrat som en elak vits, och kanske är detta orsaken,
varför den unge skicklige plagiatorn alltmera drog sig undan och
levde för sig själv, enligt vad det uppgives, tillsammans med en katt
och en tam falk. Han fördjupade sig allt mer och mer i sin, d. v. s.
de gamla mästarnes konst. Tack vare sina apotekarinsikter i kemin lyckades han t. o. m. utfundera ett sätt att imitera de gamla
målningarnas sprickor och patina. Han kopierade, som han själv
yttrade, "gamla tavlor in fascimile så att jag imiterade även vad tiden åstadkommit."
Under flera år var han som förlorad för världen. Hans anhöriga visste icke ens om han levde. Fadern, apotekaren, som vid
denna tid slagit sig ned i Umeå, måste skriva till skulptören Fogelberg i Rom för att få en upplysning om sonens existens. Fogelberg
svarade, att unge Plagemann så fördjupade sig i sin konst "att han
icke märkte årens och tidens gång".
Få av hans arbeten kom till Sverige. Till Akademien skickade
han 1838 som receptionsstycke en målning " J u d a s ånger" och
samma år det flott och säkert upplagda självporträtt, som alltjämt
är i Konstakademiens ägo.
Sommaren 1849 först lämnade Plagemann Rom, där han just
hunnit uppleva krigets oroligheter. Han lämnade den eviga sta-
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den för att i Monte Porzio trolova sig med en liten italiensk 18-årig
flicka, den sköna och älskvärda Maria Ricci, som några år senare
under romantiska omständigheter blev hans hustru.
År 1852 fick P. i u p p d r a g av kungen av Wiirtenberg att fara till
Madrid för ett stort kopieringsarbete. Han beslöt att taga sin Maria med sig. Till den ändan lät han flickan en tid installera sig i
ett kloster, varpå han enleverade henne därifrån! Romantiskt och
teatraliskt i tidens och Plagemanns egen stil. Maria Ricci var alls
icke nunna, utan kunde opåtalt ha lämnat klostret i vilken stund
hon önskat. Men det passade icke den 47-årige ynglingen signor
Carlo Plagemann. Enlevering skulle det vara, och sedan "flykt"
över gränsen i lämplig förklädnad. Bröllopet stod i Livorno hos.
svenske konsuln, och se'n gick färden till Spanien.
Två år bodde "romaren och hans lilla romarinna" i Madrid, två
oroliga år under krig och uppror. Det hände ibland att gaturebellerna trängde in i makarnas sovrum och byggde barrikader av deras lösöre. Men under tiden kopierade signor Carlo "barhalsade
gudinnor och nymfer i negligé" för sin kunglige uppdragsgivare i
Wurtemberg!
P å hösten 1854 lämnade paret det heta Spanien och begav sig
till ett i alla avseenden lugnare klimat, nämligen till den goda staden Umeå, där fadern-svärfadern alltjämt var välbeställd salpeterdirektör. Vintern 1855 tillbragte de främmande flyttfåglarna i den
höga norden, och det är tydligen under den vintern Plagemann f å r
brukspatron Forshells u p p d r a g att måla en altartavla för Sävar
sockenkyrka. Om de båda främlingarnas liv och vistelse f. ö. häruppe i Västerbotten har jag icke lyckats utröna något. Den blev av
kort varaktighet. Redan följande år, 1856, finna vi makarna Plagemann i Stockholm, där de skulle komma att vistas i tretton långa
år.
Stockholmstiden blev för den gamle romaren en följd av besvikelse och hemlängtan. Han kände sig överflödig och ensam. Tidenskonstnärliga ideal hade hunnit förändras, och Plagemann hörde
ej till det slag av människor, som foga sig och följa med sin tid.
En g å n g var det f r å g a om att göra honom till professor vid Akademiens nyinrättade målarskola, men han blev förbigången och
platsen besattes med en yngre kraft. Han livnärde sig med teckningsundervisning i skolor och vid Karlberg, målade en och annan
tavla, i allmänhet med bibliska motiv, och sysselsatte sig f. ö. med
tavelrenoveringar. Själv lär han ha satt största värdet på sina religiösa framställningar. Om altartavlan i Sävar påstås han ha yttrat,
att den varit värd att hamna i ett museum.
Hösten 1867 hade han fått nog av fosterlandet. Han återvänder
till Rom, åtföljd av sin lilla trogna romarinna. Där övergick h a n
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till den katolska tron — han hade förut varit en radikal prästhatare! — men hans levnadsdag var redan fulländad. Den 2. febr.
1868 avled den gamle målaren på ett sjukhus i Rom. H a n s änka
gifte om sig med en kafévärd.
Ett romantiskt konstnärsöde var fullkomnat, och därmed kan jag
avsluta historien om Karl Gustaf Plagemann.
Med en lätt travestering av Levertins sköna inledningsstrof till
Salomo och Morolf skulle man vilja foga dess ord som slutvignett
till signor Carlos levnadssaga:
F j ä r r a n och nära sällsamt förenar
sagan med systerligt spinnande hand.
Latiums pinjer och snöskogens enar
binder hon samman med skimrande band.

TURISTRESOR O C H F O R S K N I N G S F Ä R D E R I
F O R N A D A G A R S VÄSTERBOTTEN.
Två kapitel ur en engelsk reseskildring
med inledning

av H.

— från

engelskan

Mn-Palmgren.

ör snart 150 år sedan, närmare bestämt 1786, den 24 maj, rullade en resvagn ut f r å n Ravensworth Castle på väg till den
lilla hamnstaden Shields vid Tynes mynning på Englands ostkust. Tre voro resenärerna: Sir Henry George Liddell, mr Matthew Consett och en Sir Harry Bowes.
J a g har, ehuru förgäves, sökt finna något biografiskt material
angående dessa resenärer. Med litet bättre tillgång till källmaterial
kunde det kanske ha lyckats. Nu f å r jag bedja dem som läsa detta
att nöja sig med vad som i detta hänseende f r a m g å r av den resejournal, som ligger till g r u n d för dessa anteckningar.
Journalen har till författare mr Matthew Consett och dess titel
lyder:
A Tour through

