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etta möte är prytt med ett namn, som upprör så mycket i en
människas hjärtevrå — vägen dit må i livets strider hava
igenfyllts aldrig så mycket med törne och tistel — hembygd — hem!
Deras mening, som kallat oss hit, är säkert, att här skola Västerbottens söner och döttrar värmas vid känslan av detta, som de äga
gemensamt, detta, som sträcker sin famn mot dem alla lika — i
livet och i döden — värmas ända därhän, att de finna sin samhörighet i vårdandet av fädernas arv, i det idoga, trogna arbetet på
det arvets förkovran. J a g vet icke — törhända sträcker sig i mer
än ett bekymrat sinne en spirande vilja mot ett ännu större mål —
att den eld, som tändes, när kärleken till hem och hembygd vaknar
ur sömnen, skall bliva mäktig nog att driva till samfälld gärning,
en gärning så kraftfull, att kivet mellan Per och P å l tystnar och
den misstro, som fräter även våra hjärtan och förlamar våra handlingar, blir andlös av bara farten. Den samfällda gärningen är
nödvändig, om något skall nås utöver det vanliga. Sammanhållning är icke endast vad kloka söka åvägabringa för att bättre kunna uthärda ett tryck, så som berättelsen om de sju käpparna ville
lära oss, när vi sutto i vår skolbänk och efter förmåga tänkte efter
vad söta frukter som en g å n g skulle växa ur lärdomens bittra rot.
Sammanhållning, d. v. s. medveten samling av mångas viljor under och därmed till en enda stor, är framför allt — för att tala
mitt eget soldatspråk — anfallets främsta förutsättning, och endast
anfallet leder till seger. Och vad är vårt liv, om det föres rätt, annat än ett ständigt fortgående anfall till nedkämpande av de hinder, som resa sig mot fullbordandet av våra nedärvda eller med
nödvändighet ålagda förpliktelser? Sammanhållning kräves för
att komma framåt — och framåt måste vi — det räcker icke att endast behålla vad vi äga. Att nedgräva sitt pund är detsamma som
en bekännelse om oduglighet för den kamp, vilken vi efter Ouds
i naturen nedlagda, eviga lag måste föra — och därvid är en förbannelse fäst — vi se hur obönhörligt den verkar överallt i livet,
både när det gäller enskilda och när det gäller hela folk.
Sammanhållning ger styrka och bär frukt, även då ändamålet
för det arbete, vars kraft sammanhållningen befordrar, icke kan till
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fullo inses av alla dem, som däri taga del. Också den fabeln lärde
vi känna i skolan — fabeln om vingårdsmannen och han söner.
Den gamle talade med de unga om den skatt, som var fördold i
deras vinberg, och ropade sitt "gräven, gräven, så skolen I finna
den". Och de grävde i sitt anletes svett. Visserligen funno de
aldrig den skatt, som skimrat för deras ögon, men vinberget gav
småningom dubbelt bättre skördar — och så var det även den
gamle menat. Det väl skötta vinberget gav skörd åt en allt större
skara; man kunde bygga framtiden på dess goda grund. Vår hembygd, detta Västerbotten, är visserligen intet vinberg, den liknar
fastmera till stor del Saarijärvis karga mo, där bonden Paavo bodde med sin hustru, men gräver man där som Paavo i trofast tålamod "dubbelt flera diken", så flyr dock frosten till sist ur jorden.
Herren ger växten, och ur åkern kommer den mognade skördens
guld.
Ja, jag vill tro, att kärleken till hem och hembygd här är så stor,
att den räcker till för att åvägabringa den samhörighet, den sammanhållning, som nu mer än någonsin kräves för att framkalla
nya värden med vårt arbete, vari detta än månde bestå. J a g vill
tro, att till och med många, som med stigande oro känna sig trängda av det som sker omkring oss med våld och väld, så olikt vår
nedärvda föreställning, att land omutligt skall med lag byggas —
att många skulle vilja, att en hembygdsfest kunde samla icke endast till en stunds eftertanke, utan till i gemensam kärlek rotade
råd att dämpa inbördes ofrid med mannagärning utan knorr, var i
sin stad. J a g vill tro, att vi hjälpa oss själva hellre än att ropa
efter utsocknes bistånd, hellre än att spörja efter järtecken ur de
än svarta, än blodröda töcken, bakom vilka världens framtid är
fördold. Ty då försitta vi vår tid i onyttig och brottslig dådlöshet.
Törhända f r å g a r nu någon: vad menar denne talare? H a n ger
oss en mängd ord — av sådana ha vi haft alldeles nog. H a n står
där och pratar om kärlek och sammanhållning — sådant jolt hjälper oss icke. Och en annan säger, att detta talet är farligt. Bakom de ännu lena orden sticker bockfoten f r a m — mannen är misstänkt för bristande renlärighet och otro beträffande vår goda demokrati. Kanske ingen är rätt belåten? J a g svarar, att om det
är så, är jag dock icke alls illa tillfreds, ty om jag icke svedde
och förargade här och där, skulle j a g icke hava utsikt att utöver
speglosor uppnå något annat än en mer eller mindre isig likgiltighet. Till den första parten vill jag säga, att om icke kärleken
förmår åvägabringa samling, så lär heller ingen annan makt kunna göra det — kärleken är grundläggare till pliktkänslan — denna kommer icke bara med rottingen. Till den andra parten vill
jag göra en bekännelse. J a g är så ringa, att jag behöver kunna
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med handen fatta vad jag skall följa. J a g följer gärna en karl i
döden; det betyder för mig ingenting, om han är född i slottet eller
kojan. J a g f r å g a r icke ett dugg efter vilken politisk f ä r g han har.
O m det icke är tillräckligt demokratiskt, kan jag icke hjälpa det.
För mig är på jorden intet annat heligt än Sveriges rikes majestät.
Och så fortsätter jag litet till — kanske orden bliva en hårsmån
strävare, fast kärleken är densamma. J a g vänder mig nu särskilt
till ungdomen.
*

Vår ungdom går icke längre i drömmar; den är realistisk. Däri
ligger vårt hopp. Den har i allmänhet alldeles klart för sig så
mycket av vad vi äldre haft så svårt att fatta, trots att vi hört världskrigets dån, och vad så många bland oss ännu icke vilja erkänna,
bland annat att rätt icke består av sig själv, utan måste förvärvas
och behållas med arbete och makt, att vi i det avseendet icke kommit just mycket längre än i de dagar, då rätt mest satt i spjutstångs ände. Och dit hava de unga kommit själva, ty sannerligen
de hava blivit hjälpta därtill — tvärtom, deras verklighetssinne har
måst härdas i ständig kamp mot en vek kultur, som i sin predikan
om köttets begärelse och friheten att vara träl under sig själv totalt
glömt samlivets reella villkor.
Ungdomen tror icke längre p å nyttan av ordfäktningar, den påstår tvärtom, att sådana innebära en fåfänglighet, till vilken man i
vår hårda tid icke mera har råd. Den har heller ingenting till
övers för den neutralitet i det allmänna levernet, som tidigare ansetts så passande och bekvämlig, utan påstår fränt, att ett neutrum
ä r könlöst, d. v. s. ingenting. Den som vill leva, heter det, kan icke
vara utan vilja, såsom ett f å r bland vargar.
Ungdomen f r å g a r kärvt: för vad är du till? — vad gör d u ? —
vad är ditt mål? Den känner, att den enskilda människans ansvar har ökats med folkens i allt starkare takt — känner, att den
som icke redigt kan svara för sig skjutes åt sidan lika lätt som det
f r å n vetet skilda agnet.
De ideal, som rådde före världskriget, kunna icke längre vidhållas — de gamla gudarna höra icke mera våra böner om dagligt
bröd. Den hårda tiden kräver en stramare sammanhållning inom
folken, en fastare ledning av dem. Världskriget lärde oss att i en
kamp, som gäller förutsättningarna för tillvaron, råder naturens
första lag ovillkorligt: min motståndare måste stanna på platsen,
annars gör jag det. Det gives icke rum för två, när maten icke
räcker för mer än en.
Ungdomen känner instiktivt, att vad den nya tiden medför i våldsam kraft skall bryta oss ned, om vi icke förstå att leda flödet i

8
lämpliga fåror, så att det goda kommer till nytta och det andra avledes. Ungdomen kommer heller icke att stanna vid detta kännande — den skall medvetet lägga handen vid ett uppbyggande arbete
— på svenska. Med dess ringa fördomfrihet skall den därvid
icke sky att lära ens av den fiende, som måste bekämpas. Vi skulle
för övrigt aldrig kunna förhindra idéer, som av omständigheternas makt måste födas bland andra folk, att beröra oss. De kunna
icke avvärjas med g r ä n s s p ä r r a r av polis och gendarmer, om de
eljest äga någon livskraft. Vad vi behöva är hjärta, huvud och
hand att timra det nya, så att det passar oss och vår egenart.
Är jag svensk och så stolt däröver, att jag icke vill medgiva den
minsta eftergift beträffande Sveriges majestät gent emot andras,
men jag erkänner tacksamt, att våra älskade blågula färger aldrig
skulle kunna lysa så klara, om de icke givits styrka i luthersk tro
— således befästs genom en kraft, som Gud lät uppstå i främmande and. Det var i luthersk tro, i dess glada hopp våra fäder
med sina skarpa svärd hävdade sin rätt att leva fritt och skänkte
folken rätt att leva fritt och tänka fritt. Det var med den tron, dess
glada hopp, Västerbottens knektar främst av alla mötte Wallenstein i Stralsunds port, bröto hans segerbana och möjliggjorde vår
egen.
J a g tror, att vi ständigt hava nytta av umgängeisen med det härliga mod, den trosvisshet, som med den lille munken Martin Luther
vågar en f ä r d till Worms in i en värld av fiender — jag skall dit
in, om det också vore lika många djävlar i vägen som tegelpannor
på taken i Wittenberg! Målet nås — både på slagfälten och i fredliga värv. J a g är övertygad om att ungdomen icke längre är så imponerad av åldrig vishet, att den skänker vidare uppmärksamhet
åt den kritik, som alltid beståtts sådan f r a m f a r t ända tills den lyckats. Det som i dag kallas vanvett säges i morgon hava så mycket
i sig, att det icke utan vidare kan avvisas såsom utan betydelse —
och i övermorgon benämnes det "framsynt och riktig uppskattning
av värdet i de mäktige krafter, som stodo emot, men vilka genom
inbördes oenighet upphävde varandras styrka". Vi ha läst om hur
flyktingen Gustav Eriksson av Vasaätten den ena dagen gick i skog
och skjul, av svenskfödde män, icke mindre än av danske, betecknad såsom vettvilling, eftersom han satt sig upp emot den mäktige
konungen över tre länder och två hav, den andra dagen, då han
bitit något ifrån sig, hedrades med det f r ä n a r e namnet "slem och
a r g skalk och förrädare" för att den tredje hyllas till konung i
Sverige. F r å n vår egen tid minnas icke minst vi här i Västerbotten, hur det var i Finland. Hade icke ungdomen där i sin galenskap, övermannad av kärlek till fäderneslandet, trott att skalden
hade rätt, då han sjöng, att dess blomning en g å n g skulle mogna
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ur sitt tvång — hade icke ungdomen i sitt överdåd föraktat de
äldres kloka råd, så hade dessa råd fört Finland in i det röda Rysslands famntag, med vad följder också för oss på denna sidan vattnet tarvar ingen närmare utveckling. — Ja, kritiken mot det ovanliga är alltid sig lik — det enda besynnerliga är väl, att dess naivitet bevarar sig genom tiderna lika u n g och blåögd. Kanske är det
därför som man p å en del håll hjälper upp den med ett flabbgrin,
som dock ända sedan Tersites tid ansetts vara ett kännetecken på
personlig feghet. Förstår jag det nya släktet rätt, så kommer det
emellertid att i sin realism bliva mycket omilt vid behandlingen av
denna sorts oart. I realismens tid lärer man få stå för vad man
säger. Detta ä r nyttigt, ty därmed inskränkes ordens antal till förmån för handlingen.
*

Kanske jag så till sist borde säga något, som i synnerhet kan
gälla Västerbottens ungdom. Självfallet ser jag denna med soldatens öga, liksom jag känner den med soldatens hjärta — det skadar
nog icke. J a g träffar ynglingen i de år, då han hårdnar till karl,
d. v. s. just då hans fortsatta utveckling avgöres. Hundraden och
tusenden passera mig förbi, alla olika som människor, men ändå
till karaktärens g r u n d d r a g märkvärdigt lika — stämplade av viddernas tystnad, till en början litet företagsamma, men alltid tåliga
och görande allting på fulla allvaret. Dessa unga soldater avspegla sällsynt rent kynnet hos den folkstam, ur vilken de utgått. J a g
vill g ä r n a här hava sagt, att detta kynnes främsta egenskap är
omutlig trohet i arbetet. Denna egenskap framträder så starkt, att
den som genom historiens erfarenhet känner arten hos dem, som
fäste de stora segrarna vid våra fanor, strax finner igen vad som
i dessa segrars tid så ofta gjorde det omöjliga möjligt. Med rörelse har jag mången gång bevittnat det allvar, som pryder denna
ungdom — jag kan bergfast förlita mig på att en västerbottenstrupp alltid redligt skall göra sitt och att den aldrig sviker — når
den icke segern, så skall den i dag och i morgon gå i döden med
samma förnäma, självfallna mod som den stolta kohorten vid Villmanstrand. Med ett sådant folk kan allt göras.
Men just nu, när vind börjar fylla den svenska ungdomens segel,
befinna vi oss här uppe i en försöksstund, utsatta för frestelser och
prövningar långt allvarligare än vad vi i vår invanda säkerhet
gärna vilja föreställa oss. Det som fordom utgjorde ett skydd mot
yttre skadliga inflytelser ökar nu faran. J a g menar den av landskapets avskilda, länge nästan glömda läge föranledda primitiviteten i upplysningsverksamheten. Nu är det f r å g a om huruvida vi
äro tillräckligt utrustade för att utan allvarliga skråmor uthärda
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de falska profeternas skärseld. Såsom alla folkstammar, vilka leva
under våra villkor, är västerbottningarnas stam desperat, när den
väl satts i rörelse, och är den utsatt för ett andligt tryck, som tager
fasta på det tunga, inåtvända sinnet, kan den, trots sin tröghet,
göra skäl för Gustav Vasas anmärkning om svenskarna i allmänhet: de äro hastige till att samtycka, innan de väl utrannsakat vad
sant och nyttigt är.
Vid ökade möjligheter till jämförelse med levnadsförhållandena
i sydligare landskap har man här och var börjat tro, att man i våra
bygder har det oskäligt svårt, och ifrån denna föreställning är det
icke långt till en missbelåtenhet, som utlöser sig i en föga manlig
och f r a m f ö r allt icke västerbottnisk klagan. I släptåg följa brister
i ansvarskänslan, stundom utmynnande i oriktiga uppgifter till
egen fördel och grannens nackdel. Allt ådagaläggande en vekhet,
som icke kan medföra annat än olycka, om det onda icke kväves.
Men, Gud ske lov, är boten icke svår.
Må de, som genom sin ställning kunna äga något inflytande,
känna sin plikt att bevara den härliga klenod, till vilken västerbottensfolkets själ under århundradens kamp i krig och fred har härdats. För min egen del vill jag råda den ungdom, som nu bereder sig att taga ledningen bland oss, den ungdom, som är vårt
hopp, att vara sann och frimodig, glad i sitt allvar, att visserligen
väl tänka, innan den vågar sitt tärningskast, men att heller aldrig
rädas att spänna sin båge. För en man är det bättre att "lyss till
den sträng som brast" än att tyna dådlös i stugan. Gud hjälper
icke den som möter livets vedermödor med klagan och för övrigt
endast vrider händerna.
Sätten så in alla krafter för att hembygden skall reda sig själv —
då äro vi herrar över våra öden, då hjälpes också bäst det stora
hemmet, som är Sveriges rike.

a n d s k a p

i

n o r r .

Tag umbra, indigo och bränd sienna,
lägg vallmorött och purpur rand vid rand!
Het som en eldbrand, slungad ur Oehenna,
skall penseln brinna i din stackars hand
om du vill måla myrens
en blodsprängd, eldfängd
vars färger, brinna, brusa
var tumsbredd mark i en

underland
lapplandshöst
som
och förbränna
vulkanisk
brand.

Se här är Dödens land! I gala skrider
Förintarns kröningståg med klang och brus.
Men knappt en dagsmarsch före teten rider
hans härold Frosten under stjärnans ljus —
en grym och obeveklig offerpräst —
hans isgrå ök är Dödens
arbetshäst.

denna,

1 detta land står vårens natt och lurar
lik fjällets vita uv, som frusen
ruggar.
Ur outtömligt rika källor duggar
ett evigt ljusregnflödes kalla skurar.
Där tinnarna på fjällens gråa murar
likt ett gigantiskt urverks nötta kuggar
tycks gripa in i molnen, öppnas
gluggar
där man kan skönja, hur i sina burar
de arma stjärnorna likt svalor hetsa
varandra runt i rolös
ångestflykt.
Men hur de draga sina varv och kretsa
kring burens galler, förblir gallret lykt!
Här äro stjärnorna ett dödsvigt
släkte,
som tvinar bort i midnattsljusets
häkte.

III.
En skogsås västerut: En korpsvart
mur,
som i den skarpa blåsten sakta vaggar
sin sågtandsvassa,
trasiga kontur
av myriader frusna
grantoppstaggar.
Bakom står nordannattens skräck på lur:
En blåvit rymd, där norrskensfanan
flaggar,
och kölden sprutar som en nålvass skur
ur månens tusen sprängda kräter kaggar.
/ förgrunden:
En oavbruten slätt
i blåvitt glans, lätt vattrad som ett siden,
med mönstret tecknat av förkrympta v iden,
som spira upp ur snön på spöklikt sätt —
osälla skuggor av en dödsvigd ätt,
vars stumma jämmerskrin ej störa friden.

^Pafrralmgren
ger < y l lollman'^/

DET

K O M

EN

P R I N S E S S A

ertigparets av Västerbotten hundrafemtiomila resa genom
Västerbottens län var en av årets stora händelser.
Prins
Gustav Adolf har tidigare rest mycket här, och börjar därför
bli både känd över hela länet och kännare av våra bygder, men
prinsessan Sibylla, som aldrig varit här förut, ville alla se. Och
därför var intresset för färden stort överallt.
Att icke minst den yngsta generationen västerbottningar med
spänning och förväntan omfattade det märkliga besöket, därom gåvo åtskilliga både rörande och roande händelser under de kungligas f ä r d genom länets bygder talande vittnesbörd. Och att det
därvid var kring den unga prinsessan, vilken nu för första gången
besökte sitt eget och sin makes hertigdöme, som i synnerhet dessa
de yngstes tankar och känslor i främsta rummet kretsade, det är ju
fullt förståeligt. En prinsessa är och förblir dock alltid en prinsessa med något av sagans eviga skimmer omkring sig. Och vad nu
prinsessan Sibylla beträffar är det visst och säkert, att hon icke stod
tillbaka för någon av sina systrar i sagans vackra värld.
Resan inom Västerbotten varade f r å n den 20 till den 28 februari,
och efter några dagars besök i Norrbotten f r å n 6 till 8 mars, tillsammans 12 dagar. En mängd orter besöktes — f r å n Risbäck och
Tärna, utposterna i väster, till de båda städerna vid kusten.
Hertigparet gjorde besök i de torftigaste kojor, i kolonist- och
torparstugor, barnbespisningar, barnhem, arbetsstugor, skolor,
skolhem, ålderdomshem, sjukstugor och lasarett, hos skogsarbetare,
lappar och renhjordar samt i Boliden och Rönnskär. Överläggningar höllos på flera platser med ortsbefolkningen om de rådande
svåra förhållandena. P å ett par orter uppvaktade arbetarrepresentanter prinsen för att framlägga sina bekymmer.
Det hjärtliga mottagandet överallt, flaggningen, sången, talen,
marschallerna, de otaliga blomsterhyllningarna och hurraropen gåvo otvetydiga bevis för hur högt de kungliga resenärernas besök i
dessa trakter skattades av alla läger inom befolkningen.
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Prinsessan Sibylla vann allas hjärtan genom sitt enkla och flärdfria uppträdande och sitt soliga goda leende.
Det var säkert av värde för hertigparet att lära känna länet och
dess folk och under vilka förhållanden detta folk lever. Å andra
sidan var det uppmuntrande för länets befolkning att erfara det stora intresse, varmed hertigparet tog del i rådande svårigheter för
att söka bidraga till deras avhjälpande.
Vi hoppas nu att tillfälle måtte beredas hertigparet till en ny resa
i detta län, då naturen här står i sin fagraste skrud, och denna nordliga bygd är mer gästvänlig än i snö och köld och vinterskymning.

H. K. H. Prinsessan Sibylla.

Hertiginna av Västerbotten.

Efter högmässan i Skellefteå landsförsamlings kyrka.

Skolbarn uppvakta med facklor.

Skellefteå.

Utdelning av gotter i Dorotea skolhem.

Vintersol i Lappmarken.

Gårdsanläggning, Åbyn, Burträsk s:n.
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En översikt i ord och bild.
Av H. M N - P A L M G R E N .

B

urträsks historia som socken går icke längre tillbaka än till
1600-talets första år, då församlingen bildades genom utbrytningar f r å n de dåvarande fyra grannsocknarna: Skellefteå,
Lövånger, Bygdeå och Umeå. Den största — och folkrikaste —
delen av den nya församlingen var den, som tidigare tillhört Skellefteå. Dit hörde sålunda i främsta rummet byarna Ljusvattnet,
Gammelbyn, Järvtjärn, Renbergsvattnet, Lappvattnet och Åbyn.
Till Lövångers socken hörde före 1625 byarna Bursiljum, Svarttjärn och Villvattnet.
Sistnämnda bys 14 hemmansnummer ligga nu till grund för icke mindre än sex större och mindre byar.
Sålunda utgöra hemmansnumrena 1—4 det egentliga Villvattnet,
5—6 Åsen, 7—8 Risåträsk, 9—10 Kalvträsk, 11 — 12 Granträsk
och 13—14 Lidsträsk, sistnämnda by belägen vid Norsjö sockengräns.
Västerbotten.

2
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Från Bygdeå socken tillkomrao Bygdsiljum, Andersvattnet, Krokvattnet, Gurkträsk och Lubboträsk. Och f r å n Umeå storpastorat
utbrötos några småbyar, belägna invid nuvarande Degerfors' och
Sävars sockengränser.
I sin helhet omfattar socknen i våra dagar 2004, 15 kvkm. (varav
1851,,! kvkm. land) med en befolkningssiffra av 9938 personer.
Till jämförelse må nämnas, att den första folkmängdsuppgift vi
äga f r å n Burträsk socken — f r å n 1700-talets mitt — anger invånareantalet till 1223 personer.
•
Burträsks sockens geografiska läge mellan kustlandet och skogsbygden präglar dess natur. Rent topografiskt sett spaltas socknen
i två skilda bygder, belägna på var sin sida om en linje, som kan
dragas i rak nord—sydlig riktning ungefär genom byn Storbränna i socknens mitt. Väster om linjen har landet deciderad skogsbygdskaraktär. Man märker lappmarksgränsens närhet. Särskilt
norra hälften av denna sockenhalva har med sina otaliga myrar
och väldiga skogsarealer mellan de glesa odlingarna ett starkt tycke
av nedre Lappmarken.
Landet öster om linjen är däremot en lika utpräglad slättbygd,
utbredd mellan och kring ett flertal system av större och mindre
sjöar och åar, som giva landet en egenartat ljus och leende, nästan
mellansvensk karaktär. Trakterna kring Burträsket och Stora Bygdeträsket höra odisputabelt till de vackraste vårt län har att uppvisa.
Burträsks socken är berömd för sina sjöar. Burträsket och Bygdeträsket äro icke blott de vackraste sjöarna utan även de största
vi finna i hela Västerbottens kustland. De utgöra var för sig centralpunkterna i tvenne skilda vattensystem, som genom Bureälven,
resp. Rickleån kommunicera med Bottenhavet.
Burträsket (80 m. över havet) med Bodträsket mottager sitt vatten f r å n en rad av småsjöar i norr, band vilka Skråmträsket
(inom
Skellefteå s:n) och Ljusvattnet äro de viktigaste. Avledare för detta sjösystem är Bureälv, som f r å n Bodträsket flyter i rak nordostlig riktning, sålunda åt diametralt motsatt håll mot de övriga
norrländska älvarna, som söka sig till havet i sydostlig riktning.
Via Tallån, Sikän och Risån (i nu nämnd ordning söderifrån
räknat) mottager Stora Bygdeträsket
(133 m. ö. h.) och Oöksjön
vatten f r å n en rad av småsjöar i socknens norra, västra och sydöstra delar. Sålunda a w a t t n a s Lidsträsket
(262 m. ö. h.), Risåträsket och Brännvattnet (219 m. ö. h) genom Risån; Granträsket
(264 m. ö. h.), Kalvträsket och Villvattnet (237 m. ö. h.) genom
Sikän, och Lubboträsket (249 m. ö. h.), Örträsket och Stora Tall-
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träsket (246 m. ö. h.) genom Tallån. Avledare för detta vattensystem är Rickleån, som f r å n Stora Bygdeträskets sydligaste vik
vid byn Bygdsiljum flyter i sydostlig riktning genom norra delen
av Bygdeå socken.
De ovan angivna nivåsiffrorna för sjöarna angiva tämligen åskådligt landets stigning mot norr och väster. Kipträsket i socknens nordvästliga hörn är, med sin höjd av 283 m. ö. h., den högst
belägna av sjöarna inom socknen. Högsta markpunkten inom området utgör Vitbergen, några km. söder om Kalvträsk kapell. De
nå nämligen upp till den för "nedre landet" respektabla nivån av
486 m. ö. h.
*

Den östra och sydliga delen av Burträsk socken torde med rätta
räknas som en av länets bördigaste bygder. Socknens relativt stora rikedom på fornfynd f r å n stenåldern visar, att landet redan
mycket tidigt blev föremål för en kolonisation f r å n kusttrakterna.
Om arten och omfattningen av denna första bebyggelse vid en tidpunkt, som approximativt kan bestämmas till ett par årtusenden
före vår tidräknings början, är det givetvis vanskligt att yttra sig,
allrahelst som några fynd av obestridig boplats-karaktär
icke kommit i dagen, och än mindre några gravfynd. Att såväl det stora depåfyndet av sydskånska flintyxor i Bygdsiljum, som vissa andra
fynd f r å n dessa trakter kunna vara verkliga boplatsfynd, är tämligen visst. Vi kunna i varje fall draga våra slutsatser om dessa
fynd så långt som till att påstå, att de första invandrarne (och bebyggarne) i dessa trakter voro stammar av samma jägar- och
fiskarfolk, som via kuster och älvdalar koloniserat hela "nedre landet" under förhistorisk tid. Att infartsvägen till Burträsk i främsta rummet gått via Rickleådalen, och att trakten söder och öster
om de stora och fiskrika sjöarne Burträsket och Stora Bygdeträsket
i första hand inbjödo invandrarna till en stadigvarande bosättning
är likaså säkert. Men att redan under denna bebyggelses tidigaste skede kulturen gjorde sina första modiga utfall mot vildmarkerna i väster, det bevisas bl. a. av det märkligaste fornfynd, som
Burträsks socken skänkt den arkeologiska norrlands-forskningen,
nämligen den nära 4000-åriga Kalvträskskidan med tillhörande
skovelstav, vilka bägge föremål sedan fyndåret 1925 tillhöra eliten
av Umeå museums samlingar.
Utan att närmare gå in på kapitlet om detta märkliga myrskidefynd, som f. ö. fått sin beskrivning i annat sammanhang i denna
årsbok, vill jag endast ett ögonblick dröja vid en omständighet, som
gör fyndet ifråga till ett problem för sig bland de många som ännu bida sin lösning för klarläggandet av övre Norrlands förhistoria.
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Wallmarksgården, N. Renbergsvattnet, Burträsk s:n,

Till sin typ är Kalvträskskidan ensamstående bland samtliga hittills gjorda skidfynd f r å n Nordens torvmossar. För att finna typens närmaste fränder, nödgas vi gå ända ut till de nordliga gränstrakterna mellan Europa och Asien, men där träffa vi dess motsvarighet bland primitiva arktiska folk, som begagna liknande skidor ännu i våra dagar!
Även efter norrländska mått räknat, torde det väl befinnas, att avståndet f r å n det sibiriska Asien till torvmyren uppe i Kalvträsks
skogstrakter är påfallande långt tilltaget. Men fakta tala sitt eget
ojäviga språk, för vilket vi måste böja oss. Att utröna sammanhanget i detta och ett flertal liknande fall är f. n. den norrländska
arkeologiska forkningens viktigaste och väl också mest svårlösta
uppgift.
*

Den långa tidrymd, omfattande två å tre årtusenden, som förgått f r å n den tidpunkt, då stränderna kring Rickleåns och Bureälvens övre lopp och de stora postglaciala sjöarna, först började
läggas under människornas välde och till den tid, då dessa trakter
framträda som odlade bygder, är höljd i dunkel, här såsom allestädes i Övre Norrlands kustland.
Först under senare medeltid, närmare bestämt 1300-talet, börjar bygden skymta i historiens ljus i samband med den nu allt målmedvetnare kolonisation, som äger rum, sedan såväl de värdsliga
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Mangårdsbyggnad.

Ludvig Burlins gård, Ljusvattnet, Burträsk s:n.

som kyrkliga myndigheterna i riket fått sin uppmärksamhet fäst
på landets rika ekonomiska framtidsmöjligheter.
Att här som så mången annorstädes i norrländska bygder denna medeltida kolonisation bedrevs under en ständig rivalitet mellan
å ena sidan de söder- och sydostifrån invandrande svearna och de
norrifrån kommande finnarne och å andra sidan landets dåvarande behärskare, lapparne, ger åtskilliga bebyggelsesägner och ortsbenämningar besked om än i dag.
Ett enda exempel må f r a m d r a g a s : I Oammelbyn finnes två
gamla jordområden som gå under namnen "Lappskatan" och
"Finnåkern". Om dessa namns uppkomst förtäljer ortstraditionen,
att de härröra f r å n platsens första bebyggare, som voro en lapp
och en finne. De båda pionjärerna skola enligt samma tradition hava legat i ständig fejd med varandra, "dels om fisket i Burträsket,
dels därför att icke tillräckligt utrymme fanns för dem båda". En
vacker dag lär så lappen blivit ihjälslagen av sin granne, som sedan fick bedriva sitt näringsfång med oinskränkt härskarrätt.
Även om just denna sägen icke skulle vara bostavligt sann,
ä r ändå dess tendens lärorik och fullt pålitlig. Talet om, att det
icke fanns utrymme tillräckligt för mer än en bebyggare, blir fullt
förståeligt, om man betänker, på vilket sätt och under vilka villkor
odlingen under dessa avlägsna tider bedrevs. Det var det hänsynslösa svedjebruket, som röjde bygd, ett odlingsskick som icke i nämnvärd grad hade höjt sig f r å n förhistorisk primitivitet. Svedjebru-
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Bruksbyggnad vid Andersfors, Burträsk s:n.

ket för med nöödvändighet med sig ett hälft nomadiserande levnadssätt för sina utövare. Sedan skogen inom ett visst område har
nedbränts och man ur askan dragit den skörd man med till buds
stående, primitiva redskap kunnat få, måste nya skogsmarker läggas under eld och odlingen på så vis utökas, vilket ju förutsätter,
att väldiga skogsarealer måste stå till odlarens förfogande för att
ge honom tryggad bärgning på längre sikt.
Man jämföre härmed följande av U. T. Sirelius anförda notis
om svedjebruket i Finland*):
" D å en blott av aska gödslad jord icke förmådde bära många
skördar å rad, måste man vid en så primitiv odingsmetod ständigt
rödja ny mark. N ä r passande svedjemarker ej mera funnos på ett
ställe, flyttade man till ett annat. Sålunda blev levnadssättet som
redan på jägarstadiet varit nomadiserande, fortfarande rörligt. En
träffande bild av dylika förhållanden få vi av en skattelängd för
Äyräpäätrakten f r å n 1540. Lägenheternas gränser voro då ännu
obestämda.
— G å r d a r n a lågo flera mil f r å n varandra. Då en
bonde bott 10 å 12 år på ett ställe flyttade han till ett annat och
lämnade sin förra boning åt sitt öde". —
*) U. T. Sirelius: Finlands folkliga kultur. Svenska Manuskriptupplagan i
översättning av K. K. Meinander. 1932. Del I, sid. 102 ff.
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Under hela 1300- och 1400-talen förblev Burträskbygden ett uppland till de angränsade kustsocknarna och uppdelat på dem. Först
under 1500-talet torde de första byarna ha börjat utkristalliseras,
och vid århundradets mitt nämnas redan åtskilliga. Sålunda finnas såväl Bygdeträsk och Burträsk som Ljusvattnet och Villvattnet upptagna i 1543 å r s jordebok med betydande skattetal.

Gamla gårdsportaler:
1.

Renbergsvattnet.

2. Gammelbyn.

Löfroths gård.

(Nu på Gamm-lia).
3.

Bygdsiljum.

3
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Rundloge med kornbod på taket.

Rundloge med "kåta"-tak.

Villvattnet, Burträsk.

Obs.! Väderflöjeln!
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Loge med "kâta'Mak.

Bursiljum, Burträsk.

Beträffande Ljusvattnets by kan i detta sammanhang anföras,
att där i våra dagar ännu finnes familjer med obruten succession
f r å n 1500-talets senare hälft. Så är t. ex. fallet med släkten Nyström, där f a r och son levat och verkat i samma by sedan 1585.
Släktsucsessionen är så unik att den är väl värd att bifogas. Den
ter sig som följer*):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Olof Larsson, f. 1585.
Anders Olsson, f. 1615.
Erik Andersson, f. 1645.
Olof Eriksson, f. 1691.
Anders Olofsson, f. 1720.
Pehr Andersson, f. 1749.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anders Persson, f. 1778.
Anders Nyström, f. 1802.
August Nqström, f. 1840.
Andreas Nyström, f. 1873.
Josef Nyström, f. 1902.
Ingemar Nyström, f. 1933.

Alltså 12 generationer!
Ännu långt f r a m i tiden, sedan odlingen på allvar kommit i g å n g
och det primitiva svedjebruket för länge sedan upphört, fortsatte
jakten och ännu mera fisket att vara betydelsefulla näringsfång inom socknen. Rickleån och stora Bygdeträsket voro utomordentligt
fiskrika. I sistnämnda sjö fanns — och finnes f. ö. ännu i våra
dagar — bl. a. god tillgång på gös, som bekant ett högst sällsynt
*) meddelad av J. A. Nyström, Ljusvattnet.
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Vedsläde. Lappvattnet, Burträsk.
Vid transporter på kortare, helst gräsbevuxna sträckor användes gärna meddon. Jfr följ. bild. Foto juli 1927. Obs.! I bakgrunden två rundlogar
en med "kåta"-tak och en med gavelrösten.

Kornet ladas.

Foto aug. 1933.

Obs.! Skrindan på medar (jfr föregående bild).
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inslag i den norrländska fiskefaunan. Men i främsta rummet stod,
h ä r som annorstädes i dessa trakter, lax-, gädd- och sikfisket.
Under 1600-talet hade Uppsala Domkyrka rätt att av inkomsten
p å fisket i Burträsk uppbära viss skatt. De uppbördsmän, som
utsändes att upptaga denna skatt — i fisk eller penningar — voro
i regel studerande norrlänningar som med ett gemensamt namn kallades "djäknarna". Vid Stora Bygdeträsket finnes en vik, benämnd
Djäkneviken.
Ända in i vår tid lever en tradition, som berättar
om hur den vid denna vik bosatte djäknen lärde bygdens befolkning att odla jorden.
Jämsides med åkerbrukets utveckling gick boskapsskötselns.
Den höga standard som i våra dagar kännetecknar detta näringsf å n g i Burträsk är dock ingalunda av någon högre ålder. Under
hela 1700-talet och ännu långt in på förra århundradet stod fäbodväsendet i flor. Boskapens sommar-"boflyttning" till och f r å n hembyn reglerades genom muntliga eller skriftliga överskommelser byg r a n n a r n a emellan. Stor vikt lades vid, att denna boflyttning skulle ske på en för hela byn gemensam dag. Ett på annat ställe i
denna årsbok (Se under rubriken: "Ur By arkiv en) återgivet utd r a g av ett domboksprotokoll f r å n 1700-talets sista år, innehåller
just en dylik skriftlig, av häradstinget stadfäst överenskommelse
mellan grannarne i Åbyn om den årliga sommarflyttningen av boskapen. Det gamla aktstycket innehåller visserligen icke uttryckligen ordet fäbod, men att det just är till byns gemensamma fäbodar som den överenskomna utflyttningen avses skola ske varje första juli, därom råder intet tvivel.
Fäbodarne torde i allmänhet ha varit belägna i socknens västra,
minst odlingsdugliga trakter. Att åtskilliga av de nuvarande byarna i samma trakter äga sin första upprinnelse f r å n dessa gamla fäbodvallar är ävenså otvivelaktigt, j ä m f ö r t. ex. sådana ortnamn
inom socknen som Fäbodliden, Fäbodtjälen, m. fl. liknande. En
närmare undersökning av dessa förhållanden med utgångspunkt
f r å n i behåll varande gamla skifteskartor och andra handlingar i
byaskrin och domböcker skulle förvisso kunna ge värdefulla upplysningar i detta hänseende.
Om näringslivet inom socknen under 1800-talet ger folkskollärare Lars Nilssons skildring av Bodbyn på annat ställe i denna
årsbok besked. Vi lämna därför tills vidare detta kapitel och gå
att avsluta denna lilla översikt med några ord om byggnadsskicket
och bondekulturen inom Burträsk av i dag.
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Oammalt häbbre.

: i

Wallmarksgårdens äldsta åbyggnad.

Den materiella allmogekulturen inom Burträsks socken är i stort
sett identisk med den, som satt sin prägel på Skellefteåbygden.
Bäst studerar man det nära sambandet genom jämförelser på de
områden, som beröra byggnadsskick och heminredning.
Den härskande byggnadstraditionen i socknen är i likhet med
vad som är fallet i Västerbottens kustland överhuvudtaget, av relativt ungt datum. Mangårdsbyggningarna — sommar- och vinterstuga — i en och en halv vånings höjd med ofta oinredda boningsrum på vindens gavlar, är en byggnadsform som ej går längre
tillbaka än till förra hälften av 1800-talet, vid vilken tid de dittillsvarande envåningslängorna påbyggdes och erhöllo sitt nuvarande
utseende. Vid samma tidpunkt övergick man även f r å n den i äldre
tid vanliga taktäckningen med näver och takved till de numera så
gott som förhärskande spåntaken. Gårdarnas rumsindelning har
konsekvent bibehållits i enlighet med den äldre traditionen: Förstuga och förstugukammare med på bägge sidorna därom belägna
resp. stuga (kök) och sal. Mycket ofta påträffar man innanför salen en s. k. "införkammare", som i regel visar sig vara en senare
tillbyggnad f r å n tiden efter 1800-talets mitt. Karakteristisk för
Burträsk-gårdarnas manbyggnader är den höga yttre fritrappan,
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Gammal sommarladugård med tak av näver och ved.
Mjödvattnet, Burträsk.

upptill avslutad med en plattformsliknande yta, som mera sällan
är kringbyggd och täckt med verandatak. Denna fritrappsform
är ett typiskt arv f r å n Skelleftedalens gårdsskick.
Bland gårdsbyggnaderna i övrigt är det isynnerhet en som man
lägger märke till på grund av dess egenartade form: rundlogen
med likformigt sluttande tak. Denna logtyp synes vara karakteristisk för Burträsks socken. Endast undantagsvis möta vi den
på andra håll. Sålunda fanns ännu för ett par år sedan en liknande loge i Vännäsby. En annan har jag antecknat f r å n Botsmark i Sävar socken. H u r formen uppkommit, har ej stått att utröna- Ett är visst: den är ej av hög ålder. I ett par fall har jag
antecknat dateringar på takbjälkar i dylika logar: Bygdsiljum
1848, Ljusvattnet 1834. Före 1830-talet synes det föga troligt att
formen uppkommit. Dessförinnan härskade långlogarna enväldigt som trösklogar inom hela kustlandet.
En högst märkvärdig särform av rundlogen med "kåtatak" är
den, där takspetsen krönes av en kornbod. I de få fall, där denna
logform förekommer, torde den väl snarare få räknas som ett utslag av en djärv individuell byggmästarefantasi med sinne för effekter, än som en relikt av en allmänt utbredd byggnadstradition.

Gammal

torkbastu.

L. Burlin, Ljusvattnet.

Jämsides med kåtataklogen förekommer inom hela socknen den i
kustlandet f. ö. vanliga åttkantiga rundlogen med gavelrösten.
Den stora för södra Västerbottens kustland så ytterst karakteriska kornhässjan med tak är i Burträsks socken en numera högst
sällsynt företeelse. Endast i socknens sydligaste hörn kan ett och
annat exemplar ännu påträffas, men de äro då av tämligen obetydliga proportioner jämförda med grannarna i Degerfors och Bygdeå.
Hässjornas försvinnande är givetvis betingat av jordbrukets rationalisering. Deras funktion upphörde i och med de moderna maskintröskverkens seger över tidigare primitiva tröskmetoder, och därom
är ju intet annat än gott att säga, ehuru man måste beklaga den
förlust i estetiskt hänseende som de gamla gårdarna i Västerbotten
lidit genom storhässjans försvinnande.
*

Liksom de äldre burträskgårdarnas exteriörer nästan undantagslöst framträda i den utformning, som de erhöllo kring förra seklets mitt, så avspeglar samma gårdars interiörer i regel 1800-talets
inredningsskick. Endast mera sällan möter man dessa ekonomiskt
välsituerade bygder bohagsföremål bevarade f r å n tidigare epoker.
Såsom ett typiskt exempel på denna "fattigdom", må även anföras,
att jag f r å n Burträsks socken endast känner ett enda fall, där en

Samma rum som ovan.
Västerbotten.

Obs.!

Empirekakelugnen!
3
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Ålderdomlig stugdörr, dat 1795.
Bygdsiljum, Burträsk.

Innersida av kammardörr.
Wallmarksgården, Renbergsvattnet.
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Bagarstuga. Renbergsvattnet.
Bakbord med snidad balk från 1700-talet.

bondgård har kvar gamla väggmålningar i st. f. tapeter. Det är
den gamla ståtliga Wallmarkska gården i Renbergsvattnet, vars sal
med sina stora dekorativa målningar i limfärg direkt på väggpanelen är en sevärdhet av rang. Även dessa målningar gå emellertid icke längre tillbaka i tiden än till omkring 1840. Längst ha —
av lätt insedda skäl — de gamla murade spislarna förmått trotsa
tidens, smakens och de stegrade bekvämlighetsfordringarnas skiften. H ä r kan man möta ganska överraskande och originella former, men mera sällan äga de den "slottsmässiga" prägel, som den
här avbildade salsspiseln f r å n Burlins g å r d i Ljusvattnet visar upp.
Allmännast förekommande äro de kolonnlika eller med plan front
byggda vitlimmade tegelspislarna som nå u p p till varmtaket. Endast i undantagsfall finner man i deras ställe kakelugnar i sen empirestil med kolonnformad överdel på fyrkantigt underrede.
Vad slutligen bohaget beträffar, lägger man märke till, att den
såväl i Lövånger som i Skelleftedalen och övre Degersfors ännu
icke ovanliga skåpsängen i en eller två "våningar" i Burträsk är
nästan försvunnen. De flesta föremål av denna art, som funnits
kvar till senaste tid, gingo, jämte åtskilligt annat av jämförligt slag,
tillspillo, då Burträsk gamla kyrkstad lades i aska. Det var nämligen sedan gammalt sed och bruk, att de föremål, som icke längre
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ansågos fina och bekvämliga nog på hemmagården, forslades till
kyrkstugukammaren, där de sedan fingo fortsätta att fylla sin
uppgift mera i skymundan. Därför var det icke bara rätt och slätt
en kyrkstad, som förintades i branden den 3 augusti 1930. Det var
ett sockenmuseum av imponerande mått och av enastående halt,
som där mötte alla förgängliga tings öde.