Sweden and swedish
and Denmark

Lappland,

Finland

in a series of letters by Matthew Consett Esq.,
d. v. s. En resa genom Sverge, Svenska Lappland, Finland och
Danmark i en serie av brev, av etc.
I hembygdsföreningens bibliotek av äldre litteratur rörande Norrland finnes ett exemplar av det, om jag ej alltför mycket misstager
mig, tämligen sällsynta arbetet, en andra upplaga därav, tryckt i
Stockton 1815, och omfattade 148 trycksidor, liten oktav, inbunden
i originalpappband med titeln tryckt på pärmen.
Första upplagan, tryckt i London, utkom redan 1789. Ett ex. av
densamma finnes i Kungl. Biblioteket i Stockholm.
Den lilla volymen, som mig veterligt aldrig utgivits på svenska,
erbjuder en hel del av intresse. Som av titeln framgår, består
reseskildringen av en serie brev, fyrtioett till antalet, inklusive ett
tilläggsbrev i slutet, utan datering, och ett inledningsbrev i början,
daterat At Sea, d. v. s. på vägen över Nordsjön f r å n Shiélds till
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Göteborg, ombord på ett göteborgskt handelsfartyg under befäl av
en kapten Georg Fothergill.
Boken är av författaren tillägnad Sir Henry George Liddell " p å
vars bekostnad resan företogs och vars deltagande däri gjorde den
så angenäm."
Denne sir Henry är den ende vi få veta något om. Han är ägare till slottet Ravensworth, beläget omkring fyra timmars väg f r å n
Shields, och av allt att döma innehavare även av en baronettitel. —
Slå vi upp i Nordisk familjebok namnet Liddell, möter oss en enda,
egendomligt nog med samma förnamn som vår Sir Henry George.
Han var språkman, präst och lärare i Oxford, född 1811, död 1898,
författare till bl. a. en romersk historia och en engelsk-grekisk ordbok (tills, med R. Scott). Möjligen är Consetts mäcenat och reskamrat en förfader till ovannämnde historiker och lexicograf. Om
sig själv har Consett ännu mindre att förtälja, och den tredje reskamraten, sir Harry skymtar endast någon enstaka gång i framställningen i sin egenskap av den mest språkkunnige av de tre.
Något ändamål med resan uppgives ej. Av skildringen framstår
den som en ren turistfärd, företagen för nöjes skull och kanske av
någon vetgirighet. Det synes också, som om de tre herrarnas vetgirighet under resans lopp hade stillats på nöjets bekostnad. Skildringen är icke så litet syrlig, ja, ibland har författaren nästan uppseendeväckande h å r d a ord att säga om fattigdomen, smutsen och
eländet liksom om de besynnerliga sederna i det främmande landet.
Man kan icke påstå, att han gör sig skyldig till någon skönmålning.
För aen sköna nordiska naturen, som vid resenärernas ankomst
till och f ä r d igenom landet f r å n Göteborg till Torneå bör ha stått
i full försommarfägring, tyckas de tre britterna eller i varje fall deras talesman ha haft föga intresse. I hela skildringen träffar man
knappast en rad, ägnad att vittna om britternas känslor för det nordiska landskapet. Annars måste vi giva författaren det erkännandet, att han intresserar sig för litet av varje i detta främmande land,
även om intresset ter sig en smula ytligt och mera är inriktat på
det kuriösa än på det karakteristiska.
Sex av de första breven behandla färden f r å n Göteborg till
Stockholm. De sex följande giva en framställning om förhållandena i Sveriges huvudstad.
D ä r refereras revolutionen av å r
1772, det nya statsskicket, riksrådets och ständernas ställning,
samt konungens och den kungliga familjens förhållande till varandra och till riksstyrelsen m. m. av samma art, som vi här ej hava
anledning att dröja vid.
Den 13 juni bröto resenärerna upp f r å n Stockholm. Uppsala
blev den nästa etappen på vägen mot norr, där de emellertid en-
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dast stannade en dag. De svenska professorernas lärdom och
gentlemannalikeness imponerade på främlingarna, liksom det utmärkta mottagande som bereddes dem av den lärda världen.
Via Gävle, Iggesund, Sundsvall och "Lesver" (torde avse Levar
i Nordmaling) fortsätter färden norröver och den 19 juni anlände
främlingarna till den lilla staden Urna. Innan jag nu g å r att överlämna ordet åt författaren själv, vill jag endast ytterligare göra några
randanteckningar.
Skildringen av resan genom Norrland är uppdelad på tre brev,
varav det första (nr XIII) behandlar färden upp genom landet,
och de två senare (nrs XXV och XXVI) skildra återfärden söderut.
Mellan dessa brev ligger en serie av skildringar, daterade i Torneå,
den nordligaste punkten på denna turistfärd, och behandlande i
främsta rummet det lapska folkets seder och bruk, religion, näringar
etc.
Författaren rör sig med ett ofta återkommande begrepp — Svenska Lappland (se även bokens titel!). Med detta uttryck avses icke
blott lappmarkerna utan även Västerbottens kustland. Således talas
också om lappländska städer (towns) = Umeå, Piteå, Rickleå, och
om lapska soldater vid Gumboda, etc.
Ortnamnen i reseskildringen behandlas vårdslöst och förvanskas
oftast till oigenkännlighet. Den nutida läsarens orientering försvåras icke minst av den omständigheten, att författaren ofta glömmer
bort i vilken ordningsföljd resp. orter passerats. Sålunda placeras
Öjebyn söder om " B ö g d " (Bygdeå) och Djäkneboda (avser möjligen Djäkneböle) söder om Umeå o. s. v.
Påståendet om kroppslig bestraffning (corporal punishment) av
de bönder, som försumma skjutshållet, torde få stå för författarens
räkning. Hans uppgift om gästgivarnes anmärkningsböcker, som
skulle uppvisas vid tingen, är däremot fullt riktig. "Den berömde
Doktor Solander" vars moder ännu bodde kvar i Solanders födelseort, Öjebyn, avser givetvis Linnés begåvade lärjunge Daniel Karl
Solander, född 1735, död och begravd i England 1782.
Kyrkoherden i Bygdeå, som var älskvärd nog att invitera främlingarna till en delikat middag i prostgården torde ha varit den
framstående Bygde-herden Carl Johan Nortman, död 1805 som
kontraktsprost och teol. doktor.
Därmed övergå vi nu till att låta mr Consett själv förtälja om
den strapatsrika färden och börja med
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Brev XIII

den 19 juni 1786 (på väg

norrut).

"Denna morgon anlände vi till Umeå, en vacker, välbyggd stad,
belägen vid en vacker älv med samma namn. Älven flyter utmed
södra sidan av staden och utmynnar i Bottniska viken. Den ger
namn åt den del av Svenska Lappland, där den har sina källflöden, "Umeå Lappmark". Älven är för bred för att möjliggöra en
bro, vilket gör överfarten mycket obekväm, alldenstund f ä r j o r n a
äro mycket dåliga och uselt underhållna. Västerbottens landshövding residerar här i Umeå Staden ligger 280 (eng.) miles f r å n
Stockholm.
Redan samma afton kommo vi f r a m till Rickleå, den första by
i Lappland (!) i vilken vi sovo. Vägarna här likna dem, som vi
lämnat (Västernorrland) de äro backiga och skogomgivna och om
sommaren stekheta. Byn Rickleå mäter sig med, ja, överträffar
sannerligen de svenska landsortsstäderna i snuskighet och fattigdom. Sängar fanns verkligen, om de nu kunna kallas så, i vilka vi
lade oss för att vila och tack vare vår trötthet lyckades insomna till
dagningen. Men då började myggen bitas, liksom andra lika obehagliga insekter bitit oss förut under natten. Våra ansikten, ben
och kroppar voro så omåttligt svullna härav, att vi verkligen voro
ömkansvärda. Vi lämnade denna plats för att så snart som möjligt befria oss ur den otrevliga situationen.
Mycket tidigt dagen d ä r p å anlände vi till en liten by, kallad
Oumboda. H ä r hade vi nöjet av att betrakta ett kompani svenska
soldater, vilka gjorde ett synnerligen obestämt intryck i militärt hänseende. Att döma av deras otymplighet och uppenbara brist på
disciplin, voro de, antogo vi, en nyuppsatt kår av lappländska soldater (Lapland militia).
Den natten övernattade vi i Sunnanå, varest vi funno ett utmärkt
gästgiveri. Till vår förvåning och överraskning var allting ovanligt rent och snyggt för att vara i detta land. Värdinnan tycktes
vara mycket mån om att se oss till bästa, en omständighet, som vi
endast av hennes handlingssätt kunde gissa oss till, enär vår okunnighet i landets språk gjorde varje annan kommunisering omöjligVår avresa följande dag blev mycket försenad på g r u n d av försumlighet f r å n de bönders sida, som äro skyldiga att hålla alla resande med hästar. En försumlighet av detta slag renderar dem
antingen kroppslig bestraffning eller böter. Till den ändan antecknar resenären i en bok, som finnes för ändamålet, sitt namn och
gör samtidigt i förekommande fall en skriftlig anmärkning, h u r
länge han blivit fördröjd genom skjutsböndernas försumlighet.
Denna bok måste sedan en gång i kvartalet uppvisas för vederbö-
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rande domhavande, som utmäter straffet i enlighet med graden av
de skyldigas försummelse. Om ej denna stadga fullföljdes med
den stränghet som sker, skulle ingen utlänning kunna resa här
med rimlig bekvämlighet utan bli föremål för de största besvärligheter.
Landet här uppe är söndersprängt av sjöar och floder, som,
ehuru de i och för sig äro vackra och romantiska, avsevärt hindrade
vår resas fortskridande, enär vi voro tvungna att passera över
dem. Det var skälet, varför vi icke anlände till Piteå förrän klockan fem på eftermiddagen. H ä r blevo vi hjärtligt mottagna, satte
oss till bords hos borgmästaren vid en delikat middag, som vi
snabbt inmundigade. Piteå, liksom Umeå, ger namn åt en hel
provins av svenska lappmarken. Staden är belägen vid en älv med
samma namn som upprinner i lapska fjällen och utmynnar i Bottniska viken.
Härifrån begåvo vi oss till Ernasto (möjligen E r s n ä s ? ) dit vi
anlände på kvällen men funno bäddarna fuktiga, varför vi voro
tvungna att sova med kläderna på. P å grund härav bör det ej
förvåna, att vi redan tidigt på morgonen voro färdiga att fortsätta
resan. Staden Piteå är kanske den största och mest välbyggda av
Lapplands (!) städer. Den styres av en borgmästare och tolv r å d män. Stapelstad tycks vara mera till namnet än till gagnet, ehuru
den har ett utmärkt läge för ändamålet. Den är omgiven av segelbart vatten som står i förbindelse med många sjöar och vattendrag.
Invånarna syntes vara ett buttert folk, som varken bekymrade sig
om att göra sig själva behagliga eller dölja sitt misshag med andra._

Brev XXV.

Umeå den 27 juni 1786 (på väg

söderut).

Vi beordrade hästar till klockan 4 på morgonen den 28, och gåvo
oss själva löfte om en vilopaus på vägen. Men inga förfriskningar av något slag kunde uppbringas, innan vi anlände till Sunnanå omkring kl. fyra på eftermiddagen. Detta lands fattigdom,
går utanpå allt som man kan föreställa sig.
Torsdag morgon, den 29, frukosterade vi i Gumboda, även det en
ort, som utmärker sig för fattigdom och elände. Sir H. G. L(iddel)
visade sin frikostighet genom att överräcka tre riksdalrar till en
stackars behövande bonde, som födde en hel familj på sju barn med
knappast något annat än barkbröd. Åsynen av denna summa, liksom ägandet av den, höll nästan på att bli för mycket för den stackars karlen. H a n s tärda, tankfulla och melankoliska ansikte lyste
u p p och strålade av glädje. Tusentals av hans. landsmän befinnasig i samma ömkansvärda omständigheter.
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Under dagens lopp, sedan vi passerat Gumboda, mottogo vi en
inbjudan till kyrkoherden i Bygdeå. Våra tomma magar kunde
under inga förhållande avstå f r å n en så välkommen invit. Vi mottogos vid ingången av kyrkoherden själv och hans maka. Kyrkoherden var en vördig äldre herre med godmodigt utseende, hans
maka ung och mycket tilldragande. Efter en liten hälsningsceremoni infördes vi ett mycket trevligt rum och fingo slå oss ned vid
vad vi nu sannerligen icke voro bortskämda med — en förträfflig
måltid. Som prosten varken talade engelska eller franska tilltalade han oss på latin. Sir Harry, såsom varande den bäste lingvisten
ibland oss fann två fraser, vilka vi gjorde oss vidsträckt användning av, nämligen bonum vinum och prone circum.*) Dessa två uttryck lågo visserligen en smula på sidan om prosten vanliga vokabulär, men han förstod dem snart och vi drogo stor fördel av hans
kunskap.
Sedan vi efter kaffet givit många uttryck för vår tacksamhet över
vår värds och värdinnas obegränsade gästfrihet, avreste vi och anlände till Umeå samma kväll. P å vägen passerade vi en liten men
vacker ort med namnet Öjebyn, den berömde doktor Solanders födelseort. H a n s moder bodde fortfarande på platsen, efter vad vi inhämtade.
Brev XXVI.

Sundsvall

2 juli

1786.

Vi lämnade Umeå den 30 (juni) på morgonen men blevo fördröjda i Djäkneboda? (torde avse Djäkneböle, eftersom resan gick söderut) i avsaknad av hästar. Efter att ha överfarit många floder
och mött allsköns hinder, anlände vi icke förrän närmare klockan
tio på aftonen till byn Önska (originalet har här namnet Anskt)
varest vi avsågo att få oss något till livs, men tvingades att nöja oss
med det minsta och enklast tänkbara. Vi hade även tänkt ligga
över här, men ack, bristen på liggplatser tvingade oss att fortsätta
färden natten igenom . . .
*) B o n u m v i n u m betyder "gott vin". Vad däremot det andra uttrycket
avser har översättaren ej ens med hjälp av latinska linguister lyckats utröna.
Möjligen ett tryckfel i originalet?

Otto Nordenfors.

EN

V Ä S T E R B O T T N I S K

SKALD

OTTO NORDENFORS: F ä r d e n
mot norr.
t e r , Norstedt & Söner. Sthlm 1932. P r i s kr. 3 : — .

Dik-

A

tt Västerbotten har förmånen att bland sina söner räkna en betydande skald, är för denna årsboks läsare sedan många och
långa år tillbaka en offentlig hemlighet. Tager jag inte alldeles miste, var det redan så tidigt som året efter världskriget och
"fredens inbrott", som den då helt unge skalden Otto
Nordenfors
debuterade i en ortstidning med en liten vacker, om formell talang
och varm känsla vittnande dikt, betitlad Fredens jul. Under årens
långa lopp sen dess har Nordenfors' namn titt och ofta lyst under
en serie förträffliga dikter — i främsta rummet med motiv f r å n hembygden — såväl i denna årsbok som ock i Västerbottens-Kuriren.
Västerbotten.
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Den önskan, som f r å n många intresserades sida närts, att en dag
få skåda Nordenfors' karaktärsfulla lyriska produktion samlad i
form av en bok, har emellertid först i dessa dagar gått i uppfyllelse.
Norstedt & Söners förlag har, med berömvärd förståelse för denna
lyriks värde, tagit saken om hand, och resultatet föreligger nu i en
både till innehåll och utstyrsel förnämlig liten volym, vilken det icke
blott är mig en kär plikt utan även personligen en stor glädje att f å
anmäla till alla västerbottningars hågkomst.
Först i korthet några ord om författaren själv. Son till kyrkoherden och kontraktsprosten G. A. Nordenfors i Vilhelmina föddes
han 1898 i Sköns socken av Västernorrlands län. Härstammar på
fädernet f r å n Nordmalings socken, där hans f a r f a r hade hemman
i byn Brattfors. Inflyttade eller, rättare sagt, inflyttades vid 10 års
ålder till Nysätra socken i Västerbottens län och uppfostrades och
uppväxte i prästgården i Nybyn, där han hade sitt hem till år 1917
på våren, då han tog studenten i Umeå. Fil. kand i Upsala år
1920. Jur. kand. år 1925. E. o. notarie i Göta Hovrätt. Domareförordnanden i Marks domsaga. F r å n år 1928 tjänsteman vid
länsstyrelsen i Göteborg, e. o. länsbokhållare därstädes f r å n år 1929.
Redan av tidigare, tillfälligt publicerade dikter har man stundom
kunnat utläsa att den unge skalden icke varit främmande för de slitningar, som alltid med naturnödvändighet synes uppkomma, där en
borgerlig vardagsgärning, i sig själv krävande, skall sammanjämkas med den konstnärliga skapardriften. Oftast går det ju så, att
endera måste bli lidande och förr eller senare tvingas att vika. Nordenfors hör emellertid till de undantag, som bekräfta denna regel.
H a n s musa har icke förtvinat under åren i studiekammaren och
på tjänsterummet i kungl. maj :ts befallningshavandes ämbetsverk.
Tvärtom har hon aldrig tett sig stramare, friskare och spänstigare
än nu, då hon för första gången med hela sin rikedom samlad framträder för offentligheten.
Utgången från den socken, som ligger Västerbottens hjärta närmast, har Nordenfors genom åren både som man och skald trofast
förblivit västerbottning och son av sin bygd. Då han gör färden
mot norr — och det händer allt emellan — är det till det bördiga
Nysätra, som kosan alltjämt ställes. I hans dikt
"där talar det folkrika Flarken med makt
och Nybyn med slughet som räven,
och Klankliden också vill något ha sagt,
och Zakrismarken väl även."
(Sockenstugan.)
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Men sedan långt tillbaka har skalden även ett annat hem i vårt
stora län. Det är beläget under fjällets fot i Vilhelmina jättesocken,
där den faderliga prostgården alltjämt utgör replipunkten för
skaldevandringarna i Kultsjöfjällens sköna värld. — "Daunes kull a r " och " F ä t t j a u r s sjö". — I båda dessa världar har Nordenfors'
diktkonst sin djupa och oslitliga förankring. Men i den nu utgivna
samlingen är det — och det är helt som sig bör — barndomsbygdens bördiga mark och minnen, som utgöra det dominerande inslaget.
Diktsamlingen har sitt namn efter inledningsdikten, Färden mot
norr, en inspirerad, syntetisk återblick på Bottenbygden, där
"Landet är stilla och hemmanen brukas,
just som sig bör av ett storfolk av bönder.
Bygd och seder ha sluppit att slukas
av den tid, som förstör och slår s ö n d e r . . . "

Det finns mycket hos den unge Nordenfors, som för tanken till
den i konsten åldrade Karlfeldt. J a g talar här icke om litterär påverkan. J a g vill endast påpeka den andliga släktskapen mellan de
två, en släktskap, som hos båda djupast bottnar i deras intima samhörighet med och förälskelse i torvan, själva jorden med dess kärvhet och ymnighet, dess vardag och helg.
Det är en kärv, ståtlig men jordbunden skönhet över Nordenfors'
bästa strofer, som väl låter dem uthärda en jämförelse med den stora
bergslagsskaldens. De äga som oftast en saklig pregnans och
omedelbar påtaglighet i detaljerna, som kommer en att tänka på
mästerverk av fotografisk bildkonst, sådana vår tid med all rätt lärt
sig älska framför de diffust "romantiska", som redan tillhöra en
förgången tids misstag. Men bilden kan också få f ä r g och must, en
rent av barockmässig festlighet av just det slag, som gammal sund
svensk bondekonst alltid älskat och alltid virtuost behärskat. Ett
ypperligt, ja glänsande prov på denna rustika konstart har Nordenfors givit i sin kostliga "Tjurfäktning", där versen sprakar och
slår bakut i samma grandiost festliga takt som den premierade, vårvilda och lössläppta tjuren " K u n g Ajax".
Den soligt manliga humor, som ger sistnämnda dikt dess speciella tjusning, återfinner man f. ö. ofta i Nordenfors' vers. E j minst
präglar den de två dikter, som otivelaktigt äro att räkna bland samlingens pärlor: "Sockenstugan" och "Till graven". I synnerhet
den sistnämnda är ett litet mästerverk av fin iakttagelse, av genomträngande folkpsykologisk kunskap och förstående och förlåtande
humor.
Den av dikterna i denna förtjusande bok, som rec. a n n a r s för
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egen del sätter högst, är den sällsynt sköna, av fromt gamtnalsvenskt allvar burna hyllningsdikten till "Luthergubbarna i Brände". De tre stroferna äro i all sin kärva, utsökta skönhet värda en
hedersplats i nutida svensk lyrik. J a g citerar dem in extenso:
Luthergubbarna i Brände
voro folk av särskild sort,
gammalt folk, som hågen vände
från den nya tiden bort.
Kärnfolk voro de och trogna
sina fäders läroarv,
där de strävade som mogna
odalmän vid rist och harv.
Doktor Mårtens skarpa glosor
blevo dem en kostlig spis
under slit på trista kosor
i en värld så föga vis.
Tidens klokskapsprål var vordet,
till en pust från mörka land,
och det enda rätta ordet
läste de i kalvskinnsband.
Sträv som rösten, hård som näven
var förvisso själens växt,
men på djupet grodde även
som en blom postillans text.
Sjungen efter gamla seden
steg mot skyn från jordens kval
byabönens psalmsång med en
klang av sextonhundratal.