Fig. 1. I Skellefteå och Umeå Museum förvarade fornfynd från Burträsks
socken, sammanförda till länsutställningen i Umeå 1929. Obs.! föremålet
n:r 2 fr. v. i andra raden nerifrån: en rombisk stridsklubba.

B U R T R Ä S K S SOCKENS
En liten

FORNLÄMNINGAR

översikt.

Av ERNST W E S T E R L U N D .

E

fterföljande avser ingalunda att vara en Burträsk sockens
fornhistoria, utan endast en sammanfattning av några uppgifter, varav de flesta äro faktiska och andra med till visshet
gränsande sannolikhet riktiga. Det vore nämligen alltför djärvt
att draga några vittgående slutsatser av de uppgifter man har, och
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dessutom kan man inte alltid, när det gäller fornhistoria, röra sig
inom de av godtycke, lämplighet eller av administrativa skäl dragna sockengränserna. Sålunda höra delar av Burträskbygden rätt
intimt ihop med Skråmträskbäckenet samt de dalgångar som härif r å n i sydostlig riktning leda ned mot den nuvarande kusten.
Ytterst obetydligt är också åtgjort att utforska denna om ock ej
så rikt givande så dock intressanta bygd. I senare tid har veterligen endast en, säger och skriver en man av facket ägnat något
större intresse åt norrländsk fornhistoria, och det är d:r Gustaf
Hallström. Norrlänningarna böra vara honom tacksamma härför.
Här finns det dock plats för många doktorsavhandlingar. H ä r
finnes det otaliga problem allt f r å n flintans första tid och långt in
i medeltiden. Man skulle lättare kunna förstå dem, som ägna sig
åt specialstudier av i det föregående antytt slag, om de resonnerade
så här, att skrin och andra träföremål de äro av förgängligt material medan våra förnämsta fornlämningar, rösena, gladeligen
trotsa tidens tand. Jo, de trotsa tidens tand men inte nutida vägbyggare och specialbyggda stenkrossar. Dussintals rösen och andra fornlämningar med, ha farit den "vägen".
*

Det näst största flintfyndet norr om Mälaren har påträffats i
Bygdsiljums by, öster om landsvägen vid stränderna av den numera utdikade Kallbäcken. 28 flintföremål äro kända f r å n denna
givande fyndplats. De flesta föremålen (17 st.) äro håleggade
tjocknackade flintyxor. Den som är närmare intresserad av fyndet
hänvisas till "Västerbotten" å r g å n g 1924—1925 där d:r G. Hallström behandlat detsamma. Ifråga om den slutliga betydelsen av
detta fynd, lämnar den citerade författaren f r å g a n öppen — alltså
huruvida det är ett boplatsfynd, ett depåfynd eller ett offer. Ett är
visst och det är, att det gäller ett importfynd av flinta f r å n sydligaste delen av vårt land, och att det torde ha hitkommit för cirka
4,000 år sedan.
*

F r å n övriga delar av Burträsk socken äro även n å g r a flintfynd
kända. F r å n Renbergsvattnet stammar en oslipad flintyxa, grovt
tillhuggen. Från Åbyn (?) kommer en spjutspets och f r å n Burnäsudden (?) fyra flintspån. Ett spån har tillvaratagits i Gammelbyn och i Skelleftemuséet ligger en tumslång skärva med fynduppgift "Burträsk". Inalles äro således 35 flintföremål kända f r å n
socknen.
Den ovan citerade författarens slutanmärkningar vid den sammanställning av fynden som han gör, förtjäna att återgivas. Han
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Fig. 3.

Fyndplatsen iör de många flityxorna vid Kallbäcken, Bygdsiljum,
Burträsks socken.

konstaterar att de håleggade yxorna d. v. s. arbetsredskapen, dominera, och erinrar om att liknande yxor av järn i sen tid använts
till att urholka trä. Det stora behovet efter dylika yxor får väl anses tyda på att de första immigranterna icke i första hand varit krigare. Dessutom är det mycket rimligt, att i likhet med d:r H. antyda möjligheten av att dessa människor byggde kanoter, då deras
förnämsta samfärdselväg var vattnet, älvarna och f j ä r d a r n a . Fiskare och jägare behöva bra båtar.
*

Tack vare Bygdsiljumsfyndet dominera inte fynd av andra stenarter i så hög grad, som man kunde tro. Antalet föremål av annat material än flinta utgör ej mer än omkring 40 st. I stället äro
dessa intressanta därigenom att de äro spridda över hela socknen.
Här ligger Renbergsvattnet som överlägsen etta med ett 15-tal
föremål därav omkring 10-tal arbetsredskap, bestående av smalmejslar och håleggade yxor. Lappvattnet och dess omgivningar
ha givit fynd med jämna mellanrum, men i övrigt ha enstaka föremål påträffats på ett dussintal platser. Stenarten är vanligen skif-

Fig. 4. Zig-zagornerad skifferdolk. St. Hist. Mus. 11533. (omkr. 2/3 nat. storl.)
Välvsjöliden, Burträsks socken.
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fer, svart eller — mest — grå. N å g r a redskap äro väl arbetade,
andra äro klumpiga och primitiva.
Även beträffande dessa fynd gäller, att arbetsredskapen dominera. N å g r a äro ganska säkert gravfynd medan andra, några
hackor ("isbillar") tappats eller förlorats under användning. Av
den dominerande ställning Renbergsvattnet intar kunde man frestas
till den slutsatsen, att den kraftigaste bebyggelsen vore att söka här.
Ett dylikt antagande är dock förhastat. Rikedomen härifrån kan
bero på en slump, på att odling råkat ske just där fynden förekomma eller på vakenhet hos upphittarna. Ett är dock säkert, att en
ganska talrik befolkning måste ha funnits i trakten av Renbergsvattnet under stenålderns sista skeden.
*

Härmed är det praktiskt taget slut med fornfynden i denna del
av länet, om man frånser de tvenne yttterst märkliga skidfynden
f r å n Kalvträsk och Fäbodtjälen, som beskrivas i en särskild uppsats i denna årsbok. Något bronsfynd är inte känt och icke en enda
rösgrav. Det är inte absolut uteslutet, att dylika gravar kunna finnas i socknen, men de äro som sagt inte kända, och det är icke troligt att de finnas. Innan rösfolket kom (eller innan gravskicket förändrades!) hade landet höjts så, att f j ä r d a r n a voro uttorkade och
kusten var långt i öster. Skulle alltså rösgravar inte finnas, så är
detta ingalunda så egendomligt. 1 ) Märkligare förefaller det att alla
tecken på en bronsålder fullkomligt saknas. N ä r allt kommer omkring är dock kanske inte detta heller så underligt. Första säkra
bronsfyndet f r å n länets kustland påträffades som bekant för endast
några år sedan i Kusmark. 2 ) Det fanns — åtminstone innan detta
fynd påträffades — auktoriteter som helt enkelt förnekade att Norrland haft en bronsålder. Med största sannolikhet är påståendet
förhastat men tills vidare ha vi f r å n kustlandet ingenting annat än
Kusmarksyxan att ta till för att överbygga en väldig tidsperiod av
minst 1,000 år. Det blir att vänta med alla vidare funderingar till
dess ytterligare fynd komma i dagen — eller till dess kustlandets
många rösen kunna dateras. De flesta äro sannolikt f r å n järnåldern, men det finns anledning tro att åtminstone några tillhöra
den föregående perioden.
Mot bakgrunden av det ovan anförda blir det tämligen lätt att
göra en allmän sammanfattning beträffande förhållandena under
*) Om det skulle tillåtas en ren gissning, så bör det möjligen i Burträsk
finnas rösgravar men i så fall mycket små, oansenliga rösen av mycket sent
datum, alltså alldeles inpå kristen tid. Vissa omständigheter från andra trakter ge skäl för en dylik gissning.
2
) Se "Västerbotten" 1928, sid. 213 ff.
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stenåldern. Man torde kunna säga att flintan hitfördes av det
folk som under sina expansionssträvanden trängde allt längre mot
norr och så småningom togo landet i besittning. F r å g a n huruvida
dessa invandrare träffade människor här, då de kommo, kan f. n.
ej besvaras och torde väl sannolikt aldrig bli utredd. Men torde,
på basis av fyndmaterialet, även kunna påstå, att, åtminstone till en
början, upprätthölls en jämförelsevis livlig förbindelse med stamf r ä n d e r n a söderut. Avsevärda delar av t. ex. Bjurselefyndet i
Byske, torde ha förts norröver i omgångar, i den mån befolkningen
ökades och en ökning krävdes av vapen och redskap. Men — vägen mot söder var lång och besvärlig och befolkningen växte. Den
dyrbara, svåråtkomliga flintan ersattes efterhand med stenarter som
funnos inom orten. Man kan till sist påträffa föremål av mycket
degenererad typ, enkla, klumpiga vardagsredskap som måhända använts t. o. m. sedan järnet kom i bruk.
Förklaringen till att man t. ex. i Burträsk inte påträffar järnåldersgravar, är förut antydd. Järnåldersbefolkningen bodde även
den utefter kusten, vid vikar och flodmynningar. Dess huvudsakliga n ä r i n g s f å n g var väl alltjämt jakten och fisket, samt handelsfärder söderut och sannolikt även österut (senare även norrut).
Långt in i 1500-talet voro de största bönderna jämväl de största
handelsmännen. När kristendomens förkunnare — bevisligen vid
1300-talets början, men sannolikt avsevärt tidigare — kommo, funno de i ådalarna och vid de större sjöarna en ganska talrik, bofast befolkning som försörjde sig med jakt, fiske och något åkerbruk, samt boskapsskötsel. Efter den tiden är utvecklingen ganska klar. Den stora uppgiften — vilken gäller hela Norrland —
är att utröna befolkningsförhållandena århundradena före Kristi
födelse. Därmed äro vi framme där denna översikt började, nämligen vid nödvändigheten av att dugligt och kunnigt folk ägnar sina
krafter åt utforskandet av forntidens senare skeden i Norrland. Det
bör var en tacksam uppgift för forskare. Man vinner visserligen
kanske inte så många fynd och inte guld heller, men äran av att ha
skingrat dunklet på denna punkt är väl värd något, den också!

*
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Förteckning över i Statens hist. museum och Västerbottens
museetförvarade lösa fornfynd från stenåldern inom Burträsk
socken.
Upprättad av H.

Mn-Palmgren.

Förkortningar:
St. Hist. M. = Statens historiska museum.
S. M .
= Skellefteå museum.
U. M.
= Umeå museum.
S. M.
3: Skiiferkniv (fragm.).
S. M. 38: Skafthåls,yxa.
U. M. 447: Skafthålsyxa (främre delen avslagen).
S. M. 33: Pilspets av skiffer.
St. Hist. M. 12330: Hacka av nordbottnisk typ.
S. M. 18: Pilspets av skiffer.
Bursiljum:
Bygdsiljum, Kallbäcken: St. Hist. M. 17010—17012:
7 st. oslipade flintyxor, håleggade.
3 „ slipade flintyxor, räteggade.
2 „ smalmejslar av flinta.
2 „ flintskrapor.
1 „ knuta av flinta.
1 „ flisa av flinta.
St. Hist. M. 17013:
2 st. flintskrapor.
3 „ flintskärvor.
St. Hist. M. 17014: Flintyxa.
U. M. 1134: Flintyxa.
U . M . 1135: Flintyxa.
U. M.: 1138: Flintyxa.
St. Hist. M. 17293: Flintyxa och spån.
St. Hist. M. 16765: Bryneliknande skiffermejsel.
S. M. 16: Skifferkniv.
Gammelbyn:
S. M. 51: Hålmejsel av skiffer.
S. M.
1: Spjutspets av skiffer.
Oranträsk:
St. Hist. M. 11533: Spjutspets av skiffer, ornerad
Hvälfsjöliden:
med zigzagband.
S. M. 41: Stridsyxa, dubbelkonisk av röd sandHögliden, Bygdeträsk:
sten.
St. Hist. M. 17943: Hålmejsel, skiffer.
Lappvattnet:
St. Hist. M. 17434: Spjutspets, skiffer.
S. M. 12: Pilspets av skiffer.
S. M. 125: Flintyxa.
U . M . 466: Pilspets av skiffer.
Renbergsvattnet:
U . M . 467: Pilspets av skiffer.
U. M. 469: Pilspets av skiffer.
U. M. 470:. Pilspets av skiffer.
U . M . 471: Bryne av skiffer.
U. M. 475: Hacka, nordbottn. typ.
U. M. 444: Skafthålsyxa.
U . M . 446: Skafthålsyxa.
Anders vattnet:
Bergviken:
Bodbyn:
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Renbergs vattnet:

Renfors:
.

»

Risnäs:
Tjärnbergsvattnet:
Åbyn(?)':

U. M.
U. M.
U. M.
U. M.
U. M.
S. M.
U. M.
U. M.
U.M.
S. M.
S. M.
S. M.
U.M.
U.M.
U.M.
U.M.
U.M.

448:
452:
452:
455:
457:
76:
451:
458:
461:
13:
61:
62:
2044:
2043:
2041:
2040:
2042:

Rätmejsel, skiffer.
Rätmejsel, skiffer.
Hacka, nordbottn. typ.
Rätmejsel, svart skiffer.
Rätmejsel, randig skiffer.
Yxa av skiffer, med avslagen egg.
Hacka, nordbottn. typ.
Hålmejsel, skiffer.
Hålmejsel, skiffer.
Pilspets, skiffer.
Rätmejsel av skiffer.
Rätmejsel av skiffer.
Spjutspets, flinta.
Hacka, nordbottn. typ.
Yxa, skiffer.
Yxa, skiffer.
Yxa, skiffer.

K A L V T R Ä S K S K I D A N
Av d : r O Ö S T A BERG.

(Efter " P å Skidor" 1933).

id krondikning i Åsträsk, Kalvträsks kapellförsamling år
1924 gjordes ett högst märkligt fornfynd. P å cirka 1 y 2 meters d j u p ner i torven stötte man vid grävningen oförmodat
på ett större föremål av trä. Man fortsatte försiktigt att blotta föremålet och därvid kommo i dagen 1 par skidor jämte en egendomligt formad skovelstav. Den ena av skidorna var ytterst skör och
föll efter upptagandet sönder i flera delar. Den andra skidan jämte staven visade sig däremot hållbar. Fyndet tillvaratogs av inspektor Aug. Högdahl i Åsträsk och de hela delarna därav överlämnades 1925 som gåva till Umeå Museum. Den fragmentariska skidan kom däremot genom omständigheternas makt att skiljas f r å n
fyndet. Den tillhör nu Statens Historiska Museum i Stockholm.
De första teorierna kring detta fynd gingo ut på, att vi här troligtvis hade att göra med ett föremål tillhörande den lapska kulturkretsen f r å n dennas tidigaste perioder. I synnerhet skovelstaven
var ägnad att föra tankarna till den ännu i vår tid av lapparne använda "gåiveglaka".
Sedan emellertid den av Föreningen för Skidlöpningens främjande åvägabragta planmässiga utforskningen av skidfynd f r å n
svenska myrar och torvmossar även inaugurerat Kalvträskfyndet,
har detsamma kommit i en ny dager. Den pollenanalytiska undersökningen av Kalvträskföremålen gav ett högst märkligt resultat.
Fyndets ålder har fastslagits vara i det närmaste 4,000 år, vilket
betyder en tredubbling av den först förmodade åldern. Kalvträskskidan är m. a. o. en av de äldsta, som finnas bevarade i världen.
Dess rekord överträffas endast av ett liknande fynd f r å n Hoting.
I Skidfrämjandets sista årsbok " P å Skidor" 1933, har d:r Gösta
Berg, en av medarbetarne i den stab, som med professor K. B. Wiklund, Skidmuséets intendent, major A. Zetterstén och statsgeologen
Erik Granlund i spetsen, handhaft undersökningarna av de svenska torvmossefynden, givit en översikt av forskningarnas hittills
nådda resultat. Vi återgiva här nedan de delar av denna översikt,
som närmast röra Kalvträskfyndet samt ett annat skidfynd, f r å n
Fäbodtjälen i Burträsk, som tillhör Nord. Museet i Stockholm. D : r
Berg skriver:*)
*) På Skidor 1933, sid. 143 ff.
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Kalvträsk-skidan med stav. Umeå Museum.
(Efter " P å Skidor" 1933).
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"Bland de svenska mossfynd av skidor, som blivit tillvaratagna
och kommit till Skidfrämjandets kännedom, intager ett en särskild
rangplats, dels genom sin fullständighet och dels genom sin i hela
Norden unika karaktär. Fyndet gjordes år 1924 i närheten av
Kalvträsks by i Burträsks socken, Västerbotten, och består av ett
par skidor med tillhörande stav, fig. 1 (nu i Umeå museum). Då
skidorna upptogos, skadades den ena, så att endast fragment av
denna återstå. Båda voro emellertid till utseendet fullständigt
överensstämmande, relativt tunna med plan undersida och en låg,
skarpkantad rygg framför och bakom fotstället, som är plant. Genom det senare gå fyra vertikala, parvis anbragta hål för bindslets
fästande. P å undersidan äro smala rännor urtagna, i vilka antagligen tåremmen löpt f r å n de främre till de bakre hålen, där den
gått upp och bildat hälrem. Den hela skidans bakända är tvärt avskuren och ökar bakåt i tjocklek. F r a m och bak är skidan sprucken lagad med remmar som dragits genom upptagna hål. Materialet är i skidor och stav tall. Den senare har övre ändan formad
till en lång skovel.
På pollenanalytisk väg ha Kalvträskskidorna med stor säkerhet
kunnat dateras till stenålderns slut, snarast omkring 2000 f. Kr.
Det är, som vi i det följande skola se, icke det äldsta skidfyndet i
Sverige, men har här omnämnts först, då det till synes är alldeles fristående från de övriga, såväl i vårt land som i Norge och
Finland. Man måste för att träffa dess likar gå långt österöver
till gränstrakterna mellan det europeiska och sibiriska Ryssland.
Hos samojederna och ostjakerna förekomma emellertid skidor med
exakt samma bindsleanordning, som den vi iakttagit i Kalvträskfyndet. 1 ) Dessa, som användas dels klädda med skinn, dels utan
sådan beklädnad, äro visserligen till formen avvikande, i det att
också bakändan är tillspetsad, en form, vilken som bekant ej är
ovanlig hos oss, men som vi bland fornfynden icke möta förrän något senare. Mycket märkligt är också, att staven med den stora
skoveln, vilken kom till mångsidig användning redan på det primitiva djurfängets tid vid snöskottningen för lägerplatser, för snaror och fällor, i samma form möter så långt österut som hos ostjakerna, liksom hos t. ex. de väster om dem boende syrjänerna
(jämför F. R. Martin, Sibirica, Stockholm 1897, plansch 15). Men
denna stavtyp hör också som bekant numera hemma i lapsk kultur.
Ett samband mellan våra mossfunna Västerbottensskidor och de
samojediska skidorna, som båda höra till den av Wiklund som
"arktisk" betecknade skidtypen, är ofrånkomligt. Såsom arkeolo') Jämför t. ex. A. Jacobi, Eine völkerkundliche Sammlung von den europäischen Samojeden, Leipzig 1917, fig. 3; Sirelius, Journal de la Société Finnoougrienne 30, 1913, n:r 32, fig. 15.
Västerbotten.
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gerna länge vetat, möta vid stenålderns slut i det övre Norrland åtskilliga importstycken av östlig karaktär (se särskilt G. Hallström
i Norrlands försvar 1929, sid. 51). Så länge vi endast känna detta
enda fynd, är det synnerligen vanskligt att uttala sig om Kalvträskfyndets närmare kultursammanhang. Något kraftigare inflytande på de nordiska skidformerna synes i varje fall denna arktiska
form icke ha haft. P å en av bilderna i Knud Leems Beskrivelse
over Finnmarkens Lapper (Köpenhamn 1767) ser man ett par
lappar, som åka skidor, vilka vid första ögonblicket förefalla att
överensstämma med Kalvträskskidorna (reproducerad i P å Skidor
1928, sid. 19). Emellertid är bindslet här feltecknat med två hällor över foten och då därtill, som Wiklund påpekar, detaljerna på
dessa kopparstick icke alltid äro tillförlitliga, torde man göra säkrast i att tills vidare bortse f r å n detta belägg (jämför Wiklund, P å
Skidor 1928, sid. 35).

Man f r å g a r sig om skidor som de f r å n Kalvträsk varit skinnklädda. Härom veta vi intet annat än att — såsom jag redan omnämnt — Kalvträskskidans sibiriska släktingar användas både oklädda och särskilt för längre jaktfärder, överdragna med skinn.
Kanske kunde också de välbevarade verktygsspåren på Hotingskidan tyda på att den varit skinnklädd. Skinnet har i så fall varit
spänt under skidan och sammansnört på översidan, såsom ännu är
fallet hos åtskilliga arktiska folk. Den erfarenhet som ligger bakom skinnbeklädnaden, erhöll man väl, såsom Wiklund framhållit,
f r å n skon, och den kan sträcka sig mycket långt tillbaka (jämför
Wiklund, På Skidor 1926, sid. 13)."

Så långt d:r Berg.
Återstår att tillägga, att Burträsks socken bidragit med ytterligare ett förhistoriskt skidfynd. Detta, som nu bevaras i Nordiska
Museet, tillhör i motsats till den arktiska Kalvträskskidan, en typ
som av d:r Berg benämnts den bottniska.
"De pollenanalytiska undersökningar, som gjorts av skidor tillhörande den bottniska typen, visa, säger d:r Berg, att de uppträda
under tiden f r å n ungefär 1000 f. Kr. till ungefär 1000 e. Kr. Äldst
är en skida f r å n Fäbodtjälens bys mark, Burträsks socken, Västerbotten (nu i Nordiska museet). Den anses hänföra sig till mitten
eller senare delen av bronsåldern. Det förtjänar emellertid att noteras, att undersidans konvexitet på denna skida är litet utpräglad.
I allmänhet synas fynden (av denna skidtyp) härröra f r å n järnåldern (e. K.)."

Burträsks kyrka och kyrkogård.

BURTRÄSK

KYRKA

OCH

SOCKEN

Av RAGNAR FORSLUND.

Församlingens

B

tillblivelse.

Kyrkobygget

1817—1823.

urträsk församling bildades 1600 genom utbrytning av en del
av Skellefteå socken jämte angränsande byar f r å n Lövånger
och Bygdeå. Den berättelse, som kungl. kommissionären Daniel
Hjort vid samma tid avgivit om sina i Lappland och Norrbotten utförda u p p d r a g upplyser att han insatt capellanen Michel i Skellefteå till kyrkoherde vid nya kyrkan i Burträsk i Västerbotten och
till samma kyrka lagt den " f j ä r d i n g h " som låg närmast intill, nämligen byarna Mjödvattnet, Lappvattnet, Bodbyn, Burträsk, Bygdeträsk, Åbyn, Ljusvattnet, Villvattnet, Renbergsvattnet, "Lööfångers
Siliore, Bygde Siliore", Andersvattnet och Krokvattnet, Lubboträsk
eller 100 bönder. Bönderna i Skellefteå voro missbelåtna med delningen och ville att Burträsk kapell måtte nedläggas. Konung Carl
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IX lär då ha f r å g a t om "de i Skellefteå allena vilja till himmelriket
och icke unna andra med sig dit." Burträskborna hade 5 ä 7 mil
till Skellefteå och behövde egen predikant. Skellefteborna voro 300
man starka och kunde väl ensamma föda sin kyrkoherde. Kyrkoherden i Burträsk uppbar dubbel tertial.
Första kapellet, som låg på en i Burträsket utskjutande halvö och
var av trä nedrevs 1685, då en ny kyrka i korsform uppfördes. Denna undergick 1754 grundlig reparation. Predikstolen bar årtalet
1686 och en ny altartavla inköptes av församlingen 1674 för 1,100
daler.
På visitationsstämma i Burträsk den 24 september 1815 beslöts
att en ny kyrka skulle uppföras. Visserligen hade den gamla kyrkan restaurerats och tillbyggts med läktare så sent som å r 1782,
men den ansågs dock numera vara bristfällig och trång. Enligt
kyrkoherde Wattrangs utsago var man i den "blottstäld för snö och
regn", och av församlingens 2615 själar kunde endast 430 "bänkl ä g g a s " i den.
Antagandet att den nuvarande kyrkan skulle blott vara en tillbyggnad till den gamla är felaktigt. På sockenstämma den 16 juni
år 1816 beslöt man nämligen, att den nya kyrkan skulle utföras antingen av sten eller trä strax norr om den gamla. På den öppna
platsen på kyrkogården mellan kyrkan och "kyrkstaden" har således den gamla kyrkan en g å n g i tiden legat.
Mot uppförandet av en stenkyrka talade flera skäl. Det var ont
om lämplig byggnadssten i kyrkans närhet, och uppbrytandet härav skulle taga en sådan tid, att jordbruket i denna ännu mycket
ouppodlade socken skulle försummas. Det kunde hända, att skattehemmanens antal skulle härigenom minskas till förfång för såväl
kommunen som "kronan". Verkningarna efter 1809 års krig, då
en del av den ryska styrkan utsög denna socken, voro ännu kännbara. I synnerhet som några "nidingar" förövat mord på ryska
soldater för vilka socknen fick vidkännas rätt dryga böter. N å g r a
kollektmedel för kyrkobygget kunde icke erhållas, och kyrkokassan
hade till sitt förfogande blott 307 riksdaler och 1 skilling Banko.
En träkyrka i denna skogrika trakt hade däremot alla skäl för
sig. Det var 5 mil till havet, och det ansågs på denna tid vara för
långt för givande virkesförsäljning. Endast trätjära avyttrades.
Alltnog; det fanns gott om virke runt tjärdalarna och kolmilorna
och därför skulle man avlåta en underdånig anhållan till k. m:t
att denne i nåder täcktes tillåta Burträsk församling att uppföra
en ny korskyrka av trä. Ritningen hade uppgjorts av kyrkobyggmästaren Simeon Geting, som sedermera övervakade kyrkobygget.
För att omnämnda ansökan skulle få bättre f r a m g å n g hos höga
vederbörande, som givetvis hellre ville se en stenkyrka uppföras,
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skulle till denna bifogas: för att kyrkan skall bli varaktig och få
ett anständigt utseende skall den både in- och utvändigt med hyvlade, väl ihopfogade bräder beslås samt målas med oljefärg".
"Härefter uppmuntrades församlingens ledamöter, att till främjandet av denna nu beslutade kyrkobyggnad, hädanefter med något
större frikostighet än härtills vid gravöl, lysningar och bröllop
samla till kyrkan, om de framdeles vilja undgå en dryg utgift på
en gång, som bliver mera kännbar."
Kungl. M a j : t hade tydligen bifallit församlingens underdåniga
anhållan, ty den 15 september 1817 påbörjades kyrkobygget. För
bestridande av löpande utgifter vid det pågående bygget uttaxerades 2 riksdaler Banko f r å n varje tunnas skatt. Vidare skulle varje
"rök" bidraga med 17 dagsverken. Skattehemmanen bröto och
framforslade för varje tunna skatt 4 lass väl kluven sten till stenfoten.. (Varje lass = 1 kb.-aln). Brast någon i denna skyldighet, ägde länsmannen A. Burström, som mottog och kontrollerade
kyrkoleveranserna, att på den försumliges bekostnad anskaffa erforderlig sten. Han fick rättighet att i dyl. fall tillgripa t. o. m.
utmätning.
I grundläggningsarbetet deltog varje skattskriven man tre dagar i följd. Och det dugde icke att ersätta "mankraften" med ynglingar eller med orkeslösa gamla, ty då tillgreps samma hårdhänta
behandling som vid bristande leverans. H u r stor samtidiga arbetsstyrkan kunde bliva, f r a m g å r icke av tillgängliga handlingar.
Arbetet såväl med grundläggningen som med uppresningen av
själva väggarna utfördes synnerligen raskt, ty redan på sensommaren å r 1819 var Burträsk stora, nya kyrka i det närmaste färdigbyggd. Endast tornet, brädfodringen och inredningsarbetet återstodo. Men tanken på 8-timmars arbetsdag var nog på den tiden
ännu icke tänkt och ännu mindre omsatt i det praktiska livet. Redan kl. 5 på morgonen kallade kyrkklockan först till upprop och
sedan till arbete.
Inredningsarbetet påbörjades under sommaren 1820. Till en
början uppsattes endast västra och östra läktarna (orgel- och altarläktare). Den konstnärliga utformningen av läktarna, altaret och
predikstol utfördes av bildhuggaren Peter Westman f r å n Utanö.
Ritningen till predikstolen i Nora kyrka i Ångermanland kom även
här till användning. Predikstolen och altartavlan utförde han så
väl, att socknemännen ansågo avsyningskostnader kunna inbesparas. För sitt arbete erhöll han 533 riksdaler 16 skillingar Banko.
Under sommaren 1821 hade arbetet med kyrkans inredning kommit så långt, att man på sockenstämma den 25 december samma å r
genom votering fastställde, att de äldre bland kyrkobesökarna skulle

sitta främst. Senare antogs en mycket noggrannare bänkindelning,
för vilken i ett annat sammanhang skall redogöras.
Vilket datum den nya kyrkan för första gången användes för
gudstjänstbruk, kan ur tillgängliga sockenstämmoprotokoll ej fastslås. Lika förgäves letar man efter någon anteckning om någon
invigningshögtidlighet.
Kyrkobyggnadsräkenskaperna slutredovisades dock den 14 september 1823. Dessförinnan hade vissa partier inne i kyrkan blivit målade. Varför man kan med ganska stor
visshet antaga, att gudstjänsterna vid denna tidpunkt ägde rum i
den nya kyrkan. Detta antagande får ytterligare stöd av de uttalanden, som gjordes, när arbetet beslutades år 1817, nämligen, att
den nya kyrkan skulle vara färdig att tagas i bruk senast efter tre
år.
Arbetskraften liksom en del material erhölls, som förut angivits,
på frivillighetens väg. Därför kunde slutredovisningen för det hittills slutförda byggnadsarbetet sluta på en så låg summa som 5057
riksdaler 24 skilling Banko.
F r å n Renbergsvattnets sågverk inköptes 32 tolfter 7 alnars bräder till kyrkans brädfodring. Brädfodringsarbetet utfördes med
samma dagsindelning, som tidigare fastställts. Endast kunniga arbetare tåldes på arbetsplatsen. Arbetsledare var bonden Anders
Dahlberg f r å n Andersvattnet, som i avlöning hade 1 riksdaler Banko pr dag. N ä r detta arbete slutförts, målades kyrkan invändigt
med limfärg och utvändigt med vit oljefärg.
Samtidigt började man med tornbyggnaden över den västra korsarmen. Jordägarna skänkte bjälkar, granspiror och stenar. Och
denna sin åtagna skyldighet gjorde de så väl, att ingen behövde
uppföras på den s. k. restlängden. Däremot kunde de icke enas om
att antaga byggmästaren N. P. Benzelius f r å n Luleå att leda arbetet vid tornbygget. H a n s löneanspråk 1 riksdaler 15 skilling
Banko pr dag, ansågo somliga vara för stora. Verkställd votering
på sockenstämma den 18 november 1827 gav dock utslag till hans
förmån.
Med tornet, som enligt visitationsprotokoll av å r 1858 är byggt
i "ädel stil", avslutades kyrkobygget. Tornspiran, symbolen för
kyrkans uppgift att visa väg uppåt, sattes dit sist. I denna är fästad en vindflöjel, som bär årtalet 1829.
Men människoverk äro bräckliga. Tiden började snart nog sätta
sina spår på den nya kyrkan. Redan efter 10 års förlopp måste
östra och västra kyrktrapporna samt sönderslagna kyrkbänkar repareras. Tornet tarvade också tillsyn. N å g r a år senare voro målarna åter i arbete. Denna g å n g skulle man använda linolja och
icke riven blyvitt, ty den rivna kunde vara förfalskad. Och vid
"grundningen" skulle mjölk och krita icke få förekomma.
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Behovet av en grundligare reparation började alltmer träda i
förgrunden. En vinters kollektmedel tillökade med sex sådana vid
de större högtiderna avsattes för detta ändamål. År 1858 verkställdes denna restauration. På visitationsstämma år 1915 framlades den sista, år 1929 avslutade restaureringen.
60 år efter kyrkans uppförande var folkmängden i församlingen
så stor, att kyrkan, i synnerhet vid de stora högtiderna, icke kunde
rymma alla sina besökare. Det vid kyrkobygget på framtiden ställda uppförandet av läktare i södra och norra korset måste nu verkställas för en kostnad av 1600 kronor.
Hittills hade man varit nöjd med att sitta i en s. k. kall kyrka.
Den började dock nu, ett 30-tal år efter senaste restaureringen, kännas för kall och rent av hälsovådlig under den bistra nordiska vintern. I synnerhet frös man om fötterna, och för att hålla dem någorlunda varma, tog man sig för att stampa i bänkarna, vilket givetsvis i allra högsta grad verkade andaktsstörande. Något högljuddare missnöje häröver kan man visserligen icke skönja. Men
krafter hade dock varit verksamma, och på frivillighetens väg fick
kyrkan sina första kaminer, som betjänat henne ända f r a m till dessa dagar. Samtidigt med kaminernas insättande verkställdes en
ganska grundlig golvreparation.
År 1861 beslöt man åter att måla kyrkan. I visitationsprotokollet av år 1862 utläses hur denna målning utfallit. Väggar och tak
voro vitmålade med limfärg, bänkar, läktare, altare, predikstol och
väggarna upp till fönstren med vit oljefärg, listverk och ornament
voro förgyllda. Efter 1885 å r s reparation blev den inre målningen,
som utfördes av målarmästaren Lundholm f r å n Umeå, så dyr, att
den yttre målningen fick anstå i 10 år.
*

Kyrktaket.
Kyrktaket fordrar sitt eget lilla kapitel. Till en början var det belagt med handkluven spån. Men trots flitig tjärning och målning
med s. k. engelska mineralfärger kunde det icke med någon större
f r a m g å n g trotsa väder och vind. Trots all omvårdnad började regn
och framförallt snö tränga in genom kyrktaket. År 1847 belades
det 11,396 kvadratalnar stora taket med asfaltpapp. Men takfrågan
var alltjämt i brännpunkten. För att för en längre tid bringa denna f r å g a ur världen inköptes plåt, först till vissa delar och sedermera till hela taket.
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Tornuret och

kyrkklockorna.

Visserligen förkunnade kyrkklockorna tvenne gånger om dagen,
vad tiden var liden. Klockan 10 fm. och 4 em. klämtade klockaren.
Men församlingsborna voro ej nöjda därmed utan fordrade, att
kyrktornet även skulle angiva dygnets övriga timmar.
Handelsmännen i kyrkbyn lovade ett kraftigt understöd, om tornur anskaffades. Den 1 december 1866 anmodade kyrkostämman kontraktsprosten Nordlander i Skellefteå att upprätta kontrakt för uppsättande av ett tornur i Burträsk med en urmakare Bergmark därstädes. Denne, som för sina "fabrikater vunnit pris i Stockholm",
hade lovat att för 300 riksdaler riksgälds uppsätta ett ur "med full
ansvarighet för dess säkra gång i vad väder som helst". Kyrkvaktaren fick i u p p d r a g att sköta uret, och sedermera upptogs under
en lång följd av år i utgiftsposten: "för tornurets vård och skötsel
samt olja till det 6 kr. 75 öre".
Klämtningen och själaringningen ha numera upphört.
Dessa
togo mycken tid i anspråk, varför det hände att klockaren, vilken
uppdraget ålåg, lät den avlidnes anhöriga sköta om ringningen.
Dessa kunde emellertid ej konsten utan ringde så ovarsamt att klockorna togo skada. Den större av dem måste därför om- och tillgjutas med 1 skeppund malm. N ä r den sedan åter uppsattes 1829,
vilket årtal den bär, stadgades ett vite av 12 skilling Banko för obehörig och ovarsam ringning. Den mindre klockan bär årtalet 1752.
I detta sammanhang bör det väl även påpekas, att den lilla tjärnen vid kyrkan i likhet med alla andra vattendjup i kyrkornas närhet i vårt land enligt sägen i sin bottenlösa dy gömt undan en kyrkklocka för rovlystna blickar.
Kyrkorgeln.
Intresset för sång och musik synes ha gamla anor i Burträsk.
Därom bära orgelverkets historia och en donation för kyrkosångens
höjande nogsamt vittne. Visst ä r det sant, att det ibland kan dröja
t. o. m. årtionden, innan beslut blir handling. Men intresset finns
där ändock.
Redan på 1700-talet fick kyrkan sitt "posetiv". P å samma gång
tillkom "orgnist"-befattningen. Det gamla "posetivet" kunde emellertid icke göra sig hört i den stora, nya kyrkan. Det såldes för
10 riksdaler Banko. (Möjligen är det detta, som nu står hos hemmansägaren Wallmark i Renbergsvattnet). Ett nytt, tidsenligare
"orgverk" skulle anskaffas. Och medan den nya kyrkobyggnaden
pågick igångsatte församlingens ungdom en insamling till ett sådant. Denna inbragte blott 64 riksdaler 11 skilling Banko.

För att få ytterligare medel för ändamålet beslöts, att "orgnist"tjänsten skulle förenas med klockartjänsten. Den förras lön anslogs
till "orgverk"-fonden, som fick ytterligare medel genom att den
lediga klockartjänsten besattes med vikarie i tre års tid. Denne fick

Gammal lampett, 1700-talet, (den ena av ett par) som enligt
traditionen tillhört Burträsks gamla kyrka. Nu i privat ägo.
Skellefteå.

endast halva lönen, 28 tunnor korn. Härigenom fick man medel
till en ny orgel. Det hade tagit 12 år, och ändock fick man avstå
tillsvidare f r å n pedalstämmorna.
Det nya orgelverket uppsattes år 1840 av direktör Strand i Stockholm. Det innehöll 7 stämmor och ansågs motsvara behovet.
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År 1903 var man emellertid icke lika nöjd med det som år 1858.
För en ungefärlig kostnad av 10,000 kronor skulle en ny kyrkorgel
i enlighet med ett av musikdirektör F. Jansson i Härnösand uppgjort förslag inköpas. Den gamla skänktes till kapellet i Kalvträsk. Zetterkvist & Son i Örebro byggde den nya orgeln, som innehåller 40 stämmor och "vars skötande tog så mycken tid i anspråk, att så många nya nummerbrickor måste anskaffas, att åtminstone tre psalmnummer på samma g å n g kunde uppsättas på båda
nummertavlorna." Den avsynades år 1904 och hade kostat 11,110
kronor 40 öre.

Altaret.
Bildhuggaren Per Westman skulle som tidigare omnämnts i samband med kyrkans utsmyckning även utföra en altartavla. Om
därmed åsyftas tavlan med den första nattvarden som motiv, vilken
tavla ännu finnes i behåll, eller om man med den tidens språkbruk
benämnde altardekoreringen: korset, manteln och törnekronan för
altartavla, må här lämnas oavgjort. Den sistnämnda altarprydnaden har under senare år blivit ersatt av en altartavla: "Jesus uppväcker Lazarus". Till denna hade medel insamlats på frivillighetens väg. Emellertid skänkte konstnärinnan Gerda Höglund sitt
verk till församlingen. P å samma gång skänkte hon 500 kr. till
altarets prydande, vilken summa jämte insamlade medel nu utgöra
"Burträsk kyrkas altarprydnadsfond".
År 1864 blev altarringen buntad och klädd med mörkblått kläde.
Till själva altaret hade änkefru Mytzell skänkt ett antependium med
altarduk. Senare ersattes det mörkblå klädet med röd sammet.
Bänkindelningen.
I äldre dagar väckte det ett pinsamt uppseende, om en karl gick
och satte sig på den s. k. kvinnosidan. Och tvärtom. Bänkindelningen i den nya kyrkan vållade kyrkoledningen mycken huvudbry. Den löstes först sålunda:
Församlingens befolkning indelades i fem olika klasser. Till
första klassen räknades "förgångsfolk och åboer", som haft dryg
andel i kyrkobygget. I tredje klassen sitta de, "som nyttja förg å n g a " och nybyggare. "Föregångsfolk, åboer" och nybyggare,
som ej deltagit i kyrkobygget besatte f j ä r d e klassen. Till den sista
klassen, som givetvis satt närmast dörrarna, hörde torpare, tjänstehjon, deras hustrur och allmogens söner och döttrar.
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I korbänkarna satt prästerskapet på norra sidan och kyrkovärdarna på den södra. Första bänken såväl på mans- som kvinnosidan var fri plats. I elfte bänken satt länsmannen med nämndemännen i bänken bakom. I motsvarande bänk på andra sidan mittgången satt prästfrun med sina döttrar. Länsmanskan fick titta
snett på sin man, ty hon satt i tolfte bänken. Bredvid henne sutto,
i god sämja, hoppas vi, klockarmor och barnmorskan.
Främst på orgelläktaren satt landshövding Edelstam med sin familj. Bakom hade herrar officerare, underofficerare och soldater,
alltefter rang och värdighet, sina platser. Deras f r u a r och hustrur
sutto på samma läktares kvinnosida. Och högst uppe närmast
taket sutto hantverkare, troligen efter skråordningar.
Klagomål mot denna bänkindelning började snart höras. Uppåtsträvande ungdomar anmälde missnöje över sina platser och räknade fel på bänkarna. På sockenstämma den 21 mars 1824 beslöts, att husbonde och matmor, som icke själva bevistade gudstjänsten, ägde rätt att upplåta sina platser åt sitt husfolk. Satte sig någon på fel plats, böte 4 skillingar Banko till kyrkan. "Sexmannen"
(kyrkorådsledamot) fick i u p p d r a g att uppbära böterna. Var den
felande ett tjänstehjon, gjordes införsel i lönen.
Sista bänkindelningen gjordes år 1838. P å visitationsstämma
å r 1858 ansågs den vara onödig: "förorsakande endast split och
oreda".
Belysningen.
Den största ljuskronan bär årtalet 1751. Om de övriga ljuskronornas och lampetternas tillkomst finnes intet angivet i gamla handlingar. Ett undantag finnes. Handlanden J. O. Burström i Åbyn
anmodades av kyrkorådet att putsa och förgylla ljuskronorna samt
för 100 kr. tillverka en ny sådan till norra korsarmen.
Ljus till kyrkans "upplysning" uppsamlades av socknens "sexmän". Varje "hemmanskök" skulle avlämna "försvarligt ljus av
minst 5 y 2 lods vikt" till tredje söndagen i advent. P å "Tomasmässodagen" mottogo kyrkvärdarna de uppsamlade ljusen samt en
förteckning på de tredskande. Sådana skulle erlägga avgift för två
ljus, varav hälften gick till lika fördelning mellan sexmännen och
kyrkovärdarna. Soldaterna sörjde själva för sin läktares upplysning. Flur tedde sig då en julotta på "talgljustiden"? H ä r p å f å
vi svar i kyrkoherde Häggmarks temperamentsfulla protokollföring
av sockenstämman den 29 november 1835. H a n föreslog, att i stället för ljus, penningar skulle erläggas. För dessa skulle sedan talg
uppköpas, ooch ljusen stöpas av en i yrket kunnig person. "Kyr-
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kan bleve då bättre upplyst, förargelsen av det rykande, det os, den
osnygghet undvikas, som åstadkoms av dåligt stöpta ljus". Han
förmodade, "att detta förslag så mycket mindre borde möta motstånd, som saken angick Helgedomens prydnad och dess värdigare och skönare upplysande vid en av kristenhetens största och dyrbaraste högtider".
"Men hela förslaget möttes av socknemännens dels tysta, dels
högljudda ogillande, och utan ringaste avseende på anförda skäl,
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Skelleiteå.

eller vad juldagens gudstjänst genom förslagets antagande kunde
vinna i yttre högtidlighet, segrade denna g å n g en annan grundsats, f r a m f ö r d av en närvarande sockneman: att penningen alltid
borde hållas inne, då man hade något in natura att i dess ställe
utstyra".
Längre f r a m vann dock kyrkoherde H ä g g m a r k s förslag sockenstämmans gillande. Till Julen 1853 upplystes kyrkan av på entreprenad stöpta talgljus. Men den gamle, synnerligen framstående prästmannen fick ej vara med i den julottan. Han hade dess-
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förinnan fått kallelse till en ännu fulltonigare ottesång än den vid
— om och välstöpta — talgljus. Stearin- och vaxljus segrade väl
så småningom över talgljusen. Numera få icke heller de vara med
annat än på julmorgon, då de stråla f r å n varje bänkrygg, ty det
elektriska ljuset infördes i kyrkan år 1918.
Kyrkogården.
Runtomkring kyrkan utbreder sig kyrkogården. Den har g å n g
efter annan blivit utvidgad. I synnerhet har detta varit fallet under de senaste 50 åren, då de enskilda gravarnas antal mångdubblats. År 1781 bestämdes gravarnas d j u p till minst 3 alnar, och
längdriktningen öster—väster har ålderns helgd för sig och fastställdes av kyrkorådet år 1901. I senare tider har huvudgångar
upptagits, planteringar utförts och hela kyrkogården kartlagts på
församlingens bekostnad. Den äldre delen av bogården räknar sin
tillblivelse f r å n 1840-talet. Varje "skattgånget" hemman framforslade två lass sten, och snart var kyrkogårdsmuren uppmurad
och nycklarna till järngrinden kunde överlåtas till kyrkvaktmästaren.