Man behöver icke grubbla över, huru man skall klassifiera en
dikt som denna. Den är helt igenom äkta, mogen och manlig konst.
Det är ett gott stycke Västerbotten och levande Västerbotten, som
skalden rullar upp i sina tavlor, målade med en ordakonst, som är
nära besläktad med landet självt. Men det är ock minnenas Västerbotten, som i syn efter syn står u p p ur strofernas tal. Det är den
gamla skvaltkvarnsdrivna sågen, där är Gumboda hed, där är den
underliga kyrkostaden, med sovande gråa hus. Där äro de gamla
julmorgnarna med slädar och bloss på väg till ottesången, där är
gästgivarskjutsen med Svarten, då skollovet är slut en morgon då
"de ormande rökarna sväva
från isiga skorstenskransar
och ef ter julaftonens sträva
nordostköld sticker som lansar.
En långskjuts med entonig klocka
kör in genom gästgivargrinden
och två resenärer i tjocka
tulubber slå kragen från kinden —"
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Åter och åter påminnes man i dessa dikter om skaldens kärlek
till och sakkunniga förståelse för lantmannavärv och -värden. Långt
innan Karlfeldt på sin tid publicerade sin sedermera så kända dikt
om "kväve, kali och fosfat "(i Höstkorn 1927"), hade Nordenfors
varit inne på samma mustiga ämne ("En nyttig karl"). V.-K. 1923
— denna dikt tyvärr ej intagen i Färden mot norr. Liksom Karlfeldt ger Nordenfors, då han rör sig inom lantmannagebitet, skildringar och upplysningar, som i sin äkthet äro av rent etnologisktkulturhistoriskt värde, och han gör det på ett sådant sätt, att sakligheten snarare ökar än minskar diktens rent lyriska klangfärg. På
vad sätt Nordenfors förvärvat dessa värdefulla insikter och på vilket vis han vetat hålla dem levande i minnet genom lärda år, må bli
ett problem för framtida litteraturforskare att grubbla över. Själv
ger han redan i inledningsdikten en liten nyttig fingervisning härom, då han bekänner
"Färden mot norr har glansen och färgen
av de tidiga uppväxtåren —
Färden mot norr har gått mig i märgen.
Bunden jag följer dess minnen i spåren".

Den vackra diktbokens sista sidor utgöra en liten avdelning för
sig, där skalden varsamt berör ett intimare och ömtåligare ämne —
det egna jaget. Betecknande nog bära dessa små försynta nästan
blygt återhållsamma dikter den gemensamma titeln, Utanför. Ja,
han ställer verkligen sin person blygsamt utanför sitt verk, denne
diktare. Han har haft viktiga ting att avbörda sig, viktigare saker
att tala om än de egna problemen. Han är väl f. ö. en alltför genuin
son av sitt västerbottniska hemlandsfolk, för att utan vidare släppa
främlingar och utsocknes inpå livet. Det är icke så seden i detta
land. Men då den dagen kommer, då skalden blivit fullt varm i publicitetens kläder, och han — så långt han funnit det möjligt — kvitterat sin skuld till hembygdens minnen, är det väl icke otänkbart,
att det, som nu står utanför, ryckes inom cirkeln och blir centrum.
Löften äro redan givna.
Med denna debutbok har vår litteratur i varje fall mönstrat in en
mogen och färdig skald i sina led; vad han åstadkommit under Färden mot norr skall lända honom själv till heder och konstnärligt anseende och hans hembygd till välförtjänt uppmärksamhet i svensk
diktkonst.
H.
Mn-Palmgren.

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

OM

Av L E N N A R T WAHLBERG.

ommaren 1932 i slutet av juli månad botaniserade jag i sällskap med förvaltare G. ti. von Post under 8 dagar i Tärnafjällen. Den 29. juli på em. kommo vi i det härligaste fjällväder med klar sikt till Gräsvattnet och fingo ånyo njuta av åsynen
av Okstinderna, som med klara toppar och skinande glacierer speglade sig i den lugna jökelsjöns regnbågsfärgade vatten. Vi togo in
i turistföreningens trevna, men trånga stuga och funno där före oss
en ung botanist kand. K. G. Liljeroth.
Den 30. juli botaniserade vi i det norr om stugan belägna, kalkrika och botaniskt intiessanta Dolomitfjället Gräskevardo, där fjällbruden just nu stod i högblomning i fjällbranterna.
Den 31. juli bestego vi det söder om stugan befintliga fjället
Mieskattjåkko för att söka efter den gula fjällvickern
Astragalus
frigidus, som major F. S. Axell hittat där tidigare under sommaren.
Vi togo kurs mot största snödrivan och klättrade med friskt mod.
På gränsen mellan björkskogen och fjällheden trampade vi igenom
några låga utbredda snår av björk-hybriden Betula nana x tortuosa,
varefter vi började undersöka fjällheden.
Vi hittade snart igen flera grupper av Astragalus frigidus och
därjämte i klippskrevorna vippkloärten Astragalus oroboides samt
Oxytropis lapponica (lappkloört) ävensom Euphrasia
lapponica
(lappögontröst) m. in. rart.
Under det att von Post närmare undersökte fjällheden något nedanför och öster om största snödrivan, klättrade jag u p p på en topp
och fann där vid en liten bäck riklig förekomst av fjällfryle Luzula
Wahlenbergii, som är sällsynt. Då hörde jag von Post ropa: " D u
måste komma ned och titta vad jag hittat! J a g tror rent av att det
är Rhododendron.'"
"Det är inte möjligt!" ropade jag tillbaka, men
klättrade villigt ned, och till min häpnad konstaterade jag att det
var en Rhododendronbuske han hittat. Glada över det enastående
fyndet, undersökte vi noga platsen och hittade sammanlagt 9 st.
buskar nedtryckta i hedvegetationen. Vi gjorde ett röse på platsen
samt lade beslag på den först hittade busken för Riksmuseets räkning. Sedan vi även tagit n å g r a kvistar till länsherbariet och för
egen räkning, gingo vi vidare i riktning mot den största snödrivan,
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och snart hittade vi en ny Rhododendron-lokal med ett 30-tal buskar
samt sedermera ännu en med ett 50-tal buskar. P å båda dessa platser lade vi även rösen. Under nedstigningen på kvällen hittade vi
något västligare ännu ett stort Rhododendron-bestånd med säkert
ett par hundra buskar.
Rhododendron lapponicum (rosenträd, fjällros) är en dvärgbuske
med styva krokiga grenar, läderartade kådprickiga blad och stora
vackra violetta blommor. Som denna växt hör till de s. k. bicentriska arterna, var fyndet överraskande och vi kände oss nästan
strama över att vi så att säga givit den bicentriska teorien en skuff.
Vi gladde oss också åt att vara de första botanister — som vi trodde — vilka hittat Rhododendron i Västerbottens län.
Ur den tron blevo vi dock ganska snart tagna, ty adjunkten E.
Broddesson i Örebro har uti brev av den 21 aug. 1932 meddelat mig,
att han såväl å r 1918 som sommaren 1919 hittat Rhododendron på
flera ställen på nordsluttningen av fjället Mieskattjåkko i Tärna,
ehuru han aldrig publicerat fyndet. " J a g trodde inte mina ögon!"
säger han, då han beskriver det första fyndet, som gjordes den 9
augusti 1918.

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

S T Y R E L S E B E R Ä T T E L S E FÖR ÄR 1931.