Begravningskapellet.
Ett enkelt och ringa kostsamt likhus med inmurad källare skulle
uppföras i ett hörn på kyrkogården. Det skulle byggas "bekvämt
och prydligt" som det i Skellefteå. Men det dröjde innan beslutet
sattes i verkställighet. N ä r så samma beslut fattades för tredje
gången under loppet av 4 år, fann sig ordf. föranlåten, att till protokollet f å antecknat: "att han på det vänligaste uttryckt sin önskan,
att det så många gånger framställda och beslutade ärendet äntligen
måtte fullbordas".
Denna likbod är numera nedriven. I stället har ett begravningskapell uppförts efter ritningar av inspektor J. A. Lundström i Gammelbyn.
Kyrkobetjäningen.
I Kungl. förordningen av den 26 februari 1817 stadgas, att i
varje församling skall finnas ett kyrkoråd. Utom församlingens
pastor, som är självskriven ordförande i kyrkorådet, äro kyrkvärdarna självskrivna ledamöter. I Burträsks första kyrkoråd sutto
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Gammal orgel som tros ha tillhört Burträsks gamla kyrka.
Wallmarks gård, Renbergsvattnet.

dessutom: Anders Andersson i Bursiljum, Olof Olofsson i Bodbyn, Jon Hansson i Bodbyn, Per Larsson i Oammelbyn, Olof Olofsson i Gammelbyn och Olof Hendriksson i Bygdeträsk. Efter deras
antal benämndes de sexmän.
Den första klockaren i den nya kyrkan var Johan Fredrik Hedström. Efter hans död förenades "orgnist"- och klockaretjänsterna
såsom i annat sammanhang omnämnts. Den sålunda sammanslagna tjänsten sköttes av "orgnisten" Pehr Renström. Och så länge
det icke f a n n s någon orgel i kyrkan gick detta väl för sig. Men
när sedan orgel anskaffades blev "orgelnist-Eleven" Anders Lundgren i Åbyn vikarierande organist. När dennes "borgensförbindelse" skulle uppläsas på sockenstämma uppstod sådant larm, att
ordföranden icke kunde göra sig hörd. Varpå detta berodde kan
denne ej förklara. "Möjligen på en viss persons täta besök i kyrkstugorna under julhelgen".
Enligt 1842 års folkskolestadga skulle minst en folkskola inrättas i varje socken. N ä r en sådan tjänst i Burträsk ledigannonserades, lockade den ingen sökande. P å kronolänsman Nyblads förslag beslöts då att förena folkskollärar- och klockaretjänsterna.
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Den sålunda förenade tjänstens innehavare erhöll 65 tunnor korn
och fria husrum med ved.
Denna tjänst innehades av läraren och klockaren Fromhold Lundholm mellan åren 1849—1887, då han avgick f r å n lärarbefattningen men kvarstod som klockare till år 1902. Därigenom hade
tjänsterna åter åtskillts. Efter hans död beslöt man åter förena
dem såsnart lärartjänsten blev ledig. År 1926 inträffade detta, då
nuvarande folkskolläraren och kantorn P. A. Mörtberg tillträdde
sin tjänst. Mellan åren 1902 och 1926 har olika vikarier uppehållit organistbefattningen.
N ä r orgel insattes i den nya kyrkan, blev kyrkvaktaren även
orgeltrampare. Men detta behövde han inte göra för intet. H a n s
lön fick ett tillskott av en kappe korn f r å n varje hemman. År 1883
delades emellertid tjänsterna, och lönerna erlades i reda pengar.
Orgeltramparen fick 75 kr. per år och dödgrävaren 200 kr. Den
första orgeltramparen, f. d. korpralen Nils Johan Boström hade till
år 1906 tjänstgjort i närmare 40 år. H a n erhöll då avsked med
25 kronors årlig pension. Efterträdare blev skomakaren J. A.
Wikström i Västomviken, som år 1929, strax före sin död avgick
med pension. Han fick som erkänsla för sin trogna tjänst Patriotiska sällskapets guldmedalj.
Kyrkvaktaresysslan kan nästan betraktas som ärftlig inom den
Berglundska släkten. När Jonas Berglund blev dödgrävare och
om han efterträdde sin far, f r a m g å r icke av tillgängliga sockenstämmoprotokoll. Emellertid blev efter hans död sonen Pehr enhälligt utsedd till efterträdare. Detta var år 1835. Sonsonen Nils
Petter tog sedan vid och fick år 1900 till efterträdare nuvarande
kyrkvaktaren Petrus Berglund, som tidigare vikarierat för fadern.
Denne biträdes nu av sin son. Och det är att hoppas, att han i en
framtid s. a. s. ärver syssan efter sin fader, i synnerhet som den
ursprungliga lönen tillökats med 1,000 kr.

F Ö R T E C K N I N G ÖVER LÖSA FÖREMÅL A V
HISTORISKT ELLER K O N S T N Ä R L I G T V Ä R D E
I BURTRÄSK KYRKA.
(Snabbinventeringen

av Norrlands

kyrkor).

Upprättad av O. Ullenius och B. Hellner i aug. 1928.

Dopfunt, skuren i trä och målad. Å 3-passformad fot, skaft
med törnekrona i hög relief, djup, rikt ornerad skål, lock krönt av
kors. Höjd 120 cm. 1800-talet. Koret. (Se fig. 2).
Dopskål av nysilver. Låg, rund skål å rund fot. Diameter 31,5.
1900-talet. Å funten.
Kommunionskalk
av förgyllt silver. Å 6-passformad fot, skaft
med päronformad kula. Stor skål. Stämplar: åldermansranka —
IN — Stockholms stadsstämpel — I (Jonas Nyman, Stockholm
1721). Höjd 23,7 cm. (Se fig. 4 c).
Patén av förgyllt silver. Diameter 14,4 cm. Sakristian.
Kommunionskalk
av nysilver.
Höjd 22 cm. 1900-talet. Sakristian.
Oblatask av silver. Låg, cylindrisk ask med svagt, kupigt lock.
Askens sidor samt locket ornerade med drivna och ciselerade blommor. Stämpel: NL. Inskrift. Diameter 14 cm. Omkring 1700talet. Sakristian. (Se fig. 4 a).
Oblatask av nysilver. Cylindrisk ask med lock krönt av lamm
med fana. Diameter 13,3 cm. Sakristian.
Vinkanna av silver. Balusterformad kanna med pip och handtag, lock krönt av knapp. Stämplar: åldermansranka — Stockholms stadsstämpel — K — T L. (1722). Enligt inskrift beställd
1722. Höjd 29 cm. Sakristian. (Se fig. 4 b).
Vinkannor, 1 par, av nyvilver. Balusterformad kanna med pip
och handtag. Lock krönt av lamm med fana. Höjd 35,5 cm. Sakristian.
Sockenbudstyg av silver.
1. Kalk. Å konisk fot, kort skaft med knapp. Skål och knapp
med stämplade ornament. Nyligen restaurerad och stämplad: Borgila . . A 8. (1927). Höjd 13,6 cm. 1700-tals typ.
2. Patén, förgylld. Stämplar: t r e k r o n o r — I W — Umeå stadsstämpel — D 4. (Johannes Wåhlin, Umeå 1834). Diameter 6,9
cm.
3. Oblatask, förgylld. Låg, cylindrisk ask. Stämplar lika med
kalkens. Diameter 6,5 cm. Prästgården.
Västerbotten.
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Ljuskronor, 2 st., av malm. Profilerad mittstam krönt av Putti
med blommor. 8 ljuspipor i en krets. Den ena med latinsk inskrift. Den andra med inskrift: " P A EK 1705". Höjd 67 cm.
Ljuskronor, 2 st., av malm. Profilerad mittstam. 2 kretsar med
vardera 8 ljuspipor, musselformade droppskålar. Höjd 74 och 80
cm. 1700-talet.

Fig. 2.

Dopfunt av trä (1800-talet).
Burträsks kyrka.

Ljuskrona
av malm, kyrkans största, var vid förteckningens
upprättande bortsänd till reparation. (Se komplementet härnedan!)
Ljuskrona med svarvad mittstam av trä, krönt av dubbelörn av
järn, 6 pipor i en krets. Höjd 40 cm.
Lykta av järnplåt med ornering av inhuggna hål. Cylindrisk
med konisk huv. Höjd 29,5 cm. 1800-talet. Sakristian.
Lykta med ramverk av glas. Sidorna med glasen indelade i trianglar och 4-uddiga stjärnor. Ramverket målat. Höjd 50 cm.
1800-talet.
Lampetter, 2 st., av driven mässing. Oval väggplåt med över-
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Fig. 3. Belysningsföremål i Burträsks kyrka,
a) Lampett. b) Ljusstake, c) Ljusstake.

stycke, ornerad med drivna blommor. En pipa med musselformad
droppskål. Höjd 56 cm. 1700-talet. (Se fig. 3 a).
Lampetter, 37 st. av mässing. Väggplåt med överstycke. För
elektriskt ljus. Höjd 57,5 cm. Moderna.
Ljusarmar, 2 st., av driven mässing, vinkelböjd, vid, rund väggplåt; vardera med en ljusarm med 3 pipor. Ornerad med ciselerade
blommor och blad. L. 40 cm. 1700-talet. En på vardera sidan
om stora ingången på kyrkans västra vägg.
Ljusstakar, 1 par, av driven mässing. P å rund kupig fot, spiralvridet skaft med knapp. 2 sidoarmar med knapp. 3 pipor med
djupa droppskålar, ornerad med ciselerade blommor. Inskrift å
sköld: " A . M . H . E . 1727 N.K." Höjd 71,5 cm. (Se fig. 3 b).
Ljusstakar, 1 par, av driven mässing. Å rund, kupig fot, spiralvridet skaft. Rikt ornerade med ciselerade blommor. Å ena staken
äro tvenne droppskålar satta i senare tid. Höjd 31,5 cm. 1700talet. (Se fig. 3 c).
Ljusstake av tenn. Å rund, högt uppdragen fot, kort, profilerat skaft med pipa och rund droppskål. En stor del av foten bortskuren. H. 11,5 cm. 1800-talets början.
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Fig. 4. Ur Burträsks kyrkas silverskatt:
a) Oblatask. b) Vinkanna, c) Kalk. d) Patén.

Ljussaxar, 2 st., av järn, den ena på 3 fötter, varav en saknas.
Längd 54 cm. och 22,5 cm. 1800-talet. Sakristian.
Mässhake av röd, skuren sammet med kantband av vitt linne. Å
ryggstycket konturerat kors, å bröststycket strålsol i påsydda linneband. Inskrift å ryggstycket: L: H : " A H. Höjd 97 cm. 1700talet. Sakristian.
Mässhake av svart, skuren sammet med kantband av vitt linne.
Å ryggstycket konturerat kors, å bröststycket strålsol i påsydda linneband och broderi. H. 105 cm. 1700-talet. Sakristian.
Mässhake av svart sammet med kantband i silver. Å ryggstycket
kors, å bröststycket treenighetstecken i silverapplikation. H. 118
cm. 1800-talet. Sakristian.
Kollekthåvar,
1 par, av svart sammet med kantband, sidoband
och tofs av silver. Inskrift å den ena: "E C.G 1715". Å den andra: "A Ö B 1715". Holk av försilvrad malm med hake för pingla,
som saknas. Svarvat och målat träskaft. L. 205 cm. Sakristian.
Porträtt, oljemålning på väv. Bröstbild av äldre prästman. I oval,
förgylld träram. Signerad: M. Lindqvist 18. Storlek: 48—38 cm.
Sakristian.
Porträtt, oljemålning på väv. Midjebild av prästman. I förgylld träram med bladornament i hörnen. Storlek: 7 1 X 5 4 cm.

70

Fig. 5.

Tvenne oljemålningar, 1700-talet, i Burträsks kyrkas sakristia.
T. v. Syndafallet, t. h. Utdrivandet ur paradiset.

1700-talets senare hälft. Förest, kyrkoherde Örnberg. Sakristian.
(Se fig. sid. 72).
Tavla, oljemålning på trä, föreställande utdrivandet ur Paradiset. I förgylld träram. Storlek: 8 0 X 3 5 cm. 1700-talet. Sakristian. (Se fig. 5).
Tavla, oljemålning på trä, föreställande syndafallet. I förgylld
träram. Storlek: 8 0 x 3 5 cm. 1700-talet. Sakristian. (Se fig. 5).
Tavla, oljemålning på väv, föreställande sista nattvarden. I träram med skurna hörnornament och rester av förgyllning. Storlek:
1 2 7 X 8 0 cm. Korets norra vägg.
Predikstolsur
med fodral av målad furu, krönt av riksäpple.
1700-talet. Höjd 82 cm. Sakristian.
Storklockan, av malm. Enl. inskrift omgjuten i Stockholm 1829.
Diameter 97 cm. Tornet.
Lillklockan,
av malm. Inskrift: "Ecclesise Burtraeskiae refusa
anno christi- 1752 iunio et. Ioh: Fahlsten . . ." Diameter 72 cm.
Tornet.
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KOMPLEMENT.
L j u s k r o n o r , 2 st., av malm, 6 ljuspipor i en krets, musselformade
droppskålar. Höjd 45 cm.
L j u s k r o n a , kyrkans största, (vid förteckningens uppgörande bortsänd till reparation), av malm, krönt av dubbelörn, 2 kretsar med vardera
8 ljuspipor, med inskrift: "I Burträsk Sockens Försam.: Kyrko Herd: H:
Mag: johan Hedström Kiöpt af vice Borgmästaren And: Höjer år 1751 d. 18
juni." Höjd 135 cm.
L j u s k r o n a , av malm, 4 ljuspipor i en krets. Höjd 50 cm. Sakristian.
B o r d s l a m p a , av driven mässing, med kupa av mässing. Höjd 55
cm. Sakristian.
M ä s s h a k e , av lila sammet, å ryggstycket kors med strålar med stjärnor i broderi, å bröststycket strålsol i broderi, av år 1929. Sakristian.
K o l l e k t h å v a r , 4 st., 2 av röd sammet, 2 av lila sammet, med broderi, svarvat och målat träskaft. Längd 205 cm. Sakristian.
K a 1 k k 1 ä d e, av svart sammet, med broderi i silver. Sakristian.
P o r t r ä t t , oljemålning på väv, bröstbild av kontraktsprosten R. Markgren, i svart träram, signerad: Gerda Höglund 1929. Sakristian.
L j u s s t a k a r , 2 st., av silver, 3 ljuspipor vardera. Höjd 50 cm.
L j u s a r m, av malm, med två rader i ljus, i övre 9 ljuspipor, i nedre
7 ljuspipor, med Kristi monogram med inskrift: Pax vobiscum. Höjd 65
cm., bredd 102 cm.
S o c k e n b u d s t y g, av silver: 1) K a l k .
Å konisk fot, skaft med
knapp, förgylld invändigt, inskrift: I. H. S. Höjd 9,5 cm. 2) P a t é n , förgylld, 8-uddig stjärna i mitten. Diameter 6,3 cm. 3) O b 1 a ta s k. Förgylld,
på lång fot. Lock, krönt med kors, 8-uddig stjärna på askens sida. Diameter 4,7 cm. Höjd 5,3 cm. Komministergården i Burträsk.

Vid förteckningens upprättande ha dessutom gjorts följande iakttagelser, vilka här meddelas utan några anspråk på fullständighet.
E n ingående undersökning kräver nämligen betydligt längre tid
än som för denna förteckning avsetts, och kommer framdeles att
ske i och för det konsthistoriska inventeringsverket Sveriges Kyrkor:
Föremål tidigare tillhörande Burträsks kyrka, nu tillhörande
Skellefteå museum:
1. Tavla, oljemålning på trä, föreställande madonnan med barnet. Grovt arbete. Träram. Höjd 81,5 cm., bredd 55,5 cm.
2) Tavla, oljemålning på trä, föreställande jungfru Maria, med
ankare.

Kyrkoherde Axel Örnberg.
Efter oljemålning i Burträsks kyrkas sakristia.

B U R T R Ä S K S

H E R D A M I N N E

Kyrkoherdar.
1. Michael Laurentii (1606—24). Denne var Burträsks första
kyrkoherde och underskrev såsom kaplan i Skellefteå Uppsala mötes beslut 1593. Han var på riksdagen 1600 stiftsfullmäktig och
verkade mycket för Burträsk pastorats bildande. Han insattes 1606
till kyrkoherde men erhöll Carl IX kollationsbrev 1608. Ett intyg
av hans hand förmäler, 20 februari 1614, att Anders Andersson i
Rämelsvattnet av vådeld mist sin egendom och gärd.
2. Johannes Erici (1626—47). Erici, som var kaplan i Umeå,
blev kyrkoherde i Burträsk 1626. Han klagar i en skrift till landshövdingen F r a n s Cruse 1634 huru på 2 år ingen säd bärgats i församlingen utan denna var av köld och väta alldeles förstörd så att
han för sig och sin hustru och barn icke hade föda. Hela hans
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intäkt 1633 bestod av 6 tunnor oduglig spannmål. Han blev slutligen blind och bosatte sig på sitt hemman i Ljusvattnet. H a n s
namn med årtalet 1632 f a n n s på lilla kyrkklockan.
3. Henrik Jonaä Microvillanus (1647—68). Denne var en skicklig man som redan 1632 var komminister i Nordmaling. Han förordnades 1643 såsom vice pastor till Burträsk med löfte att få efterträda kyrkoherden. Prosten fick i u p p d r a g att se till att han erhöll så många rum i prästgården han önskade, och i övrigt se till
att kyrkoherden gav honom åtminstone capellanslön. År 1647 deltog han i ärkebiskopsvalet, var stiftsfullmäktig vid 1650 å r s riksdag och har undertecknat dess beslut.
4. Gabriel Petri (1669—1678).
Han blev lärare vid Gävle
skola efter prästvigningen 1642, blev 1652 skolmästare i Umeå
stad samt utnämnd kyrkoherde i Burträsk 29 nov. 1668.
5. Laurentius Stenosis Björk (1680—83).
Han var komminister i Burträsk f r å n 1658, utnämnd till kyrkoherde 1678, tillträdde 1680 och dog 1683.
6. Israel Dan. Stecksenius (1685—94). H a n var son till borgmästare Daniel Jönsson och h. h. Brita Wenman i Umeå. År 1667
utn. till komminister i Skellefteå, utn. till kyrkoherde i Burträsk
1684. Under hans tid nedrevs träkapellet och byggdes en ny kyrka
i korsform.
7. Petrus Petri Atmanius (1695—1704). Han var första adjunkt i Skön och skolmästare i Umeå 1680. Han erhöll andra förslagsrummet till Umeå pastorat 1693 "som" enligt domkapitlets utlåtande — en lång tid tjänt vid Umeå paedagogie, som ock några
år vid skeppsvarvet i Fjäl predikat, eljest har vackra gåvor uti
Guds utförande samt förer ett vackert leverne, haver ock gjort stor
flit vid barnens information uti Umeå barnskola." Han utnämndes
1694 till kyrkoherde i Burträsk. På prästmötet i Piteå utsågs han
och kyrkoherden B å n g i Lycksele till predikanter vid kommande
prästmöte. En ljuskrona, som förr hängde i södra korsarmen av
Burträsk kyrka, var skänkt av honom.
8. Hans Fluur (1706—08). Denne var son till Erik Fluur Emporagius som blev kyrkoherde i Skellefteå. Han var komminister
i Burträsk 1680—85, komminister i Skellefteå f r å n 1685 och kyrkoherde i Burträsk 1706. H a n s eftermäle lyder att han varit mycket mån om Guds kyrka.
9. Lars And. Hernodius (1709—22). H a n blev efter att ha
varit collega vid Härnösands skola 1678, komm. i Umeå landsförsamling 1683, kyrkoherde i Burträsk 1709. P å grund av hög ålder, sjukdom och fattigdom begärde och erhöll han sin äldsta son
som efterträdare.
10. Anders Hernodius (1722—36) erhöll på faderns bön pasto-
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råtet efter att i 19 år med gott beröm ha förestått kapellanstjänsten
i Umeå.
11. Mag. Johan Hedström. Denne, som var son till en bonde
Olof Larsson i Ärby promoverades 12 juni 1722 till fil. mag. Han
blev, efter att hava varit skolmästare i Umeå kyrkoherde i Burträsk
1736. Han var en dugande man ty han stod på förslag till såväl
Skellefteå som Piteå och fick pluralitet vid valet i Skellefteå, men
pastoratet gavs åt den högt förtjänte "Lappmarksmissionären" P.
Högström.
12. Abraham Häggström (1768—80). Han blev kyrkoherde i
Burträsk 1780 dit han kom närmast f r å n Umeå, där han var komminister sedan 1745.
13. Axel Örnberg. Örnberg, som var född 1726 i Luleå, prästvigdes 1750. Efter tjänster i Piteå, samt vid Västerbottens regemente såsom bataljonspredikant blev han utnämnd till kyrkoherde
i Burträsk 11 oktober 1780.
14. Anders Anton Gilljam (1795—1814). Prästvigd i Uppsala
1786 till huspredikant hos hovmarskalkinnan E. v. Diiben blev
han bataljonspredikant vid Nerikes och Värmlands regem., pastorsadjunkt vid fransk-lutherska församlingen i Stockholm 1786 samt
blev utnämnd till kyrkoherde i Burträsk 6 maj 1795. Avled 1814.
15. Mag. P ä h r Wattrang (1814—18). Efter vistelse i Finland
prästvigdes han 1798. Han tjänstgjorde såsom biträde åt prästen
Hofverberg i Boteå och Umeå, dit Hofverberg förflyttades 1800.
Wattrang var mycket fosterländskt sinnad. Han visade detta bl. a.
genom att meddela Sandels upplysningar om fiendens ställning. Å
andra sidan väcktes ryssarnas misstro mot honom, då han med sitt
öppna och redliga väsende ej kunde dölja sin oro och sorg över fosterlandets olyckor.
Vid ryssarnas återtåg blev han plundrad,
fängslad och bortsläpad. Han lössläpptes av ryske befälhavaren
med vilken han hade ett mycket oförskräckt samtal, men vad han
under fångenskapen lidit undergrävde hans hälsa. År 1814 utnämndes han till kyrkoherde i Burträsk. Han avled 1818 efter en
tärande sjukdom just som ljusare utsikter öppnade sig för honom
och hans stora familj. Han synes ha varit en ädel och redbar församlingsföreståndare.
16. Doktor Isak Grape (1821—33), död som kyrkoherde i Piteå.
17. Mag. Isak Häggmark (1834—44). Född 1791 i Tåsjö blev
han prästvigd 1817, v. pastor i Grundsunda, v. kollega i Umeå
1821, ord. kollega i Umeå 1821, ord. kollega vid Piteå trivialskola
1822, d:o i Umeå 1823 samt rektor där 1833. Utnämndes till
kyrkoherde i Burträsk 1834.
' 18. Johan Fredrik Miitzell (1846—55). Prästvigd 1828, tjänstgjorde han i Stockholm såsom predikant vid Borgerskapets änkhus,
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såsom adj. i Ulrika Eleonora och Serafimerlasarettet samt blev komminister i Klara 1832. År 1845 utnämndes han till kyrkoherde i
Burträsk, vilken tjänst han tillträdde 1847 men skötte den som v.
pastor 1846. Han avled 1855 i Östergötland under en resa.
19. Johan Magnus Unteus (1858—78). U. var son till kyrkoherden i Lövånger. Han prästvigdes 1827. Bl. förordnanden han
innehade, kan nämnas att han var v. pastor åt biskop Franzén
1838—45. H a n s glada lynne stötte till en början Nora-borna, som
voro vana vid Brandellarnas allvarliga och värdiga riktning. Han
var särskilt verksam inom skola och fattigvård. År 1841 utnämdes
han till komminister i Lövånger samt år 1853 till kyrkohede i Burträsk. Det berättas att då Carl XV under sin Norrlandsresa gästade Burträsk och där intog sin middag, skall Unasus vid smörgåsbordet ha yttrat: "Inte vet jag hur man gör på slottet, men här i
Burträsk ta vi halvan". Kronprinsen lär ha varit road av den
kvicke prästen. H a n skämtade gärna med kyrkoherden i Skellefteå, d:r Nordlander, som var en ivrig nykterhetsma:n. Vid ett tillfälle då d:r N. var närvarande vid ett kalas i Burträsk, drog sig
de övriga prästerna upp på vinden och bänkade sig där vid sina
pipor och toddy-brickan. D : r N., som avskydde sprit, blev kvar
hos damerna. Senare ville han se hur ämbetsbröderna hade det
och hade just kommit upp för trappan, då han välkomnades av
Unaeus med orden: " N å , det var roligt se herr doktorn 'opp i vind'
en gång". Han avled barnlös 1878, men hade flera fosterbarn,
bland vilka särskilt må nämnas komm. i pastoratet, Herman Unaeus.
20. Knut Ludvig Strinnholm (1881—96). Prästvigd 1844 blev
han efter förordnanden på flera platser komm. i Nysätra 1856
vilken plats han dock ej tillträdde utan utnämndes till kyrkoherde
i Sävar, där han verkade i 20 år. Utnämndes till kyrkoherde i Burträsk 1878.
21. P ä r Olof Källström (1898—1903). Prästvigd 1878 blev
han kyrkoherde i Ytterhogdal 1885, kontraktsprost 1892 samt kyrkoherde i Burträsk, utnämnd kontraktsprost i Västerbottens andra
kontrakt 1899, vilket han på grund av sjukdom avsade sig 1900.
Avled 9 september 1903.
22. Olof Richard Markgren (1905—1928). Född 1858 i Byske.
Prästvigd 1881 blev han utnämnd till kyrkoherde i Burträsk 1904.
Prosten Markgrens gärning i Burträsk lever i välsignat minne.
Härom må det yttrandet tala, som fälldes av en ung bonde ett par
dagar före hans död: " G å r prosten bort, är det församlingens far
vi följa till graven".
23. O. A. L. Wännman 1929—
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Kalvträsk kapell.

Komministrar.
1. Johan Nicolai Lang (1624—26).
2. Abraham Michaelis Burelius (1630—42). Denne skänkte
1643 en tunna korn till förbättring av Burträsk kyrkas glasfönster.
3. Jonas Laurentii Cabbaeus eller Kasmpe (1647). Denne hade
hos Uppsala domkapitel blivit rekommenderad att förestå Umeå
barnskola men befanns olämplig. " H a n kan inte läsa svenska innan, mycket mindre komma fast uthi thett som högre ä r . " Huruvida han, som skickats till Burträsk att förestå kapellanstjänsten
1642 om han vore därtill tjänlig, kom det är ovisst. I Burträsk
kyrkoräkenskaper för 27 jan. 1647 står "Uttogs f r å n kyrkoskrinet
4 dir rmt. åt prästen herr Jon f r . Ångermanland för hans första
mässa." I juli s. å. blev denne Cabbaeus av församlingen förvist,
"och han i sin enfaldighet drogh ock a f " skriver prosten till ärkebiskopen med tillägg "att i händelse församlingen onäpst får afvisa
sina tillordnade präster utaf socknen som ogärningsmän, kommer
däraf följa stor förargelse".
4. Erik Petri Torzelius (1655—58) son till kyrkoherden Petrus
Petri i Nordmaling.
5. Laurentius Stenosis Björk (1658—80) blev kyrkoherde här.
Såsom kaplan inköpte han 1668 jord i Gammelbyn.
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6. H a n s Fluur (1680—85) även kyrkoherde i Burträsk.
7. Stephanus Nicolai Dalenius (1686—1719).
8. Anders Gertzonius (1720—34). Denne erhöll varning för
någon förseelse i ämbetet 1723, vilken varning synes varit utan
verkan, då det berättas att han varit lika felaktig som förut. H a n
ägde ett hemman om 2 tid skatt i Gammelbyn som änkan efter hans
död sålde till gästgivaren Abraham Burström.
9. Olof Örnberg (1735—52). Han utnämndes 1734 till kapellan. Under en färd på svag is drunknade han jämte en bonde på
Burträsket på återväg f r å n sockenbud i Lappvattnet.
10. Samuel Risenius (1754—70), död såsom kyrkoherde i Råneå.
11. Anders Boreström (1770—94). Denne var född i Burträsk
och son till länsman på orten. Utnämndes 1770 till komminister
i Burträsk. Efter 40 års berömlig tjänst avled han å Åby boställe,
12. Nils Björk (1796—1804). Prästvigdes 1780 och kom till
Burträsk närmast f r å n Luleå.
13. Erik Gustaf Oldberg (1806—16), kyrkoherde i Nordmaling.
14. Jonas Widestedt (1817—25). Prästvigdes 1798. Utnämnd
till predikant vid Robertsfors bruk 1799 och utnämndes till komminister i Burträsk 1817. Han blev för förseelser i tjänsten avsatt
1825. "Det var ej med glatt hjärta", säger Bygdén, "som prosten
dr Risberg i Nysätra fick konsistorii befallning att avkläda honom
kappa och krage och till allt detta kom att hans hustru samma å r
avled". F r å n Burträsk flyttade han till Norsjö församling 1829.
15. Jonas Ullberg (1827—31). Prästvigd 1812 tjänstgjorde
han som v. pastor i Burträsk 1818—21, v. komminister i Nysätra
och utnämnd till komminister i Bygdeå 1821 och i Burträsk 1826.
Avled i leversjukdom 1831 efterlämnande maka och 8 minderåriga
barn.
16. Änder Rosenius (1834—41). Denne var son till bonden
Erik Olofsson i Rosvik i Piteå landsförsamling. H a n var gammal då han på inre kallelse drevs att studera till präst. Utnämndes
som komminister i Burträsk 1834.
Han räknades som "läsarpredikant". Vart han sändes väcktes
människor upp ur synden och andligt liv bröt fram. En av hans
söner är den största gestalten i de senare tidernas kyrkohistoria,
Pietistens utgivare, Carl Olof Rosenius. I komministergården finnes alltfort hans namnteckning på en fönsterruta.
17. Jonas Aestan Nordén (1845—73). Prästvigd 1824 blev
han 1845 komminister i Burträsk. Vid 1877 å r s prästmötes minnesteckning säges om honom "att han utan inre kallelse och erforderliga yttre gåvor ägnat sig åt prästeståndet, och han själv kände
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och ödmjukt tillstod sin oskicklighet för ämbetet, på vars utövning
denna kanske även måste förlamande inverka, vårföre varje hans
ämbetsförrättning föregicks och beledsagades av en viss honom
oroande prövsamhet."
18. Johan Herman Unaeus (1875—90). Född 8/8 1837 i Stockhom. H a n var ett barnhusbarn, upptogs såsom fosterson av kyrkoherden J. M. Unaeus i Burträsk. Efter prästvigningen 1863 blev
han pastorsadjunkt i Burträsk och komminister där 1873. Folkskoleinspektör 1882. Han avled 1890 angripen av influensan vilken förvärrades genom en av honom såsom folkskoleinspektör företagen resa i Sävar.
19. Seth Nicolaus Sundelin (1893—1906), död såsom kyrkoherde i Lit.
20. Gabriel Fredrik Bergström (1906—1918), kyrkoherde i Selånger.
21. Knut Andersson (1918), död efter några månaders tjänst.
22. Nils Johan Ove Wassner (1919—1923). Förste komminister i Skellefteå 1923.
23. Theodor Lundh (1924—1928), kyrkoherde i Frostviken.
24. Yngve Andersson 1929—.

UR B U R T R Ä S K K Y R K A S

DONATIONSBOK

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

I

Burträsk kyrkoarkiv förvaras, bland andra äldre handlingar,
en liten i pergament bunden handskrift in octavo, som torde få
räknas som ett unicum bland västerbottenskyrkornas biblioteksinventarier. Skriften utgör en donatorsbok f r å n den tidpunkt då
församlingens andra kyrka i ordningen stod under uppförande, alltså 1686. Den lilla volymens gulnade sidor äro fyllda med ett
hundratal anteckningar av skilda händer. Om sättet för dessa anteckningars tillkomst kan man sluta sig av deras art och dateringar.
Boken har tydligen vandrat f r å n hand till hand, ej blott inom länet
och dess skilda församlingar utan även inom åtskilliga socknar
utanför det gamla Västerbottens gränser. Av allt att döma hade
ett flertal norrländska församlingar ålagts att insamla och överbringa kollektmedel till kyrkobygget i Burträsk, och det är bl. a. för
dessa kollekter, som i boken redovisas. Men även gåvor av enskilda
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finnes i stor utsträckning antecknade. Det finnes anledning att
förmoda, att den lilla volymen i själva verket upptager en fullständig förteckning på de kontantbidrag och dessas givare, som möjliggjorde kyrkobygget i Burträsk 1686.
De skilda anteckningarna äro i regel högst kortfattade och omfatta sällan mer än ett par tre rader jämte underskrift. Endast undantagsvis fylla de en hel sida i den lilla svårlästa volymen.
H ä r nedan följer en serie utdrag av dessa anteckningar, varvid
några av de med hänsyn till underskriften märkligaste utvalts ur
den långa raden:
"Anseende Bygdeå, så kyrkians som Pastoris c. t. tillstånd, bliffver icke, som wara borde, till ofta bemelte Gudelige werks understöd, för denna gången gifvitt, uthan allenast Åtta Dr. kopp. mt.:
5 af Kyrkian och 3 för Pastori; i förmodan alt till thet bästa uttydt warder. Herran wälsigne werket!
Bygdeå 4 februari År 1686.
I.

Burman."

*

"Ehuruwäl månge collecter ähr för
(oläslig rad.) i anseende till Gudz ähra och H a n s Ex. högwählborne Barons och
Gen. Majorens H a n s Kruses, wår nådige Landshöfdings gifne recommendation, gifves till nya kyrkio byggningen i Burträsk av
Umeå
i Stadzkyrkian
4 Dr. kopp. mt
Nock av pastore
4 „
„
„
Nock av sockne kyrkian
8 „
„
„
Datum Umeå prestgård 1686 d. 1 febr.
Ericus

Plantinus.

*

"För närwarande tijds månge Svårheter och tidiga ansökningar
skull contribueradt till Burträsk kykiobyggning aff Ljustorps pastorat allenast Tre dahl. kopp. mt.
Anno ibidem 11. Februarij.
Ericus
Hollberg.
Pastor i Ljustorp."
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"Åhr 1686 den 28 Februarij ähr aff Skällefteå församling contribuerai til Burträsk nya kyrkio byggning fämton dal. kopp, mynt
och aff pastor ibidem tre dal. kopp. mynt.
Ericus Fluur
Empor.
Pastor Schellefteå.
*

"Undertecknatt haffver giffwitt til Burträsk kjörkiobyggnatt 1
Dahl. Sölf mynt.
Datum Uhmeå 1 Februarij 1686.
Erik
Eriksson
Löfånger.
*

Till formulering, innehåll och datering är det märkligt nog endast en enda av bokens många anteckningar, som är av avvikande
slag. Och den återfinnes till på köpet som inledning till de övriga
ehuru daterad nära hundra år senare. Den lyder på följande sätt:
"Till Gudz N a m n p n s ähra och den fattige församlingens uti
Skellefteå Sockn någon hjelp och bistånd at låta Tvenne klåckor,
som hafva fått skadha utaf häftigt wådeeld, förbättra, gifver jagh
Undertecknad hermed Femtije Dahl:r kopp. mt, hvilka skola nu i
sommar blifwa i Stockholm lefvererade.
Datum Uhmeå 16 maij 1777.
Johan

Broms

Om denna donation verkligen avser Burträsk kyrka, vilket ju
visserligen icke f r a m g å r av anteckningen, som ju endast talar om
en "fattig församling" i Skellefteå socken(!), så skulle det ju innebära att Burträsk kyrka (eller klockstapel någon g å n g under
1770-talet härjats av eldsvåda. Egendomligt nog tyckas bevarade
socken- och kyrkstämmoprotokoll f r å n tiden ifråga icke hava något att förmäla om en dylik händelse. Skulle emellertid en händelse av angivet slag ej ha timat i Burträsk återstår som enda utväg
att förklara anteckningen en förmodan, att den icke alls avser Burträsk socken. Men då har man onekligen skäl att f r å g a sig, varför anteckningen i f r å g a just står att läsa i Burträsk kyrkas donationsbok.

Utsikt över Burträsk kyrkstad före branden.

K Y R K S T A D S L I V

I

B U R T R Ä S K

(Efter radioföredrag av J. P. G I P E den 30 dec. 1930).

N

är Burträsk kyrkostad den 3 augusti 1930 lades i aska, skrevs
en sida i årets olyckskrönika, som torde komma att stå med
outplånlig skrift, icke blott för den församling och de församlingsbor, som närmast berördes därav, utan också för de f. d.
församlingsbor, som leva ute i "förskingringen" — och som dit ut
fört med sig rika barndoms- och ungdomsminnen f r å n den gamla
kyrkstaden.
Därtill kommer, att denna stad var en av de vackraste av Norrlands många kyrkstäder samt f r å n kulturhistorisk synpunkt så värdefull, att man redan hade börjat diskutera f r å g a n om dess framtida bevarande som kulturhistoriskt minnesmärke. Församlingens
sorg och saknad inför den stora, oersättliga förlusten delas därför i
vida kretsar utöver vårt land.
Dessa kyrkstäder äro säregna för våra norrländska församlingar
och sakna följaktligen varje motsvarighet i mellersta och södra delarna av landet.
Västerbotten.