I

början av året beslöt verkst. utskottet att söka anordna en åtminstone provisorisk utställning av de f r å n Dalkarlså herrgård donerade inventarierna såsom ett Häggströmskt minnesrum inom
själva museet. Sedan föreningen av folkbildningsföreningen Minerva till ett pris av 300 kr. pr år förhyrt den gamla fysiksalen i
Gamla Seminariets övre våning infordrades offerter för rummets
iordningsställande varefter arbetet omedelbart igångsattes. Äldre
fasta inredningsdetaljer borttogcs, nytt golv inlades, väggarna tapetserades och taket vitlimmades sedan erforderliga elektriska installationer för belysningsledningarna anbringats. All träinredning
i rummet ommålades med oljefärg. Sedan dessa reparationsarbeten
slutförts möblerades rummet med dalkarlsåinventarierna i enlighet
med en av intendenten uppgjord plan. För anskaffande av stilenlig
gardinuppsättning utanordnade verkst. utskottet en summa av 200
kronor.
Till kompletterande av Häggströmska rummets inredning har
landshövding och f r u Nils G. Ringstrand bl. a. som gåva till museet överlämnat en av Hemslöjden utförd kopia av en västerbottnisk
rya, daterad 1756. Ryan har uppsatts i det Häggströmska rummet. Av ryttmästare och f r u N. Haeggström har vidare till muséet
överlämnats en f r å n Haeggströmska släkten härstammande silveruppsats för rökbord, ävenledes sammanförd med dalkarlsåinventarierna i minnesrummet.
Museet har under året varit livligt frekventerat av allmänheten.
Besökareantalet uppgår till över 2,000 personer. Till den starka
publikfrekvensen torde i väsentlig mån hava bidragit, att tvenne
konstutställningar under året hava visats i museets tavelgalleri. Den
ena av dessa utställningar var den av Nationalmuseum som vandringsutställning organiserade minnesexpositionen över Carl Wilhelmsson.
Utom tidigare nämnda nyförvärv har museet liksom arkivet riktats
med ett flertal intressanta nyförvärv, vilka emellertid på grund av
bristande utrymme måst magasineras. Även museets bibliotek har
tack vare en alltmer vidgad bytesverksamhet avsevärt ökats. Sålunda har bl. a. bytesförbindelser inletts med såväl finska som norska
fornminnes- och museiinstitutioner, vilka utgiva årsskrifter och
andra publikationer.
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P å Gamm-lia har under året restaurantrörelsen bedrivits i Sävargården på enahanda sätt som föregående år i Hembygdsföreningens
eget namn och under ledning av en speciellt för ändamålet tillsatt
restaurantkommitté, som på ett synnerligen tillfredsställande sätt
skött sitt uppdrag. Såsom av revisionsberättelsen f r a m g å r har rörelsen under året lämnat en vinst på omkring 1,800 kronor.
På Sävargården hava diverse kompletterings- och reparationsarbeten utförts, tvättstuga inretts, taket reparerats m. m. Friluftsteatern har reparerats och inhägnats, och omfattande skogsgallrings- och rensningshyggen utförts på folkparkens område.
Intendenten har under sommaren på särskilt u p p d r a g av Riksantikvarien tillsammans med Intendent Ullenius vid Luleå museum
företagit en inspektionsresa till samtliga kyrkstäder i Västerbottens
kustland för att utröna lämpliga åtgärder för kyrkstädernas konservering och framtida bevarande, samt i detta ärende avgivit yttrande och förslag till Riksantikvarien. För Hembygdsföreningen
har intendenten företagit resor till ett flertal orter inom länet i och
för skilda fornminnesärenden. Resorna hava med undantag för
Dorotea och Degerfors närmast berört platser inom Umeå socken.
P å egen bekostnad har intendenten under en vecka 28/6—6/7 bevistat en av Nationalmuseum och Riksförbundet för konst anordnad konstmuseal kurs i Stockholm.
Till lärarinnan fröken Ingrid Pettersson har verkst. utskottet lämnat ett resestipendium å 150 kronor för deltagande i en av Nordiska
museet anordnad hembygdsvårdskurs i Stockholm under augusti
månad.
I slutet av året erhöll föreningen av lotterimedel ett anslag av
50,000 kronor, vilka medel i enlighet med Kungl. M a j : t s resolution
tillförts museibyggnadsfonden som därmed f. n. uppgår till 90,000
kronor utom räntor.
I december utkom föreningens årsbok "Västerbotten" med sin
tolvte å r g å n g vilken i enlighet med verkst. utskottets beslut dedicerades till landshövding Nils G. Ringstrand som detta år lämnade
sitt landshövdingeämbete och därmed även sin post som ordförande
i länets hembygdsförening, där han under ett flertal år nedlagt ett
rikt fruktbärande arbete.
På styrelsens förslag kallades landshövding Nils G. Ringstrand
vid föreningens årsmöte 1931 till hedersledamot, såsom ett uttryck
för föreningens tacksamhet för hans stora insats i dess tjänst.
GUSTAV R O S É N .
//.

Mri-Palmgren.
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1931, få härmed avgiva följande berättelse:
Styrelsens och verkställande utskottets protokoll hava genomlästs.
Kassabehållning, banktillgodohavande och obligationer överensstämma 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 r å n länets landsting
D:o f r å n Umeå stad
Årsboken 1930, netto
Räntor
Årets förlust

3,000: —
3,000: —

Kronor

6,000: —
271:83
4,131:85
2,782:45
13,186: 13

Utgifter.
Löner
Porto och telefon
Lyse och värme
Hyror
Anslag och gåvor
Diverse omkostnader

6,800: —
169:50
321:66
1,300: —
150: —
4,450: 97
Kronor

13,186: 13

Tillgångar och skulder pr 31/12 1931 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
Obligationer, nom. kr. 80,000: —
Inventarier
Museiförrådet
Byggnader å Gamm-lia
Fodran av restauranten

50,440: 64
82,137:50
6,338:78
6,253:06
100,887:12
1,590: 57
Kronor 2 4 7 , 6 4 7 : 6 7
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Skulder.
Reserverade medel
Årsboken 1931
Museifonden
Kapitalkonto

772: 46
676: 18
50,000: —
196,199:03
Kronor 2 4 7 , 6 4 7 : 6 7

Restaurantens rörelse utvisar pr 31/12 1931 följande:
Inkomster.
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobak
Räntor
Kronor

4,227:92
1,727:23
2,388: 34
72:25
\UT6
8,427:50

Kronor

1,804:09
4,210:26
515:75
1,897:40
8,427:50

Utgifter.
Omkostnader
Löner
Avskrivningar
Vinst

Tillgångar och skulder pr 31/12 1931 utgjorde:
Tillgångar.
Kassa
Bankkonto
Inventarier
Lager
Kronor

562:28
238:21
4,640:97
1,174:19
6,615:65

Kronor

1,590: 57
1,408:68
3,616:40
6,615:65

Skulder.
Hembygdsföreningen
Diverse personer
Kapital
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Då ingen anmärknnig mot räkenskaperna och förvaltningen föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 28 oktober 1932.
R. Wikander.
KLundberg.
Av föreningen valda revisorer.
I revisionen har undertecknad av stadsfullmäktige i Umeå därtill
utsedd deltagit:
Carl Olsson.
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
lämnar fackkunnigt 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,
Oödselvårdslån,
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 grundförbättringar i samband med egnahemslån och jordbrukspremiering.
Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesförbättringsbidrag och stenrödjningsbidrag.
Hushållningssällskapet anordnar premiering av:
Mindre jordbruk,
Svin,
Nötkreatur,
Får.
Hästar,
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Lantmannakurser,
Vävkurser,
Husmoderskurser,
Växtfärg;ningskurser,
Konserveringskurser,
Kurser i träslöjd,
Trädgårdskurser,
Beteskurser,
Täckdikningskurser,
Ladugårdssköterskekurser.
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,
Fåravelsföreningar,
Tjurföreningar,
Kontrollföreningar.
Galtföreningar,
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen,
d:o
almanack, jämna årtal, 1 U p p l a g a
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år.
Ji2,300ex.
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän
och direkt från Sekreterareexpeditionen.
Hushållningssällskapets exp. inrymmas i dess fastighet, Storg. 35, Umeå.
Sekreterareexpeditionen, övre våningen, Tel. 143.
Egnahemsnämnds- o. kassaexpedition, nedre vån., Tel. resp. 69 o. 925.
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Kontor och lager: K U N G S G A T A N 58
Rt.: Kontor och Lager 920, 1372, Bost. 1121 - Tel.-adr. T h u r e

ÄPPLEN,

PÄRON,

VINDRUVOR,

Norin.

APELSINER,

CITRONER, LÖK samt alla slag av R o t s a k e r.
Alltid prima vara till billigaste

dagspriser!
N e d e r l a g : SKELLEFTEÅ.

Telefon 519, 540.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS EGNAHEMSNÄMND. Adress: UMEÅ • Telefon 69
Utlämnar statens egnahemslån för förvärvande av egna hem inom Västerbottens län. Lånen äro av två slag: Jordbrukslån, som utlämnas för
förvärvande och bebyggande av en hemmansdel eller en jordbrukslägenhet, helst av sådan storlek, att innehavaren kan beräknas därav få sin utkomst, samt bostadslån, som beviljas för inköp av en tomt och för uppförande därå av ett mindre bostadshus. Jordbrukslåneri äro amorteringsfria i fem år och bostadslånen i tre år, under vilken tid ränta efter
4 % erlägges å lyftat lånebelopp; sedan börjar amorteringen av lånets
amorteringsdel, som utgör ''I-, av beviljat belopp. Å amorteringen erlägges för jordbrukslån en annuitet (årlig avgift, utgörande ränta och
amortering) å 6 V2 %, varav 4 1 / 2 % utgör ränta, samt för bostadslån en
annuitet å 8 %, varav 5 % är ränta. Å lånets stående del, som utgör 3 / 5
av beviljat belopp, erlägges under amorteringstiden endast ränta efter
4 V2 % för jordbrukslån och 5 % för bostadslån. Låntagare, som beviljats egnahemslån å en nybildad jordbrukslägenhet (jordbrukslån), kan
förutom egnahemslånet tilldelas s. k. premielån utan återbetalningsskyldighet för utförande av nybyggnads- och nyodlingsarbeten å lägenheten.
Ansökan om egnahemslån bör inlämnas helst före 1 maj till vederbörande e g n a h e m s o m b u d , som lämnar nödiga upplysningar
muntligt om egnahemslånerörelsen och tillhandahåller nödiga ansökningsblanketter. Uppgift å egnahemsombuden erhålles hos Egnahemsnämnden.

E. H e r m a n s o n s M ö b e l a f f ä r
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Tel. 183

K U N G S G A T A N 50

Rikhaltigt

lager

Tel. 183

av

M ö b l e r , M ö b e l t y g e r , G a r d i n e r och

Korkmattor
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Kundens bästa vår strävan 1
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Har Ni e j förut a v p r o v a t våra förstklassiga tillverkningar av Charkuterivaror s å vänd Eder förtroendefullt till oss.

1
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O s k a r

I

D a h l g r e n s

TELEFONER:

Slakteri

Å.-B.,

U m e å

668 K o n t o r e t , 370 M i n u t a f f ä r e n S k o l g a t a n 4 5 — A n k n . C h e f e n s b o s t a d
435 M i n u t a f f ä r e n S p a r b a n k s h u s e t .
162 F ili a l e n O e l l i v a r e .
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Bästa inköpskälla för återförsäljare.
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EN lämpligaste f o r m e n för
ett på lång sikt ställt planm ä s s i g t s p a r a n d e är regelbundna i n s ä t t n i n g a r på kapitalräkning. Räntan l ä g g e s å d e n n a
räkning g e n o m b a n k e n s f ö r s o r g
h a l v å r s v i s till kapitalet, vilket sålunda växer med r ä n t a p å ränta.
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Skolgatan 47
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GYNNA

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

Undersök kvalité och pris h o s

A .-B. J O H . F O R S M A N & C:o
KUNGSGATAN 48, UMEÅ.

TELEFON 141 och 441

innan Ni rekvirerar varor från a n n a t håll.
STÖRSTA SORTERING!

PRIMA V A R O R !

BILLIGA PRISER!

^y^Tiilieijoiagei

\cfzarirts 9orzer
mea

'¿förman

cfrunc/ac/

UMEÅ

TEGELBRUK

(F. D. S O F I E H E M S
Ägare:

Byggmästare

Å r s t ill v e r k n i n g :
Rikst. 570

Västerbotten.

7S24.

TEGELBRUK)
J. M.

Bäckström

700,000 å 800,000
Begår prisoffert!

stortegel
Bruket 126
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A.-B. BÄCKSTRÖM & STRÖMBERG
BYGGNADSENTREPRENADFIRMA

¿0
RT. 570

U M E Å

Öst på
K

^

T

U

T

F

RT. 570

sta'n!
O

M

S

M
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K U U O S O . O<3, I E L E I O I T 3 6 1
Manufaktur, Korta varor, Dam- och Herrekiperingsartiklar.

R. A. Österlunds Eftr., Umeå
(A. & V. Österlund)
Rt.

86.

Rt. 1051 A. Österlunds bost.

Rt. 872 V. Österlunds bost.

D r a n E R G M J E ^ ^ S
B R
Rt. 229
J. S U N D S T R Ö M

Y

G

G

E

R I
Rt. 229

Rekommenderar sin tillverkning av
Svagdricka,

Lagrad

Svagdricka

samt

alla slags

Läskedrycker.
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Telegramadress:

Rikstelefon 356.

GLASPORSLIN

P o s t g i r o k o n t o 62045

ar
P a r t i f ö r s ä l j n i n g a v : H u s h å l l s g l a s , alla slag, K r i s t a l l e r , P o r s l i n ,
s v e n s k t och u t l ä n d s k t , Lerkärl, E m a l j - , Galvan- och A l u m i n i u m kärl, B o r s t a r . N y s i l v e r och Glödlampor m. m.
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I Västerbottens i
205,000 invånare är till största
delen arbetare och småbrukare.

P R E N U M E R E R A O C H LÄS
länets enda

arbetareorgan

f Västerbottens Folkblad I
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H j o r t s b e r g s P a p p e r s h a n d e l ,
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U m e å

V Ä L S O R T E R A D P A R T I - O C H MINIJTAFFAR
Telefon

241

Stort l a g e r av alla s l a g s Kontors-, Skriv- och Ritmaterialier, Kontorsböcker, Läeerportföljer, Plånböcker, Portmonnäer, Damväskor,
F o t o g r a f i s k a artiklar.
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K A R (F,LO. FORSMANS
FORSBERG
SPECERlAVDELNING1
TEL. 841 & 1381
Specerier.

Konserver.

KUNGSGAT. 48

U M E Å

Delikatesser.

Frukter.

Konfektyrer.

Grönsaker

Alb. K e 11 q v i s t s H e r r - & D a m f r i s e r i n g
R E K O M M E N D E R A S
Telefon 1577

U M E Å

FRITS

K u n g s g a t a n 60

LAGERQVIST
(K. ID. S T E N S T R Ö M S )

GUMMIFÖRSÄLJNING
NYGATAN 11

Axel

-:- G U M M I V E R K S T A D

UMEÅ

Hoffstens

Tel. 177 ankn. trädgården

R I K S T E L 530

Blomsterhandel

Um e å

Tel. 177 ankn. trädgården
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B e s t ä l l n i n g a r å B l o m m o r för l e v e r a n s å d e f l e s t a o r t e r i in- o c h u t l a n d e t
e m o t t a g e s av o s s , t i l l h ö r a n d e F ö r e n i n g e n f. B l o m s t e r b e s t ä l l n i n g s f ö r m e d l i n g
Gör Eder i vår affär underrättad om d e stora fördelar vår
orderförmedling medför.
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Västerbottningarnas
nyhets- o c h
annonsorgan
är

Pren.-pris:
helt år 12 kr.
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Prova Ssedéns "Prima Blandning"
Rostad

kaffeblandning

a v h ö gkvalitét.
S Ä L J E S

S^EIDÉNS
Rt.

Pris

kr.4 : —

p r kilo

I

SPECERIAFFÄRER

53 & 606

U

M

E

Å

R t .5 3 & 6 0 6
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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

^

SALVOR,

-

=

ÅDERBRÅCKSTRUMPOR

H U D C R E M , T V Å L och T A N D B O R S T A R

§

m. m .

Tllll}IIIIIIIIIIII«llllliaillllllllllII(ll«llltllEII9lltllilllElltllllllllllIlllllXMllllllllllIII}IICIItllllIIIIIIIillllllMIIIIII>IIIIIIIIIIIFI1lltll)IIJIIllllIIIIITIIIIIIllllllllIII)IJ3llfr

STORA HOTELLET
( S Y S T E M B O L A G E T

I

U M E Å )

1:STA KLASS R E S T A U R A N T OCH R E S A N D E R U M

P. A . L U N D M A R K S
Rt. 178
Försäljer:

U
Byggnadssmiden,
Velocipeder,

M

E

Hushållsartiklar,

Arbetsvagnar,

JÄRNAFFÄR

Å

Rt. 178
Lantbruksmaskiner,

Kakelugnar,

Papp

alla

slag

m .m .

B R Ä N N L A N D S NYA TRAFORADLINGSAKTIEBOLAG
Postadress:

Brännland

- Rt. B r ä n n l a n d n : o 1 - T e l e g r a m a d r e s s :

Träförädlingen

F ö r s ä l j e r f r å n e g n a s å g v e r k o c h h y v l e r i e r alla s l a g o c h
dimensioner a v sagade och hyvlade trävaror. Största sort e r i n g . Alla s o r t e r s b y g g n a d s s n i c k e r i e r a v e k , b j ö r k o. f u r u
Kyrko-, bank- o . butiksinredningar
Obs.!

Stor

leveransförmåga!

m . m . l e v e r e r a s fr. m o d e r n
Infordra

offerter!

snickerifabrik

199:

Landskanslisten F. G. L I E D É N
U M E Å
Kommissionär

hos

Länsstyrelsen

O m b e s ö r j e r a n m ä l n i n g a r till förenings-, handels- och automobilregistret samt a n s k a f f a n d e av körkort och r e s p a s s m. in.
Tel. Tjänsterummet 739

Tel. Bostaden 1311

Sundsvalls Enskilda Bank
Solidarisk bank.

Fonder:

Kontor i

G r u n d a d 1864

Kr. 32,500,000

Västerbotten:

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

r ä n t a å insatta medel

Å K T I E B O I A C r E T

jr® ]B2^<e]K:]cij^]E>
E t a b l e r a d 1861

u m E å .
Rt. 52, 438, 567, 1406
Telegramadress: BÄCKLUND
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Välsorterad

Järn-

& Maskinaff är

200:
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som

|
|

säiier

väi utfört

värde

ar£eie

på <?//

£ör Éesöfia.

i

S J Ö B E R G S FRISÉRSALONGER |

E

Kungsgatan

|

Q>am/risérsaio

44 o c h5 2

U

ngen

m

e

å

Telefoner;

ngsgaian

319

o c h 419

te [efon

E

3 i9

|
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^Xcincy

^ u r s f r ö m

- fotografisk

afetier

(f. 6. Jlun&maclta Jofoaielicv)
^JLeftoirurienöerao.

- S\ungsgaf«n 56, ^¡Cmeå.

~

L 1(3S
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I RÖDA KVARN
|

TELEFON

I
|

- UMEÅ 1

433

|

WESTERN ELECTRIC LJUDFILMS APPARAT.
Förstklassiga program från ledande f i l m o f f i c i n e r .