6
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Det bör vara en kär plikt att stanna inför några enkla bilder ur
Burträsk kyrkstads och församlings historia!
Det är vintern anno 1600. Kaplanen Mikael Laurentius f r å n
Skellefteå står redo att anträda en lång resa. Det har varit en tid
av jäktande oro i prästgården, då det gällt att utrusta kaplanen för
denna färd. Målet för resan är det f j ä r r a n f r å n Skellefteå belägna
Linköping. Dit har hertig Karl, efter nyss vunnen seger över sin
brorson Sigismund, kallat rikets herrar till riksdag. Det har varit allvarstunga tider, och det är viktiga ärenden, som skola avgöras.
Men där kaplanen väl nerbäddad åker f r a m mellan skjutsstationerna efter den mångmila vägen, syssla inte hans tankar främst
med dessa viktiga ting.
Han har ett ärende, som ligger honom mera varmt på hjärtat —
ett ärende, som han skall lägga f r a m för konung och riksdag. Han
kan ju knappast vänta, att man söderut skall komma att anse hans
ärende vara av synnerlig stor vikt — men kanske skall det därför gå lättare för honom att få ärendet avgjort så som han önskar.
Han känner bäst ärendets vikt; han känner det så som den måste
känna det, som reser på u p p d r a g av en talrik och värderad allmoge.
H u r syssla inte hans tankar med denna allmoge, bland vilken han
står i själasörjarens ansvarsfulla ställning! Hur tackar han ej Gud
för att kristendomens utsäde här slagit så djupa rötter, att man
kan vänta rika skördar för kommande tider och släkten!
Men måste han inte mitt i denna glädje känna sorg, ja, en viss
bitterhet, när han tänker på hur föga känt Norrland är inom det
övriga Sverige. Det är ju till största delen ännu ett oupptäckt
land. Bevisas inte detta bäst därav, att kaplanen nödgas resa ända ner till Upplandsgränsen, innan han kommer in i rikets andra
län, norrifrån räknat.
Och går inte den kyrkliga organisationen f r a m med samma långsamma takt? H u r kan man begära, att Svea rikes ärkebiskop skall
hinna med och kunna övervaka och leda det andliga arbetet inom
ett stift, som i söder famnar Stockholm och i norr gränsar till Norge och Finland. Vet ens ärkebiskopen, att hans stift omfattar 6/10,
det vill säga mer än hälften av hela det egentliga Sverige?
Men med stiftet finge det väl gå an — man väntar ju inte så
mycket av en biskop, när det talas om, att det i Lappland f a n n s
socknar, som var för sig voro större än hela Uppland. Men det
var tillräckligt nog att tänka på att man i landskapet Västerbotten
endast hade att räkna med fyra församlingar: Umeå, Bygdeå, Lövånger och Skellefteå.
Och när kaplanen hinner så långt i sina tankar, ä r han på nytt
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Burträsk kyrkstad sedd från sjösidan.

framme vid det uppdrag, som allmogen givit honom och för vars
fullgörande han gärna underkastar sig resans vedermödor.
Ska man inte genast inse det rättmätiga i böndernas begäran att
f r å n de fyra socknarna få avskilja ett område mitt i landskapet för
att av detta bilda en ny församling? Ska man ha något att invända mot att den nya församlingens centrum lägges vid den vackra
sjön Burträsket samt att den f å r namnet Burträsk? Man bör ju
ta hänsyn till att traditionen om den mäktiga Bure-släkten, vars
huvudman Fahle Bure under 1400-talet bodde inom Skellefteå,
har givit upphov till namnet. Så löpa kaplanens tankar i samma banor, och ju längre söderut han kommer, desto större oro känner han.
Men dä Linköpings riksdag sagt sitt ja till hans begäran —
då kan han med glädje vända åter till sin allmoge.
Burträsk församling — med en ytvidd av över 2,000 kvm. —
med en största längd av omkring 10 — och en största bredd av
nära fem mil — blev alltså årsbarn med Linköpings blodbad och
har i år fyllt 330 år.
Nu var den första segern vunnen. Platsen för den nya kyrkan
stakades ut i Åbyn. Men under natten flyttades pålarna av en
högre makt ett par km. längre ned till en udde vid siön, och sedan
detta upprepats ett par gånger fann man sig i att bygga kyrkan
på den plats, som utpekats av denna makt. Det gav ju alltid en
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större trygghet att veta, att platsen för den nya kyrkan och kyrkogården var bestämd varken av Sveriges riksdag eller av den nya
församlingens allmoge — utan av högre och allvisare makter. Ingen
får dock härav dra den slutsatsen, att Burträsk allmoge alltid lika
villigt låtit sig ledas av högre makter, när den fattat sina beslut i
kyrkliga eller borgerliga angelägenheter. Ty burträskbon är till
sin läggning självständig och tämligen envis.
Burträsk nuvarande kyrka, den tredje i ordningen uppfördes
1819.
I ett protokoll f r å n 1862 heter det, "att kyrkan är prydlig och
för församlingens folkmängd fullt tillräcklig". Ännu torde den
vara tillräcklig — och den bör efter 1929 å r s renovering vara
prydligare än förut. Vården av kyrkogården synes mig dock vara
synnerligen bristfällig. Ett rikt arv f r å n fäderna bör mana oss
att väl vårda deras sista vilorum.
Men även om man nu också uppdelat Västerbotten i fem socknar, voro dock dessa var för sig mycket vidsträckta. Vägar saknades ofta — och där de funnos, vore de synnerligen bristfälliga.
Folkhumorn har gett uttryck för den hastighet, färderna på dessa
vägar kunde uppnå, när den säger att en skjuts för hämtning av
barnmorskan tog så lång tid, att barnet ofta kunde läsa, innan hon
anlände.
Det vore väl inte att vänta, att vi, sena tiders barn, skulle göra
oss omak med att söka lösa alla de svårigheter, som reste sig i den
dåtida allmogens väg, när det var f r å g a om kyrkfärder.
Det starka religiösa intresset var givetvis den mest verksamma
faktorn i deras kamp. Det var helt säkert hela församlingens talan,
som fördes av den allmogeman, som yttrade: "Vi medlemmar av
Burträsk församling gå endast åt ett håll, och det är till kyrkan".
Men de lagstiftande herrarna i Sveriges land ville också ha ett
ord med, när det gällde kyrkobesöken. Vad säges om bestämmelserna i följande förordning av den 10 juli 1681? "De, som ha
minst 10 mil till kyrkan skola infinna sig till gudstjänsten var
femte söndag, 6 var tredje, 4 varannan, 2 mil och därunder varje
söndag."
N ä r man nu hade så lång väg kunde man ju inte resa f r a m och
åter samma dag. Man måste stanna en natt vid kyrkan, ja, mången blev nog nödsakad att övernatta även på vägen till och f r å n
kyrkan. Det senare vållade väl inte så stora svårigheter.
Det
skulle ha ansetts som ett grovt brott mot västerbottningens tolkning
av gästfrihetens bud att inte gratis upplåta rum för kyrkfarande
och deras hästar.
Men när de många kyrkobesökarna kommo samman å kyrkoplatsen, blev det svårare att lösa inkvarteringsfrågan. I den s. k.
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kyrkbyn — som man inte bör räkna med till kyrkstaden — fanns
visserligen en ganska talrik bofast befolkning. H ä r bodde präst,
klockare, läkare, apotekare med flera ståndspersoner samt ett flertal bönder. Och visst är det sant, att många av dessa, särskilt bönderna uppläto sina hem för kyrkobesökarna — men vad förslog det
för så många.
Då återstod intet annat än att lösa bostadsfrågan även här i
Burträsk på samma sätt, som man redan förut löst den i de övriga
norrländska församlingarna. De långväga bönderna byggde sig
egna härbärgen framme vid kyrkan. Det blev de s. k. kyrk-kamrarna, som sammanbyggda två eller flera bildade kyrkstugor. I
deras närhet byggdes små stallar för hästarna: kyrkstallarna.
Det är dessa stugor och stallar, som vid våra norrländska kyrkor bilda de för Norrland säregna kyrkstäderna. Sådana finnas
vid de flesta äldre kyrkor inom de tre nordligaste landskapen.
Burträsk kyrkstad blev så småningom en av de största kyrkstäderna. Den torde också utan tvivel kunna berömma sig av att ha
ett det vackraste läge: den slöt sig i en halvcirkelformig plan omkring och nära intill sjön. Närmast kyrkogårdens södra sida lämnades en rektangelformig plan — torget — obebyggd. Men på
torgets västra, södra och östra sida samt på ömse sidor om landsvägen, som här f r å n väster svänger in i en båge förbi kyrkogårdens mur, växte kyrkstugorna upp i långa och raka rader. Mellan
stugorna ledde ett flertal gator.
Den enklaste typen av dessa kyrkstugor bestod av endast ett rum
— en kammare. Stugor av denna typ byggdes ofta med gaveln mot
gatan och man trädde in direkt f r å n gatan, förstuga saknades i regel. Någon gång kunde man i denna typ av stugor finna ett litet
förrådsrum innanför kammaren — så var t. ex. förhållandet i n:r
198 vid landsvägsgatan.
Omkring torget blevo stugorna mera storstadsmässiga.
Man
torde få antaga att detta hade sin grund i att flera byalag slöto sig
samman och byggde en stuga, som kom att bestå av ett flertal kamrar. Planen till dessa stugor kan man rita som en långsträckt
rektangel, vilken man sedan delar på längden i tre fält. Ytterfälten delas i fyrkanter, och här har man tvenne rader av kyrkkamrar. Ett fönster för varje kammare på yttre väggen — en dörr f r å n
mittelgången — och ritningen är färdig.
Dessa hus byggdes i tvenne våningar. Till den övre korridoren
eller " g a t a n " ledde yttertrappor. Då korridorerna saknade fönster,
blevo de ofta ganska mörka. Och då golven flerstädes voro synnerligen bristfälliga, behövdes infödingens vana för att man inte
skulle bryta armar och ben av sig vid en promenad igenom korridorerna.
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Kyrkstugorna omslötos åt sjösidan till av kyrkstallarna: enkla,
små hus med ett rum med en eller ett par spiltor. Vid den mest
typiska av stallgatorna — den östra — stodo stallarna i tvenne
långa, raka rader med gavlarna åt gatan. J a g kan inte erinra mig,
att jag i någon av dessa stallar sett ett fönster. Hästarna fingo
själva sörja för uppvärmningen. Det var inte sällsynt, att stallet
var så kallt, att det till hästen framsatta drickvattnet frös till is.
Kamrarna och stallarna voro till det yttre omålade. Därför blev
hela kyrkstaden grå.
Ofta förenade sig tvenne bönder om äganderätten till samma
kammare. En sådan tudelning av äganderätten kunde uppstå, när
ett hemman styckades i tvenne delar, t. ex. fördelades mellan tvenne bröder. — N ä r ett hemman bytte ägare, övergick oftast även
kyrkkammaren till den nye ägaren.
Bruket att för en kyrkhelg "låna" kyrkkammare, förekom också.
Man lånade då — som det hette: nyckeln till kyrkkammaren.
Det exakta antalet kammare och stallar kan jag tyvärr inte uppge, men det torde med all sannolikhet uppgå till närmare 200.^
Denna stad stod under årets flesta dagar öde och tom. Man
') Hela antalet byggnader i Burträsk kyrkstad var år 1929 198 stycken, varav 66 kyrkstugor och 128 stallar.
(Red. anm.).
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kunde gå genom dess gator — förirra sig långt in i stugornas
mörka korridorer — g å upp och ned i dess rangliga trappor utan
att höra eller se en levande varelse. J a g har vandrat omkring i
många ruiner av städer och tempel i Medelhavsländerna — rester
av byggnadsverk som ej under århundraden, ja, årtusenden använts
för sitt ursprungliga ändamål, men ingenstädes mötte jag en sådan
livlös stillhet, som när jag irrade omkring inom kyrkstadens råmärken. Vad jag i barnaåren mött i saga och sägen av spöken och gengångare fick liv, som aldrig förr. Och det krävdes inte så litet av
frigjordhet f r å n den annars i dessa trakter rådande vidskepelsen,
om man skulle våga att ensam tillbringa en natt i någon kammare
i den öde staden.
Men vid kyrkhelgerna, under vår-, höst- och julmarknaderna,
under de månader, då konfirmationsundervisningen pågick — då
hade staden liv.
Kyrkhelgerna i Burträsk voro våra större högtider, trettondagshelgen, Marie bebådelsedag, de fyra böndagarna samt första söndagen i varje månad, där den icke redan ingick i de stora högtidernas led. Utom benämningen kyrkhelg förekom även namnet "Mässa". Så var första söndagen i september "Remmersmässan". Alla
helgons dag firades "Helgamässan". Kyrkhelgerna indelades i
ungdomshelger och "gammeldomhelger". Och dock funnos även
helger till vilka församlingsbor i alla åldrar infunno sig.
En av de förnämsta ungdomshelgerna var nyårshelgen. Och det
torde vara lämpligt, när vi nu stå inför årsskiftet, att vi med fan-
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tasiens och minnenas hjälp göra en färd till den gamla kyrkstaden
för att leva med de unga under en av deras helger.
Det är nyårsafton. Vi ha kommit tidigt på morgonen och först
av alla och stå nu på kyrkvallen d. v. s. torget. Ännu sover staden.
Alla fönster i de nedre våningarna äro tillbommade med luckor av
trä. Ingen rök stiger ur de många skorstenarna. Intet ljud tränger
fram genom den kalla vintermorgonen. Vi gå omkring och studera
de olika dörrtyperna bland vilka vi finna riktiga mästerverk. Vi
lägga märke till att kamrarna äro märkta med nummer, som målats i svart eller inskurits i träet på eller över dörrarna.
N ä r klockan närmar sig tio, hördes bjällerklang. Nu börjar
kyrkfolket komma. Du kan se de åkande, där de köra fram — ofta
i långa rader — där ute på landsvägarna — eller på de många vägarna, som gå f r a m över isen på sjön.
De, som ha längsta kyrkvägen, komma först fram. Hästar och
människor äro vita av rimfrost. Kvinnorna sitta nerbäddade i släden, under det att ynglingarna antingen sitta framme på kuskbocken eller stå baktill på medarna. Det ansågs, åtminstone förr, icke
passande, att en man satt i släden. Även den gifta mannen ansågs
vara högfärdig om han satt i släden vid sin hustrus sida. N ä r
strängheten i detta avseende något mildrades, fordrade man åtminstone, att mannen skulle sitta något framåtlutad. Ett yttrande, fällt
av en äldre man är typiskt för denna åskådning: " J u mer man tror
sig ha, desto mera lutar man bakåt".
Man kör f r a m till kyrkkammaren, och nu blir det brådska. Matkantinen — ett ellipsformigt skrin av trä, ofta målat i vackra allmogemönster — vedförrådet, som tagits hemifrån, slädfällarna,
som ska tjäna som sängkläder, lastas ur. Männen köra hästen till
stallet, sörja för hans utfodring samt hämta vatten till kyrkkammaren. Flickorna öppna fönsterluckorna, göra en hastig städning och
se till att kaffepetter så fort som möjligt kommer på elden. Först
när kammaren blivit nödtorvtigt uppvärmd får man tänka på att
stilla sin hunger. Timmarna därefter ska man köpa, vad man under den närmaste tiden behöver i hemmet och fullgöra alla uppdrag,
man fått av sina hemmavarande grannar. Under tiden ha allt fler
och fler kyrkskj utsår anlänt. Och det tar sin tid att hälsa på gamla bekanta och stifta nya bekantskaper. Nu komma dagsnyheterna!
Mången hjärtans kär får nu efter lång väntan träffa sin utvalda. Och då till nyårshelgerna i regel någon guldsmed infann sig
och i en förhyrd kammare i all hast anordnade en guldsmedsaffär,
kunde det också hända att "han och h o n " där utbytte ringar eller
fästegåvor. Detta kunde aldrig ske i hemlighet. När kyrkfolket
nyårsdagen nådde sina resp. hem, var härmed "hemligheten"
spridd över hela socknen.
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Ganska tidigt på nyårsmorgonen kallade kyrkklockorna till aftonbön. Vid ungdomshelgerna fick denna ofta formen av ett ungdomsmöte, vid vilket talaren eller talarna gav de unga den andliga
vägledning, som de så väl tarvade — sökte lösa de livsproblem,
som mången ung man eller kvinna brottats med i ensamheten därhemma. Mer än en av de unga gick också under dessa dagar till
prästen och bad om ett enskilt samtal. Kunde pastorsexpeditionens
väggar tala, skulle vittnesbörden om allvaret i de ungas kamp komma oss att förstå, att det för mången ingalunda främst var behovet
av nöjen och förströelser, som fört dem till kyrkplatsen.
Så kom kvällen. Ofta ordnades en nyårsvaka i kyrkbyns bönhus. Men där kunde ju inte alla få rum. De övriga stannade på
kyrkvallen. De religiöst intresserade samlades i mindre grupper
i kamrarna, och samtalet rörde sig då ofta om någon f r å g a , som
behandlats vid aftongudstjänsten. De övriga roade sig. Förr i tiden hörde dryckenskap och slagsmål obligatoriskt till en ungdomshelg. Isynnerhet om några ynglingar f r å n grannförsamlingarna
infunno sig, var man viss om att kvällen för mången skulle komma att sluta i blod. Den äldre generationen i Burträsk kan nog ännu erinra sig, vad som låg i uttrycket: "Skråmarna ha kommit!"
Skråmarna var liktydigt med främlingar f r å n Skråmträsk inom
Skellefteå församling. D ä r fanns dock en ordningens upprätthållare: fjärdingsmannen. Och visst hade det ofta en lugnande in-
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verkan på sinnena när i larmet på kyrkvallen man hörde ropet:
"Fjärdingen kommer!".
Till kyrkans uppgift hörde det givetvis att upptaga kampen mot
såväl slagsmålen som dryckenskapen.
I ett visitationsprotokoll f r å n 1862 uttalas ett skarpt klander över
dem, som äro begivna på starka drycker, varjämte även lönnkrögarna få veta vad de äro värda.
Det kom dock den tid, när det ingick i folkmedvetandet, att det
var en skam att uppträda berusad. Därmed fick också kyrkhelgerna i Burträsk en annan och värdigare prägel över sig.
Svårare var det att bortarbeta den osed, som hörde till ungdomshelgerna och gick under namnet: "nattlopp". Seden att de unga
delade bädd torde vara mycket gammal och mycket vanlig. Det ansågs förr som en skam om en flicka blivit utan friare vid kyrkhelgen. De gamla torde dock ha haft rätt i sitt påstående att det i
regel icke ledde till osedlighet. Det bekräftas kanske mäst därav,
att antalet utom äktenskapet födda barn, i alla tider i Burträsk varit mycket ringa. Så långt statistik stått tillgänglig för mig, har
enligt denna antalet av dessa barn fördelade på 1,000 av folkmängden icke överstigit ett. För riket i dess helhet blir siffran under
motsvarande år något över fem.
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Hur kyrkan såg på dessa företeelser, som hörde samman med
ungdomshelgerna, f r a m g å r måhända bäst genom ett referat ur det
protokoll, som fördes vid en visitation, förrättad av biskop Martin
Johansson under 1890-talet. Däri heter det: "Kyrkobesöken vid
de s. k. ungdomshelgerna voro samkväm, vilka voro skadliga för
sedligheten. Om de förvillelser som mestadels följde med dessa
helger hade biskopen i dessa landamären hört framställas allvarliga bekymmer. Dessa helger saknade varje stöd i den heliga
skrift och kunde anses stå i strid mot densamma. De voro förkastliga till följd av de rika tillfällen, som de gåvo till synd och last.
Församlingen borde kunna bryta mot gammal sed. Det kunde ske
genom att de äldre följde ungdomen till kyrkan". — Men så enkelt var ingalunda problemet.
Tidigare hade prosten Brandell i Skellefteå gått i härnad mot
"nattloppen".
Kanske var kampen icke förgäves, ty 1895 kunde kyrkoherden i
sin berättelse skriva: "Bland den tänkande ungdomen ha nattloppen börjat anses som syndiga och skamliga".
För övrigt antecknades redan 1862: "Mot det sedliga tillståndet
inom församlingen är i allmänhet intet att anmärka."
Men vi återgå till nyårshelgen. Det nya årets första dag har
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randats. Man är tidigt uppe. Det har blivit kallt i kammaren.
Hästarna skola utfodras. Man måste stå helgdagsklädd, när klockorna kalla till morgonbön. Överallt höres ropet: "Gott nytt å r ! "
Skarorna — kanske något glesa i den tidiga morgontimmen —
samlas i templet. Gudstjänsten tar omkring en timmes tid. Redan kl. 10 samlas man ånyo i templet — nu till högmässan. Från
den kunde man inte gärna utebli. Det ansågs som en hederssak
att deltaga i gudstjänsten, när man rest till kyrkstaden. För övrigt
hände det nog, att det kunde bli ett korsförhör, när man kom hem.
Man ville ha reda på innehållet i text och predikan: man ville veta
tacksägelser och lysningar m. m.
En fullständig högmässa tog flera timmars tid. Man deltog i
regel f r å n början till slut. Halv tio mötte man upp till begravning
i bårhuset eller ute vid den öppna griften, där oftast flera hädan
gångna samtidigt vigdes till den sista vilan. Därefter följde skriftermål, altartjänst med predikan, nattvardsgång och oftast avslutades högmässan med brudvigsel. J a g kunde ju också ha nämnt, att
något, som kallas "barnakvinnors kyrkotagning" mycket ofta inledde gudstjänsten.
N ä r högmässan äntligen var till ända, hade man brått att anträda hemresan. Det gällde att bli den förste. Nu slocknade brasorna på de många härdarna, fönster och dörrar tillbommades,
man tillropade vänner och bekanta farväl — och så var man åter
på väg till vardagslivet och ensamheten.
I stort sett förlöpte givetvis även de äldres kyrkfärder på liknande sätt, dock fingo de prägel av djupare allvar och stillhet. Affärerna intogo dock helt naturligt en större plats vid dessa helger.
Närmare 20 gånger under året samlades man till kyrkhelg. Det
var för de flesta de enda avbrotten i ett liv, som präglades av arbete och möda och ensamhet i en grad, som vår tids människor sakna förutsättningar att förstå.
Vad gudstjänsten givit i sång och predikan samt högtidsmättad
stämning, lyste u p p den grå vardagen. Livets allvarliga f r å g o r
hade i religionen för mången nått närmare sin lösning, och vad som
återstod av obesvarade frågor, skulle man måhända erhålla svar
på när man nästa gång for till kyrkan.
Och ensamheten kändes inte så tryckande, när man ju vid kyrkhelgerna fick känna sambandet med församlingen på ett sätt, som
man endast kan känna vid en kyrkhelg i en kyrkstad.
Sant skriver därför församlingens förre kyrkoherde, R. Markgren: "Kyrkan är alltfort den betydelsefullaste maktfaktorn i församlingsmedlemmarnas liv. J a g är övertygad därom, att vad bäst
och ädlast finnes hos folkkaraktären inom församlingen, det har
kyrkan givit ur sina livskällor".
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Så ha medlemmarna av Burträsk församling under århundraden
slutit upp omkring kyrkan såsom det centrala. Den gamla kyrkstaden var släktenas hem vid kyrkan. Mellan kyrkan och kyrkstugorna ha de gått släkte efter släkte, tills de funno sin vila på den
kyrkogård, invid vilken deras kyrkstugor nu också funnit sina gravar i askan av den brunna kyrkstaden.
"Vi beklaga djupt förlusten av den kyrkstaden" skriver församlingens nuvarande kyrkoherde A. Wännman, "ej blott ur synpunkten av ärevördigt kulturminne, utan även med hänsyn till den stora
betydelse, som kyrkstugorna äga för de längre f r å n kyrkan boende".
Nu är den gamla kyrkstaden borta. De förbättrade kommunikationerna hade väl redan medfört en del förändringar ifråga om
tillslutningen till kyrkhelgerna. Och den nuvarande yngre generationen i Burträsk har måhända därför aldrig lärt sig att värdesätta den gamla kyrkstaden på samma sätt som vi äldre, vilkas
värdesättning en församlingsbo gör sig till tolk för, när han i ett
brev skriver: "Det har fällts många saknadens tårar inom församlingen inför ruinerna av den kyrkstad, som nu för alltid är borta.
Vi församlingsbor äro som får utan härbärge, och det finns nu flera tomma platser i kyrkan än förut".
Men känner jag allmogen rätt i min och mina fäders hemsocken,
är jag övertygad om att det bland den alltfort skall sägas: "Vi
medlemmar av Burträsk församling gå alla åt ett håll, och det är
till kyrkan".
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hingling och silkesstrumpor voro obekanta storheter vid 1800talets början. I stället var det andra modenycker, som beskattade allmogens tillgångar.
Hemslöjdsalster åsidosattes
för utländska varor. Sådant fick icke förekomma. Allmogens
hustrur, döttrar, pigor och män förbjödos vid 5 riksdalers vite att
använda siden- och utländska tyger. Däremot fick man gå i sidendukar eller sådana av bomullskambritz, om de icke voro större än
7 kvarter i kvadrat.

Brännvinet har i alla tider varit en svår stötesten i Burträsk. Givetvis är förhållandet numera trots kristidens demoraliserande inverkan åtskilligt bättre än under husbehovsbränningens dagar då
man på sockenstämma varnade för slöseri med spannmål vid brännerierna. I synnerhet slutade husförhören och de s. k. penningebröllopen med spritorgier och allt det onda, som sådant för med
sig. För att råda bot stadgades 15 riksdalers vite för husförhörsvärd, som bjöd mera än en sup och en brödskiva åt varje fullvuxen
man. Supseden var dock icke så lätt att avliva. Först 80 år efter
denna förordnings tillkomst kunde pastor i sin ämbetsberättelse
skriva: "Det forna syndiga bruket att bjuda brännvin vid husförhören har numera lyckligtvis i det allra närmaste upphört".
Penningebröllopen förde mycket ont med sig. Redan år 1817
bötfälldes den som lät bröllopshögtidligheterna fortgå längre än i
två dygn. Men den gamla folkseden med traditionernas helgd
över sig var svår att utrota. Ännu i våra dagar fortgå de ehuru i
en förminskad skala. Det kraftigaste angreppet mot dem gjordes
på 1840-talet av kyrkoherde C. J. Hammargren och kronolänsmannen Nyblad. Protokollet f r å n sockenstämma för den 11 maj
1845 ger en livfull skildring av dessa tiders folkliv och och bröllopsseder, varför den här i avskrift inflyter:
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"Protokoll hållet i Allmän Sockenstämma i Burträsk
den 11 Maji 1845.
§ 1.
§ 11.
Socknemännen hade blivit till i dag inkallade till allmän socknestämma för att höras, huruvida de ej vore benägne att överenskomma, antingen om någon inskränkning uti tiden för bröllopens hållande eller ock om ett fullkomligt upphörande med de vanliga penninge-bröllopen. Ärendet framställdes nu och yttrade därefter undertecknad ordförande, för att närmare giva sina bevekelsegrunder
tillkänna, ungefär följande:
" D å jag till i dag kallat socknemännen till allmän sockenstämma för att rådslå om någon förändring uti sättet för bröllopens
hållande inom församlingen, så har detta icke skett för att göra
ingrepp uti vars och ens enskilda hushållning, icke heller för att
neka någon den glädje, som man vid dylika glada tillfällen kan
hava att bjuda på, utan jag har tagit detta steg till följe av en mer
än 8-årig erfarenhet utav det myckna oskick, som vanligen förövas
vid de vanliga penningebrölloppen och det sedefördärv, som av dem
alstras, särdeles bland ungdomen och det uppväxande släktet. Det
är visserligen ett till sitt u r s p r u n g och syftemål ganska vackert och
berömligt bruk, att föräldrar och syskon samt andra anförvanter
och vänner samlas, för att vid bröllopstillfället medelst gåvor understödja det nygifta brudparet. D å man inträder i det förhållande, att man skall, som det heter, sätta fötter under eget bord, förskaffa sig bostad o. s. v., så är det visserligen gott att finna hjälpsamhet hos närskylda och vänner, varigenom man sättes i tillfälle
att grundlägga framtida utkomst och välstånd. Detta är penningebröllopens ändamål och i så måtto bör den gamla plägseden icke
ogillas, utan fastmer berömmas, men en annan f r å g a är, om detta
goda ändamål vinnes. Härtill vågar jag svara bestämt nej. Det
överflöd i mat och dryck, varmed bröllopen vanligen hållas och
fortfara i 3, 4 å 5 dagar, gör att omkostnaderna för dessa kalaser
betydligt överstiga summan av bröllopsgåvorna, då man avräknar,
vad föräldrar och syskon giva. Men icke nog därmed: dessa gåvor skola ock i sinom tid och efterhand återgäldas. Bröllopsskulder äro hedersskulder, så att den, som följt en annan till bröllops,
gör anspråk på samma tjänst tillbaka och vill således hava sina
penningar igen. De influtna bröllopsgåvorna måste på det sättet
tvenne gånger betalas, nämligen 1) genom ett kostsamt bröllop och
2) genom gåvornas återbärande. Dock är det ingalunda på miss-

hushållningen i ekonomiskt avseende jag förnämligast vill fästa
Socknemännens uppmärksamhet — och var och en äger att ställa
sin hushållning så, som honom gott synes — utan på det sedefördärv och ogudaktiga väsende, som följer med våra vanliga bröllop. Ty, huru går det merändels till? Först och främst vad brudparet angår, så vet man, att båda kontrahenterna, särdeles brudgummen, äro ivrigt sysselsatta flera veckor före bröllopet att bjuda,
truga, tinga och tigga ihop bröllopsgäster. Under veckorna fäktar
denne omkring i byarna och om helgerna i kyrkostaden, allt för
nyssnämnda ändamål. Och icke sällan ser man honom, ännu samma dag som bröllopet sättes, med brännvinskaggen under armen
sysselsatt att traktera, för att dymedelst kunna vinna och övertala
de mest obeveklige, vilket ock stundom lyckas, ty supen gör, att
man går, dit man eljest ej tänkt. Men mig synes det vara skamligt för en hederlig karl att taga mot penningar av en bröllopsgäst, som man på detta sätt lockat eller narrat. Dessutom är invigningsakten en helig och högtidlig handling, till vilken brudparet borde på bättre och värdigare sätt bereda sig.
Men huru går det då till vid själva bröllopet? Jo, knappt är
den heliga vigselceremonien förrättad, förrän ett överdådigt brännvinssupande begynnes med thy åtföljande stoj och buller, därvid
man f å r höra än svordomar, än otuktiga visor och än mycket annat
otillbörligt och oanständigt tal och skämt. Så fortfar man icke
blott en, utan flere dagar och återvänder sedan hem efter en illa använd tid och mer eller mindre sårat samvete. Sant är, att icke alla
bröllopsgäster förhålla sig så oskickligt, tvärtom länder det till
församlingens beröm, att de fleste uppföra sig ganska stilla och anständigt, men alltid finnes det någon eller några liderliga sällar,
vilkas umgänge inverkar högst menligt, ja, såsom ett förgift, en
pestsmitta på det övriga sällskapet, förnämligast de yngre däribland. Ja, jag vågar påstå, att mången yngling har vid bröllopstillfället insupit och grundlagt den ogudaktighet och sedeslöshet, som i framtiden haft med sig andeligt och lekamligt elände.
Om någon, på sätt nämnt är, uppfört sig oanständigt och oskickligt, så går det ej an att allvarsamt tillrättavisa eller driva bort en
sådan, nej, han måste fastmer bemötas med all möjlig artighet och
undseende, ty han har betalt sitt rum. Som sagt är, jag medgiver,
att de flesta bröllopsgäster vanligen uppföra sig ganska skickligt,
men månne det icke ändå är högst illa, att ett oanständigt och liderligt väsende kan få tålas och opåtalt gå för sig i ett sällskap av
kristna människor? Om också blott en enda person vid ett slikt
tillfälle uppför sig oskickligt och osedligt, så står det i sanning
högst illa till med gudsfruktan och goda seder ibland oss, om de
övriga ej bry sig något därom eller ock kanske le åt det dåliga uppVåsterbotten.

7

98
förandet. För övrigt, huru stridande är det ej mot både gudomlig
och mänsklig ordning att tillbringa flera dagar i sus och dus, i fåfänga, yppighet och sysslolöshet, huru syndigt att så överdådigt
förspilla Guds gåvor! Av vad som på ett bröllop förstöres skulle
flera fattiga kunna nödtorfteligen underhållas hela året om. Kan
man vara försvarad med en sådan hushållning, då man vet, huru
stort antalet är av dem, som ej hava bröd för dagen?
Med hänseende till alla dessa omständigheter och förnämligast
till följd av det fylleri, som vanligen förövas vid bröllopen, och den
osedlighet i övrigt, som av dem alstras, f å r jag härmed föreslå, att
socknemännen sluta den överenskommelse inom sig att helt och hållet upphöra med hållandet av penningebröllop samt stadga ett lämpligt vite för den, som denna överenskommelse överträder.
Härmed är ingalunda min mening att vilja hindra föräldrar f r å n att
vid sina barns giftermål anställa glädjefester och därvid inbjuda
vänner och anhöriga, men dessa gästabud böra ej vara beräknade
på neslig vinning eller lågt skryt samt icke räcka mer än en dag, så
att gästerna åtskiljas samma dag som vigseln skett. P å detta sätt
hållas bröllopen numera allmän inom en del av Skelelfteå, men
bröllopsgåvor komma därvid ej ifråga.
Skulle socknemännen ej vilja antaga detta förslag, så föreslår
jag, att inga bröllop må hållas längre än 2:ne dygn, räknat f r å n
brudparets sammanvigning. Detta vore endast ett förnyande av en
överenskommelse, som i kyrkoherden Wattrangs tid avslutades. —
Härefter och då socknemännen ej hördes vara beredde och benägne att besluta penningebröllopens totala avskaffande, yttrade herr
kronolänsman Nyblad, att det gamla bruket, efter hans tanke, säkert skulle med tiden och efter hand av sig självt upphöra, om socknemännen överenskommo och bestämde att intet bröllop får hållas
längre än ett dygn. Då flera av den talrikt församlade allmogen
hördes gilla detta förslag så upptogs det och framställdes till gemensam överläggning.
Efter en stunds rådplägning förenade sig socknemännen enhälligt, med undantag av bönderna Hans Larsson i Svarttjärn, Nils
Jacobsson i Bodbyn och Johan Andersson d. ä. i Gammelbyn, i den
överenskommelsen, att hädanefter ej något bröllop i denna församling f å r fortfara längre än ett dygn f r å n brudparets sammanvigning d. v. s. vid den tiden böra dans och musik ävensom övriga
bröllopsnöjen, helt och hållet upphöra och gästabudet upplösas.
Dock kan det naturligtvis ej vara värdfolket förment att till en påföljande dag såsom gäster i sitt hus behålla brudparets närmaste
anförvanter, helst när dessa äro avlägset boende. På det denna
överenskommelse skulle äga det eftertryck därmed åsyftas, ville
socknemännen stadga ett vite av (15) Femton Riksdaler Banco,
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vartill den gör sig förfallen, som bryter mot överenskommelsen.
Slutligen beslöts, att Konungens Befallningshavandes sanktion härå skulle sökas, vilken socknemännen hoppades ej skulle vägras, då
beslutet så nära rörer befrämjandet av sedlighet och god ordning
inom samhället. I händelse några flera ville reservera sig mot
beslutet, skulle de äga att därtill anmäla sig hos ordföranden före
nästkommande söndag, då detta protokoll justeras. Likväl yttrades
bland socknemännen den önskan, att beslutet måtte bliva bindande
för hela församlingen utan undantag.
Vid protokollets justering den 18 maj anmälde sig följande såsom reservanter emot det i 2:dra paragrafen i detta protokoll intagna beslut vad det stadgade vitet a n g å r : Johan Petter Nygren i
Gammelbyn, Olof Asplund i Åbyn, Johan Israelsson i Bodbyn,
Nils Petter Andersson i Åbyn, Anders Samuelsson i Bodbyn, Johan Fredrik Isaksson i Bygdeträsk, Anders Åman i Gammelbyn,
Samuel Sundquist i Åbyn, Vilhelm Nilsson i Lappvattnet, Johan
Burén i Strandholm, Olof Hansson i Gammelbyn, Johan Petter
Andersson ibm., Natanael Sandström ibm., Lars Olofsson ibm.,
Lars Andersson i Renbergsvattnet.
År och dag som ovan.
C. J.

Hammargren.

Å socknemännens vägnar:
Joh.

Burén.

Johan

Fredrik

Burwall.

Med besvärshänvisning uppläst från predikstolen i Burträsk
kyrka den 25 maj 1845, betygar
N. A. F l o d s t e d t .
v. komminister."
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Av Folkskollärare LARS NILSSON.

är den första inbyggaren slog sig ned i Bodbyn, vet ingen och
det torde ej heller någonsin gå att få reda på. En sägen, som
gått i arv till oss sena tiders barn, förmäler därom följande.
Den första nybyggaren var en lapp, som slagit sig ned i nuvarande Bodbyn och livnärde sig av fiske. En finne var ensam herre
på täppan i nuvarande Gammelbyn. En dag råkades dessa två
grannar i Gammelbyn, där de kommo i tvist om fiskevattnet. Troligen hade lappen gjort intrång på finnens område. Tvisten slutade med att finnen slog ihjäl lappen. Dramat skulle ha utspelats på den plats, som ännu heter Lappskatan. Efter finnen lär
ett åkerskifte mitt inne i Gammelbyn fått namnet Finnåkern, som
det ännu i dag bär.
H u r u mycket verklighet, som finnes bakom denna sägen, är ej
lätt att veta. Vad man med säkerhet vet är, att det än i dag är
goda fiskevatten kring Bodbyn och Gammelbyn och att våra äldsta
förfäder livnärde sig med jakt och fiske. Därför var fiskrika sjöar
för dem vad bördiga åkrar och en vacker skogstrakt är för oss.
Fiskaren och jägaren behöver en mycket större areal att livnära
sig av än bonden; avundsjukan är lika gammal som människan,
och den som ägde den råa styrkan, han hade då alltid rätten och
makten på sin sida. Därför kan mycket väl sägnen om finnens
och lappens uppgörelse med varandra i sina huvuddrag vara sann.
En "bodbyggare", som var utrustad med ett minne av mindre
vanligt mått samt dessutom stort intresse "för det som gammalt och
fornt varit haver", var den för någon tid sedan avlidne kyrkovärden
Jonas Fredrik Wallmark.
Han berättade en g å n g för undertecknad, att namnet Bodbyn
skulle komma av fiskebodar, som andra byars innevånare haft vid
den s. k. Andudden, där Bodträsket tränger ihop sig till älv. Han
hade hört berättas, att där synts tomterna efter dessa fiskebodar.
Ännu i dag är denna plats mycket fiskrik.
Stränderna utmed sjöarna och älven voro troligen förrän de uppodlats ängsmarker, där det gick lätt att få bete under sommaren
och foder under vintern åt de få kreatur, som fiskaren och jägaren
skaffade sig så småningom, och så blev det en bofast befolkning i
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vår by. Var de första gårdarna lågo vet ingen, men vad som gått
att få f r a m ur arkiven är, att Bodbyn med angränsande byar i äldsta tider tillhört Skellefteå församling. N ä r Burträsk 1605 bildade egen församling fanns i Bodbyn 9 bönder och i Lappvattnet 2,
samt i hela den nybildade församlingen 100 bönder. Uppgiften är
hämtad ur Bygdéns "Härnösands stift herdaminnen."
Bodbyn har vidsträckta utägor, s. k. urfjäll i Lappvattnet. Förklaringen till detta torde vara den att antalet bönder var så många

Kyrkovärden Jonas Fredr. Wallmark.

fler i Bodbyn än i Lappvattnet, men där f a n n s gott om självväxande ängar, som voro eftersträvansvärda; så passade bodbyggarna
på att lägga beslag på de herrelösa ängsmarkerna i Lappvattnet.
N ä r sedan avvittringen kom 1786 så kunde de åberopa gammal
hävd på sina utägor och behålla dessa trots att Lappvattsborna,
då så väl som nu haft ett gott öga till de präktiga jordområden,
som grannbyn äger på vissa ställen mitt inne i byn.
I Lappvattnet har frosten varit en svår fiende till korngrödorna
och framför allt till potatislanden, därför uppodlade byborna sådana inom Bodbyns ägor på Långnäset, där grödorna äro väl skyddade mot nattfrost, men vid avvittringen gingo dessa till Lappvattsborna.
Storskiftet ägde rum i Bodbyn mellan 1828—1834. Enligt skifteshandlingarna fanns det 1828 38 bönder i Bodbyn och vid av-
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vittringen 1786 25 bönder. Av dessa handlingar synes avvittringsförrättningen inletts med en tvist med bönderna i Gammelbyn
om äganderätten till Långnäset. Detta var ej så underligt, ty sett
f r å n Burträskets norra strand ligger en god del av Långnäsets yta
inom Gammelbyns markområde. Tvisten slutade med att denna
udde blev tillerkänd bodbyggarna. Vid storskiftet 1828 funnos andra tvister att slita och den digra samlingen av protokoll f r å n sammanträden med byborna och f r å n ägodelningsrätten tala sitt tydliga språk om att g r a n n s ä m j a n var utsatt för stora påfrestningar.
Likaså tala protokolls- och kartlösen samt samlingen av räkningar
f r å n lantmätare och godemän m. fl. ett tydligt språk om att en 6årig lantmäteriförrättning var en dyrbar historia för byns bönder.
P å grund av att byåldermansbefattningen har varit ambulerande mellan byns bönder, har byastämmoprotokoll och andra handlingar ej ansetts ha så pass värde att de fått följa med när befattningen. övergick till grannen. Därför finnas inga byastämmoprotokoll där man kan få rätt på huru bönderna levat sitt liv i gångna tider, men handlingar rörande fatitgvården inom byn äro bevarade f r å n 1870-talet. Av dessa f r a m g å r att byn varit delad i 4
rotar med var sin roteföreståndare. Bönderna inom byn byggde
stugor åt sina fattiga och försågo dem med det allra nödvändigaste.
Kostnaden för underhållet uttaxerades efter skatt. Staten för byns
fattigvård var ej stor på 1870-talet, mellan ett- och två hundra
kronor. Denna summa synes ha under en hel år täckts till god del
genom auktion på sjöfoder, vilken inkomst även utdelades efter
skatt. P å samma sätt var det väl ordnat i de andra byarna med,
men att även en fattigvård gemensamt för hela kommunen fanns,
visar en kommunalsedel för kyrkovärden Jon Jonsson i Kvarnriset
för år 1850.
Den upptar i fattigmedel 1 riksdaler 39 skilling banko. Slutsumman på kommunalsedeln är 6 riksdaler 19 skilling banko, omkring 9 kr. 29 öre. Det var ingen stor kommunalsedel för 1/4 mantal.
År 1849 erlades i kronoutskylder för detta hemman 22 riksdaler
6 skilling, men 1867 hade summan spungit upp till 45 riksdaler
11 öre och i kommunalutskylder erlades detta år 31 riksdaler 15
öre. År 1884 voro kronoutskylderna för samma hemman 36 kr.
65 öre.
Utom dessa utskylder ålåg bönderna att betala prästlön som utgick i kontanter, och klockarelönen, som erlades i form av ett skäl
korn f r å n varje bonde, oavsett om hans hemman var stort eller litet.
Dessutom skulle även varje bonde erlägga vart 3 :e år en kappe korn
till profossen eller tjuvpiskaren, vilken befattning innehades under en lång följd av år av en pensionerad soldat vid namn Knorr
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som bodde i Bodbyn, efter vilken en backe på landsvägen har sitt
namn.
En nog så intressant detalj är att likviden för ovannämnda skattesedel erlades delvis in natura. Smör har levererats för 2 riksdaler
banko. Kanhända detta var en privat affär mellan skattebetalaren
och uppbördsmannen, men de, som nu ivra för att bönderna skola
få betala sina skatter i lantmannaprodukter, kunna här få belägg
för att detta betalningssystem praktiserades år 1850. "Intet nytt
under solen", heter det.
Salpeterkokning, tjärbränning, pottaskeberedning och lasskörning voro de binäringar, som bodbyggarna under forna dagar idkade jämsides med jordbruket. I mindre frostlänta byar dit Bodbyn räknades indrogs rätten att koka salpeter tidigare än i de byar,
där frosten härjade. Därför ligger inkomsten av salpeterkokning
rätt långt tillbaka i tiden, då däremot det är knappt 50 å r sedan
staten upphörde med sina inköp av salpeter f r å n vissa byar i Lövånger.
Tjärbränningen var i forna tider en viktig inkomstkälla. Det
var ej endast f r å n byns egna skogar stubbarna brötos, vilka utgjorde råmaterialet till tjäran, utan bodbyggarna begåvo sig bort till
andra byars skogar för att där bryta och bearbeta tjärved samt bränna tjärdalar. Tjärtunnorna kördes till Kallviken, som var den
plats där burträskarna avlämnade sina varor före järnvägens tillkomst. Under sommaren var det en livlig lasstrafik mellan Kallviken och Burträsk och ett flertal av bönderna i Bodbyn voro flitiga
lasskörare. En av dessa berättar, att de brukade lasta två å tre
tunnor tjära ned till Kallviken och reste hemifrån på kvällen. N ä r
de kommo f r a m på morgonsidan till Kallviken, som ligger omkring
5 mil f r å n Bodbyn, så var det att lasta av tjärtunnorna och lasta
på mjöl och salt m. m. samt köra tillbaka till Gammelbyn under
dagen. Många brukade företaga f r å n 1 till 3 dylika resor varje
vecka. I skjutsersättning betalades vanligen 1 kr. pr tunna tjära
och 1 kr. för varje mjölsäck samt 75 öre för varje hektoliter salt.
Om tjärbrännaren själv levererade sin vara i Kallviken så var priset vanligen 12 å 13 kr. pr tunna. Men ofta brukade handlandena
i Gammelbyn köpa upp tjäran eller byta till sig den mot varor.
Pottaskeberedningen var även en inkomstkälla. I de vidsträckta
skogar, som finnas i byns utkanter, stodo björkarna täta. P å
hösten begav man sig dit och fällde dessa. Stammen kapades i
lämpliga längder. N ä r högen blev lagom stor antändes denna och
när det brunnit ut samlade man omsorgsfullt ihop askan i en säck.
Så fortsatte man att bränna tills man fått ett tillräckligt stort förråd
av aska, som forslades hem. Där hällde man denna i ett kärl, en s. k.
"lutrast" och slog vatten i denna. N ä r detta om en stund förvand-
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lats till lut slogs denna i en stor gryta, och så bar det till att koka
ända tills vattnet hade kokats bort och endast en bottensats kvarstod. Denna tog man noga reda på. Så fortsattes lutframställningen och kokningen tills askförrådet omvandlats till pottaska.
Denna genomgick en sista förbättring s. k. "kalcinering", som
bestod i att den gråa massan lades in i den starkt upphettade bakugnen, där färgen övergick f r å n grått till vitt. Så var pottaskan
färdig att säljas. Ibland hände det också att man forslade kärl

Änkan Fredrika Boström, Bodbyn.

och gryta till skogen, och där anlades "fabriken' för pottaskeberedningen.
Brännvinsbränning hörde ej till inkomstkällorna i vanliga fall
men väl till husbehovsarbetet, sådant som skulle utföras varje höst.
Om detta berättade den år 1930 avlidna änkan Fredrika Boström,
då hon fyllde 93 år, följande:
— Vi togo kokt potatis och hällde den i storkärnan tillsammans
med vatten. Sedan bar det till att kärna tills det hela förvandlats
till en vällingliknande massa. Denna slogs i ett kar och så fortsatte vi tills karet var nästan fullt. Så blandades malt i potatismassan och sedan lades ett lock på karet och innehållet fick stå i
värmen och jäsa några dagar. Sedan togs av denna massa och
slogs i pannan, som hade tvenne långa rör, vilka lutade snett nedåt
och gingo genom en så, som var fylld med kallt vatten. Kring
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pannans lock smetades lera, så att det skulle vara riktigt tätt. Så
bar det till att koka, och den förtätade ångan utgjordes av brännvin. Det som återstod efter kokningen av innehållet i pannan kallades dränk. Med det utfodrades korna, som därav blevo feta och
granna. N ä r hela karets innehåll blivit sönderdelat i dränk och
brännvin, togs brännvinet och kokades om på nytt. Detta kalladet att klarna det. Nu var det färdigt att användas till förtäring.