F ö r e s t , k l . 7 , 1 5 o. 9.15.
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^iitngsg. 5 0 , l i m e d

H
A L L T I D

£RT. 2 4 0

N Y H E T E R
S T O R T

I

L A G E R

U R V A L

E. & B. N I L S S O N , M å l a r e
U M E Å
Rt. 376 bost., 543 verkst.

-

Postadress: Haga, Umeå

201:
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I JONSSON & SANDGREN t
|

Telefon

670 och 993

U

|
|

Filialen
f X ä S K - ,

K

E

Å

Telefon

670 och 993

telefon 165

I PARTI O C H M I N U T
Egen t i l l v e r k n i n g .

Endast f ä r s k a kontroller,

|
f

© T T TT- > t C H Ä R K U T E K I V Ä 1 R O K

|
|

M

vid Rådhustorget

|.
§

varor till

lägsta dagspriser.

¡'
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allansal
Till

insmörjning

och omslag

ischias, värk m . m .
lätt

resorberbar

dets

större

form.

Utexperimenterad

sjukhus.

Fördelen

acetylsalicylsyrepreparat
passera
mage,

magen

förenade

m. m.

Nord mal

|
|

v i d ett av l a n -

framför

i n t a g a n d e av

obehag
Erhålles

AKTIEBOLAGET

|

ryggskott,

ä r , att s a l i c y l s y r a n här ej b e h ö v e r

m e d därav

magkatarr

vid reumatism,

Innehåller salicylpreparat i f ö r huden

v i d klen
å

apotek,

RADIOLIT
ing

Största sortering i
Färska

frukter,
Konserver,
Matvaror,
Grönsaker
& Konfektyrer

|

|
Delikatesser

hos

f
|
I

I A N N A BJURSTRÖM * K U N G S G A T A N 43 I
|

P o s t g i r o 28979.

Telefon 192 och 1740.

|
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202:
Rikstelefon 31 och 151. Etablerad 1871

3

PARTI- & MINUTAFFÄR
Telegramadress:

VON AHN

Umeå Ångbryggeri Kommanditbolag
(G. P r i s é n <s> G:o)
Tgmadress: Ångbryggeri

Umeå.

Rikstelefon 54 och 74

Tillverkning a v PILSNER klass II, LAGERDRICKA klass I.
Ständigt n e d e r l a g a v Originaltappad C A R N E G I E - P O R T E R p å 1/2-butelj

Mineralvatten-

och

Läskedrycksfabrik

"Kontrollerad o c h a n a l y s e r a d tillverkning a v alla slags LÄSKEVATTEN
•såsom Soda- o c h Vichyvatten, flera sorters L e m o n a d e r samt Sockerdricka

Sandbergs

Konditori,

Umeå

KUNGL. H O V L E V E R A N T Ö R

ALLTID

FÄRSK

HEMGJORD

CHOKLAD

Utterströms
U m e å

&

KONFEKT

Järnaffärer

& Nordmaling

Umeå: tel. 1760, 1751, 1752 växel.

tillhandahålla

-

allt

N o r d m a l i n g : tel. 8 och 119.

i branschen.

Försök oss, d ö m sedan.
Priserna passa

203:

J E I D ^ I ^

Jf O H
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N.

NILSSONS

A .
EFTR.

S S

O

^
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MATVARU-, FRUKT-, D E L I K A T E S S & SPECERIAFFÄR
Telefon 326, 477
ae

E

hös:

o

UMEÅ
a»,

azv

Kungsgatan

JE

ST

JD

HE

JR

63
S

il-B. H. Anderssons Värme- & Vatlenledningsaliär
Kungsgatan 89, Umeå

Telegramadress: V Ä R M E B O L A G

-

Rikst.: Bokföringen 8, Chefen 8 2 8

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

Rör, Rördelar och Armatur
San i tetspors I i n

och -emaljgods

•

C

KÖTT, FLÄSK & CHARKUTERIVAROR
bäst och billigast hos

Ester P e t t e r s s o n s Slakteriaffär
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Rt. 317

Kungsgat. 59 vid Rådhustorget

Rt. 412

204:

MELANDERS MUSIKHANDEL
Tel. 328

U M E Å

Tel. 328

Alla sorters musikinstrument, strängar och
tillbehör, noter. Grammofoner och skivor
R A D I O .
O R D E R FRÅN L A N D S O R T E N E X P . O M G Å E N D E .

/ A O D Ä R N A , PRAKTISKA / A Ö B L E R
DEKORATIV

MÅLNING

WRETLINGS

Kungsg. 2 9

(KUNGL.

SE? Ä.=B. M .
\y

Telefon 351

HOVLEVERANTÖR)

FÄRDEN

STOCKHOLM - UMEÅ

Entreprenadfirma för
NINGAR,

BAD-

Tel. i U M E Å 243.

VÄRME-,

VATTEN-

\ ! /

och

och TO/LETTANLÄGGN.,

AVLOPPSLEDPUMPANLÄGGN.

Konstruktioner utföras m o t lågt arvode.

Tel.-adr.: F / E R D E N

K j e l l i n s Ur- so G u l d s m e d s a f f ä r
K U N G S G A T A N 51
Telefon

31

Umeå

|
•

Telefon

31

V i d inköp av tobaksvaror, in- och
utländska, pipor, lädervaror m. m.

v ä n d Eder till

NYA C I G A R R H A N D E L N ,
Telefon 400

D . Berglund

Återförsäljare

Umeå
största

rabatt.

205:

Stadshotellet
Skellefteå

IfTTTTTTW
Gör E d e r t hus
varmt och hemtrevligt med

TREETEX

%
a

.

Försäljes och lagerföres av

•
Rekommenderas!

fabrikens o m b u d :

Ä.-B. Bröderna Lindiors
UMEÅ
T e l . 714, 1 0 4 4 ,

1284

206:
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( Långtidspasteuriserad [
oskummad och skummad mjölk, grädde, smör samt flera

|

sorters ost till billigaste parti- och minutpriser.

|

§ UMEÅ MEJERI AKTIEBOLAG j
|

T e l e f o n e r : Kontoret 820, Butiken 46

=
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Färger, Oljor, Tapeter, Papp, Korkmattor, Sjukvårdsartiklar, Fotografiartiklar
välsorterat

lager

O S C A R A H L G R E N , Tel. 85 & 1855 - Kungsgat. 49
V i n d e l n s Sjukv. & Färgh., Tel. 8 4 .

Vännäs Sjukv. & Färgh., Tel. 8 8

E,. H. yttergrens Guldsmedåaffär
FÖRLO VNINGSRINQA

R &

HEDERSPRESENTER

Moderna, stiliga och billiga.
Till l a n d s o r t e n s ä n d e s o m g . portofritt.

R i n g m ä t t s ä n d e s på b e g ä r a n .

Rt. 324

E. SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ
U M E Å
Utställning

Kungsgatan

51

-

Rikstelefoner:

854 & 1314

Det dagliga övödet
K Ö P E S BÄST I
O

Joh. Dahlgrens

Angbageri

D r a g o n g a t a n 20, telefon 797 och 787.

K u n g s g a t a n 61, telelon 844

207:

VÄSTERBOTTENS

LÄNS

SPARBANK
UMEÅ
Rikstelefon:

Direktören

751

Kamreraren

125

Expeditionen

62

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 iörsta inteckning i fastigheter i stad
och på landet inom länet på förmånliga villkor.
O
Slutna depositioner mottagas mot billig avgift
i bankens kassavalv.

208:
Järn, Spik, Plåt, B y g g n a d s ^»KgJJlL
s m i d e n , Spislar, Drev, P a p p , ^ S r j ^ a S S N
Fönsterglas, Cement, "Komet- < X ^ T ^ Ä ^ M
märket", Slipstenar
MWJyßttftX

T å g v i r k e , B i n d g a r n, Bastband, Makulatur, W e l l p a p p ,
P å s a r , Linolja, Färger, Fern i s s o r , Borstar, P e n s l a r

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Telegramadress:

parti

Lindforsarna.

AKTIEBOLÄGET
Vasagatan 17

hos

S Ä
Telefoner: 714 och 1044.

F A S T I G H E T S B Y R A N
UMEÅ
Rikst. 674, 947

Fastighetsavdelningen:
Juridiska avdelningen:

Direktören E. Strandberg.
Advokaten Filip Joneli. -

Eget a n n o n s o r g a n : A N N O N S B L A D E T .
förvaltning,

HJi^VEJk.
1284 kassa och bokf.

Boutredningar,

Inkasseringar

Fastighetsförmedling,
och

Rt. 674
Rt. 947
Fastighets-

övriga juridiska

uppdrag.

Olofsfors Bruk
G R U N D L A G T 1762

NORDMALINO
Tillverka

och

försälja

FLottningssmiden
Tillförlitligt
Postadress: Nordmaling.

alla

samt

slags

Ketting

fabrikat.
Rikstelefon: N o r d m a l i n g 26

T e l e g r a m a d r e s s : Olofsfors, Nordmaling.

209:

| Nordbrandt
|

& Danielson

|

Målerifirma, Umeå

|

Moderna

|

glasskyltar.

Renovering

|

av g a m l a

möbler

|

och för övrigt allt vad till y r k e t hörer.