I helg och

högtid.

I våra förfäders strävsamma och enformiga liv blev det avbrott,
när högtider stundade. Då såväl som nu rustades väldeligen före
julen, men anordningarna voro annorlunda.
Den helt nyligen avlidne torparen Ulrik Sundström berättade
härom då han fyllde 80 år följande:
"— Nu stundar julen och jag erinrar mig livligt huru denna högtid firades i min barndom. Före julen bakades bullar av sammalet
rågmjöl. Degen fick stå länge och jäsa och för att den skulle
hålla sig varm bäddades den ned i sängen. Sängkläderna bibehöllo också en lång tid efter jul lukten av jäst deg. Rikligt med
brännvin skulle också anskaffas till julen, ty sådant var tidens
sed. Detta inköptes antingen hos handlanden eller också skaffade
man sig det hos en och annan som sysslade med lönnbränning.
N ä r husbehovsbränningen blev förbjuden förseglade länsmannen
brännvinspannorna. Men denna försegling kunde brytas och pannan tagas i bruk. Efter användandet iordningsställdes sigillet på
nytt utan att länsmannen kunde märka något, om pannan av honom
undersöktes. Men om händelsevis någon skvallrade ur skolan, då
blev det böter.
En julafton voro min bror och jag i skymningen till en dylik
lönnbrännare och hämtade där en 7 kannors kagge. Gubbarna
besökte varandra och drucko hela julhelgen och den räckte till Tjugondedag Knut. Vid de stora ungdomshelgerna i Gammelbyn förekom ytterst sällan bråk, trots att flertalet voro berusade."
En annan av det gångna släktet, änkan Gustava Lindgren, som
i sin krafts dagar ofta tjänstgjorde som kokmor vid bröllop och begravningar, berättade på sin ålders dagar bl. a. följande:
"— Det längsta bröllop jag varit med om räckte i 7 dagar.
— Vad sysslade gästerna med alla dessa d a g a r ? f r å g a d e jag
nyfiket.
"— Jo, första dagen reste brudparet till prästgården för att vigas.
De hade då två uppassare med sig; det var dock mera vanligt och
även högtidligare att prästen hämtades till bröllopsgården och där
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förrättade vigseln. Efter den högtidliga akten åts middag. Till
denna inbjöds ofta prästen som hedersgäst, men om rikligt med
brännvin förtärdes brukade man ej bjuda prästen stanna över middagen."
— Vad åts och dracks vid en sådan middag?
"— Lutfisk, soppa, stek, kräm, hembrygd dricka, brännvin och
kaffe. Efter middagen vidtog dans till tonerna av fiol. N ä r man
svängt om, så man behövde en stunds vila, bjöds det på kaffe med
storkringla. Kl. 1 på natten serverades toddy åt männen och kvinnorna fingo vin. Vid 2- å 3-tiden förplägades gästerna med smör-
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gås, varefter dansen fortsatte tills på morgonen då "kvällsmålet"
serverades, bestående av smörgås, blodkorv och sötsoppa. Sedan
gick man till vila. De av gästerna, som ej sängplatserna räckte till
åt, hade man bäddat en "flatbädd" på golvet för. Denna räckte
tvärs över ett av rummen. Ungdomarna hade parat ihop sig både
på "flatbädden" och i sängarna och det "friades" rätt allmänt. Vilan och ron vid den älskades sida kom ej att räcka alltför länge, ty
redan vid 1 O-tiden bjöds det på kaffe med bröd på sängen. Därefter blev det uppstigning och vidare att äta frukost. Så blev det
dans igen och mat med brännvin; vid 10- å 12-tiden på natten gick
man till vila igen. Så fortgick det sju dagar långa bröllopet.
Vid en dylik samvaro kunde inmundigas en väldig mängd brännvin. Ett fat på 100 kannor (omkring 262 liter) brukade tagas hem
och större delen gick åt. Det var dock mindre vanligt att någon
blev redlös. Vid hemresan fingo gästerna med sig en "styrketår"
på vägen. Vid gravölen voro maträtterna ungefär som vid bröllop.
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Vid middagen serverades dock sprit i mindre mängder. I vardagslag var kaffe mycket sällsynt, man tog en sup brännvin och bjöd
den besökande på en sådan, ungefär som man nu tager och ger en
kopp kaffe."
Historier
F r å n ofredsåren
H ä r några sådana:

från

1808—1809

ofredsåren.
berättas en hel del hörsägner.

Änkefru Gustava Lindgren, Bodbyn.

En patrull kosacker hade blivit överfallna och dödade i Gammelbyn. En av kosackerna hade lyckats fly och rapportera överfallet till Skellefteå, där huvudstyrkan hade sin förläggning. Följden blev att en straffexpedition ankom, som hotade att bränna kyrkan samt vidtaga en hel del andra straffåtgärder om ej den skyldige kunde utlämnas. Befälet för expeditionen begav sig till den
dåvarande länsmannen Burström, som då bodde i Risnäs. Hans
f r u öppnade salsdörren för officerarna och bjöd dessa att stiga
in samt undfägnade dem på bästa sätt. Delvis på grund av det
vänliga bemötandet skingrades den hatfulla stämningen, som vilade över bygden, så att kyrkan ej brändes. Det, som säkerligen
mest bidrog till denna lyckliga utgång var, att den skyldige kunde
anträffas och utlämnas. Det var en gammal soldat. Om hans slut
g å r flera sägner. En förmäler, att han bands efter en häst och på
så sätt tvingades att springa tills han stupade, varefter han fick
tjänstgöra som mål för soldaternas kulor.
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Det var tur för länsmannen, att hämnden kunde utkrävas på
den skyldige, ty i annat fall skulle han med sitt liv fått plikta för
det brott, som begåtts inom hans distrikt. Men något materiellt
skulle burträskarna få offra. En större mängd kor måste bönderna utlämna utan ersättning. Det berättas, att i Bodbyn samlades
korna f r å n de olika gårdarna på gårdsplanen, där nu Lindahl bor.
Kossan f r å n det hemman, som nu innehaves av Johan Nilsson,
tyckte ej om den ofrivilliga fångenskapen, utan tog helt resolut och
simmade över älven samt kom så nedanför sitt hem, och ryssarna
brydde sig ej om att återskaffa rymlingen, och därför undgick hon
att dela sina kamraters öde. N ä r den ryska straffexpeditionen lämnade Bodbyn, brände den älvsbron.
Så kom då fredslutet mellan Sverige och Ryssland. Detta kom
till stånd så sent på hösten att den ryska hären måste inkvarteras
här och var i bygderna över vintern. N å g r a 100-tal man blevo inkvarterade i Bodbyn. Bönderna skulle visserligen ha ersättning
för detta, men denna var säkerligen ej så rikligt tilltagen. Befälet
slog ned sina bopålar hos den bonde, som innehade Johan Nilssons hemman. Den dåvarande ägaren var en av de nuvarandes
förfäder. Gårdsbefolkningen hade det bra; ryssarna betalade vad
de erhöllo och de voro förskonade f r å n soldaternas tjuvaktighet,
som befolkningen i andra gårdar var utsatt för. N ä r det ryska befälet fick sitt begär efter brännvin tillfredsställt så sade de "dolera
dobra kamrater" och blevo blödiga och kärvänliga.
Den nuvarande Hedlunds vedbod och mangelbod utgjorde då
mangårdsbyggnaden och stod där nu logen står. I denna voro inhysta 12 å 15 man. Så skulle dessutom gårdens egen befolkning
bo där. Så nog förstår man lätt att trångboddheten var stor; om
man därtill också tar i betraktande att det var fientliga inhvsingar
som ej frivilligt mottagits. Med hänsyn till ryssarnas kända benägenhet för smuts och ohyra samt dessutom gästernas lust att
snatta när de kommo åt, kan man lätt förstå att det ej var med blida känslor man såg på ryssarnas vistelse därstädes.
N ä r våren 1810 kom, begåvo sig de flesta ryssar iväg för att
sjöledes fraktas över till sitt hemland men n å g r a av dem hade fått
lust för det fria liv de fått leva och stannade kvar. En av dem brukade gå omkring i Bodbyn och skrämma kvinnor och barn samt
livnärde sig med stöld när han kom åt. N å g r a modiga bondgubbar beslöto en dag att ge honom en minnesbeta så pass grundligt
att han skulle finna vistelsen i byn mindre trevlig. En dag hade de
träffat på honom strax nedanför nuvarande folkskolan och där hade de mörbultat honom grundligt, bl. a. hade de fått tag i ryssens
långa skägg och slitit bort en del av detta. För att rädda sitt liv
lämnade han gevär och ränsel samt flydde f r å n sina antagonister.
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Senare blev bajonetten omsmidd till en brödkniv och gevärspipan
användes till spisstolpe ännu i dag i en av byns gårdar.
Nödåren.
Vi lämna så dessa ofredsår, som hos ett gånget släkte lämnat
kvar så många dystra minnen och förflytta oss till ett annat märkesår, som även har inristats i minnet hos våra förfäder, nämligen
nödåret 1867.
Det året kom sommaren så sent att midsommardagen låg Tarsnäsviken, en vik av Burträsket, full av is. Ersmässdag den 18 maj
körde en bonde f r å n byn ett lass plank till Bureå och hade gott
slädföre dit. Frosten kom tidigt på hösten och denna blev så
regnig att det ej gick att få torrt den fattiga korngröda som kunde
skördas. Från Lövånger berättas det, att man måste elda i bastun
för att där torka grödan.
Hos inspektor W. Wallmark finnas almanackor bevarade f r å n
1818—1870. Dessa äro hophäftade samt dessutom finnes i samtliga insatt ett blad för anteckningar mellan varje blad i almanackan.
A dessa finnas en del nog så intressanta väderleksanteckningar,
som i all enkelhet ge en skrämmande bild av de ogynnsamma väderleksförhållandena, som voro rådande under åren 1866—68.
Under 1866 äro föjande uppgifter om väderleken antecknade:
Bar jord och blå is till den 9 jan.
Den 15 febr. 28 grader kallt.
Den 25 febr. 29 grader kallt.
Hela fastan kall mellan 28—30 grader (fastan inföll detta år
mellan den 11 febr.—31 mars).
April.
Första dagarna av denna månad började med tö och vackert väder.
Maj. Hela denna månad kall med nordostlig vind, den 25 maj
kall väderlek, blåst f r å n nordost, snö hela dagen, på morgonen var
jorden betäckt med snö.
Den 1 juni börjat så.
Den 13 juni släppt ut korna.
Den 23 juni slutat så.
Den 3 aug. regn, som fortfar att falla i ett till den 18 aug., då
det fortfarande regnar ett förfärligt vatten. Det började regna den
3 aug. och slutade icke förrän den 8 sept. och under denna tid var
det ej mer än 3 regnfria dagar.
Den 14 sept. dimma och regn. Regn f r å n den 3 aug. till den 29
sept.
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Därmed slutar väderleksanteckningarna för 1866. Men man kan
av dessa förstå att skörden måste ha blivit mindre god och framför
allt synes det ideliga regnandet i högsta grad försvårat möjligheten
att få korngrödan torr och även mognaden av denna. Detta torde
till en del förklara den fruktansvärda brist på livsmedel, som var
rådande under det stora nödåret 1867, varom följande finnes antecknat:
Den 22 maj kl. y 2 12 på dagen var det 1 grad kallt med vinden
f r å n nordost. Stickbuskarna stå ännu stångraka på träsket och snö
helt vid 1 y 2 alns d j u p ; den 25 m a j : kall blåst och aldrig töat, alldeles fullt körföre, snödjup 1 % aln. Den 24 körde vi på landfast
is, och ingen stickbuske var löstinad. Den 1 juni kört isen med
gott slädföre. Den 17 juni blev träsket rent f r å n is och den aftonen stark storm och mycket regn. Den 19 juni: släppt ut korna,
snö i skogen, icke löv, icke blåbärsblad och intet gräs. Den 20 juni
börjas så. Den 28 juni slutat så. Den 8 juli varit till Skellefteå
och köpt 15 fot korn för 55 riksdaler. Den 23 juli börjat slå. Den
19 aug. var en del åker icke skjuten eller gått i ax. Natten mot
den 21 aug. kallt. Natten mot den 3 september var det en förfärlig
frost, men dock ej någon synnerligen stor skada gjorde frosten i
Kvarnriset, men på andra ställen är det bortfruset. Natten mot
den 6 sept. var en frostnatt, 1 y 2 grad kallt, rim låg på jorden till
kl. 7 fm. Den 6 sept. slutat slå. Den 24 sept. snö på oskuren
åker med 3 kalla nätter. Den 27 slutat skära. Den 4 okt. på aftonen började ett ruskigt yrväder f r å n nordost, som fortfor till den
6 okt. på aftonen, då det natten mot den 7 blev så kallt att marken
låg snöbetäckt till den 9:e, då det började ett sydostligt regn, som
fortfor till den 12:e, då det blev torrväder till den 14:e, men då
började ett dimväder, som icke var avslutat den 20 :e och huru länge
det håller vet ingen. Den 19 och 20 dec. 35—37 grader kallt.
Därmed sluta väderleksanteckningarna för 1867.
För 1868 finnes följande antecknat: den 24 jan. 40 grader kallt,
den 18 och 19 febr. blidväder, den 20—30 mars töväder, den 15
maj blev träsket rent f r å n is med 21 grader varmt i skuggan. Den
19 maj börjat så. Den 17 aug. börjat skära. Den 3 sept. slutat
skära.
Sedan finnes ej mer antecknat om väderleken under 1868, men
av ovanstående f r a m g å r , att de ogynnsamma väderleksförhållanden, som varit rådande under 1866 och 1867, voro huvudorsaken
till att skörden slog fel dessa år. P å grund av att 1866 års skörd
misslyckades, blevo de förråd av spannmål, som funnos lagrade
här och var, länsade. N ä r då året därpå blev ännu sämre, så stod
nöden för dörren och faran för att svälta ihjäl var överhängande
för många, ty kommunikationerna med andra landsdelar voro av-
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brutna hela vintern, och under sommaren var sjöfarten rätt så oregelbunden. N ä r skörden slog fel i våra bygder, så var befolkningen
van att dryga ut födoämnena med att blanda bark och annat "nödfoder" i brödet. Men ingen kan leva endast av bark och islandslav m. m., utan något mjöl måste det vara till dessa "fodermedel",
om man skulle kunna få till stånd en deg, som gick att baka bröd
av. Men huru få tag i det nödvändiga mjölet under den långa,
kalla vintern, då handlarnas förråd voro tömda, och även plånboken mer än lovligt t u n n ? Det var ett problem, som våra förfäder
måste lösa. Om huru detta löstes berättade den förra året avlidne
torparen Ulrik Sundström för undertecknad, när han fyllde 80 år,
följande:
"Det stora svagåret 1867 slog skörden fullständigt fel. Vintern
kom så tidigt att det fartyg, som skulle hitföra den spannmål kornmunnen hade inköpt, ej hann längre norrut än till Ratan. Under
vintern blev det en livlig transport därifrån. Hit kommo köpmän
ända från Piteå och Luleå. Min bror och jag voro till Ratan sju
gånger under vintern. Det f a n n s så mycket resande på vägen dit,
att stallrum ej kunde beredas alla hästar där man låg över på natten. I ersättning för den 7 mil långa resan erhöllo vi en fot korn.
Spannmålen inlämnades i sockenmagasinet i Gammelbyn. D ä r i f r å n
utlämnades den mot skuldförbindelse till bönderna och de fattiga
fingo den till skänks. Även mjöl utdelades därstädes.
Sedan man
fått tag på detta brukade man begiva sig till någon gård i Gammelbyn för att koka sig en gröt och därmed stilla den värsta
hungern."
Spannmålspriserna voro höga, en räkenskapsbok f r å n denna tid
upptager följande priser: 1867 hade betalats för en tunna utsädeskorn 20 riksdaler, 1868 kostade lika mycket av samma vara 23 V4
riksdaler samt 2 fot r å g 10 riksdaler. Som jämförelse på huru
högt penningevärdet då stod kan nämnas, att 1869 betalades i lön
till en piga 23 riksdaler och till en dräng 60 riksdaler. Således
var årslönen för en piga och betalningen för en tunna utsädeskorn
samma summa, men det är lätt att förstå att priset på utsäde måste
vara högt missväxtåren 1867—68.
Bläddrar man vidare i denna räkenskapsbok, så finner man att
priserna varierat under årens lopp. 1848 hade pigan Kajsa Johanna Andersson i lön 20 riksdaler banko, 1814 kostade en halv
tunna vinterråg 5 riksdaler 32 skilling, 1818 betalades för 3 kannor brännvin 4 riksdaler banko. 1848 såldes 2 pund smör för 12
riksdaler 14 skilling banko; således i vårt mynt drygt 1 kr. pr kg.
År 1851 avlönades en slåtterarbetare för 6 dagar med 3 riksdaler
— 50 öre pr dag.
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Sågar.
Den kristid med låga priser och missväxt, som var rådande omkring åren 1867—68 efterträddes av en tid av högkonjunktur på
1870-talet. Efter fransk—tyska krigets slut, blev det stark efterf r å g a n på trävirke med höga priser. Detta återspeglas även i Bodbyns historia. Sågen i Kvarnriset flyttades och ombyggdes åren
1870—71. Förut hade den stått omkring 800 meter ovanför den
plats där den nu står. N ä r denna såg var byggd finnes inga uppgifter om, men den hade endast ett blad i ramen. Detta var handsmitt och mycket tjockt, så det blev ett centimeterbrett spår i stocken, men då sågade man endast ett spår genom denna; yttersidorna
bilades och så fick man plankor till golv och tak.
N ä r den nya sågen blev färdig 1871, ansågs denna anläggning vara så märkvärdig att en hel mängd intresserade begåvo sig
dit för att bese den. En olägenhet som vidlådde denna såg var,
att den endast kunde gå höst och vår, men trots detta sågades mycket virke där, som sedan forslades med häst till Gumboda eller också till Skellefteå, för att sedan fraktas till utlandet.
Den nuvarande sågen är byggd 1910 på den gamlas plats, men på
grund av motorsågar och sågens i Lappvattsheden större förmåga
att såga virke för utskeppning, har Kvarnrissågens betydelse minskats. Där är det nu endast något husbehovsvirke som försågas.
Kvarnar.
Namnet Kvarnriset härleder sig säkerligen av de många s. k.
skvaltkvarnar, som funnits där. Det lär där ha funnits ej mindre
än 5 dylika, dessutom fanns en i närheten av Bodbyns fäbodar och
en i Lappsjön. Av dessa var en utrustad med siktanordning, där
man kunde få sådorna skilda f r å n mjölet. Ett dylikt mjöl användes
till finare maträtter samt att koka gröt av. En olägenhet, som vidlådde dessa kvarnar var, att de endast voro i g å n g höst och vår vid
högvatten i Kvarnrisbäcken. Men bodbyggarna hade även en kvarn
till, som var i g å n g hela året om. Den f a n n s i Lappvattsheden.
D ä r hade även gammelbyggarna en kvarn i närheten. Båda voro
skrädkvarnar, d. v. s. utrustade med siktanordning. Rättigheten
för varje bonde att få där förmala sitt korn under ett dygn återkom
med bestämda mellanrum. I Gammelbyskvarnen var det 64 dagar
mellan varje kvarndygn. Det var en hel del förarbeten för att fara
till kvarnen då, så det gick ej så lättvindligt som nu, när man endast tröskar, slår kornet i en säck och kör till kvarnen för att inom
om n å g r a timmar där få spannmålen förvandlad till mjöl. I gam-
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la tider var det annorlunda, tröskningen tog lång tid. I äldsta tider har detta skett med slagor i kornlador; då fick man utnyttja
alla dagar under förvintern, åtminstone när väderleken var torr
och kall, ty då gick det lättare att få kornen ur axen än vid blid
och sur väderlek. Ett stort steg framåt för att underlätta tröskningen var när rundlogar började byggas och tröskbultar kommo i
bruk.
En säregen byggnadsform för Burträskbygden är den egendomliga takresningen på rundlogarna, s. k. "kåtaröse" som dock ej lär
vara den ursprungliga byggnadsformen.
Men även tröskning med bultar måste ske vid lämplig väderlek
och vid " s v a g å r " samt när säden var dåligt torkad, var det svårt
att få kornen ur halmen.
Sedan tröskningen väl var skedd, skulle " d r å s a n " d. v. s. allt
det som fåtts ut f r å n säden kastas, d. v. s. agnarna skiljas f r å n säden. Detta skedde för hand i äldre tider. Man måste passa på
när vinden blåste mot logdörren. Då kastade man " d r å s a n " i riktning mot vinden med en kastskyffel. Av tyngden kom kornen närmare dörren och agnarna stannade i närheten av "kastaren". Sedan skulle spannmålen torkas i bastun. Torkningen var förenad
med mycket arbete och tillsyn och först när allt var kruttorrt, kunde man bege sig till kvarnen försedd med matsäck och "hacktel"
för att hacka kvarnstenarna. Den övre av dessa vändes på så sätt
att en stock sattes in i 'ögat" och så fick man med tillhjälp av spett
bända tills kvarnstenen var vänd. Arbetet med detta var besvärligt och ej heller riskfritt, om greppet släppte, därför var det en
stor vinst, när under senare tiden "domkraft" byggdes in i kvarnen
för stenens lyftning och vändning. Kvarnarna i Lappvattsheden
revos 1884, när den nuvarande kvarnen byggdes där. Den sista
av kvarnarna i Kvarnriset revs under kristiden, när en mindre kraftstation anlades intill sågen.
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1) Mantalslängd för nedanskrivne år angående Ljusvattnets by
uti Burträsk sochn Västerbottens län - Åhr 1660.

Erik Jonsson . .
Joen Nilsson . .
Anders Olsson
Öggiell piga . .
Olof Larsson
Johan Simonsson
Mariet piga
Nils Pedersson
Erich Olsson . . .
6

6

1

Nummer

2) Ur Jordebok för Västerbottens län år 1700
Burträsks socken.
Ljusvattnet

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jöens Olofsson . . .
Anders Andersson
Joen Joensson
Håkan Matsson . . .
Erik Joensson
Erik Andersson . . .
Michel Nilsson . . .
Simon Johansson . .
Erik Philipsson . .
Nils Joensson . . . .

Gärdemantal
sk.

7»
V«
7*
S

krono

Årliga räntan
silfwermynt
daler öre

—

2
2
2

—

1

—

/l6

- -

—

/l6

—

—

78
'/16

—

1

—

2

7

—

1

S

SJ

Va

7
7
18
9
30
30
29
7
3
20

penningar
221/»
221/s
4

4 /5

275
2975
294/a
157&
227s
237io
137s

"

Ii

Olof Nilsson

12

Per Michelsson . . .

3

/l6

V*

—

—

1

30

2975

9

27 s

H : r Öfwerste leutnanten
på dess Beställningzlöhn anslagne.
| C ro n an behåldne.
j p å Öfwerstel. Bestellning.
j c a p t . Lieutnant tilldelt . .
Optaget af öde 15565 3/32
mant. och njutit 3 åhrs
frihet. Sedan skattat.
1690 tilldelat länsman
Joen Håkansson på dess
lön.
På Ö f w e r s t k s beställning.
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3) Arfvodes Räckning för Rå Liniernes upgående emallan Liusvattnets Bys skatteskog och Krono Allmenningen
i Burträsk socken.
rt

1
7
1
1

Riks G ä l d s m y n t

Bank specie

O

Rdr

Skiuts från Gamviken vid Skellefteå Kyrka
till Liusvattnets by som är 3 mil för 2:ne
hästar a/ 16 sk. banko
Resedag
Dagar upgådt Rå Linierne a/ 32 B 2
Till Chartors och Beskrivningens förfärdigande
Skiuts tillbaks lika som f r a m . .
Resedag
Summa

1

—

4

32
32

—

r.

Rdr

sk.

1
1
7

24

—

—

—

—

—

—

—
—

32

—

—

—

32

—

1
1
1

8

32

—

13

4

16

—

5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1
—

Kronans hälft
4,16—6,24
Byamännens dito
D:o kokpengar för 2 resedagar
32—1
a/ 16 sk
Häraf Belöper på Byamennen efter theras
innehavande skatt nemligen
10 2/;, skel
Anders Eliasson
Olof Persson
10 Va „
Olof Eliesson
10 Va „
Abraham Eliesson
8
Hendrik Andersson
8
Nils Mickelsson
11 V» „
8
Anders Andersson
8
Staffan Persson
4
Olof Andersson
Lars Nilsson
10 Vi
14
Olof Olofsson
14
Lars Larsson
14
Johan Buren
Häradsdom. Anders Andersson 14
Johan Nilsson
8
12
Pehr Andersson
10
Jon Östensson
6
Mickel Östensson
12
Jon Olofsson
14
Samuel Zackrisson
Nämndem. Johan Zackrisson . 14

sk.

—

222 Summa

-

|

r.

—

—

24

—

—

—

—

-

6

24

—

7

24

—

17
17
17
13
13
18
13
13
6
17
22
22
22
22
13
19
16
9
19
22
22
7

4
4
4
—
—
—
—

—
—

9
9
9
9
—

24

Betaladt som qvitteras:
Liusvattnet den 4 sept. 1804.
Fredr.

Sundström.

6
3
9
6
9
9
8
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Ovan avtryckta trenne dokument — liksom det närmast följande,
i avskrift meddelade av J. A. Nyström, Ljusvattnet — äga betydande intresse bl. a. på grund av att de tillåta oss följa befolkningstillväxten i en Burträskby under nära två sekler. Vi se, huru de
sex bönderna från 1660 blivit fördubblade i antal vid detta sekels
slut, och hur ytterligare 100 å r senare siffran växt, så att antalet
skattelagda hemman å r 1864 är icke mindre än 21 stycken.
Den f j ä r d e gamla handlingen torde vara rätt unik. Den härrör
f r å n 1675 och meddelar en s. k. "förskoningslängd" över sådana,
som av ett eller annat skäl befriats f r å n skatt under året. Vilken
sällsam genrebild målar icke detta dokument f r å n en liten by i
storhetstidens Sverige! Skall man kalla den medaljens baksida,
denna bild av ett härdigt folk, "som frös och svalt och segrade tilllika"? —
4) Ur 1675 å r s Verifikationsbok för Västerbotten.
Förskoningslängd af Burträsk Sochn
för år 1675.

Hufwudskatten

Förskoningen

Liuuswatnet.
T:r

skiäl

4

—

1

6

1

4

2

II.

T:r

skiäl

Joen Nilsson ähr nästan blindh hafwer många småå
barn och ser sigh inte annat före än allesammans
swelta ihiäl, intet sådt
Nils Olofsson Soldat stadder i Fiendeland sielf och
hustrun hemma i stoor fattighdomb
Nils Pädersson sen gammal förlammat knecht som
hafwer mist sin hand för fienden, tigger sigh
födan
Johan Andersson slät öfwergifwit hemmanet och
uthgått till 3 mans knecht men en knechthustru
emothaget hemmanet. Och därav något bärgat i
detta åhr hwilken ähr mycket fattig

Överenskommelse

om kreaturens
Åbyn 1795.

sommarboflyttning.

Utdrag af Domboken, hållen å laga Tinget med Löfångers och Burträsks socknars Tingslag den 31. Martii
1795.
§ 88.
S: D : Vid företagande af Nämndemannen Hindrik Perssons i
Åbyn jemte följande Jord och Hemmans ägares derstädes, Olof
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Persson, Klockaren Fredric Fledström och Anders Hedström, emot
Bönderne Anders Persson, Anders Östensson, unge Lars Andersson, Nils Andersson, Per Jonsson, gamle Lars Andersson och Nils
Persson i samma By, om Boskaps flyttning instämde talan;
Förekommo dessa Parter dels i egne personer, dels genom inbördes fullmäktige, förklarades sig ense derom, at alla skola boflytta med sin Boskap sju dagar efter Midsommaren, på en ock
samma dag, den 1 :ste Julii hwarje År, utan at efterlemna hvarken
större Boskap eller Ungnöt hemma på samfälta Utmärker, samt den
21:sta i berörde månad likaledes återflytta til hemskogen; dock at
då Högtider å förenämnde Boflyttnings dagar inträffar, Boflyttningen ej sk jer förr än nästa dag derefter, då som sagt är alla Parternas Boskap skall följas åt, ock det wid En Riksdaler Trettiotvå
Skillingars wite för den av Parterna, som egenvilligt uti ena eller
andra fallet häremot bryter; Hvilken öfverenskommelse, såsom bidragande till Skick och Ordning, H ä r a d s Rätten uppå anhållan aktade skjäligt til Parternas efterlefnad gilla och fastställa. År och
dag som före skrifvit står:
P å H ä r a d s Rättens vägnar
Carl Fredr.

III.

Överenskommelse
Kvarnbyn

Furtenback.

om
kvarnordning.
1827.

Till Bibehållande af god Ordning, hafva såväl underskrefne
Quarnbys Byamänn som ock samtelige Quarnlottägare därstädes
upprättadt följande förening: —
1 :o) Budkafvell till Byastämma, Quarnlagning eller annat arbete, skall af Åldermannen utskickas Trenne dagar förut, enär tiden
sådant tillåter; Men i händelse af förefallande omständigheter,
som icke dröjsmål tåla kan, och likväl fodrar Byamännens gemensamma utlåtande, skall han äga magt dem genast sammankalla;
Och skall den som hindrar Budkafvelens fortgång, eller icke efter
en tima f r å n den utsatta tiden på vederbörligt ställe sig infinner
till Bys Cassan böta Trettiotvå Skillingar Banco, samt sedermera
vara nöjd med de närvarandes beslut.
2:o) Samma Bot vare ock för den, som till gemensamt Arbete
skickar ynglingar eller Odugligt arbetsfolk, hvarigenom de andra
blifva lidande; bör ej eller en sådan i thy fall upkomen Arbets
Rest sedan med Arbete f å aftjänas, utan dagswerket med Tjugofyra
Skillingar Banco betalas.
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3:o) Ävenledes skall vid Sexton Skillingars Banco wite alla
Quarnlottägare vara förbudit, att Nattetid gå ifrån quarnhuset under den tid hvar och en nyttjar detsamma, som merendels hittills
skjedt, eller ock ditbära Stickljus, utan endast Stöpljus i lykta, till
förekommande af Eldsvåda och gemensamt lidande, isynnerhet för
den oskyldige som alltid haft i åtanke vara försiktig och känner
vådeidens bedröflige följder.
Alla ofvanskrefne Punkter förbinda vi oss på det nogaste uppfylla och efterleva — samt i ödmjukhet anhålla, att den Wälloflige
Häradsrätten Stadsfästelse h ä r p å kunde oss meddelas.
Till mera visso hafva vi låtit våra Namn och Bomärken undersätta, — som skjedde — Burträsk och Quarnbyn den 31 December
1827.
Stora Lars Olofsson, Olof Eliasson, Johan Larsson, Johan Wästin,
Anders Östensson, Jacob Jacobsson, gla. Lars Olofsson, Per
Pehrsson, unga Lars Olofsson, i Innansjön.
Olof Olofsson, Johan Olofsson,
driksson, i Bygdeträsk.

Fredric Isacsson, Zachris Hin-

Lars Jacobsson, Zackris Andersson, Anders Johansson, Olof
Johansson, Johan Johansson, Nils Jonsson, Zachris Johansson,
Jonas Westermark, Nils Andersson, Nathanael Östensson, Jon
Östensson, Olof Eriksson i
Quarnbyn.
Johan Pehrsson, Fredric Mårtensson, Lars Larsson, Anders
Larsson, Eric Pehrsson, Fredric Burström, Isac Andersson,
Nils Larsson i Västanträsk.
Lars Andersson i

Blisterliden.

Wittna John. Bjurberg.
Anders Jonsson i Backviken.
Åhr 1828 den 6. Maji å Lagtima Ting med Burträsk Tingslag
uti Gammelbyn, är denne afhandling till H ä r a d s Rätten ingifven,
offenteligen upläst samt uti Domboken, såsom densamma må utvisa, till vederbörandes lagbehöriga efterrättelse intagen.
På H ä r a d s Rättens wägnar
A. M.

Kjellerstedt.

119
IV.

Besvärsinlaga till K• Maj:ts Befallningshavande
i Umeå
byamännen i Åbyn över ett tillämnat
brandstodsbolag.
Burträsk
1850.

från

Till Kongl. M a j : t s Resp. Befallningshafvande i Umeå!
Med anledning af den Sockenstämma som blifvit hållen med
församlingens Hemmans åboer, angående Sochnemännens samfällda ingående uti ett inom Länet föreslagit gemensamt Brandstodsbolag, hafva undertecknade, som tagit detta ämne i nogare betänkande, funnit oss föranlåtna deröfver anföra besvär sålunda:
Att som en stor del af Församlingens Hemmans åboer redan anmält missnöje öfver det wid Sockenstämman förde Protocoll och
beslut; i påstående att de måtte få vara bibehållne med den Brandstods förening, som inom församlingen hitintills varit gällande, undertecknade ock måtte få vara dervid bibehållne anhålla således
att ny Socknestämma må i af seende å ifrågavarande Brandstods
förening utlysas, dervid efter Röklängdens uppropande en hvar må
komma i tillfälle att vid uppropet antingen antaga det nya brandstodsbolaget, eller det samma sig af säga; hvarigenom med redighet kan urskiljas de, som åstunda antaga det nya, och de, som önska bibehålla det gamla. Skulle den af oss sålunda begärde sockenstämman icke kunna beviljas, anhålla wi ödmjukast, att helt
och hållit få blifva skild ifrån både det gamla och det tillämnade
nya Brandstods Bolaget, samt deremot äga fri rätt att inom Åbyn
med de till det Brandsyns districtet hörande Krono Hemmans åboer få bereda oss enskildt och egit brandstods bolag utan att hädanefter vara inblandat i något bolag, så inom som utom församlingen,
emedan vi anse, det ingen kan, eller bör kunna tvingas ingå i någodt sådant bolag, som icke är till nöjes.
Burträsk 7:de mars 1850.
Israel Johansson (bom.).
Pehr Andersson (bom.).
Zackarias Burlin (bom.).
Lars Lundbom (bom.).
Nils Petter Andersson (bom.).
And. Ant. Hedström (bom.).
Anders Jonsson (bom.).
Johan Burström (bom.).
Lars Tjärnlund (bom.).
Gustaf Andersson (bom.).
Abraham Johansson (bom.).

Pehr Johansson (bom.).
Eric Olofsson (bom.).
Enkan Eva Cajsa Anders Dotter
(bom.).
Eric Gustaf Nilsson (bom.).
Olof Johansson (bom.).
Johan Fredric Andersson (bom.)
åldr. Anders Andersson (bom.).
Henric Henricsson (bom.).
Anders Åström (bom.).
Lars Anton Johansson (bom.).
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Johan Fredric Burvall (bom.).
Gustaf Sundqvist (bom.).
Salomon Pehrsson (bom).
Fredric Hansson (bom.).
Gustaf Pehrsson (bom.).
alla ifrån Åbyn.

Johan Andersson (bom.).
Olof Andersson (bom.).
Anders Andersson (bom.).
Anders Larsson (bom.).
Joh. Henr. Henricksson (bom.).
Stensträsk:
Tvärtjärn:
Järftjärn:

Olof Olofsson (bom.).

Aron Johanssson

(bom.).

Olof Olofsson (bom.).
Jon Jonsson (bom.).
Lars Jons Enka (bom).
Johan Olofsson (bom.).

Eric Gustaf Burström (bom.).

*

Ovanstående två gamla handlingar i original förvarade i Umeå
Museum — äro icke minst av den anledningen intressanta, att de
ge ett begrepp om den bokliga bildningens ståndpunkt i Burträsk
fram till 1800-talets mitt. Ingen enda de undertecknade bönderna har själv skrivit sitt namn. Vi torde ha rätt att förmoda, att
anledningen härtill var den, att ingen enda av dem kunde göra det.
Bomärkena fingo gälla.

FOLKTRO O C H FOLKMEDICIN I BURTRÄSK
Uppteckningar

från Mjödvattnet

och anclra byar i Burträsks

s:n.*)

Av R. JIRLOW, H. M N - P A L M G R E N m. fl.

1.

ÅRETS HÖGTIDER.

1) Vid nyåret söker man utforska framtiden. På kvällen går
man ut i vedboden, söker sig där i mörkret ett vedträ: vackert =
vacker make etc. Eller man stöper bly med "stöpslev". Under nämnande av dens namn, som spådomen gäller, kastar man blyet i vatten. Blev det svart och likkistaktigt = sorg, blev det liksom toppar, en s. k. krona, betydde det lycka. " L y f t a kopp": under koppar lågo olika slags föremål. Ring = gift före nästa nyår; något
svart t. ex. en knapp = sorg; dockor = oäkta b a r n ; något grönt
= kärlek. Eller man höll en ring, som hängde i ett kvinnohår, i
ett glas. Ringen slår så många slag som det dröjer år till giftermålet.
2) Vid midsommar sökte man ta reda på sin blivande make eller
maka. Stundom gick man till 3 vägskäl och satt på taket till ett
hus, som flyttats tre gånger. Eller man gick över 7 hagar. Den
första person man mötte, var den av ödet utkorade. Eller man
band om rågstrån med olikfärgade band. Det strå som växt mest under natten gav tydningen. Svart = sorg, rött — glädje, grönt —
kärlek.
3) Vid Ersmäss skulle man alltid ha litet korn kvar otröskad, ty
annars skulle man vara utan säd vid Larsmässtiden på hösten.
2.

ÖVERNATURLIGA VÄSENDEN:
BÄRAN, ETC.

VITTRA, T R O L L ,

Vittra.
(Lubboträsk, Burträsk s:n).
Fiskargubben Andersson från Lubboträsk i Burträsk socken berättade hur ett ungt fästefolk firade en
midsommarnatt:
*) Därest ingen uppteckningsort finnes angiven vid notiserna, h ä r r ö r uppteckningen från Mjödvattnet. Sagesman därstädes: Hemmansäg. Alb. Lundmark, Mjödvattnet. H. ark. V. F. — Hembygdsarkivet vid Vindelns folkhögskola.
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De hade sig bekant, att ej långt f r å n deras hem fanns det tvenne ställen, där vittra uppehöll sig och att de flyttade f r å n det ena
till det andra stället under midsommarnatten. För att övertyga
sig om sanningen därav beslöto de att under natten närvara vid
ett ställe, som vittra skulle fara förbi. Komna till bestämmelseorten satte de sig på en sten för att avvakta vad som skulle hända,
men för att slippa göra närmare bekantskap med vittra, beslöto de
att läsa Fader Vår när hon reste förbi. — Inom kort började det
hojta och skrika och de fingo nu se vittergumman med sina barn
och en stor boskapshjord tåga förbi. Sist kom gubben något långsammare. Han stannade mitt för de unga och tycktes betrakta dem
med stor uppmärksamhet. De läste sitt Fader Vår med all iver,
men det tycktes ej göra åsyftad verkan. Han klev allt närmare
dem. Förskräckta begåvo de sig hem och sprungo av alla krafter,
fästmannen först, därefter fästmön och sist gubben. Hon hann ej
inom hemmets dörr utan att vidröras av vittergubben, och det hade
den olyckliga följden att hennes stortå sprack.
(Meddelad 1908 av Maria Lustig.

(H.ark. V. F.).

*

E n piga gick en morgon till ladugården för att mjölka. Då träffade hon på vägen en till ytterlighet tjock groda. Hon makade
med foten försiktigt undan denna och sade: Gå ur vägen, jag skall
annars komma och hjälpa dig! — Kort tid därefter kom en fin
herre och bad pigan att hon skulle komma och hjälpa hans hustru,
som var i barnsnöd. Ni vet ju, sade han, att ni har lovat detta,
och förresten bor vi nära härintill. Flickan kände ej igen den fine
herrn, och ej heller påminde hon sig ha lovat någon hjälp. Hon
följde likväl den enträgne mannen. Denne gick nu till gårdens
stallport och genom denna vid vars bortre vägg han öppnade en
dörr som pigan aldrig förr sett. Därifrån gingo de genom en kort
g å n g och befunno sig så hos den barnbördssjuka kvinnan, vilken
pigan nu hjälpte, och blev då av henne påmind om sitt löfte till
den tjocka grodan, vilken icke varit någon annan än just denna
kvinna. Pigan blev också uppmärksamgjord på, hur nödvändigt
det var att flytta stallet ty urin f r å n hästarne rann ned på de underjordiskes matjord, och detta var också till men för hästarna, ty de
skulle aldrig kunna förbli friska i det stallet.
Pigan fick slutligen rikligt betalt, men när hon se'n skulle titta
närmare på de erhållna pengarna, voro de bara spånor och boss.
(Sägen upptecknad av C. L. Burström, Bureå, efter f r u Kristina
Åström i Mjödvattnet, född därstädes 1842).
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Tomten m. m.
I en g å r d visade sig en dag en man som bad om tjänst och tilllade: " J a g heter Vinell och har bott här i långtider". Men bonden svarade icke och karlen försvann. Bonden ångrade sedan bittert detta, ty det blev nu allt sämre med lyckan i lagårn.
De trodde att det fanns en tomte i varje gård.
Baran.
Om man kokade "bärdynga" tre torsdagar å rad, skulle man få
veta, vem som hade bäran.
Trollen.
Om man gjorde sitt tarv, där trollen bodde, skulle man spotta i
det. Underlät man detta, kunde man bli sjuk. För att bota en sådan sjukdom, skulle man "kasta eld" på platsen, där man råkat ut
för trolldomen.
Trollkäringar.
Efter trollkäringar kastade man kol, om man trodde att de ville
" s p å " ( = trolla).

3. K L O K A GUBBAR.
En mindre gosse blev häftigt sjuk. Föräldrarne trodde att han
råkat ut för ont eller trolltyg och beslöto därför skicka en karl till
en gubbe kallad Lappvatts-Nicke, för att av honom erhålla råd.
N ä r budet inträdde hos gubben, var gubbens första f r å g a om han
hade något brännvin med sig. Och det hade han. Utan ett kvarter brännvin skulle gubben ej se något och den besökande ej f å
medicin. Enligt gubbens uttalande hade gossen varit ute och fallit över ett troll och därigenom väckt trollets vrede. En flaska medicin fick budet med hem, som den sjuke delvis skulle dricka ur.
Resten skulle lämnas i flaskan för att en torsdagskväll efter solnedgången av en person tagas ut och kastas över vänstra axeln.
(Meddelad av Jonas Lustig, Burträsk).
•
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Björklund, stammande f r å n Sorsele lappmark, sedan boende i
Ljusvattnet, Burträsk socken, var en trollkarl som botade alla slags
sjukdomar och även kunde åtskilligt annat. En gubbe f r å n Tvärtjärn, som förlorat sin häst, uppsökte honom och tillfrågade honom om, var hästen fanns. B. svarade: "I morgon ska' du få veta
det". Under natten låg gubben i B:s stallider och hörde därifrån,
hur B. samtalade med en osynlig röst, som berättade precisa platsen, var hästen låg. Hästen hade fastnat i viden i en bäck. Då
säger rösten till B. att gubben låg och hörde, vad som sades. B.
sade då: "Det ä r bäst att vrida om halsen på gubben". Rösten
svarade: "Det går inte, ty han har läst sitt Fader Vår". Gubben
gick sedan till den omnämnda platsen och hittade där sin häst.
Det påstods, att personer sökt att stjäla f r å n B. men fastnat med
händerna vid lasset.
Länsman Nyblad for en g å n g i sällskap med fjärdingsman för
att stämma B. för olaga brännvinsbränning. På vägen f r å n Ljusvattnet fastnade N. med vagnen, varför fjärdingsmannen gick tillbaka till B. och bad honom släppa vagnen. B. uppmanade honom
att gå tillbaka, för nog skulle det gå. N. lovade sedan att aldrig
uppsöka B. igen.
*

Nils Jonsson i Lappvattnet var mycket anlitad. En gång kallades han till en kvinna i Bursiljum, som fått ett häftigt anfall.
J. körde först till kyrkan och gick upp till kyrkogården, medan
kusken fick vänta på vägen. Först sedan for han till den sjuka
kvinnan, som påstod att behandingen kändes som om han strukit
över hennes kropp med en död hand. Hon blev fullt frisk. J. for
se'n tillbaka till kyrkogården. Det påstods att han skurit handen
av ett lik i likboden.

4.

DIVERSE SJUKDOMAR.

Man ristade, för att få bort utslag, 3 gånger motsols runt utslaget, så att det blev en rispa i huden.
*

Tandvärk botades genom att peta kring tanden med en spik, som
sedan inslogs i ett träd.
*

Barnen drogs genom valbundet trä 3 torsdagskvällar å rad mot
"riset". Ibland tog man upp en jordtorva och drog barnet under.
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5.
Kattugglan

DJURSKROCK.

vid gården betyder dödsfall.
*

Om göken "gökat" på gården betyder det dödsfall.
*

Hundars

ylande betyder dödsfall.
6.

BOSKAPSSKROCK,
Trygga

HUSBYGGE.

boskap.

För att "trygg korna", kokade man bodnyckeln och gav korna
därav.
*

I Bursiljum fingo korna, då de släpptes ut ur lagårn på våren,
först g å över täljyxan, som låg utanför dörrtröskeln, och därefter
tre varv motsols kring en jordfast sten.
*

På hösten brukade man stoppa en hötapp i skällan som borttogs först vid påsktiden, varvid korna fick äta upp hötappen.
*

Hade man otur i lagårn, klädde man ut en person i uniform, som
sen fick skjuta genom lagårn.
Trygga

boskap från

maran.

D å hästarna höllo sig fuktiga om nätterna, sattes psalmböcker
och almanackor upp i stallet för att hästarna skulle få vila f r å n maran.
Husbygge.
N ä r hus byggdes, lade man ofta slantar under husknutarna.
*

Innan man lade grundstenarna till ett nytt hus, lade man ut kors
eller märke på marken. Hade detta flyttat på sig under natten,
betydde det att platsen var "upptagen", varför man utsåg en ny.
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7. H A V A N D E S K A P , S P Ä D B A R N ETC.
En havande kvinna bör icke gå mellan skaklarna till en häst.
*

Hon bör även akta sig för att bli rädd vid eldsvådor.
*

En katt fick ej gå under ett odöpt barns vagga, ty i så fall skulle
barnet bli utsatt för maran.
*

De skulle köra raskt till dopet för att barnet skulle bli raskt
av sig.
*

Badvatten efter barn hälldes icke ut, förrän man "kastat eld" i
det eller spottat 3 gånger i det.
*

Barn kastade lossnade mjölktänder i elden sägande att de skulle
få en bentand för en guldtand.

8.

DÖDSFALL, BEGRAVNING.

Man brukade lägga slantar i kistan, särskilt silver, av lägre valör, men endast när man hade något obytt med den döde. En ovän
brukade, innan han gick f r å n kistan, kasta dit en slant.
*

Särskilt de som gömt pengar gingo igen.
*

Kvinnor begravdes ofta klädda i stycke och mössa.

Viktor Burman d. ä.

S P E L i V I K T O R S

(Spel-Viktor).

H I S T O R I A

Upptecknad av J. A. NYSTRÖM.

D

en 14 februari 1872 föddes i en liten torvtig stuga i Brännby
Burträsk en gosse som snart visade sig vara i besittning av
en mera ovanlig musikalisk begåvning och som med tiden
blev en folkmusikens vän, vars motsvarighet i denna bygd knappast någonsin förut har existerat. Hans föräldrar voro Olov Anton Burman och dennes hustru Eva Margareta, bägge f r å n Ljusvattnet, där också hans föräldrar levat sitt liv. Någon utpräglad
musikalisk begåvning fanns emellertid icke på fädernet utan det
var från moderns släkt denna härstammade. Morfadern hette Olof
Jonsson, vilken f r å n Lossmen i Övre Burträsk kom flyttande till
Ljusvattnet. Han spelade fiol och "notlåda" (psalmodicon) med
stor skicklighet, bl. a. kunde han exekvera alla melodier i 1695 års
psalmbok på notlådan. Även hans maka var av musikalisk släkt.
Den lille gossen, vilken i dopet fick namnet Karl Viktor, hann
inte mer än se sig om i det ensliga Brännby då familjen flyttade
till Ljusvattnet. Redan som mycket liten röjde sig hans musik-

128
begåvning och det tovade heller icke länge förrän fadern hade tillverkat en fiol åt honom en natt då han var sysselsatt med att mala
korn i skvaltkvarn som den tiden fanns vid nuvarande Tvärådammet. Fiolen var givetvis långt ifrån fullkomlig men gossen anammade med förtjusning den hemmagjorda lådan och det sades, att
han efter n å g r a dagars övning kunde spela flera låtar, som han
lärt av sin moder. Den lille gossen hade även en äldre bror, Anders, som älskade musik och som litet senare köpte en fabrikstillverkad fiol, på vilken han spelade, då Viktor var frånvarande. Ty
Anders var mycket rädd för att fiolen skulle falla i händerna på
Viktor. Dels var han rädd om sin fiol och dels började han förstå,
att han funnit sin överman i sin lille broder. Men Viktor talade
med sin mor och då Anders var borta fick han lära sig stämma
och spela på Anders fiol. Denne kunde inte stämma den själv
utan måste ha modern till hjäl. "Jere int' stämd snartt" brukade
han säga. Till slut tröttnade modern och hänvisade honom till Viktor som genast utförde uppdraget till Anders gränslösa häpnad.
Efter någon tid köpte Anders på en marknad en hemgjord fiol för
tre kronor åt Viktor och efter den betan upphörde Anders mer och
mer med sitt fiolspel. Han hade insett det lönlösa i att konkurrera
med brodern sedan de en gång på skämt tävlat om antalet låtar.
Viktor gick så ut som "getare" eller kovaktare för att själv tjäna
sitt bröd. Han skickades till Fiskberget och senare till Karsträsk
i Norsjö där han stannade i två år. Bland den hjord han skulle
vakta fanns en tjurkalv vilken Viktor dresserat så, att han andra
året var mycket tam. Bl. a. brukade Viktor sätta sig grensle på
oxens rygg och spela gamla låtar på fiolen, vilken alla dagar följde med till skogen. Lantmätare B. som höll förrättning i Karsträsk
vid denna tidpunkt observerade den egendomliga synen och som
även han älskade musik av hela sin själ stod han länge gömd bakom en buske och åhörde den lille spelmannen. På kvällen kallades Viktor upp till lantmätaren i hans bostad för att spela för honom och Viktor spelade då först Krokvalsen, vilken icke var av det
lättaste slaget. Lantmätaren blev mer och mer betagen i den lille
fiolspelarens konst och sent på kvällen när Viktor spelat allt vad
han hunnit lära sig av gammal folkmusik skildes de, men då var
Viktor glad i hågen ty en femma vilade säkert i högra nypan och
så mycket pengar hade Viktor aldrig förr ägt för sig själv.
I nuvarande Konrad Lundbergs gamla gård spelade Viktor på
sitt första bröllop då brodern Anders gifte sig. Viktor var då bara 9 år och för att göra sig bättre hörd stod han på en stol när han
spelade. Hans "kompisar" voro "Anders O r s a " i Kattisträsk, vilken spelade klarinett samt fiolspelarna Burlin, Kvarnbacken och
Lindgren, Kvarnsveden. Trots sin ungdom var han den klart

Spel-Viktors barndomshem i Ljusvattnet.

överlägsne bland sina kompisar på fiol, och bröllopsgästerna formligen trängdes kring spelbordet för att på närmare håll studera underbarnet. Alla rycktes med av den enastående precisa takt och det
renspel som flödade ur hans instrument. Ryktet gick vida omkring och snart var Viktor engagerad på alla bröllop, som avhöllos
i orten. Vid 13 års ålder spelade Viktor på 6 bröllop utan att någonsin göra påhälsning därhemma. Bröllopen räckte ju i regel
nästan veckan ut, men likafullt stod Viktor rycken och förlorade
aldrig sitt brinnande intresse för sin kära fiol. Hans repertoir
stod den tiden av drygt ett 50-tal låtar, men han funderade starkt
på att utvidga den genom att lära sig notsystemet. Fördenskull
gick han i skola hos Burlin, Kvarnbäcken och där stannade Viktor i tre dagar och därmed var grunden lagd. Nu följde en trägen
musikutövning på lediga stunder och när dessa inte räckte till,
sattes arbetstiden till. Han var ju fortfarande bara barnet och
följaktligen fick han nog ostörd ägna sig åt övning ända till den
tid, då han skulle läsa för prästen. Viktor var starkt betänkt på
att överge fiolspelet, förmodligen på grund av påtryckningar f r å n
den nitiske prästens sida och i viss mån lyckades det för prästen
att övertala honom. Det såg verkligen ut som om de enastående
anlagen skulle kvävas i sin linda, vilket hade varit meningslöst då
de en gång voro honom givna. Men bäst det var spelade Viktor
Västerbotten.
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som förut med förnyad styrka och energi. Ingen makt i världen
kunde avhålla honom att trolla f r a m pärlor av bygdens musik inför en alltid hänförd lyssnareskara.. Snart fick han smeknamnet
Spel-Viktor och det äger han än i dag.
Vid 18 års ålder tog Viktor anställning vid stambanebygget norrut, som då hunnit till Bastuträsk, och två år senare var han i Boden,
där banan anknöts till den förut anlagda Luleå—Gällivare-malmbanan. Denna sysselsättning återtogs, efter fullgjord värnpliktstjänstgöring, på sträckan Boden—Yttermojärv. Felan följde troget
med och mer än en gång livades rallarna upp i det tunga arbetet av
fritidernas musikstunder. Efter sitt giftermål år 1903 med Hulda
Nygren f r å n Kläppboda i Norsjö bosatte sig makarna i Ljusvattnet
där föräldrarna nu avlidit. Men byaborna fingo icke länge glädjas åt hans fiolspel, ty förtjänstmöjligheterna i Norrbotten lockade,
och till slut sålde Viktor jorden och bosatte sig däruppe, där hustrun avled år 1917, efterlämnande en dotter. 1921 ingick Viktor
emellertid nytt äktenskap med en änka f r å n Råneå.
Ljusvattensborna hade alldeles förlorat hoppet att åter få höra
honom spela, men en regnig kväll i oktober 1929 uppenbarade han
sig och följande två dagar spelte han bröllopsmusik med en mästares oförlikneliga verve. De gamla ungdomskamraterna dansade
på detta bröllop kadrilj för första gången efter ungefär 25 år och
de unga spetsade öronen. H ä r var inga släpande, sliskiga tongångar, nej, här rycktes också de unga med av den elektriserande
takten, av levande äktsvensk konst. Och jag ser för min inre syn
hur den 57-årige spelmannen fröjdades i sitt hjärta, hur han så
fullkomligt gick upp i sitt spel att han glömde tid och rum medan
svetten rann och ögonen tindrade
.
Han skulle resa tillbaka strax därpå men därav blev intet. Hembygd och vänner höllo honom kvar i två månader och icke en dag
förgick utan att felan kom fram. Det var en glänsande turné, och
en fest för hans beundrare. Strax förut hade han i Luleå bland 46
tävlande erhållit första pris, märket i guld, bestående av en miniatyrfiol. Han tillerkändes därjämte titeln som Norrbottensmästare
på fiol. P å tävlingar i Boden, Neder-Kalix, Gällivare m. fl. platser hade han belagt första, andra eller tredje pris, med andra ord
sagt: alltid hållit sig bland de allra främsta. För honom betydde
placeringen mindre. H a n såg aldrig ned på sina medtävlare, yvdes ej över sina framgångar, men höll alltid styvt på folkmusiken.
Schlager och nymodigheter hatar han än i dag och kommer alltid
att göra det. H a n s ofantliga reportoir är av oskattbart kulturellt
värde och borde räddas genom uppteckning. En stor del av hans
låtar spelas ju också av hans brorson och namne Viktor Burman,
vilkens skicklighet på fiol icke tarvar närmare utredning. F r å g a r
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Viktor Burman senior jämte sonen Viktor Burman.
Foto 1931.

man sig var Spel-Viktor lärt sig alla dessa hundratals melodier,
exekverade på hundratals bröllop och tillställningar, så måste svaret bli detta: Han har under en 50-årig musikutövning kommit i
beröring med olika personer och, med den lätthet han haft att lära,
kunnat tillgodogöra sig vad dessa presterat av folkmusik i en eller
annan form. Två exempel må anföras. I Spel-Viktors barndom
f a n n s det en gammal ungkarl, inom parentes sagt, en jätte med
fruktansvärda kroppskrafter, som kunde konsten att vissla, ja, han
måtte ha varit en fullkomlig visselkonstnär. Var han lärt sig alla
sina låtar vet ingen men ett faktum var, att han till Spel-Viktor lärde bort över ett 50-tal låtar, däribland över dussinet kadriljer genom att vissla.
En del låtar besitta synnerligen krångliga tongångar och man förvånar sig över hur denne J. A. Eliasson kunde framställa dem för sin lärling. Att denne Eliasson endast visslade då han inmundigat en viss kvantitet brännvin förklarar knappast saken. En annan läromästare var den så kallade "lappojken",
vars namn var Renström och vars sorgliga ändalykt torde för de
flesta vara bekant. Denne kom en g å n g vandrande till Ljusvattnet uppsökte Spel-Viktor och spelade med honom hela natten. De
kommo bra överens och spelade tillsammans på nästa bröllop, där
lappojken blev så pass glad i hågen att man måste hålla honom
upprätt. Han kunde konsten att spela och Spel-Viktor lärde på
detta bröllop en stor del av sin repertoir, ett icke föraktligt tillskott
av präktiga gamla saker.
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Det instrument som han för bortåt 30 år sedan erhöll som gåva
av sina vänner spelar han ännu på. Under årens lopp har det
erhållit en klang som endast återfinnes hos ett gott instrument.
För några år sedan bjöd en kapellmästare en tusenlapp för SpelViktors fiol, men denne tackade nej. Ett gott belägg för fiolens
värde och även för ägarens lojalitet mot de gamla vännerna. Fiolens ton är voluminös och bärande, i klarhet och tonstyrka liknande
en klarinetts, i tonskönhet påminnande om en altfiol.
Det vore mycket att skriva om Spel-Viktors 50-åriga musikutövning men det anförda får vara nog. Må det vara mig förunnat att
till slut göra några reflektioner. Det ligger något särskilt över den
trygge och säkre allmogespelmannens fiolspel, något som skiljer
f r å n det stora flertalet och fördenskull står han trots sina många
levnadsår i en särklass, ja, som den allra främste bland Norrlands
många allmogespelmän. H a n s insats till den gamla folkmusikens
höjande i våra bygder såväl som i Norrbottens län kan icke nog
berömmas och vi sena tiders barn skola skörda frukterna av vad
denne musikens odalman av fullaste hjärta skänkt och fortfarande
skänker med givmild hand. Att han alltid satt den timliga belöningen i andra rummet är omvittnat och utgör ett ytterligare bevis
för den omsorg han ägnat åt kulturarvet f r å n fordom. Den livsglädje han känt när han tolkat dessa urgamla låtar har varit lönen
för mödan.
Må han länge leva.

F Ö R T E C K N I N G ÖVER U P P S A T S E R OCH NOTISER,
helt eller delvis behandlande Burträsk socken, som tidigare
publicerats i årsboken Västerbotten.
Årg.
Sid.
1920 :
30 Gamla dagars bröllop i Burträsk, upptecknade av L. Brännström
och R. Jirlo-w.
1921:
38 Burträskvisan, upptecknad av Ragnar Dahl.
1927 :
99 Folkmålet i Västerbottens län, av Seth Larsson.
1927: 158 Byordning för Ljusvattnet av år 1751.
1927: 218 Det Csten-Östenssonska släktmötet i Bygdeträsk 1927.
1927 : 227 Sorgvisa över Isak Pehrsson i Bygdeträsk.
1928:
26 Smörvisan, upptecknad från Bygdeträsk av V. Ahlqvist.
1929: 108 Västerbottens kyrkstäder, av H. Mn-Palmgren och Ernst Westerlund.
1929: 130 "Villvass-visa", ord och melodi upptecknade av O. Burström.
1929: 181 En by av änkor. Ett byprotokoll från Bygdeträsk.
1930 :
23 Om Burträsk socken (Kap. 4 ur P. Stecksenius-Grans avhandl.
" O m Piteå och närliggande pastorat 1731").
1930: 198 Burträsk kyrkstad in memoriam, av H. Mn-Palmgren.
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hundraårsjubileum.

id en tidpunkt, då vårt folk är djupare söndrat av partistrider
och klassmotsättningar än det varit sedan ett par sekler, bereder sig nationen att fira ett stort och säreget jubileum. Den
30 november 1933 hava hundra år förflutit, sedan Artur Hazelius,
Nordiska Museets och Skansens geniale skapare, föddes i den vackra stockholmska borgargård, som nu är en av Skansens stoltaste
och minnesrikaste sevärdheter.
H ä r tarvas inga långa och ingående utläggningar om denne
mans livsgärning. Den är känd och välkänd i hela vårt land — ja,
all världen över. Inför minnet av den store lille "Doktorn" och hans
storsvenska livsverk känna vi oss förpliktade att erinra om den maning, som han själv aldrig tröttnade att inpränta hos nationen, den
devis som var och förblev nerven i hans g ä r n i n g : Svenska Folk!
Känn Dig Själv!
Först den dag vi på nytt lärt oss lyssna till Artur Hazelius' maning
äro vi värdiga att i den rätta andan fira hans svenskmannaminne.
Umeå i november 1933.
H.
Mn-Palmgren.

Dalkarlså herrgård, Bygdeå.
Huvudbyggnaden (i nuvarande skick).

H Ä G G S T R Ö M A R N E - EN VÄSTERBOTTNISK
KÖPMANSSLÄKT.
Av ERIK M O D I N .

Kring ett par gamla

I

jamiljebrev.

nom glas och ram hänger på väggen i min kammare ett gammalt
brev, på sin tid överlämnat till mig som gåva av en högt värderad
vän. Säkerligen var det honom mycket kärt, ett familjeminne,
som rörde honom själv på det allra närmaste. Det innehåller nämligen moderns svar på en nyssbekommen skrivelse f r å n den på affärsresa stadde fadern i anledning av underrättelsen om sonens
lyckliga ankomst till världen. De båda mellan makarna växlade
breven, fyllda av tacksam glädje över tilldragelsen, återges här ordagrant blott med någon liten ändring i interpunktionen och på ett
ställe med en mindre uteslutning.
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Goda älskade Ulla!
Min glädje att höra din lyckliga nedkomst med en välskapad son kan du
nog föreställa dig, hälst denna gång då du varit så sjuklig. Mötte vi rätt
kunna tacka Guds godhet, som så nådigt hjelper, och prisa honom, som åter
gifvit oss ett Barn med välskapnad. Hälsa och tacka Broder Åberg, som underrättade mig så snällt härom. O m tillfälle medgifver, kunde ju Olof taga
en Häst och tjärra och komma till Nybyn, emedan han vore nödig der för
smörpackningen. Dit kunde han äfven taga med sig någodt skorpor, caffe,
som ej fins, samt 1/2 ankare Bränvin, någodt vete saker samt Hvet mjöl.
Gud gifve Grubbström vore hemma vid min hemkomst, att jag då genast
finge bortlasta en Last med Strömming. Är några bref komna, kunde jag
få dom på Nybyn. Marknaderna gå någorlunda för sig. I Skjellefteå köpte
jag 50 Ltt smör, likaledes här. Försäljningen är klen, men Jumfru Normark lämnade 800 Rdr rgls i Contanter på Inventarium. Lef nu väl och var
försigtig om din hälsa. Cousin Åberg ber dig sända någodt Brändt Caffe till
Nybyn, han lefver väl och är arbetsam, han stökar med n e d l ä g g n i n g e n . . Hälsa
den nykomna Son och bed honom vara välkommen samt att han mötte blifva
så god som möjligt, åtminstone till dess mamma fått återhämta sina krafter.
Helsa samtelige Barnen och svägerskan. Gud med er alla önskar din
Redelige vän
Eric Häggström.
Burträsk den 26 Augusti 1829.
SmörPriset var i Skjellefteå 5 Rdr 18 sk., här 5 Rdr för samma smör.

H ä r p å avlåtes av brevmottagarinnan följande svar:
Dahlkarlså söndag mårgon.
M i n goda vän.
Tack för Brefvet ifrån Burträsk. Det fägnar mig att se, att d u mådde väl
samt att Sophi var frisk. Jag mår Gud ske lof någorlunda. Aldrig har jag
ännu varit uppe mera än jag gådt till Fönstret några gånger.
T o r s d a g s afton kristnades den nyfödde, och hans namn är Carl. Det är
en stor fet gosse, och en hög rest har han, hvilken han nog låter höra.
Södermarks tog jag till ett Par faddrar. N u skickar jag några kringror,
om du så tycker, kan ju Södermarks bjudas på Caffe och kringra i morron
Bitti, om tillfälle är; d u skall väl ändå tala om vår d[r]istighet. Mamma Christin och Svägerskan skal ha kringra.
Natten emot förr[a] söndag seglade Grubbström till Findland. Saltet är
alt, kanske en P a r tunnor qvar, och utaf Holmbergs bref såg du nog vi har
inttjet] att vänta med Orsjert. Caffe har vi knaft öfver Marknan, således
ingen ting att skicka.
Förlåt mig, som skrifvit så otydligt och dåligt, men jag hoppas vi snart
får träffas. Hälsa alla, och var välkommen hem, det önskar
din trogna
Ulla
Kära du, hör efter om du kan f å . . .
salt Lax eller någonting a n n a t . . .
vi ha sedan du for fått en L[ax] . . .
sik och ett Skjel Färsk ström[ming].

(Detta Ps. defekt på grund av att ett hörn av brevet bortfallit).
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Brevet är adresserat: " H e r r Eric Häggström, Nybyn"; adressaten är storbonden och handelsmannen Erik Häggström å Dalkariså i Bygdeå socken, och platsen, dit det sändes, antagligen med
personligt bud, eftersom å detsamma ej finnes något spår av postbehandlingen, är helt visst den gamla tings-, marknads- och gästgiveriplatsen med detta namn i Nysätra socken, dit mannen på sin
affärsresa mellan marknads- och handelsplatser förflyttat sig. Nybyn ligger ungefär 7 mil N O f r å n Dalkarlså.
Det är en hel liten tidstavla dessa enkla, rättframma brev skänka
oss. Man har liksom för sina ögon den driftige köpmannen på
sina handelsfärder och marknadsbesök, varunder allmogens "gårdsavel" uppköpes och egna handelsvaror avsättas. Man får en erinring om huru en del av dessa varor beredas för avsättningen på
andra orter genom handelsmannens medhjälpare, betjänter, drängar och skutskeppare, hur smöret, en den tidens förnämsta handelsartiklar, packas, strömmingen saltas o. s. v. Och först och sist ge
breven en liten inblick i ett dåtida hems strävsamma och förtroliga
familjeliv, där var och en på sitt sätt och håll arbetar för det helas
och gemensammas välgång — en bild f r å n den patriarkaliska naturahushållningens tid.
Sonen, kring vilken breven bl. a. röra sig och som pietetsfullt bevarat dem, svek ej, som vi senare skola finna, sin fars välkomsthälsning och bön att "blifva så god som möjligt". Han blev med
tiden en av den stora familjens bemärkta medlemmar och stöd i bekymmersamma tider — medicine hedersdoktorn, donatorn Carl
Häggström.
Dessa brev må nu giva oss uppslaget till en kort framställning
av den Häggströmska handelssläkten i Västerbotten. Det är nämligen framför allt på affärslivets område, den släkt, som här avses,
kommit att spela en framstående roll i landskapets näringshistoria.
Och de kortfattade upplysningar, som här sammanförts om densamma, kunde därför kanske få anses äga en något större betydelse
än blott och bart en vanlig familjekrönikas.
Släktens u r s p r u n g är ej fullt utredd. Namnet Häggström spåras ungefär samtidigt på flera håll i landskapet, och det må därför
till en början nämnas vad som är känt om dess förmenta upprinnelse och om mera framstående bärare av namnet.
Häggströms-namnet synes i Västerbotten under 1700-talet ha
burits av tre olika familjer (släkter), huruvida inbördes besläktade
har ej kunnat säkert fastställas.
Dessa äro:
1. Den vi skulle kunna kalla "Burträsk-släkten". Kyrkoherden
i Burträsk Abraham Häggström (Haeggström), f. 1702, d. 1780,
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gift med Chatarina Modin, f. 1726, är stamfader för en släkt av
präster, militärer, jurister m. fl. I denna ännu blomstrande släkt inkommo genom giftermål också adliga släkterna Lagercrantz och
Leijonhufvud. Bland släktens medlemmar märkas boktryckaren
och förläggaren i Stockholm Ivar R. A. Haeggström, f. 1738, d.
1818. Denne och hans avkomlingar skriva konsekvent släktnamnet med se.
2. Fiskarborgaren och handlanden i Umeå stad Johan Häggström, f. 1/1 1752. H a n ingick 30/12 1790 äktenskap^med komministern i Arnäs Isak Bodströms efterleverska, Anna M a j a (Maria) Tjernström, gästgivardotter f r å n T j ä r n s by i nämnda socken,
död hos sonen på Dalkarlså 6/11 1852.
F r å n dessa makar härstammar den släkt Häggström, som denna
uppsats närmast sysselsätter sig med. Släkten är, då den framträder i offentliga handlingar, som antytts en borgarsläkt, vilken drivit handel i staden (Umeå), men sedermera, som vi här skola redogöra för, engagerad i handel, jordbruk, skeppsbyggeri och annan
industriell verksamhet på Västerbottens landsbygd (Bygdeå m. fl.
orter). I släkten — vi kunna kalla denna "Bygdeå-släkten" — finna vi senare också läkare, jurister och militärer samt sjömän företrädda. De äldre medlemmarne befinnas en och annan g å n g ha
skrivit namnet lika som föregående släkt, med "ae"; men fr. o. m.
Erik Häggström d. y. blir det övligt skriva "Häggström".
3. Handlanden och rådmannen i Umeå stad Erik Häggström,
f. 31/12 1748, d. 1809. Han var son till Johan Häggström, f. 1708
och h. h. Katarina Sikström, f. 1719, d. 1795. Erik H : s hustru
hette Barbro Westling, f. 1745, d. 1807. Av denna familjs barn
synes endast sonen Johan Arndt ha kommit till vuxen ålder. Någon gemensamhet mellan denna släkt H. — den må kallas "Umesläkten" — och föregående har ej kunnat visas.
En tradition är att även släkten n:r 2 (Bygdeåsläkten H.) skulle
härstamma f r å n Piteå och f r å n samme man, som Burträsksläkten,
eller borgaren Anders Klum och hans hustru Anna, föräldrarna till
den förste, som burit namnet Haeggström, den ovan nämnde prästen
Abrah. H.
Traditionen om denna måhända gemensamma härstamning må
därför anföras:
Borgaren i Piteå Anders Klums far uppges 1 ) ha varit hemmansl
) Av L. B y g d e n : Hernösands stifts Herdaminne, I, s. 180 f. Även skriftligt meddelande från Disponenten Carl Hseggström i Uppsala, som erhållit
muntlig uppgift i saken av Doktor Bygdén. H ii 1 p h e r s, Westerbottens städer (1789), har emellertid en annan uppgift, som säger, att "Häggholmen,
som förut varit skogbeväxt då (när den nya staden skulle anläggas) afrögdes
och inköptes för 25 Dal. Kopp.m:t (af A n d e r s A n d e r s s o n-B u r gm a n)."
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ägare p å norra stranden av Pite-älven. Till hans hemman hörde
Häggholmen, den ansenliga holme i nämnda älv, till vilken vid
Piteå stads förflyttning år 1668 f r å n Gammelstaden den nya staden förlades efter det att holmen för ändamålet förvärvats f r å n dess
ägare. Av namnet på denna holme skall sonsonen, kyrkoherden i
Burträsk, under studietiden ha bildat sitt tillnamn Hasggström.
Nu kan ju här ifrågavarande släkt Häggström ha utgrenats ifrån
denna släkt, såsom man velat förmoda, bl. a. på grund av det tidigare lika skrivsättet av namnet. Men namnet, som blev ett känt sådant, kan också, då vid slutet av 1700-talet tillnamn började bli
mer och mer vanliga, hava upptagits på var sitt håll, utan att släktskapsförbindelse varit förhanden.
*

Den fasta utgångspunkten för den släkt Häggström, varmed vi
nu skola sysselsätta oss, ha vi emellertid i den nämnda Ume-borgaren och handlanden Johan Häggström. Mycket är icke känt om
honom och hans familjeförhållanden utöver vad ovan sagts. En
dugande, praktisk karl skall han emellertid ha varit, något som visar sig ge gott arv åt hans efterkommande. Om hans hustru, prästänkan, erinrar man sig, att hon, då hennes första man kom på tal,
brukat säga: "Salig Bodström"; men, tillägger man: aldrig hörde
man henne säga: "Salig Häggström", då hon för andra gången
kommit i änkeståndet — väl ett uttryck för den gamla uppfattningen
av prästeståndet som ett högre sådant.
Det förefaller, som om denna släkt i åtskilliga av sina representanter, framför andra Erik Häggström d. ä. och d. y., skulle ge oss
en modern bild av de väster- och norrbottniska handelsbönder, som
f r å n senare medeltiden och början av den nyare äro oss så bekanta
under namn av "birkarlar". De träda f r a m ur allmogens krets och
ta ledningen av den köpenskap, som sedan gammal tid bedrivits
och bedrives av och ibland denna. Genom klokhet och energi vidga
de efterhand sin rörelse och skaffa sig en inflytelserik ställning i
sin bygd, bli storbönder, handelsmän, "patroner". Nu kan man
invända: "Häggströmarne voro borgare att börja med". Ja, det
är sant. Men de första stadsborgarne voro ofta just landsköpmän,
som inflyttat till städerna, såsom H ii 1 p h e r s även framhåller;
och i detta fall gå sådana åter ut på landsbygden för att där driva
jordbruk och affärsrörelse.
Vad nu denna Häggströmska släkt angår, så synes den, särskilt
dess nyss nämnda medlemmar, ha vetat väl anpassa sig efter sin
tids förhållanden på det ekonomiska området. Den egentliga lanthandeln, till en början mera bedriven som landsköp, senare (efter
näringsfrihetens inträde) som varuförsäljning, var för dem ett
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trappsteg till de än vidare och mera inkomstbringande affärsföretag,
som skeppshantering, bruks- och trävarurörelse inneburo. Denna
väg har även på andra håll, t. ex. i Ångermanland, varit den, som
många av trävaruindustrins pionjärer gått. De började som "sörkörare", d. v. s. uppköpare och försäljare till sydligare orter (Uppsala och Stockholm) av allmogens "gårdsavel": smör, kött, ost
m. m., och skogens produkter: fågel och viltskinn, fiskets: lax, torrgädda och annan fisk, samt åtskilliga hemslöjdens alster: lin, lärft,

Erik Häggström d. ä:s mor, pastorskan Anna Bodström,
gift 2:a g. med Johan Häggström.

vallmar och träslöjdsartiklar. Men därifrån gingo de över till handeln med trävaror, att börja med såsom uppköpare och försäljare
av bysågarnas bräder, längre f r a m av den obearbetade råvaran,
timret, som de tillhandlade sig i partier av bönderna, eller genom
inköp och avverkning av skogsarealer och avverkningsrätter eller
hemman, vilka de själva utnyttjade genom att "förädla" virket vid
av dem — ofta i närheten av utskeppningsplatser — anlagda storsågar, att börja med grov- och finbladiga vattensågar, senare ångsågar. Den förre sörköraren-lanthandlaren vart "grosshandlare".
Såsom sådan sattes han i stånd att samla en förmögenhet, som förut varit oanad bland landsbygdens folk.
Det är under sådana förhållanden, som också Häggströmarne,
fader och son, träda f r a m som sin orts ledande män och utveckla
en affärsrörelse av för deras landsända osedvanliga mått.
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Vi må nu kasta en blick på det västerbottniska näringslivet denna tid utanför de urgamla näringsfången bland allmogen, jordbruket med boskapsskötsel samt jakten och fisket.
Där fanns redan i denna landsända också en begynnande industri, bruksrörelse, järnverk och glasbruk och, om man så vill,
skeppsbyggeri. Inom samma socken, där Häggströmarne fingo sitt
affärscentrum, Bygdeå, hade (år 1756) sålunda en järnbruksanläggning, Robertsfors, skett genom majoren Georg Wilhelm Palmstruck. Under mycket växlande öden hade den kunnat hålla sig
uppe för att emellertid efterhand ledas in i andra fåror, sågverksrörelse och skeppsbyggeri, såsom varande mera lönande företag.
Redan vid slutet av 1700-talet, då förbättrade metoder att framställa
bräder uppfunnits — den holländska finbladiga sågen — uppfördes i stället för de förutvarande grovbladiga ''sågkvarnarna", också i Västerbotten några finbladiga "sågverk". I samband med det
uppsving, brädtillverkningen härigenom fick, tog skeppsbyggeriet
ökad fart, för vilken sysselsättning västerbottningarne f. ö. synas
haft en särskild fallenhet. Det blev nu också goda tider för handeln, isynnerhet sedan i början av 1840-talet England beviljat en
stor tullnedsättning på trävaror f r å n Sverige, följd något senare av ,
en förmånlig handelstraktat med Frankrike. Under Krimkriget
på 1850-talet kulminerade högkonjunkturen, och bruks- samt sågverksrörelsens och skeppsbyggeriets produkter kunde avsättas till
alltjämt stegrade priser. Det har sagts, att det nu var en "tid av
oanade handelsvinster" för de norrländska affärsmännen.
Detta må tagas i betraktande för att förstå den stora f r a m g å n g ,
som enskilda företagare, såsom Häggströmarne, kunde vinna. I
sitt förhållande till allmogen synas dessa hava varit i gynnsammare ställning än bruken däri, att de voro infödda; detta skänkte dem
ett större inflytande än den äldre bruksrörelsen kunnat f å ; den
drevs nämligen med främmande kapital och av inflyttat folk, under
det att i de nya företagen huvudsakligen västerbottniskt kapital och
västerbottnisk arbetskraft kom till användning. Detta är en yttring
av vår gamla allmoges misstänksamhet mot det främmande och nya
och mot "herremännen". Tyvärr skulle det på mer än ett håll visa
sig, att just inom dess egna led framträdde män, som i spekulationssyfte missbrukade dess förtroende långt mera än det misstänkta
bruksintresset och herremännen.
Detta kan emellertid icke sägas om Häggströmarne: Om både
far och son Erik H. är det ett ännu allmänt gängse omdöme, att de
voro goda arbetsgivare, omtänksamma om andras bästa, på samma
gång visserligen som om sitt eget, hjälpsamma mot de fattiga och
redbara i sina mellanhavanden, "ett folk för sig", som en gammal
arbetare f r å n deras tid uttryckte sig. En annan, som varit f r å n sin
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ungdom anställd vid det Häggströmska skeppsvarvet skriver: " N o g
voro lönerna små och mödan stor, men den stora förnöjsamhet, som
var bland folket den tiden, gjorde mödan lätt. Alla kommo till
Patron med anhållan om arbete och hjelp, och ingen, så vitt jag har
hört, blef afvist."
»
Även detta kan vara vägen till framgång, och det blev det för
dem, som vi skola se.
Efter denna hastiga konturteckning av den tid, då dessa driftiga
och framgångsrika män påbörjade och utövade sin affärsverksamhet, må vi nu söka få en inblick i arbetslivet vid Dalkarlså, rörelsens centrum, och i deras hem och familjeliv samt personligheter.
År 1817 i mars inflyttade f r å n Umeå stad till Bygdeå handelsmannen Johan Häggström med familj, den förutnämnda makan
samt sönerna Erik, Johan och Olof och dottern Maria. 1 )
Under vilka förhållanden dessa stadsbor sökte sig ut på landet
är ej närmare känt. Men det synes som om äldste sonen Erik varit
en anledning därtill. Han hade nämligen 21/1 1816 gift sig med
en bonddotter i Dalkarlså, Brita Andersdotter, vilkens mor Magdalena Johansdotter varit ägare av hemmanet n:r 2 Dalkarlså sedan
mannen, bonden Anders Persson, avlidit år 1808. 2 ) Man kan antaga, att Erik ville bereda sina föräldrar och syskon hem i den
gård, han nu genom gifte kommit i besittning av. Förmodligen
hade han, som nu var 23-årig, liksom fadern, den privilegierade
handlanden, ofta besökt marknaderna i Bygdeå och funnit orten
vara en framtidsplats, där de beslutat att bosätta sig. 3 ). En ännu
bevarad sägen är att den unge Häggström också på egen hand börEnligt underrättelse, erhållen efter uppsatsens nedskrivande, är familjen
redan 1797 och några följande år synlig i Bygdeå kyrkböcker (ehuru ej formligen inflyttad förr än ovan angivna år 1817). Detta torde antyda, att den därstädes drivit någon rörelse eller haft någon egendom. — För denna och andra
benäget lämnade uppgifter utur Bygdeå församlingsböcker har jag att tacka
kyrkoherde A l b e r t M a r k g r e n, för en del sådana ur Umeå och Nordmalings församlingsböcker kyrkoherdarna E i n a r S i 1 é n och C. A. N yg r e n samt för värdefulla upplysningar om de Häggströmska skeppsvarven
m. m. hemmansägaren, förre varvsarbetaren Olle Johansson i Dalkarlså. I övrigt stöder sig uppsatsen på släkttraditioner och förf:s egna undersökningar,
gjorda även på ort och ställe.
-) Ställets namn leder tanken på dalkarlar. Sålunda utförde i forna tider
även i Norrland varjehanda odlings-, byggnads- och inredningsarbeten (såsom målning o. a.). Dalkarlar befinnas sålunda vid b ö r j a n av 1800-talet ha
varit anställda vid Robertsfors bruk som jordbruksarbetare.
Dalkarlsåå
nämnes emellertid som by redan i 1543 års Jordebok över Västerbotten.
3
) Enligt Hiilphers hölls här och o Nysätra marknad 2 g g r årligen, nämligen: 23—24 mars i N y b y n — d : o 15—16 dec.; 26—27 mars i S k i n n a rb y n — d:o 18—19 dec.; 28—29 aug. å O u m b o d a h o l m e — d : o 18—
19 dec.