I

T E L E F O N 630

|

Nordbrandt bost. 1656

TT1 • 11

i

faUt

VERKSTAD:

l i n

V A S A G A T A N 15

i

Min

élM^K-Ac

m

T E L E F O N 630

|

Danielson bost. 1356

|

IIIIIIIM

m

l i i

t f u

Iajo.,

?

Skall Ni b y g g a ett ] E

] ET"

~ y

JHL ] E^

^

vänd Eder till oss.
Stor sortering av l:ma varor,
Förmånliga priser o c h villkor.

^.-as.
J O H J i

i

|

S J Ö B I T l i S

JTS.3KSS--

«St

^ ^ • ^ H ^ B ^ ^ H B H B

m A S K i H A F J F Ä K

Rt 95 a
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I HENRIK HARJU, U m e å I
|

Rt. 423

|

Specialavdelning för fotografiska

FÄRG-, KEMIKALIE- & T A P E T A F F Ä R

|
|
|

R e k o m m e n d e r a r sin sortering av Färger, Fernissor, Falu |
rödfärg, Tapeter, Kameror. Stor sortering F ö r b a n d s - och |
sjukvårdsartikl. m. m. Order till landsorten exp. o m g å e n d e . \

TTiiiiiiiLiaiiiiiaiiiiiiiiaaiiiiiiitiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiBiiiiiitaiisiiitaiifliriiif
Västerbotten.

artiklar.

Rt. 423

Lokal: Kungsgatan

\

63. 1
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[ Levar Hotel! & Gästgivaregård, Nordmaling |
I n n e h a v a r e : Fru S. S U N D B E R G , tel. 109

|

REKOMMENDERAS

I

I
|

|
\

PROPRA

RESANDERUM.

VÄLLAGAD

MAT.

H o t e l l e t s n a t u r s k ö n a l ä g e b i d r a g e r a t t g ö r a d e t till l ä m p l i g a s t e
mål för utflykter s å v ä l s o m m a r - s o m vintertid.

|

\
§
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INNEHAVARE:

ADVOKATEN

LEDAMOT

SVERIGES

AV

BIRGER

ROOS

ADVOKATSAMFUND

OMBUDSMAN HOS A.-B. SV. HANDELSBANKEN
BITRÄDANDE

JURIST !

E. o . HOVRÄTTSNOT. R U D O L F

AHLGREN

120

oc£

770.

*
|
k

RÄTTEGÅNGAR

- INKASSERINGAR

Spec.: V A T T E N -

OCH

- KREDITUPPLYSNINGAR
SKIFTESMÅL

j
j

—,11111. 1111 Ill 1111. 1111 II 1111. 1111 11 i II Ill 11 \ i., 1111 Ill II 1111. M1 1111 II
^iiiMiiiiiiiiiiiiriiTMiiiriuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iifiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiJiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii

I Västerbottens lans öms. BroDdiOrsakringsbolag \
Meddelar brandförsäkring av byggnader
och lösören å länets landsbygd.
Huvudkontor i Umeå.
Telefon 528.
iiiiiiiiiiiiiiiJtxiiiiiiaiiiiiiifiiiiiiaiiiiiatiiiiiiaiiaiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiaiiaiiiiaiiiiciaiiiiiiiifliiiviiiiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiaiiiaiiiiiiiiaiviiiiiaifiiiiaiiaiiaiiiiaiiittitiaiii

211:
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|

är Norrlands förnämsta brödfabrikat.

i

*

I

PRISBELÖNT

|

MED GULD-,
Årsproduktion

!

SILVER-

OCH HEDERSDIPLOM

c:a 3,000,000

kg.

|
|

TriiiiiaifiiiiiiiiiiiiiiiiiiriitiitiiiifiifiiiiiiiMiiiiiifiifiitiiciiEiiiiiiiitiiTiiiiiiiiifiifiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*iiiiitiiTiiiiiiriiiisiiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiiiii%iifiiiiiiiiiiiiiT

Prenumerera
på och lä»

J

Äffärsmän!

V i l l NI s ä l j a
till d e n b u r g n a
och k ö p s t a r k a
allmänheten
annonsera dä i

9

Det verkligt e f f e k t i v a annonsorganet

Ifmeöfaörf
Västerbottens läns aidsu dagliga tidning.

Pigg, vaken, v e d e r häftig n y h e t s t i d n i n g

Beordra E d r a
småannonser i
l_tE Llllltlllll1lllllltlllllllllllllllLlliarillllflllll¥IIIIIlllllllllifllIIEIIItlllllllllllfllllllllllllill»llllllltllllllllltM»lltllllllllllltllllJllllll1ll>Mllllllllltll«IEflllltllEIII19|i_

| Ni
=

har

bekymmer |

för Edra böcker, vari bladen börjat lossna.
Sänd g e n a s t Edra böcker för bindning till

I Zetterström & A l m s t r ö m s Bokbinderi, U m e å |
Kungsgatan 58.

Rikstelefon 182.
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212:

A N S G N S
Tel. 188

EFT

G U L D S M E D S A F F A R - UMEÅ

HEDERSGÅVOR

-

MATSILVER

-

Tel. 188

FÖRLOVNINGSRINGAR

Nya arbeten och r e p a r a t i o n e r utföras å egen v e r k s t a d .

JLuipv.

löi^^iDEnc^^o^

SKRÄDDERIAFFÄR & K L Ä D E S H A N D E L
STORGATAN

55

TU.AZS. ] E Å .
(Mitt emot Riksbanken)

RIKSTELEFON 516

Största sortering av nyheter i moderna Herr- och Damtyger
Förmånligaste inköpskälla för skräddare och sömmerskor.
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av alla slag billigast i
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K u n g s g a t a n 69 -

Rt. 97.
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V ä s t e r b o t t e n s läns äldsta bankinstitut
Westerbottens
grundad

186 6

Enskilda

Bank,

uppgick

189 9 i

-

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

rörelse

19 11

Aktiebolaget

övertogs

av

Norrlandsbanken.

o

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

S v e n s k a Handelsbanken
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På

grund

av

sin

mångåriga

samhet

inom

länet och

genom

LÄNSCENTRAL

verk-

organisation
i UMEÅ

och 21 st. a v d e l n i n g s k o n t o r kan alltså
b a n k e n b e t r a k t a s som en PROVINSBANK,

med

vilken

ningar

böra

stå

alla

västerbott-

i affärsförbindelse.
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Till Västerbottens lärarekår!
"Bliv g o d v ä n med g r a n och fur,
V ä n m e d b l o m s t e r och m e d d j u r ,
1 v a r s k o g e n s vrå och s k r e v a !
S k ö v l a icke f å g e l n s bo,
Stör e j vilda m a r k e r s ro,
Låt allt liv i frihet l e v a " .

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

J

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Till årsbokens läsare
Några anteckningar rörande Fredrika sockens historia. Med 4 ill. Av
H. Mn-Palmgren
Fredrika kyrka, dess byggnadshistoria och restaurering. Med 3 ill. Av
kyrkoherden Oscar Ericsson
Prästerskapet i Fredrika. Av Anna Werner
Näringsliv och hushållning i Fredrika under 1800-talets förra hälft. Med
4 ill. Av H. Mn-Palmgren
Sägner från Fredrika. Efter ett föredrag av Sanny Ström
Undervisningsväsendets organisation och utveckling i Fredrika från
början av 1800-talet. Med 2 ill. Av Oscar Ericsson
K r i n g polcirkeln på spaning efter gamla rotkorgar. Med 14 ill. Av Emma
Bergström-Andelius
Kaptensbostället Selsberg i Lövånger. Med 3 ill. Av Emil Svartengren
Linets och hampans beredning och spinning i Västerbottens län. Med
22 ill. Av Ragnar Jirlow
Visan om "älskaren vid gluggen". Uppteckningar med inledning av H.
Mn-Palmgren
M a g n u s Stridsberg och den svenska tröskvagnen än en gång. Med 2 ill.
Av Gösta Berg
Boplats, dikt av Otto Nordenfors
Om jorddragning och annan pånyttfödelse. Från Västerbotten och M o r a
sten till Jordan och Gilgal. Med 9 ill. Av Hugo Jungner
Tempel som brunnit. Sävar, Dorotea och Bjurholms kyrkor in memoriam.
Med 7 ill. Av H. Mn-Palmgren och Viktor Näslund
• En brunnen altartavla och dess upphovsman. Med 1 ill. Av H. Mn.Palmgren
Turistresor och forskningsfärder i forna dagars Västerbotten. Två kapitel ur en engelsk reseskildring — från engelskan, med inledning av
H. Mn-Palmgren
En västerbottensskald, Otto Nordenfors. Med 1 porträtt. Av H. MnPalmgren
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Av Lennart Wahlberg . .
Föreningsmeddelanden
Annonsbilaga

Sid.
5
8
14
33
36
42
47
52
70
86
103
109
112
113
152
164

171
177
182
184
189

Omslagsvignetten efter en oljemålning av Otto Wretling. Omslagets
text av Nils Åhman. Klichéerna utförda av Umeå Klichéanstalt. Tryck
och omslag av A.-B. Nyheternas Tryckeri, Umeå. Häftningen utförd av
Zetterström & Almströms Bokbinderi, Umeå.