142
jat driva "småhandel". N ä r han gifte sig, blev han ägare av en
säkerligen välmående g å r d ; man kan förmoda detta av en likaledes
bevarad sägen, att ryssarne, då de under 1808—09 å r s krig härjade i trakten, i denna gård "roffade allt bordssilfret".
Att den unge handelsmannen med driftigh^t nu ägnade sig också åt gårdens skötsel kan man antaga. Men främst stod hågen åt
affärer. Det berättas, att han, då han genom sin handel fått ett
litet rörelsekapital, lät vid Sundudden bygga en slup, "Gustaf Wil-

Brukspatron Erik Häggström d. ä.
Efter oljemåln. i fröken Hilda Kjellerstedts ägo.

helm", med vilken han seglade ned till huvudstaden och hemförde
den första lasten handelsvaror, antagligen nu för stadigvarande
handel i gården eller på marknaderna eller för byteshandel med
allmogen.
H a n s första hustru dog vid barnsbörd redan 1819 tillika med en
nyfödd son; förut hade fötts tvenne döttrar, som växte upp. Följande år ingick han nytt gifte med Ulrika Christina Widmark, dotter
till komministern i Nvsätra Erik Widmark, en kvinna, som i duglighet och omtänksamhet synes ha varit ett värdigt "stöd" för den
av verksamhetslust sjudande mannen. Det var hon, såsom man
finner, vilken skrev det förut återgivna brevet.
Erik Häggströms, eller Patron Häggström, som han snart begynte kallas, affärer växte år f r å n år. Den rörelse, han vid sidan
av lanthandeln mest synes ha ägnat sig åt, var skeppsbyggandet.
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Till en början var det mindre skutor, med vilka de anställda skepparne gjorde färder på Finland och de södra orterna, men efterhand också större fartyg, som gingo i fraktfart ej allenast till England, Frankrike och Medelhavsländerna, utan ända till Västindien.
H a n hade nu eget skeppsvarv i Dalkarlsåfjärden, vilket bar det betecknande namnet Englandsskäret. Det sista fartyget, som byggdes på detta varv, uppges ha varit barkskeppet "Westerbotten".
Jämnsides och i samband härmed utvecklade sig andra företag.
Trävaruhandeln lämnade värdefulla skeppslaster. H. köpte ej blott
en mängd bräder av ortens bönder, vilka tillverkade sådana vid sina
grovbladssågar eller genom s. k. "kronsågning", utan började också driva egen sågrörelse. Enligt uppgift tillhandlade han sig av
majoren Nils Jacob Turdfjell hälvten i Fällfors finbladiga såg i
Tavleån vid Umeå; den förflyttades till Dalkarlså, varest ett modernt finbladigt sågverk kom till stånd strax nedanför Högbron 1 ).
Här drevs nu en omfattande brädtillverkning, dels av köpt timmer,
dels av sådant ifrån hemmansskogar, H. efterhand förvärvade uppefter dalgången. Även s. k. privilegieskogar tilldelades sågen, såsom vanligt var den tiden.
Den gamla tullkvarnen vid Labbgården på västra sidan av älven
kom också i H : s ägo eller åtminstone under hans ledning. Med
Robertsfors bruk, som också ville få del däri, var det en tvist, som
dock slutade med att bruket drog sig tillbaka. 2 )
Vid dessa anläggningar var det under alla tider av året ett rörligt och växlande liv. Om vintern gingo timmerlassen till sågen
uppifrån skogarna, brädlassen f r å n denna till Sundudden, en avlastningsplats nedanför strömmen, malningslassen till tullkvarnen
och materialfororna, plank, fururötter, bjälkar, mastträn, tjärtunnor m. m., ut till varvet dagen i ända. Livligt var det också på de
särskilda arbetsplatserna de tider, då det skulle arbetas där — vid
sågen och kvarnen, då vattentillgången det medgav, och på redden
under vår, sommar och höst.
N ä r vid varvet något nytt fartyg skulle gå av stapeln, eller som
det sades "skjutas ut" — och det skedde nästan varje sommar —
artade det sig till stor folkfest. F r å n omgivande bygd samlades då
mycket folk och även f r å n andra orter voro släktingar och vänner
inbjudna till patronens. "Utskjutningsdagen" firades som en högtidsdag både av dem och de underlydande. Därvid skulle ett visst
') Det vill synas, som denna anläggning- dock gjorts tidigare. 1804 omtalas ett "sågverk" i Dalkarlså, kanske anlagt på g r u n d av de privilegier, som
år 1762 (enl. Hiilphers) utfärdades för "Fällfors finbladiga Såg". Halvparten
blev nu inköpt av Erik Häggström och sågen av intressenterna ytterligare tillbyggd.
2
) Se B. B o é t h i u s , Robertsfors bruks historia (1921).
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ceremoniel, om man så får säga, följas. N ä r fartyget hade lämnat
den såpade "slipen" eller bädden och kommit i vattnet och namnet blivit avtäckt, skulle varvspersonalen tåga ombord och "runda
fartyget", som det hette. D ä r p å följde trakteringen. I "förmansrummet" togos de första suparna av de fyra "stävkarlarne", såsom de anseddaste bland timmermännen, de som utfört arbetet med
stäven, kallades, sedan kom turen till de andra. Så tågade man till
"spanthuset", där tre stora bord voro dukade med färdigbredda
smörgåsar samt ärter och fläsk, som till lystmäte inmundigades.
Efter måltiden fördes borden undan och musiken spelade upp till
allmän dans, som fortsatte f r a m å t natten.
Vid " h e r r g å r d e n " drevs, med lokal i den långa rödmålade flygelbyggnaden, som ännu står kvar, en omfattande lanthandel. Där
inköpte arbetarna sina förnödenheter, och dit kom allmoge f r å n
omgivande byar med sina saluvaror: smör, ost, kött, talg, fågel,
fisk, varjehanda träslöjd, lärft, vallmar m. m., och där gjorde också denna sina inköp av specerier, salt, tobak, kryddor samt tyger,
järn, glasvaror och annat, som inkommit med fartygen eller tillverkats vid bruken för försäljning. Ett större bageri f a n n s också vid
gården, varifrån fartygen turnerades och försäljning till allmänheten skedde.
Man förstår rörligheten också här. Vissa tider, såsom på vårvintern och om hösten samt vid de större kyrkhelgerna, var kommersen särskilt livlig, och alla, även husfrun och barnen, kunde då påkallas till hjälp vid expedieringen i handelsboden. En och annan
av familjemedlemmarna utvecklade därunder sitt praktiska sinne
i hög grad, såsom dottern Ulrika Kristina (sedermera maka till 1 :e
lantmätaren Kjellerstedt 1 ), som blev en mästare i huvudräkning
Till saken hörde, att många av de besökande också skulle "trakter a s " med mat och dryck av olika slag. Det var ett stök och fläng i
den stora gården då. Huset var känt som ett gästfritt sådant mot
"både hög och låg".
Patronen själv hade full sysselsättning på sitt kontor med att
uppgöra om virkesleveranser, förskottslån o. dyl. som hörde till
den stora affären; dessutom var han, såsom vi redan sett av hans
brev, i synnerhet under rörelsens första skede, ofta ute på handelsresor i bygderna.
Köpmanshuset i Dalkarlså var ett idoghetens och omtänksamhetens hem, vars välstånd vanns icke genom svindelaffärer utan
genom målmedvetet, redligt arbete av dess medlemmar.
Även i ett annat avseende blev det Häggströmska hemmet ett mer
Se art. "P. A. Kjellerstedt.

En folkets vän" i årg. 1930.
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Syskonen Häggström.
Övre raden fr. v.: Erik H. d. y., Olle H., Carl H. och Jakob H.
Nedre raden fr. v.: Ulrika Kristina, g. m. P. A. Kjellerstedt; Catharina
Lovisa, g. m. R. W. Haeggström; Erica, g. m. O. E. Turdin;
Thilda g. m. A. F. Kjellerstedt.

än vanligt rörligt sådant. D ä r växte med åren upp en talrik barnskara. I det andra äktenskapet föddes ej mindre än 11 barn, av
vilka 5 söner och 4 döttrar kommo till vuxen ålder; därtill kommo
de båda döttrarna i det första giftet. Å ett porträtt, här återgivet,
ses åtta av syskonen i den senare "kullen", en i sanning mindre
vanlig syskongrupp. Det vimlade rentut av ungdom i hemmet, för
vars uppfostran det måste sörjas och sörjdes så gott ske kunde på
flera vis. Sönerna sändes sålunda, oftast med de avgående fartygen, till skolor på olika håll, Härnösand, Gävle och Uppsala; tidvis besöktes också Umeå.
Från skolstudierna gingo flera till praktiska värv. E j underligt
att tvenne valde sjömansyrket. Vi skola nu se något på deras levnadsöden.
Erik, den äldste blev, såsom vi redan funnit, fadrens medhjälpare och efterträdare i de vittomfattande affärerna, i vilka han tidigt nog insattes.
Västerbotten.
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En son Johannes, f. 1823, gick till sjöss och blev sjökapten; han
dog som sådan ung i gula febern i Rio de Janeiro.
Sonen Olof, f. 1829, vart likaledes sjöman, tog styrmans- och
kaptensexamen. Vanligtvis känd under namnet "Kapten Olle"
eller "Skeppar Olle", var han en "lustig kurre", högeligen populär
på de fartyg, han förde, och bland befolkningen på hemorten.
Många äro de historier som berättats om honom. En ännu levande, 93-årig sjöman (J. A. Lindström), som tjänat patron H. på
Dalkarlså, har berättat författaren följande om honom och hans
förhållande till fadern.
Patron H. var inte så alldeles nöjd med sonen och hans "festande" och önskade att denne skulle ge sig av på långfärd. Fördenskull byggde han en brigg, som fick namnet " M a g n u s " , ett vackert
och starkt fartyg; det lastades med prima virke (plank) och bemannades med 13 man. Olle fick fartyget till skänks under antydan,
att han gärna finge vara borta hur länge som helst, "åtminstone
fem år."
Kapten Olle gick på Frankrike med lasten och gjorde en god
affär. H a n for emellertid ej hem, där han visste sig mindre välkommen, utan tog sig, äventyrslysten som han var, för att gå med
kontraband mellan olika länder, krutlaster, sades det, (han "förde
röd flagg med vit måne mitt på och gick tullfritt", sade berättaren).
Och han tjänade grova pengar.
Därhemma började man tro, att han gått under, efter som ingenting hördes ifrån honom. Men en dag uppenbarade sig en ståtlig,
okänd brigg ute på redden. Ifrån densamma stack en skeppsbåt ut
mot land, och u p p på kajen steg en man, som alla genast kände
igen — det var kapten Olle.
Även patron var nere och blev ej så litet förvånad över att se sonen åter. "Ja, men är det du, Olle? — Var har du briggen?" haglade de förvånade eller oroliga frågorna.
Olle, lugn och godmodig, såsom nästan alla i släkten, pekade ut
åt redden och sa': "Hon ligger d ä r " (fartyget var ommålat, så att
ingen kunnat känna igen det genast).
" D u tör väl vara riktigt pank n u ? " kom en ny fråga.
"Det ska' vi talas vid om sedan, pappa", var det lugnande svaret,
varpå de följdes hem, där farsgubben fick del av de lysande affärer,
som gjorts. Dessa återgåvo Olle förtroendet, och han fick nu gå
ut med en ny trälast på Frankrike. H u r den affären avlöpte blev
ej vidare känt. Med briggen " M a g n u s " kom emellertid kapten
Olle ej mera tillbaka; den hade han sålt. Men själv kom han och
"kom nu landsvägen hem", såsom fadern redan vid den första resan befarat.
Kapten Olle köpte emellertid en ångbåt "Daniel", som kommit
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med sädeslast f r å n Stockholm, men gått på en undervattensklippa i
Nordmalingsfjärden utan att kunna komma loss. Köparen gav
några tusen kronor för den, tog dit dykare ooch tätade båten provisoriskt, avyttrade den sjöskadade säden och gick med båten upp
till Luleå, där maskinen såldes till Sävenäs sågverk. H a n hade nu
tagit in vad han betalt och mer till. Båten bogserades d ä r p å till
Stockholm och ombyggdes till passagerarbåt, varmed ägaren en
tid gick i regelbunden trafik Stockholm—Luleå.
Olle Häggström förde också en tid ångaren "Norrland". Senare
förde han den år 1873 byggda ångaren "Urnan", vilken förliste
någonstädes i Kvarken. Det berättas, att han därvid, sin plikt trogen, var den siste som räddades; han stod då i vattnet till midjan
på kommandobryggan. Till sist slog han sig ner på det av fadern
(år 1852) anlagda Strömsör. H ä r experimenterade han med tegelbruk, som ej bar sig, och även med fartygsbygge. H ä r avled han
också. Han var gift med Sofia Widmark och svåger med sin broder Erik. Makarna voro barnlösa.
Den närmaste i ålder av sönerna var Carl, f. 1829, han, som var
föremål för föräldrarnas förut återgivna glädjefyllda brev. Mycket vore att säga om honom, som här ej kan få plats. 1 ) H a n blev,
liksom den förstfödde Erik, släktens stolthet, fast på en annan levnadsbana. Liksom bröderna sattes han i skola; men under det att
flera av dem tidigt slutade sina studier för att gå in i det praktiska livet, fortsatte han dem. H a n ägnade sig åt medicinen, blev
kirurgie magister i Uppsala 1861, bedrev fortsatta studier i utlandet, bl. a. i Wien, och blev med. lic. 1868. Under åren 1883—99
var han överläkare vid barnbördshuset Pro Patria i Stockholm. D ä r
utövade han därjämte en omfattande enskild praktik och var på sin
tid en av huvudstadens mest populära läkare. År 1900 kallade
Uppsala universitet honom till medicine hedersdoktor.
Vad som skapade Doktor H : s rykte som läkare var säkerligen
ej allenast den i dubbelt avseende "skarpa läkarblicken", men ock
— och detta i ej mindre mån — den hjärtats godhet, varmed han
omfattade sina patienter. Han visste att i dem ingjuta ett obetingat
förtroende, och många skiljdes f r å n honom med hjärtat fullt av
hopp och tacksamhet. Hans välgörenhet var stor. För sin släkt blev
han, n ä r bekymmersamma tider kommo, ett sammanhållande band
och uppbärande stöd. Han var icke blott "rike Morbor", han var
släktens stora varma hjärta. Närmast riktade sig hans omsorg på
Förf. av denna skildring har tecknat hans bild i tidn. Westerbotten för
7/9 1909 och i Norra Sveriges Landtmannatidning för 24/3 1910 ävensom i Sv.
Jägareförbundets tidskrift, årg. 1911, s. 95 ff., "Strömsörsjakten", därvid olika
sidor av den gode doktorns personlighet och strävanden blivit belysta.
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bevarandet av egendomen Strömsör, vilket han räknade som ett
andra fädernehem; där bodde fadern, som vi skola se, på äldre dar,
liksom också brodern Olle. Av pietetsskäl köpte han det — han
ville, såsom han en gång sade förf., "ej se det förfaras i främmande händer" — och gjorde det till ett nytt hem för anhöriga. Dit
kom han själv under somrarna en lång följd av år för att njuta en
välbehövlig vila f r å n det anstängande arbetet i huvudstaden och
öva älskvärd gästfrihet mot besökande fränder och vänner. Men

Doktor Carl Häggström.

han ville också där "vara nyttig". Sjuklingar och hjälpbehövande
uppsökte honom också där, för vilka han gjorde vad han kunde. I
lanthushållsfrågor sökte han föregå traktens befolkning med goda föredömen och råd; mejerikurser höllos vid gården, agronom
tillkallades, som intresserade grannarna för bl. a. myrutdikningar,
plantor utdelades f r å n den stora trädgården, för vilken en särskild
trädgårdsmästare var anställd o. s. v., allt i syfte att uppmuntra
och förkovra de omgivande lanthemmens näringar.
J a g kunde, där jag själv under gästbesök såg honom i denna
verksamhet, ej undgå att tänka på den gamle bondevännen i Jasnaja Poljana — all jämförelse för övrigt utesluten; syftet och sinnelaget hos dem båda var detsamma: den oegennyttigaste välvilja
och lust att sprida upplysning.
Icke underligt, att den gamle doktorns namn blivit så förknippat
med denna plats, som det är. I sitt testamente hade han också för-

149
ordnat, att Strömsör med inventarier skulle tillfalla Västerbottens
hushållningssällskap att användas för allmännyttigt ändamål (hushålls- och lantmannaskola). Doktor Häggström avled ogift i Stockholm 2/9 1909 och ligger begraven på den Häggströmska familjegravplatsen i Nordmaling.
Åt lärda studier ägnade sig också den yngre brodern Nils Jakob,
f. 1830. Han avlade kameralexamen i Uppsala 1853 och ville fortsätta de juridiska studierna. Men fadern, vilken denna tid ansåg
sig böra tänka på sparsamhet, önskade honom in i det praktiska
livet, och sonen fogade sig, om också motvilligt, däri. Att börja med
försökte han sig nu som handlande i Umeå, men det slog ej väl ut.
Han sattes därpå som förvaltare av Strömbäcks glasbruk och blev
längre f r a m ägare av bruket. Men han var en experimentator och
drömmare; han misslyckades även i detta företag. Nu köpte han
och innehade hemman i Ströms by i Umeå socken under n å g r a år.
Till sist fann han ett hem på sin broder Carls Strömsör. Där omgav han sig med fåglar, blommor, fjärilssamlingar och böcker. Enstöringen avled där år 1894 ogift, alltmänt avhållen som en blid
och hjärtegod människa.
Återstår nu blott att nämna den yngste bland sönerna, Ulrik, f.
1834. Som de andra bröderna fick även han förbereda sin framtid med studier. H a n var elev vid Atenéum i Gävle, då han midsommaraftonen å r 1848 drunknade i hamnen under en segeltur tillsammans med sin lärare, rektor Norblad.
Icke heller döttrarnas uppfostran försummades, även om den av
sina affärer ständigt upptagne fadern hade svårt att tillfredsställande ordna därmed, isynnerhet efter hustruns död 1845.
Under det att sönerna sändes till olika skolor, anställdes lärarinnor i hemmet för flickorna. Försök gjordes också med inackordering i den 5 mil avlägsna stadens flickpension. Det tycktes dock ha
slagit mindre väl ut att döma av en episod, bevarad i minnet f r å n
den tiden. I pensionen hade man till bestraffningsmetod att hänga
en tavla, föreställande en åsna, på ryggen av den elev, som visat
brist på god uppfattning eller flit; "prydd" med tavlan och med
ryggen vänd mot kamraterna, fick den felande sedan "stå i skamvrån". En av flickorna H. kände sig mycket upprörd, då denna
bestraffning, som hon tyckte oförskyllt, drabbade en av hennes små
väninnor, en prästdotter, längre f r a m känd och aktad under namnet "Tant Lisbeth". N ä r flickan H. en dag for hem f r å n skolan,
smusslade hon nu åsnetavlan bland sina saker, för att den ej skulle
kunna komma till användning mera. Till skolan i staden ville hon
ej återvända, och det blev ej heller av.
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Allt eftersom döttrarna i de båda kullarna, halva dussinet, tillväxte, fingo även de "komma ut", till huvudstaden och andra platser, för att i goda hem och skolor skaffa sig vidare bildning och
kunskaper. De gjorde då ofta färden med segelfartygen såsom gossarne. De återvände sedan till hemmet för att vara till hjälp där,
välbehövligt, i all synnerhet sedan den omtänksamma, gladlynta
husfrun ej längre styrde och ställde där. Det var då i synnerhet
den äldsta dottern som fick träda till. Som en särskild sysselsättning i hemmet minnes man sömnaden av flaggor till fartygen. Alla
blevo de efterhand gifta; det stod många bröllop på Dalkarlså under 1840—50-talen, de flesta firade med pomp och ståt, som det
anstod ett stort, förmöget hus, med gäster f r å n bygd och stad, och
många glada minnen ha berättats f r å n den tiden.
Vid denna tid hade ledningen av affärsverksamheten börjat mer
och mer gå över f r å n "gamla patronen" till sonen, "Brukspatronen", som denne vanligen kallades, ty nu hade också verklig bruksrörelse kommit till. E j blott den av fadern med sådan f r a m g å n g
upparbetade skeppsbyggnads- och rederi- samt sågverksrörelsen,
utan också glas- och järnbruk ingingo numera i rörelsen. Huruvida det gamla glasbruket Strömbäck (anlagt å r 1751 av landshövdingen Malmerfelt och direktören Falander) övertagits redan av
Erik H. den äldre, har ej av författaren kunnat säkert utrönas, lika
litet som om han varit med om att anlägga Johannisfors järnverk i
Sävar, vilka verk nu voro att räkna med bland Häggströmarnes
egendomar; man antar dock detta.
Visst är, att sonen med, om möjligt, större energi och dristighet
fullföljde faderns verk. Även stora andelar i Håknäs sågverk i
Nordmalings socken förvärvades nu, och även där, vid Kylörn, bedrevs skeppsbyggeri.
Erik Häggström d. ä., nu såsom tidigare sagts vorden änkling
och med sönerna utflugna och de flesta döttrarna gifta, överflyttade i början av 1850-talet till sitt kära, av honom anlagda Strömsör,
varest han förblev det sista tiotalet år av sin levnad, njutande en
relativ ro efter mödorna. Efter ett slaganfall, som där drabbat honom, företog han ett besök på Dalkarlså, varunder han avled den
31 juli år 1861 vid närmare 67 å r s ålder efter en åtminstone 44å r i g affärsverksamhet.
Utöver vad redan torde tydligt framgått ur denna skildring, om
den högst ovanliga affärsklokhet och energi, som utmärkte denne
man, må också sägas, att han till sin läggning var utpräglat patriarkalisk. Lydnad för sina ord och sin vilja var han mån om, det
visste både maka, barn och underordnade; allt skulle " g å efter hans
pipa". Han hade en egenhet, att "stryka med fötterna" då han
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gick; när man hörde hans karakteristiska steg, var man ej sen att
ordna sig till rätta med vad man hade för sig.
Affärer, voro ju, som vi sett, hans lidelse, och sina söner ville
han ha alla in på den banan, även den åt sina medicinska studier
så hängivne Carl (liksom, som vi sett, Nils Jakob). Man berättar, att han t. o. m. en g å n g under Carls sommarferier skickat denne med ett fartyg över till England för att köpa en råglast. "Rågen köpte jag", berättade doktorn senare, "men någon ny affärsresa ombetroddes jag ej med".
Sparsamhet var även ett nog så naturligt drag hos den man, som
skulle samla en förmögenhet, även om man nu på intet sätt kunde
tala om snålhet. Även till belysning härav har man en berättelse.
Äldsta dotterns bröllop skulle stå. Det var tidigt på våren, och
förbindelsen med huvudstaden, där sonen Carl då låg i studier, var
den årstiden och på den tiden ingalunda lätt och en dyrbar sak.
Fadern hade därför förbjudit syskonen att underrätta om bröllopsdagen: "Calle kan ju falla på orådet att vilja resa hem".
Men den blivande bruden kunde ej förlika sig med, att den käre
brodern skulle vara okunnig om, när hon skulle stå brud. Hon tog
därför mod till sig att underrätta honom om bröllopsdagen, men så
sent, att han ej kunde tänkas försöka hinna hem. Den, som ändå
reste, var han. Döm om brudens och hennes syskons häpnad, då
brodern sträv före vigseln uppenbarade sig i hemmet efter att ha
rest genom dag och natt.
Fadern var icke genast tillstädes. Bruden grät och var förtvivlad över sin olydnad. Men bud sändes till fadern, och hon hoppades, att för dagens skull denne vore att blidka.
N ä r han inträdde i rummet och fick se den oväntade gästen, blev
han så "flat", att han ej kom sig annat för än att gå f r a m och ta
Calle i hand. Och så vart det ej mer talat om saken; han fick känna sig välkommen.
Häggström var för övrigt en god familjefader och liksom flera av
sin släkt en gammaldags from man.
På Dalkarlså hade en ny, rymlig herrgård — den ännu kvarstående — uppförts av sonen, brukspatronen, vari denne inflyttat
med sin maka, Maria Kristina Widmark, även hon ifrån Nysätra.
De stort tilltagna ekonomibyggnaderna på gården föreskriva sig
också f r å n honom. Från föregående tid lär endast den s. k. "kontorsbyggningen" mitt emot mangården vara kvar.
Gården hade nu i alla avseenden karaktären av herrgård. Där
var nu anordnad trädgård, som sköttes av särskild trädgårdsmästare, och för gårdens och det stora jordbrukets skötsel hade husbondfolket en ansenlig tjänarskara; 4 drängar, 3 gårdskarlar (en för
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Brukspatron Erik Häggström j:or,
Dalkarlså.

Patronessan Maria Kristina Häggström, f. Widmark, Dalkarlså.

vedboden och två för stall och ladugård) samt ett flertal kvinnliga
tjänare, husmamsell och pigor, stodo till förfogande. Jordbruket
drevs i stort, 26—28 nötkreatur och 8—9 hästar utföddes vid gården.
Erik Häggström d. y. förvärvade nu också den andra hälften av
Dalkarlså sågverk. Detta ombyggdes, under ledning av bergsnotarien Tundahl med tvenne dubbelramar och ett kantverk, drivna av vattenhjul. En lång stenarm anlades för timrets sortering,
och tullkvarnen flyttades f r å n ladugården upp till sågen för att f å
del av samma drifkraft som denna.
Nytt skeppsvarv anlades (år 1855) på det s. k. Prästskäret 2 1/2
km. ut i f j ä r d e n ; det uppkallades efter "patronessan", Marieberg.
Det fick tvenne parallella fartygsbäddar, en för briggar, en för
barkskepp. Stor smedja och ett galvaniseringsverk hörde till anläggningen; där tillverkades det smide, som behövdes för fartygen,
bultar, spik och dylikt, och i två långa "basrännor" med stora grytor under "basades" eller uppmjukades bordläggningsplankorna.
Från detta varv utgingo nästan årligen nya fartyg. Det må i detta
sammanhang nämnas ej blott, att det sista av dessa löpte ut å r
1883, utan också namnen i följd återgivas på samtliga de fartyg,
som under årens lopp gått ut f r å n de Häggströmska skeppsvarven
vid Englandsskäret och Marieberg:
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Magnus, brigg;
Minnet, brigg;
Erika, skonert;
Dalkarlså, brigg;
Minnet, bark;
Zacharias, bark;
Hanna, brigg*;
Norden, bark*,
Christina, bark;
Lovisa, skonert;
Gotthard, galeas
6*- MéL
173
Som man finner, har en stor del av fartygen namn efter redarens
familjemedlemmar och vänner. Bland dessa senare var också, som
man ser, handelshuset Bergman-Olsson i Kalix, varmed det Häggströmska stod i livlig vänskaps- och affärsförbindelse.
Liksom tidigare skedde fortfarande vid öppet vatten all transport i pråmar, som roddes mellan varvet och upplagsplatsen Sundudden. Dit kördes bräderna f r å n sågen och stångjärn och smidesvaror ifrån Johannisfors; för de sistnämnda togs tackjärn i "bakskjuts" eller tvärtom. Vintertiden skedde transporterna efter häst.
Det fanns ännu en såganläggning, varifrån produkterna utskeppades över Marieberg, nämligen ute vid Ratan; ehuru 1 y 2 mil avlägset, roddes även därifrån virket i pråmar. Förbindelsen med
Strömbäcks glasbruk uppehölls medelst smärre skutor, som förde
med sig glas därifrån jämte andra varor.
Frakterna voro besvärliga denna tid, innan ånga och maskiner
tagits i tjänst därför.
Gustaf Wilhelm, slup;
Lovisa, slup;
Tomas, brigg;
Aleion, brigg;
Nordstjärnan,
barkskepp;
Bergman-Olsson,
bark;
Vesterbotten, bark;
Nikolina, bark;
Hulda, bark;
Lovisa, bark;
Maria, bark;

Erik Häggström d. y. hade ärvt faderns praktiska förmåga och
verksamhetsiver. Han synes dock ha varit mera mångsidig än denne till sin läggning. Brodern Carl karakteriserade honom såsom
"ett särdeles gott huvud, genomträngande klart förstånd, men tilllika hjärtegod och anspråkslös" — egenskaper, som gjorde, att
han på alla håll tillvann sig sympatier. Åt affärer stod hans liksom faderns lust framför allt, men under det fadern, grundläggaren, gick mera försiktigt fram, var sonen dristigare, något som ej
alltid lär ha gillats under den tid de samarbetade. Det var dock
mest under gynnsamma konjunkturer också sonen fick verka, och
affären vidgade sig mer och mer. P å bruken och vid sågverken
sutto inspektörer; å Johannisfors: Stenberg, å Strömbäck: Gran,
senare Bjurman, vid Håknäs: Löfroth, men själv ledde han, lika* Dessa båda inköpta, men "omrustade" vid

varven.
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Häggströmska barkskeppet "Lovisa", byggt i Håknäs,
fört av C. O. Forsberg.
(Efter oljemåln., utförd i Livorno 1857, nu i kammarskrivare Eric Kyhlbergs ägo).

som fadern, skeppsbyggandet och redarverksamheten; dessa voro
också säkerligen den vittomfattande affärsrörelsens mest givande
grenar, den förnämsta källan till familjeförmögenheterna.
Mera allmänt intresserad och mera vitt blickande än fadern kom
Erik H. d. y. också med i det politiska livet. Hans kloka utnyttjande av skogen vid egna besittningar föranledde, att han insattes
i en skogsvårdskommitté; han invaldes också av landstinget som
länets representant i 1 :a kammaren och blev där i tillfälle att i flera
avseenden verka även för sin orts allmänna bästa. Även många
andra u p p d r a g gåvos honom.
P å grund av de vidlyftiga affärsförbindelserna och offentliga
förtroendena ävensom släktförbindelser genom de många syskonens giftermål vart den stora och gästfria herrgården i Dalkarlså
medelpunkten för ett alltmer vidgat umgängesliv. De med vackra,
delvis antika möbler och sällsyntheter, inköpta f r å n huvudstaden
eller hemförda med fartygen f r å n främmande länder, prydda rummen sågo gäster f r å n när och f j ä r r a n . Dalkarlså hade nu, på 50—
60-talen, sin stora glanstid.
Även Erik Häggström d. y:s äktenskap blev barnrikt; ej mindre
än 10 barn föddes, av vilka dock endast halva antalet nådde till
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vuxen ålder. Då de äldre döttrarna växte upp, anställdes guvernanter för deras undervisning, av vilka man särskilt erinrar sig
den spirituella Rosa Franzén, biskopens sondotter. För sin utbildning i främmande språk fingo döttrarna också göra utlandsresor.
Sönerna Nils, f. 1860, och Johan, f. 62, kommo ut i skolor; den
förre utbildade sig till ingenjör, den senare avlade en förberedande
medicinsk examen i Uppsala, men kom senare i praktisk verksamhet, såsom stamtavlan i det följande visar.
Mitt uppe i sin skiftande verksamhet och i sin mannaålder möttes den verksamme mannen av döden. Han insjuknade i en elak-

Skeppskista av ek den s. k. "Liibeckskistan" från ett av
Häggströmarnes fartyg. 1/32 naturlig storlek.
I artisten Gunnar Modins ägo.

artad halssjukdom, som visade sig vara difteri, och avled efter blott
en vecka på sitt Dalkarlså den 11 juli 1874 nära 53 å r gammal.
Med bestörtning emottogs dödsbudet bland hög och låg i orten, såsom man inhämtar av samtida nekrologer i pressen: " E n stor arbetsgifvare och länets mest betydande a f f ä r s m a n " hade i honom
gått bort, skriver man. Och det heter vidare om honom i en minnesruna: "Också hade han här på orten mer och mer blifvit en
rådgifvare och hjälpreda för alla, som under brydsamma omständigheter hade behof af hans mogna omdöme". Han var allmänt
saknad.
Och vem skulle ersätta honom i den så vidlyftiga affärsrörelsen?
Lågt skattat torde det kapital (förmögenhet), som låg inne i denna
vid denna tid ha uppgått till ett par millioner kronor. Mer än ett
tjugutal fartyg voro i fraktfart på olika hav, och bruk och sågverk
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Fröken Ulrika Häggström,
Dalkarlså.

Fröken Rosa Franzén, guvernant
å Dalkarlså.

gingo för fullt. Vid han sida stod, såsom vid faderns frånfälle, ej
någon son, vuxen för detta värv. Detta skulle nu läggas i utomståendes händer.
En annan, som något behandlat den Häggströmska släkten 1 ) anför hurusom Häggström själv förutsåg ond tid i affärsvärlden.
Till sin maka skall han under sjukdomen ha yttrat: "Det stundar
svåra tider, då egendomar bli av ringa värde. Sälj vad du kan
fortast!" En kristid inom affärslivet stod för dörren, både inom
trävarurörelsen och skeppsfarten, där segelfartygen nu hade att utstå en alltmera ojämn tävlan med ångfartygen. Efter "storårens"
penningeflöde kom som vi veta, nu en svår penningknapphet och
stagnation i den allmänna rörelsen.
Det framsynta rådet beaktades ej av dem, som erhöllo uppdraget att utreda dödsboet. Utredningen, som för övrigt blev en underlig historia, ännu i mångas mun, förhalade försäljningarna så,
att det ena stora värdet efter det andra gick förlorat. Till sist
måste också de många fartygen säljas till vrakpris; ett stort skepp,
ännu stående på stapeln, spantsatt och delvis "garnerat", gick till
rederifirman C. A. Wallenberg i Stockholm. Varvet Marieberg,
som varit köpmanshusets ögonsten, gick också mer och mer mot förA lb. M a r k g r e n ,

"Västerbotten", årg. 1928.
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fall; år 1883 löpte det sista fartyget ut där. Visserligen intog även
senare ett och annat fartyg brädlaster där. "Men nu", skriver 1932
den förut nämnde meddelaren Johansson, "har elden utplånat alla
dessa minnen, endast något av kajanläggningen och de snart förmultnade bäddbjälkarna äro kvar". 1 )
Det gick därhän, att boet 1877 försattes i konkurs. Förmögenheten var spolierad. En svåger till den avlidne brukspatronen, inspektören Carl Wall, förvärvade emellertid Dalkarlså, och hos honom fick den av den ekonomiska omvälvningen drabbade familjen
tillsvidare sitt hem. Sedan Wall år 1905 dött, återgick genom process fädernehemmet till Häggströms då levande barn, Nils, Johan,
Hulda och Ulrika, ehuruväl det allra mesta av den en gång så stora
förmögenheten var till spillo.
P å ett annat håll inom släkten hade emellertid en ny förmögenhet begynt att växa sig fram. Det var hos Erik Häggströms broder, doktor Carl Häggström. Denne hade, därtill föranledd av
omständigheter, för vilka ej här kan redogöras, men bl. a. genom
inköp av aktier i Håknäs, som nu blivit aktiebolag, kommit att draga en oväntad fördel av uppsvinget i affärslivet, särskilt på trävaruindustrins område; de till lågt pris inköpta aktierna stodo högt i
värde. Om hans oegennyttiga sätt att använda sin växande förmögenhet, även anhöriga till godo, är redan talat.
Sedan syskonen, den ena efter den andra, dött (senast brodern
Nils år 1924) blev Ulrika Kristina (Ulla) slutligen ensam ägare
av släktgården. Där tillbringade den finbildade, fromma kvinnan
år efter år i ensamhet bland böcker och minnen f r å n fädernetiden,
tills även hon, den 21 januari 1928, 74-årig såg sina dagars ände.
Liksom hos farbrodern Carl mognade också hos henne planen att
donera vad hon ärvt av den en gång så betydande släktegendomen.
Redan å r 1927 bestämde hon, att Dalkarlså g å r d och en del av hemmanet med befintliga inventarier (utom några smärre undantag av
möbler o. a. att fördelas som släktminnen bland kusiner och vänner) skulle tillfalla Västerbottens landsting. Syftet med donationen
var upprättande av ett konvalescenthem eller anstalt vid Dalkarlså
för gamla, sjuka och hjälplösa. Det övriga av hemmanet, däribland skogsmark, donerades till Bygdeå kommun.
Bygdeå församlings kyrka hade hon före sin död ihågkommit med
en gåva på 10,000 kronor som bidrag till dess renovering, och dit
hade hon också skänkt en släktklenod, "Gustaf Adolfsbibeln" (av
år 1618), som nu har sin plats på dess predikstol.
1
) Sommaren 1932 ödelades genom mordbrand också Dalkarlså sågverk,
det sista minnet av Häggströmarnes industriella anläggningar i orten.
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Västerbottens hembygdsförening blev ävenledes föremål för hennes välvilja; dit skänktes en värdefull samling möbler f r å n Dalkariså herrgård, vilka nu inordnats i det s. k. Häggströmska rummet.
Så ville den gamla fröken göra minnet av sin släkt, vars sista ättling hon blev, hedrat, kärt och bevarat genom tiderna i den bygd,
där, såsom vi nu sett, den tagit ett så bemärkt rum.
Förvisso skola de Häggströmska donationerna också tjäna därtill:
varaktigt erinra bådé om givarnas sant människovänliga hjärtelag
och den Häggströmska släktens betydande insats i Västerbottens näringsliv och odling under tid den blomstrade och verkade där.

Häggströmska familjegraven å Bygdeå kyrkogård.

HÄGGSTRÖMSKA SLÄKTEN.
(Umeå—Dalkarlsåsläkten).
I. Johan Häggström (Haeggström), borgare och handelsman i Umeå stad,
f. 1752 Vi. I Bygdeå mot slutet av 1790-talet, dit forml. inflyttad med familjen år 1817 17 / 3 . Gift med Anna Maria Bodström,
änka e. kommin, Isak Bodström i Arnäs, f. Tjernström 1766,
enligt B y g d é n s Herdaminne gästgivardotter från Arnäs
(möjligen dotter till "direktör" Ol. Tjernström å hem. n:r 5 i
Dalkarlså — Markgren). Död 6 /u 1852.
Deras barn (födda i Umeå):
1. Johan H., f. i Umeå 1791 / i o . Kallades "hof(rätts)notarien".
Var
14
litterat och språklärd. I ett brev fr. Dalkarlså, dat. / i o 1839,
tillskriver Joh. Haeggström "Directeuren Zach. Haeggström"
ang. förläggande av några översättningar av Terstegen ävensom av en utav H. utarbetad G e o g r a p h i e , vars tryckning
påbörjats föreg. år hos notarien Delén i Stockholm. H. föreslår vidare upprättande av en bokhandel i Falun, "ifall ödet så
vill, att jag blir Fahlubo". Resultatet okänt.
2 5

Västerbotten.

11
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Olaus (Olof) H., f. 1792 17ho. Skeppsbyggmästare i Karlskrona.
Gift från Bygdeå med bondedottern Anna Magdalena Burvall,
f. 1798 22/i„.
Deras b a r n :
Johan Olof, f. 1827 5 / 2 .
Erik Hendric, f. 1828 7 /u; blev gästgivare i Nysätra.
'
Nils Fredrik, f. 1829 16/ö, sjökapten.
18
Maths Gustaf, f. 1831 / 9 .
Karl August, f. 1834 28/4, sjökapten, bosatt i Råå, Skåne.
Maria Olifvia, f. 1836 25 /i.
Sophia Amalia, f. 1837 9 / 7 .
3. Erik, f. 1794 2°/12, d. 1861 : i i h å Dalkarlså. Se nedan.
4. Anna Maria, f. 1807 2 4 /„ d. 1890 «/». Gift med coopvardikapten
J. C. Bruhn.
Deras b a r n :
Katarina Maria Augusta, f. 1842 14 /i; poststationsförestånderska i Bygdeå, d. där 1931 2 /,.
Anna Robertina, f. 1845 ?/ 6 , g. 1880 m. handl. Edvard
Häggström i Bygdeå (d. 1920 13 / 3 ); frånskild, emigr.
med barnen Anna, Erik Johan, Edvard och Robert till
U. S. A. Död där.
2.

II. Erik Häggström (Haeggström) (d. ä.), brukspatron. Se ovan.
Gift 1 :a gången 1816 21 /i m. bondedottern Brita Andersdotter i Dalkarlså, d. 1819 24 / 7 .
Barn i l : a giftet:
1. Maria Magdalena, f. 1817
g. m. sjökaptenen Zakarias Rönnblom i Bygdeå.
Deras b a r n :
Zacharias R., f. 1844 "/ 1 0 , d. 1887 13 /u, g. m. Ebba Ekecrantz.
Deras b a r n :
Maria, g. m. läkaren Fredrik Lindeman i Oslo.
Karl, g. l : a g. ni. Astrid Eidem, 2:a g. m. Ella
P r a g e r ; d. som major vid Kustartilleriet 1923
13
/2.
Asta, d. 1927 ;l/fl, g. m. häradshövdingen Karl
Axel Riben i Stockholm.
Sofia, g. m. regementsskr. Bygdén i Bygdeå.
2. Brita Sophia, f. 1818 27 / 5 , d. 1854, g. m. inspektören vid Johannisfors bruk And. Gust. Bygdén (f. 1812, d. 1883). I äktenskapet
7 barn, alla döda före fadern (två fullväxta).
3. Johan Anton, f. och d. 1819.
Gift 2:a gången med Ulrika Kristina Widmark, komministersdotter
fr. Nysätra, f. 1795, d. 1845 29 / 3 .
Barn i detta gifte (födda i Bygdeå):
1. Erik, f. 1821 9 / 8 , d. 1874 11 /- å Dalkarlså. Se nedan.
2. Johannes, f. 1823 °/±; sjökapten, d. i gula febern i Rio de Janeiro.
3. Ulrika Kristina, f. 1824, d. 1825.
4. Ulrika Kristina, f. 1825 6/io, d. i Umeå lfs. 1895 8 /i. Gift 1849
med sedermera l : e lantmätaren Per Adam Kjellerstedt, f. i
Lövånger 1821 24 / 5 , d. i Umeå lfs. 1891 22 / 7 .
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5.

6.
7.
8.
9.

Deras barn (födda i Lövånger):
M a g n u s Gudmund, f. 1850 »k; stud. i Uppsala 1869.
Död i Umeå 1876 l e / 6 .
Hertha, f. 1851 3 / 9 . Lärarinna vid Umeå elementarskola
för flickor. Pensionerad och bosatt i Umeå.
Erik Salomon, f. 1853 *l12; stud. 1873, med. kand. 1884.
Död i Stockholm 1888 8 / 7 .
Anna Ulrika, f. 1855 17/io; telegrafist; gift 1887 med affärsmannen Ax. F. Stiernström i Härnösand. Död i
Umeå 1931 1 0 /u.
Deras b a r n :
Mårten Iwan S., f. i Härnösand 1899 3 / 8 . Kapten
vid Västerbottens reg:te 1923. Internationellt
flygcertifikat 1916. Avg. (på överg:sstat) 1928.
Bosatt i Stockholm. Reklamchef hos Vacuum
Oil Compagny A.-B. Gift l : a g. 1916 18/io med
Bertha Josefina Scherdin, f. 1894 2 / 8 ; dotter
Brita, f. 1919 5 /i„; 2:a g. 1933 Ve med Birgit
Birgit Elisif Eva Kristina Nyström, f. 23 / 5 1906.
Hilda Kristina (Kerstin), f. i Umeå lfs. 1893 25/„.
Gymnastikdirektör. Bosatt i Haag.
Adam Magnus (Adde), f. 1857 25 / e ; löjtn. vid Västerbottens regem. Kommissionslantmätare. Död i Umeå
lfs. 1896 */,.
Hilda Kristina, f. 1859 -'lo. Under många å r värdinna
hos doktor Carl Häggström. Bosatt i Stockholm.
Ellen Lovisa, f. 1861 "l±. Lärarinna. Död i Stockholm
1920 13 /i.
Helena, f. 1864 14/io. Telegrafist. Gift 1904 " / 5 med
dåv. komministern i Svegs pastorat (Linsäll), sedermera i Sollefteå pastorat (Multrå), regem.-pastorn,
fil. hedersdoktorn Erik Modin.
Deras b a r n :
Gunnar Erik Adam, f. i Linsäll 1895 27 / 3 . Artist.
Gerda Kristina Birgitta, f. i Ytter högdal 1899 1 U.
Student i Uppsala 1919.
Skolkökslärarinna,
bosatt i Rättvik.
Chatarina Lovisa, f. 1826 29 /u, g. 1853 m. bruksäg. Robert Wilhelm Haeggström i Sörbyn, Nordmaling, f. 18.. 3 h, död d ä r
1874 14/s.
Deras b a r n :
Erik H., f. 1854 18 / 8 , d. som läkare i Eskilstuna 1907 26/4.
Adam H., f. 1895 */8. Disponent vid Franckes sågverk
Räfsö i Finland, dit han utflyttade 1878. Nu bosatt
på sin egendom Lyttskär vid Björneborg.
Olof H., f. 1828 e /s; sjökapten, d. 1888 Vi å Strömsör. Gift 1859
29
/io med Sofia Widmark, fanj.-dotter fr. Bygdeå, f. 1835 6U,
d. 1884 1 / 8 . Äktenskapet barnlöst.
Carl H., f. 1829 22 / 8 . Överläkare i Stockholm; med. hedersdoktor
1900 vid Uppsala univ. Död i Stockholm og. 1909 2 / 0 .
Nils Jakob H., f. 1830. Kameralex. 1853. En tid ägare av Strömbäcks glasbruk. Död og. å Strömsör 1904.
Erika Albertina, f. 1832 -"U, d. i Nordmaling 1905 5 /i. Gift 1850
med handl. O. E. T h u r d i n därstädes (en tid förvaltare på Håknäs sågverk), f. 1823 "/12, d. 1874 28 / 2 .

164
Deras b a r n :
Karl Olof, f. 1860 25 / 2 . Emigr. till Amerika och död
d ä r 1879.
Albert Nikolaus, f. 1862 30 / 5 . Arkitekt. Lektor vid
Tekn. läroverket i Härnösand. Nu bosatt i Stockholm. Gift med Thalmai Katarina Håkansson, prostdotter fr. Skön, f. 1874 s / 8 .
Deras b a r n :
Otto Edvard, f. 1890 20 /i 2 . Fil. och juris kand.
Sekreterare i Sveriges textilindustriförbund.
Karin Thalmai, f. 1902 271to. Anställd i Grängesberg—Oxelösunds trafikaktiebolag.
Anna Lovisa Ulrika, f. 1864 s / 3 . Gift 1888 18/e med Anton Theodor Hasselberg, skolman. F. i Hvalstad
1853 19 / 4 ; fil. kand.; ord. adj. vid Umeå folkskoleseminarium 1885, vid Strängnäs 1905. Pens. 1919.
Bosatt i Djursholm.
Deras b a r n :
D a g m a r Erika Nathalia, f. i Umeå 1889 23 / 4 . Lärarinneex. vid H ö g r e lär.-sem. i Sthlm 1910.
L ä r a r i n n a vid Borgholms samskola 1910, vid
Ateneums sem. avd. 1911. Förest, vid Svenska skolan i Dundee (Natal) 1921. Död 1926
3
/d. Resebrev och missionsuppsatser.
Anna M a r g i t Gabriella, f. 1893 2 e / i 2 . Lärar.-ex.
vid Ateneums semin. 1918. Lärarinna vid Visby högre flickskola 1919. Bibliotekarie vid
Djursholms stadsbibliotek 1933. Död 1933 "/«,.
10. Ulrik H., f. 1834 26/io, d. 1848 24/e genom drunkning.
11. Anna Mathilda (Tilda), f. 1836 4 / 7 , g. 1862 m. sedermera överjägmästaren Ax. Fr. Kjellerstedt, f. i Lövånger 1827 30 / e , d. å
sin egendom Söråker i Hässjö s : n 1907 26 / 4 .
Deras b a r n :
dottern Anna, död i späd ålder.
III. Erik Häggström (d. y.), Brukspatron.
Gift 1850 29/io med M a r i a Kristina Widmark, fanjunkardotter fr. Nysätra, f. 1829 13 / 10 d. 1881 13 / 7 .
Deras b a r n :
1. Hulda Maria, f. 1851 16/„, d. og. 1911 å Dalkarlså.
2. Ulrika Kristina, f. 1853 a / 12 , d. og. 1928 21 /i å Dalkarlså.
3. M a r g a r e t a Nikolina, f. 1854 25 / 7 , d. og. 1887 26/s å Dalkarlså.
4. Erik, f. 1856 18 / 5 , d. s. å. 1 0 In.
5. Erik, f. 1858 22 /r, d. 1863 21 / 4 .
6. Nils, f. 1860 27 j 7 . Ingenjör. Död og. å Dalkarlså 1924 14 / e .
7. Johan, f. 1862 27/„. Med. fil. kand. 1883; bankkamrer i M o r a .
Död d ä r 1911 8 /n. Han utgav (från Wallgrens tryckeri i N o r r köping, 1895) "Förteckning över Stora K o p p a r b e r g s Bergslags
Aktiebolags Bibliotek".
8. Karl, f. 1864 14 / 12 , d. 1868 25 / 8 .
9. Erik, f. 1867 5 / 4 , d. 1868 2 4 /u.
10. Gerda Erika, f. 1869 15U, d. 187 1 25 / 6 .

Marieberg på 1880-talet.

M I N N E N

Några anteckningar

Foto efter oljemålning.
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Av SVEN-ERIC H E D M A N .

A

°

r 1694 företog konung Karl XI en lång resa genom de norrländska kustlandskapen och besökte bl. a. Bygdeå kyrka. Enligt Karls egna anteckningar lär kyrkoherden i församlingen
ha omtalat, att kyrkan skulle ha uppförts anno 1169. Även om
detta årtal vid en närmare granskning ej befinnes tillförlitligt,
förstå vi dock, att bebyggelsen omkring kyrkoplatsen i Bygdeå
är relativt gammal, åtminstone för norrländska förhållanden. —
Givetvis sökte sig människorna med förkärlek ned till kusten, där
fiske kunde bedrivas, och där de genom havet hade förbindelse med
yttervärlden. Banaade en flod sin väg ut till havet, erbjöd detta
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förhållande stora fördelar för såväl jordbruk som fiske, och områden vid flodmynningarna kunde tidigt skänka människan fast boplats. En ort, vars tidiga bebyggelse möjliggjordes av ovan nämnda förutsättningar, är Dalkarlså, belägen 3 km. söder om Bygdeå
kyrka. Som namnet säger, voro dalkarlar de första, som slogo sig
ned på platsen, och den först kände av dessa hette Labbe; hans
namn lever än i dag kvar i Labbesgården, en av de äldsta gårdarna i byn.
Om byns historia under de första seklen är litet eller intet att förtälja. I likhet med andra byar fanns i Dalkarlså en befolkning,
som huvudsakligen livnärde sig på åkerbruk, boskapsskötsel och
fiske. Men under 1700-talet inträffade en tydligt märkbar förändring i utvecklingen. Då inflyttade nämligen till Dalkarlså en
man vid namn Häggström. H a n slog sig ned såsom enkel köpman,
men hans eminenta affärsbegåvning gjorde honom inom kort till
traktens mest förmögne man. Denne utmärkte affärsman, som
ock ägde utomordentliga ledaregenskaper, blev grundläggare till
det Häggströmska huset; dynastien Häggström skulle man nästan
vilja säga, ty medlemmar av denna släkt blevo goda styresmän och
ledare i byn och för den f r a m till en industriplats av rang.
Det gamla köpmanshusets mest bemärkte representant var Erik
Häggström, som levde och verkade under mitten av 1800-talet:
Erik Häggström-E-son, skrev den myndiga patronen själv sitt
namn. Genom honom blev Dalkarlså något mer än en vanlig by,
bebodd av lugna bönder, som togo dagen som den kom; Dalkarlså
kom för några tiotal år att utgöra en betydande industriort, med
det jäktande händelserika liv, som endast hör en verklig arbetsplats till.
Innan vi gå vidare i historien böra vi omnämna, att genom Dalkarlså by slingrar sig en liten å, Dalkarlsån, i typiskt utbildat serpentinlopp. Ungefär mitt i byn bildar ån n å g r a forsar, varav den
ena, Sågforsen, har möjliggjort den industriella utvecklingen å platsen. Alltnog, patron Häggström ägde en stor egendom vartill bl. a.
hörde en såg och en kvarn, visserligen efter våra förhållanden mycket ofullkamliga men efter den tidens krav helt fyllande sin uppgift. Kvarn och såg lät han flytta till Dalkarlså och uppföra dem
vid sågforsen. Av de bägge industrierna intresserar oss särskilt
den senare, alltså sågen.
Sedan sågen således efter flyttningen ånyo uppförts och även
i någon mån moderniserats, kunde förädling av trävaror begynna.
Men råvara, timmer, behövdes givetvis, och en del härav hämtade
patron Häggström f r å n egna skogar, men en del, och det den större delen, tillgodogjorde han sig genom avverkning å kronans skog.
För att uppmuntra industrien hade nämligen staten utfärdat s. k.
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rekognitionsrättigheter, vilka inneburo, att den, som ämnade idka
järnbruks- och även sågverksindustri, fick rätt att avverka på kronans marker mot erläggande av "stubbören", bestående av n å g r a
f å örens avgift per avverkad stam. — Sålunda uppstod rätt snart
en tämligen betydande produktion av förädlade trävaror och i följd
därav en ansenlig export. Virkesexporten blev i sin tur den förnämsta drivkraften till att patron Häggström började bygga egna fartyg.
En gammal trovärdig man har lämnat följande uppgifter om de
första fartygsbyggena, som kommo till stånd under patron HäggN*

/5T r S / Z t " M u s

C: f&o

Fig. 2.

ströms tid: Till en början byggde och sjösatte man fartyg på skilda ställen i Dalkarlsåfjärden och anlade inga särskilda varvsbyggnader, utan byggnationerna försiggingo under ytterst primitiva omständigheter. Det första fartyget där har sjösatts uppe vid stenudden och det andra vid en plats, som kallas "Moréns varpet"
Dessa fartyg voro helt säkert av tämligen blygsamma dimensioner,
ty djupförhållandena i f j ä r d e n voro icke de allra bästa. Efter någon tid ansåg man dock, att de små fartyg, som hitills byggts, på
långt när ej voro tillräckliga för att ombesörja den alltmer växande leveransen av trävaror f r å n Dalkalså såg. Därför flyttades
skeppsbyggeriet ut till havs, där större fartyg kunde sjösättas. En
tid utgjorde Englandsskäret (se kartan, fig 2) byggnads- och stapelplats. Av de många sjösättningar, som ägde rum där ute, efterlämnar den sista ett egendomligt minne. En ståtlig bark med nam-
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net Västerbotten var färdigbyggd och skulle sjösättas. F r å n varvet
ämnade man —, som man gjort med alla föregående fartyg — bogsera barken över till det närbelägna Prästskär, som var den egentliga lastageplatsen. Men när man fört barken in i sundet mellan
den s. k. Bygdeåstenen och Prästskär, gick den på grund. För att
få fartyget flott bogserade man dit två stora pråmar och förankrade dessa på var sin sida om det havererande fartyget. Sten lastades
i pråmarna, och dessa sjönko till dess "suden" (den översta delen
av pråmen) kom jäms med vattenytan. Då upphörde lastningen
och en kraftig bjälke anbringades rätt igenom fartygsskrovet vid
vattenlinjen och bjälkens ändar placerades över var sin pråm. Man
lossade pråmarna, och så småningom höjde sig dessa ur vattnet,
och fartyget följde med. På detta sätt fick man "Västerbotten" över
den besvärliga passagen. Än i dag kan man vid lugnt väder i det
klara vattnet på bottnen skönja två väldiga stenrösen, som ligga
där såsom orubbliga vittnen om vad som fordom timat.
Efter hand började man dock inse fördelen av att ha skeppsvarv
och lastageplats så nära varandra som möjligt, och år 1855 flyttades varvet ånyo. Denna gång, den sista bestämde man sig för
Prästskär eller Marieberg, såsom ön sedan kallades efter patron
Häggströms hustruMaria. Ett stort spanthus uppfördes, en smedja samt två boningshus för arbetarna byggdes, och sedan tvenne
skeppsbäddar anlagts, var det nya varvet färdigt. Det lilla skäret,
som förut endast sommartid tagits i anspråk som lastageplats,
fick nu året om upplåta sin mark till skeppsbyggnadsarbete. Låt
oss nu se, huru arbetet vid det nya varvet var organiserat.
Arbetsstyrkan uppgick vanligen till 60 å 70 man. Som ledare
för arbetarne tjänstgjorde en byggmästare, vilken härskade över
sina underlydande med oinskränkt makt. Till hans åligganden
hörde bl. a. att på det jämna golvet i spanthuset slå upp fartygsritningen. "Utslaget" måste utföras synnerligen noggrant, och
alla detaljer uppritades i naturlig storlek. Därigenom kunde varje
liten del i fartygsskrovet utföras med osviklig precision. Man lade
nämligen de under bearbetning varande delarna direkt på ritningen
och fick dem på så sätt av absolut rätt storlek och form. Efter
fartygets fullbordande hyvlades ritningen bort, och plats erhölls så
till nya ritningar.
Byggmästaren hade till sitt biträde en kvartersman. På denne
vilade ett stort och tungt ansvar. Han var arbetarnes egentlige förman, och han skulle praktiskt taget vara allestädes närvarande.
Han ansvarade för att varje arbetare "stod på sin post", och att
intet slarv i arbetet förekom. Arbetsdagen var lång och lönen
knappt tilltagen. Kvartersmannen åtnjöt en fast årslön på 200 kr.
plus vanlig timmermansdagspenning, vilken utgick med 80 öre på
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vintern och 1 kr. om sommaren. Arbetstiden var under sommaren
12 timmar och vintertid arbetade man så länge dagsljuset varade.
Kvartersmannen var dessutom arrendator och skyldig att till patronen erlägga 52 kr. 50 öre i arrende för sitt magra torp. Men
icke nog härmed! Kvartersmannens redan tunga börda ökades
ytterligare genom en rad förpliktelser, vilka han såsom torpare förbundit sig att fullgöra. Dessa hans skyldigheter mot patronen
voro upptecknade i 19 paragrafer och medföljde kontraktet å torpet.
Den sista punkten är mycket belysande för det vasalliknande förhållande, som rådde mellan patronen och hans torpare. Det löd
s å : "Förmärker Torparen eller hans husfolk olovligt bete af främmande personers kreatur å mina i torpets närhet belägna egor,
bör Arrendatorn draga försorg om sådana kreaturs skyndsamma
bortdrifvande". Man förstår, att denna vakttjänst utan någon som
helst betalning utfördes med tvivelaktig villighet , helst som begreppet "mina i torpets närhet belägna marker" av patronen ansågs äga obegränsad tänjbarhet.
Arbetarne och deras förmän förde sålunda ett liv, fyllt av mödor och umbäranden, men förnöjsamheten och de anspråkslösa levnadsvillkoren gjorde, att var och en var fullkomligt nöjd med sin lott.
Att kunna ge en systematisk beskrivning av ett fartygsbygges
olika skeden, är blott förunnat fackmän på området, men låt oss
dock med lekmannens oerfarenhet på området söka lämna en något så när förståelig beskrivning av ett fartygs tillblivelse! Som
redan förut nämnts, hade hela fartygsritningen "uppslagits" i naturlig storlek på det jämnhyvlade golvet i spanthuset. Arbetet härmed, som fordrade teknisk utbildning, och därför endast kunde utföras av byggmästaren själv, tog givetvis ganska lång tid. Därunder hölls hela arbetsstyrkan sysselsatt med att fullborda ett annat fartyg. De två skeppsbäddarna möjliggjorde nämligen ett oavbrutet arbete, och två fartygsbyggen voro nästan alltid samtidigt i
gång. Nåväl, sedan byggmästarens viktiga beräkningar voro slutförda, tog det egentliga byggnadsarbetet sin början. Först sträcktes kölen, och stävar å densamma anbringades. "Stavningen", som
var en mycket viktig detalj i arbetet, utfördes av särskilda "stävkarlar". De voro de mest erfarna och kunniga bland timmermännen och åtnjöto tack vare sin yrkesskicklighet avsevärt högre dagspenning än övriga arbetare. Sedan spanten anbringats, var stommen till fartyget färdig. Insidan av spanten brädslogs till det ställe, där de började krökas uppåt, det s. k. slaget. Detta kallades
för att " g a r n e r a " skrovet. Utsidan av spanten beslogs däremot med
bred plank ända upp till relingen. Halvdäcken utlades, och fartygets uppdelning i olika avdelningar och rum vidtog, och dessa inreddes. I estetiskt hänseende lämnade nog inredningarna ofta myc-
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ket övrigt att önska, men man lade helt naturligt mera vikt vid det
ändamålsenliga än det för ögat tilltalande. Jämsides med arbetet
på skrovet gick tillverkandet av tacklingen, d. v. s. det som skulle
vara till väders på båten; master, rår, segel o. s. v. Men fartygets
tackling och skrov fullbordades var för sig, och först efter sjösättningen förenades de båda.
Dagen för ett skepps sjösättning var nästan utan undantag den
av socknens innevånare mest efterlängtade av årets trehundrasextiofem. Det var en högtidsdag, då alla lämnade sitt arbete för att få
taga del av de stora festligheter, som gingo av stapeln i samband
med "utskjutningen". Vanligen sökte man ordna "utskjutningarna", då så många av firmans fartyg som möjligt lågo i hamnen.
P å fartygen voro alla flaggor i topp och alla flaggspel hissade, och
bland de högtidsklädda åskådarna rådde en animerad stämning.
Man trängdes och knuffades vid skeppsbädden och väntade otåligt
på det historiska ögonblick, då det nya fartyget skulle glida ut i
vattnet. Fartygets namn, som förut strängt hemlighållits, hade
nu målats på en namnbräda, fäst på akterspegeln och dold för de
nyfiknas blickar med en duk. Byggmästaren stod högst uppe på
akterstäven, och när fartyget började glida utför den väl insåpade
" r ä n n a n " , drog han undan duken med ett snöre, och det nya fartygets namn blev synligt. Hundratals munnar upprepade namnet,
och under ändlöst jubel gled fartyget ut i vattnet. Knappt hade
väl skeppet sjösatts, förrän traktens samtliga skurgummor med
vild begärlighet kastade sig över den fina såpan, varmed skeppsbädden insmorts. Det var givetvis rätt slipprigt på de väl insåpade plankorna, och gummorna halkade, rutschade och gjorde halsbrytande kullerbyttor och volter, men sitt årliga storkap skursåpa
ville de till varje pris ej avstå från. Sedan fartyget förtöjts vid
kajen, utlades tvenne landgångar, och den s. k. "rundningen" företogs. Först togos "herrskapen" ombord, och med byggmästaren
som ciceron företogo de en rundvandring genom hela skeppet. Efter herrskapen marscherade varvspersonalen ombord och granskade det goda resultatet av två års träget arbete. Därmed var rundningen slut, och vem som därtill var hågad fick gå ombord och
taga det nya fartygets inredning i betraktande.
Efter utskjutningen begav man sig till förmanshuset för att intaga förfriskningar. D ä r stod kvartersmännen redo med ett väldigt brännvinsstop, och där räknades ingalunda hur många som
drucko eller huru mycket var och en drack. P å eftermiddagen dukades långa bord i spanthuset, och ett väldigt gästabud vidtog. Stående rätter voro: ärter och fläsk, smörgåsar, samt sist men icke
minst, brännvin. Stämningen steg i kapp med aptiten, och kulmen
på festligheterna nåddes, när spelmännen spelade upp till dans.
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Följande dag riggades fartyget. Master, stänger, rår och bommar hade, som nämnts, tillverkats samtidigt med skrovet, och det
var endast själva uppsättandet av riggen, som återstod. Undermasterna restes, bogsprötet skruvades fast, märsstänger och bramstänger anbringades, och så låg fartyget med den s. k. släta rig-

Fig. 3.

gen på. Sedan linor och tåg uppspänts, och de skinande vita seglen hissats, låg skeppet segelklart, redo att gå ut på det vida havet,
okända öden till mötes.
Den första resan, ett fartyg företog hade alltid som slutmål någon hamn i England. D ä r kopparförhyddes nämligen fartygen, ty
vid segling i sydligare farvatten, lär trävirket ha angripits av vissa havsväxters frätande inverkan och borrsnäckor borrade sig in i
träet, varför det var nödvändigt att ha skrovet under vattenlinjen
kopparbeslaget. För att öka säkerheten i stark sjö lades järntackor i bottnen av lastrummet. Järnet härstammade f r å n Johannes-
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fors järnbruk i Sävar och kunde på detta sätt billigt fraktas till utlandet, där det såldes. Ballast på hemfärden utgjordes mestadels
av jord och grus, och än i dag finnas på Marieberg, trots all "matjordshämtning", väldiga högar av detta material, prydda av en ej
föraktlig samling rara växter. N ä r ett fartyg gick ut på långresa
anlöpte det vanligtvis Helsingör i Danmark för att erhålla vidare
order. En annan viktig orderplats, särskilt för den hemvändande
seglaren, var Cardiff i England.
P å Marieberg fanns, som ovan omtalats, även en mycket god
upplagsplats för sågat virke. Men virkestransporten den 4 km.
långa vägen f r å n Dalkarlså till lastningsplatsen erbjöd givetvis vissa svårigheter. Med hästar kördes virket ned till Sunudden (se kartan, fig. 3) där det lastades på stora klumpiga men rymliga pråmar.
Dessa otympliga farkoster roddes sedan ut till Marieberg. Man
förstår, att denna omständiga virkestransport både blev dyrbar och
tog oskäligt lång tid. Det svårlösta transportproblemet blev också en av de faktorer, som medverkade till virkesexportens avtagande och sedermera till sågverksindustriens fullständiga nedläggande.
Industrins stora genombrottsår, omkring 1760—1830, medförde
även ett kraftigt uppsving för sågverksindustrin i Sverige. T. o. m.
i det lilla Dalkarlså blevo den stora industrirevolutionens verkningar gynnsamt kännbara. P å grund av den ökade efterfrågan på
sågat virke kunde patron Häggströms lilla sågverk utbyggas. Produktionen ökades avsevärt, och en synnerligen livlig utskeppning
av sågverksprodukter vidtog. Ej minst bidrog till den goda virkesmarknaden den omständigheten, att England och Frankrike, två
av de största avnämarna, hade avskaffat importtullarna på förädlade trävaror. Till följd av de goda avsättningsmöjligheterna och
den tilltagande exporten forcerades skeppsbyggeriet kraftigt, och
ett stort antal fartyg byggdes. Under denna sågverksindustriens
blomstringstid ägde patron Häggström ej mindre än ett 20-tal fartyg. De gingo förutom på England och Frankrike ofta på någon
hamn i Sydamerika.
Meu ingen lycka varar beständigt. År 1874 gick patron Häggströms nyss så blomstrande företag av någon anledning över styr,
och firman försattes i konkurs. Ett å varvet stående fartyg inköptes av rederifirman O. A. Wallenberg i Stockholm. Sagesmannen
berättar, att den kapten, som firman Wallenberg hitsände för att
övertaga fartyget, tjänstgjorde såsom byggmästare under fartygsbyggets senare skede. Kaptenen-byggmästaren gjorde sig snart
lika känd genom sin utomordentliga noggrannhet som genom sin
slösaktighet, då det gällde att inreda fartyget. Förut hade man
borrat ned spikarna i däcksplankorna, men nu måste man över varje spik i däcket lägga ned trekantiga ekbitar. Alla beslag ombord
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Marieberg år 1932.

skulle bestå av ren, blankpolerad mässing. Till och med vinscharna och ankarspelet på backen voro mässingsbeslagna. Att få virke
till undermasterna av ett enda träd här uppe i Norrland var omöjligt. N ä r det gällde stormasten t. ex., var man tvungen att sammanfoga flera spiror för att erhålla önskad stabilitet. Men nämnde byggmästare ansåg, att varje undermast borde bestå av ett träd
och sände ett särskilt fartyg till Pensacola i Nordamerika för att
hämta lämpligt virke till undermasterna!
Det sista fartyg, som byggdes vid Marieberg, var barken A n n a *
Den sjösattes år 1883 och mätte 549 registerton. Sedan denna tid.j
har skeppsbyggeriet vid skäret legat fullständigt nere.
Ute vid det vackra Marieberg stannade säkert under de första decennierna av tjugonde århundradet mången besökare för att betrakta de minnesmärken, som ännu funnos kvar f r å n det gamla varvet.
Spanthuset med sitt stora jämna, jämförelsevis väl bevarade golv
och en gammal smedja voro tvenne byggnader, vid vilka besökaren
kunde dröja och för sin inre syn framkalla en levande bild av det
arbetsfyllda, jäktande liv, som förts här för årtionden tillbaka. 1923
var emellertid ödestimman slagen. D å härjade den röda hanen
skoningslöst Marieberg. Allt vad som nu återstår av den fordom
så betydelsefulla industriplatsen, är en snart nedruttnad kaj, n å g r a
stengrunder och de förkolnade resterna av en skogsdunge, vilken
en gång skyddade det lilla skäret för den kalla nordanvinden.

Bureå kyrka speglar sig i näckrostjärnen.

B U R E Å

H E M B Y G D S P A R K
Av CARL H. NYSTRÖM.

H

embygdsrörelsen synes f. n. trots den ekonomiska depressionen ha högkonjunktur. Överallt i Sveriges land anordnas fester till hembygdens lov, och på många håll söker man
genom parkanläggningar försköna hembygden eller genom museer
och hembygdsgårdar bevara minnet av svunna tiders kulturliv.
För Bureå kommuns del har detta hembygdsintresse nyligen fått
en glädjande manifestation genom den nu färdigvordna hembygdsparken. Tanken på parkanläggningen är dock ganska gammal.
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Redan år 1920 beslöt nämligen Bureå sockens kommunalfullmäktige fondera inflytande nöjesskattemedel för att när fonden blivit
tillräckligt stor anlägga en park i kyrkbyns centrum. För detta
ändamål förvärvade kommunen år 1931 för 6,500 kronor av Bure
Aktiebolag ett cirka 17,000 m2 stort markområde vid kustlandsvägen på norra sidan av älven mitt emot Bureå kyrka. Sedan fullmäktige för ändamålet dessutom anslagit ytterligare 8,500 kronor
ur nöjesskattefonden, har en särskilt vald parkkommitté med bidrag
av statsmedel låtit anlägga parken genom s. k. statskommunalt
arbete. Förutom marklösen belöpa sig kostnaderna för parken till
i runt tal 19,000 kronor. Härav har i statsbidrag utgått cirka
10,500 kronor. Som parkens arkitekt har tjänstgjort länsträdgårdsmästare E. Söderling, Skellefteå.
Den ledande principen vid parkens anläggning har varit att i
möjligaste mån bibehålla parkens vilda växtlighet samt att genom
utnyttjande av ett par holmar i älven och anordnande av tvenne
fågeldammar tillvarataga och förbättra områdets ursprungliga
skönhetsvärden. På de sidor av parken, som gränsa till allmänna
vägar, har byggts en torvtäckt råstensmur, på vars sidor inplanterats sedum- och taklöksarter.
Så har även skett i en av råsten
byggd sång- och musikestrad i parkens mitt. I stället för blomsterrabatter ha anlagts stenpartier, som bättre än rabatterna harmoniera med parkens vilda natur. Förutom de två fågeldammarna i
älven har ordnats en mindre näckrostjärn i själva parken. Genom
alla dessa anordningar torde anläggningen intaga en särställning
bland länets parker.
Parkområdet har ursprungligen en jämförelsevis rik flora, och
denna har genom inplanteringar ytterligare ökats, så att växtbeståndet f. n. uppgår till närmare 300 arter. P å grund av denna rikliga vegetation har man genom parken även velat skapa en botanisk trädgård i miniatyr, till gagn särskilt för bygdens skolungdom. Men framför allt vill parken vara en prydnad för sin ort
och en kär tillflykt för den befolkning, som här bygger och bor.
Med tiden hoppas man också bli i stånd att till parken flytta en
gammal bygdegård, varigenom parken jämväl skulle bli en medelpunkt för bygdens kulturella minnen. En för ändamålet lämplig
gård finnes i Bäck, Bureå socken. Den är byggd på 1740-talet,
har ålderdomlig inredning och är mycket väl bibehållen.
Den 3 september i år invigdes parken under mycket livlig tillslutning f r å n allmänhetens sida; publiken uppgick till i runt tal 1000
personer. Parken var rikt flaggprydd, och vädret var idealiskt.
Efter några musiknummer av Bureå A. B. F : s 18-mannaorkester
höll parkkommitténs ordförande ett kortare invigningstal. Sedan
Bureå manskör därefter sjungit ett par sånger, riktade kyrkoherde
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En av ingångarna till parken.
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Näckrostjärnen med svanar och änder,

Den blivande hembygdsgården från Bäck i Daglösten.

Västerbotten.
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Åkerström genom ett kortare föredrag en varm vädjan till åhörarna att besinna hembygdsarvets förpliktelse. Därefter sjöng kören
den av kyrkoherde Åkerström författade och av Alicé Tegnér tonsatta Bureå-sången, vars första strof lyder:
"Hell dig vår hembygd i midsommarljus
med strålande sol över skogar och byar!
Hell dig, när havets och höststormens brus
dig kläder i dimma och regndigra skyar!
Hell dig i drivorna bländvita skrud
med stjärnljus och norrsken i frostklara natten!
Hell dig, när vårvinden bringar oss bud
och svällande knoppar och frigjorda vatten!"
Programmet avslutades därefter med folkdansuppvisning av S.
G. U : s folkdanslag. — "Se'n, ja se'n hände det nog minst lika
mycket", skriver en referent i en ortstidning och fortsätter: "Det
var parkpromenader i det oändliga. Det var verkligen fest, sol,
grönska, människomyller, glada, belåtna burebor och andra och
fågeltitt. Änderna och ankorna kilade ikring och plockade girigt
upp alla godbitar, parkens stora sevärdhet, svanparet, sam stolt
ikring, demonstrerande sin grace och granna fjäderskrud. Allmän
beundran. Berättigad. Såvitt vi veta det enda svanpar, Västerbotten består sig med.
"Och solen sjönk och kvällen kom." Det var en utomordentlig
kväll. Parken illuminerad med marschaller, lyktor och fyrverkeri,
och månen riktigt slösade med sitt silverglitter över älven. Det
var fest till sista minuten. Vi minns den — länge."

Skulptören David Wretling i sin Parisateljé 1932.

K O N S T

O C H

En återblick på konstlivet

K O N S T N Ä R E R
i Umeå hösten 1932—våren

1933.

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

K

onstlivet i Umeå uppnådde under säsongen 1932—1933 en
högperiod, karakteriserad ej mindre av det stora antalet betydande utställningar än av det påfallande varma intresse,
som f r å n publikens sida kom dessa utställningar till godo. E j
mindre än fem konstutställningar höllos under säsongen och lokalen för desamma var i samtliga fall Umeå Museums tavelgalleri.
Den lyckliga upptakten till denna utställningsverksamhet bildade
Umeå Fabriks- och Hantverksförenings jubileumsutställning i november 1932, till vilken inbjudan bl. a. utfärdats till ett stort antal
västerbottniska kostnärer. Bland dem som antog denna inbjudan
och läto sig representeras voro artisterna Otto Wretling, David
Wretling, C. M. Lindqvist, Helge Linden, Torsten Nordberg, Kjell
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Rosén, B. Johansson-Bajo, Stig Wretling och Hildur Halleborg,
samtliga västerbottningar, samt vidare den sedan ett flertal år i
Stensele bosatte och verksamme svensk-dansken Steen Flemming
och förre teckningsläraren i Umeå Thor Hellström.
Utställningen, som under en tid av 4 veckor besöktes av omkring 1500 personer — rekord hitills i besöksfrekvens på en konstexposition i Umeå — omfattade utom konst och konsthantverk även
arkitektur. Utställande arkitekter voro herrar Denis Sundberg

Valse triste. Paris 1932.
Dav. Wretling.

och Kjell Wretling, båda i Umeå. I denna återblick kommer förf.
emellertid att begränsa sig till den del av expositionen, som omfattade måleri och skulptur.
Ett av utställningens starkaste namn var skulptören David Wretling. Nyligen återkommen f r å n en tvåårig Parisvistelse hade den
unge konstnären här tillfälle att efter åtskilliga års bortovaro återknyta kontakten med en sedan länge intresserad och sympatiskt
stämd publik. Tidigare har David Wretlings konst icke helt kunnat fritagas f r å n åtminstone en allvarlig anmärkning: I all sin
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finslipade elegans och formsäkerhet led den gärna och ofta av en
viss blodlöshet och kyla — egenskaper som gärna vidlåda klassicismens yttringar i all konst. Konstnären var själv fullt medveten om
denna brist. Men ehuru den ingalunda bottnade i temperamentslöshet, hade han svårt att arbeta sig över — eller förbi den.

Poet irån Montparnasse.
Dav. Wretling. Paris 1932.

N u har det emellertid lyckats! Vad varken Rom- eller Stockholmsårens tidigare studier och arbete förmådde att bringa till
blomning, har den stimulerande Parisatmosfären som i ett trollslag åvägabragt. Personlig har Wretlings konst alltid varit, även
då den var som svalast och mest behärskad. Nu har den blivit karaktärsfull och starkt egenartad, mustig, fri och på ett befriande
sätt okonventionell både i stil och uppfattning.
Mycket unga människor — konstnärer ej undantagna — äro sällan humorister. Humorn är — liksom vinets mognad — en årens
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Två flickporträtt. Paris 1931.
Dav. Wretling.

och de lagrade livserfarenheternas gåva. Sällsynt och dyrbar. I
svensk konst är humorn ingen ofta sedd gäst, och har aldrig varit det. Men d ä r den uppenbarat sig, och d å den gjort det,
har den ägt en charme för sig, djup, kärv, nära släkt med de primitiva tingen, med jorden själv och livets ursprungligaste yttringar
och faser.
Humorn har tidigare skymtats i Wretlings verk, som ett tydligt
men dock tämligen vagt löfte. Nu har den sprungit ut i full blom,
älskvärd, frodig, skarpt och obarmhärtigt iakttagande, men förståendefullt överseende — och medkännande. Vad man onekligen
i främsta rummet stannar vid av de arbeten konstnären medfört
hem f r å n sitt senaste arbetsfält äro de små ypperliga, lätt karrikerade franska folktypsporträtten: Montparnasspoeten, Sjömannen
och flickan, det groteska jazzparet som konstnären själv med en
glimt i ögat kallar V a l s e t r i s t e , den frodiga amman med sin
lille skyddsling, uträttande en mycket naturlig livsfunktion i någon
av förstadens rännstenar — naturalia non sunt turpia —, för att
nu nämna några av de viktigaste, roligaste och träffsäkraste.
Främst i mitt tycke står onekligen Poeten och Valse triste. Vilken
förbluffande fin iakttagelse, vilket intensivt vibrerande liv i denna
lilla terracottabild av en arm men stolt och självmedveten konstnär och diktare.
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Av ytterst stort intresse är att nu jämföra konstnärens rent skulpturala uppfattning med den som han blott några år tidigare gav
uttryck åt. Formen har rundats och svält ut, konturen har på ett
alldeles nytt sätt fått det levande livets innehåll. Linjens elegans
har medvetet satts i efterhand till fromma för kraften och kärnan.
En hel rad små kvinnostatyetter (brons och terracotta) vittna på ett
utsökt sätt om denna förnyelse i rent monumental riktning. De
flesta äro direkta studier efter levande modell, fullblodiga, präglade av stor form och okonventionell frihet. De äga en rent sensuell charme, som Wretlings konst endast undantagsvis tidigare förmått prestera. De äro helt enkelt förtjusande.
Porträttsakerna vittna samtliga om, att Wretling även på detta
område gjort betydande landvinningar, framför allt i rent forma!
riktning. Särskilt ett par sköna kvinnohuvuden röja denna vidgade skulpturala uppfattning och inge stora löften.
Innan vi gå vidare i denna återblick, skola vi för ett ögonblick

Helge Linden: Båtar, oljemålning.
(Tillhör d:r S. Hemmingsson, Umeå).
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Sten Flemming: Marsfjällen, oljemålning.
(Tillhör d:r V. Möller, Umeå).

lämna ordet åt d:r Gustaf Näsström, Stockholms-Tidningen-Stockholms Dagblads kräsne konstkritiker som i en sympatisk artikel i
sin tidning (23/11 1932) berörde denne konstutställning i Umeå.
D : r Näsström skrev sålunda:
"Av pojkarna (Wretling) har skulptören hittills gjort sig mest
gällande. David Wretling är en mångsidig och rappögd begåvning med både fantasi och humor, lite för rörlig i huvut för att
kunna följa en helt konsekvent linje. H a n söker sig f r a m i olika
genrer och material och gör fynd här och där. Han har sinne för
vek gossaktighet och fullmogen kvinnlig sensualitet, för babyns
rundhylta rosighet och en pariserbohems utmärglade sjaskighet, och
om så erfordras, smäller han flott och geschwint upp en dekorativ
fontänflicka av klassistisk grace. H a n s kollektion pekar å en massa håll men pekar nästan alltid framåt. Sammalunda är fallet med
målaren Stig, som har en nästan farlig brio i penseln redan.
Bland de mera mogna målarna är C. M. Lindquist ortsfavoriten,
en mångsidiig användbar och samvetsgrann talang, som gör habila
porträtt och vederhäftiga skildringar av västerbottniska bondtyper,
egentligen mera tecknare än kolorist. Den mest suggestiva tavlan
på utställningen är signerad Helge Linden och suger blicken till
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Steen Flemming:

Kväll, oljemålning.

sig genom sitt litet van Gogh-artade drömspel om en lastångare
och ett par segelbåtar, vilande i det andlösa dunklet över ett mörkblått flodvatten. E n sådan duk skulle väcka konstnärlig sensation
i Stockholm. Lindens övriga saker stå icke på samma nivå men
han hävdar sin tunga koloristiska egenart med seg envetenhet. En
stark kollektion har också en nyinflyttad dansk-svensk målare av
dansk skolning, Steen Flemming,
som gjorde en lovande debut i
Stockholm för något år sedan. Han har bosatt sig i en enslig by
uppe i Stensele, och han hugger in på sin landsskapsmiljö med
patetisk monumentalitet och en intensiv upplevelse av fjällvärlden
som drama, helt främmande för den sötaktighet, som eljest så ofta
sliskar till det norrländska hembygdsmåleriet.
De övriga målarna ha icke större intresse utanför orten ännu,
men orten har desto större intresse för dem. Besökssiffran stiger
mot tusentalet, och det är inget dåligt resultat — med tanke på att
det är en så bra utställning. Annars brukar folk känna en starkare
dragning till det halvgoda, till kvacksalveriet i konst. Men i Umeå
har det kvalificerade konstintresset betydande representanter."
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C. M. Lindqvist: Västerbottensbonde.
(Tillhör lektor Seth Larsson, Umeå).

Bland övriga konstnärer, som deltaga i denna utställning och
av vilka "ingen ännu ägde större intresse för orten", som d:r Näsström uppfattade saken, befann sig även Torsten Nordberg, vilken
emellertid av många skäl har rätt att räknas med bland de även
för "rikspubliken" av intresse varande konstnärerna. H a n s förnäma, lugnt sakliga, ur koloristisk synpunkt delikata porträtt av en
ung dam " S o n j a " (konstnärens hustru), hörde till utställningens
vederhäftigaste och vackraste verk, utfört med öm hand och präg-
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Torsten N o r d b e r g : "Sonja", oljemålning.
(Tillhör konstnären).

lat av konstnärligt allvar. Nordbergs specialitet är annars icke
porträtt, överhuvudtaget icke stafflimålning. Han är dekoratör, och
sedan flera år verksam som medhjälpare hos en av vårt lands
främsta dekorationsmålare, Yngve Lundström, vid vars sida han
medverkat bl. a. vid utsmyckningen av ett flertal av vårt lands kyrkor.
Ett gott prov på Nordbergs kyrkokonst visar hans här avbildade
altartavla för Dikanäs kapell i Vilhelmina lappmark. Altartavlan
har utförts och uppsatts innevarande år.
De tre yngsta utställarna på denna exposition, Kjell Rosén, B. Johansson-Bajo och Stig Wretling, var och en representerad med ett
tiotal arbeten, får jag tillfälle återkomma till längre fram i denna
översikt i samband med ett omnämnande av den utställning som av
dem anordnades våren 1933.
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Torsten N o r d b e r g : Den gode herden.
Altartavla i Dikanäs kapell.

Den stora konstexpositionen på Hantverksutställningen avlöstes
av en separat utställning av Steen Flemming, som därvid visade
u p p ett 40-tal arbeten i olja och akvarell. Flemming dokumenterade sig härmed som en kostnär av stora mått och av egenartad
läggning. H a n s norrländska landskap f r å n fjällbygden tillhöra
utan tvekan det starkaste som producerats i denna genre sedan
Leander Engström lade ned sin oförlikneliga pensel.
Obändig
kraft, djupt patos och en förundransvärd inlevelse i motivet präglade Flemmings tolkningar av fjällvärldens dystra skönhet. Hans
breda teknik förhöjde intrycket av storvulen monumentalitet och
kraft. E j minst fäste man sig vid Flemmings raffinerat skickliga
akvarellstil med dess suveräna behandling av materialet.
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Att vi i Flemming äger en av den moderna svenska konstens
största och mest egenartade begåvningar, gav denna utställning
otvetydigt vittnesbörd om. Vi avvakta med största intresse hans vidare utveckling.
Vårsäsongen inleddes med en till omfånget visserligen begränsad men till kvaliteten synnerligen förnämlig utställning av Helmer Osslund, det norrländska måleriets nestor och en av de genuinaste målarbegåvningar vår svenska konst av i dag är lycklig
att äga. Det 40-tal målningar i olja och tempera, som Osslund här
visade upp, omfattade arbeten f r å n flera årtionden av konstnärens
verksamhet, och de gåvo samtliga lysande vittnesbörd om den trohet mot sig själv, som varit den osslundska konstens aldrig sviktande ledstjärna. Ofta och med all rätt har det f r å n kritikerhåll
påpekats, i vilken tacksamhetsskuld Osslund står till Gauguin, den
store franske ny-impressionisten. Det är så sant som det är sagt.
Men det är lika sant, att vi i denna dag icke äga någon konstnär,
som i högre grad än Helmer Osslund företräder svenskheten —
svensk natursyn, svensk naturlyrik, svensk känsla — i svensk konst.
Vad d:r E f r . Lundmark härom yttrade i en recension i Nya Dagl.
Allehanda denna höst, innebär en sanning, som kommer att bestå,
hur än tidsmoder och omdömen växla:
"Att Osslund var med redan då Gauguins expressiva färgfanfarer smattrade som nymodigheter, det minnas vi. Om icke, så se
vi det tydligt i flera av de målningar Osslund nu utställer. Höstfärgerna brinna kraftigt i Norrland, och en konstnär med Osslunds
läggning och begåvning skulle högst sannolikt även oberoende av
Paul Gauguin ha kommit dit Osslund nu nått. Men icke bara den
klart lysande färgskalan, även den monumentala formen i det norrländska landskapet fostrar konstnärer av en kraftigare typ än Sydsverige. Gauguin har påskyndat Osslunds utveckling, det medges,
men Osslund är född att måla som han gör. Den gauguinska
smaktillsatsen var bra — men ej alldeles nödvändig. Vi behöva
flera lika ursprungliga konstnärer som Osslund, men de flesta som
anses — riktigare: anse sig själva — vara Sveriges största konstnärer äro icke annat än bleksiktiga efterrapare av franskt och orientaliskt.
Låt oss tacka försynen, att vi ha åtminstone en riktig svensk i
konstnärsskrået."
Då de unga artisterna Johansson-Bajo, Kjell Rosén och Stig
Wretling i april detta år samlade sina målningar, teckningar och
skisser till en gemensam utställnng, skedde det mindre i avsikt att
proklamera sig som mogna och färdiga konstnärer än i det vällovliga syftet att skaffa medel till finansierandet av en planerad gemensam studieresa till Spanien.
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Kjell Rosén: Backens kyrka, oljemålning.
(Tillhör konstnären).

Icke förty var den lilla utställningen av sådan kvalitet, att den
mer än väl gjorde sig förtjänt av att granskas på allvar som en
kostnärlig manifestation vilken ägde både "charme och valeur".
Äldst och tekniskt mest förfaren bland de tre var och är Johansson-Bajo, en duktig tecknare, med en ännu försiktigt stämd kolorit
i övervägande grått och gråblått. Hans små intima landskapsdu-
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Bertil Johansson-Bajo: Aprilsol, oljemålning.
(Tillhör d : r V. Möller, Umeå).

kar utmärka sig för en fin naturiakttagelse, som icke saknar ett
stänk av mjuk lyrism. Frapperande är hans skicklighet att fånga
ljusets och soldagrarnas spel, vare sig över en ängsbackes blommor och gräs eller över ett helt landskapsavsnitt, sådant som det
här reproducerade, "Björkar i aprilsol".
Kjelt Rosén är lyrikern bland de tre, men med utpräglat intresse
för människoskildringar. Hans f ä r g är djupt kultiverad, men teckningen alltjämt osäker. Det är dock en brist som avhjälpes med
åren genom träning och studier. Om det konstnärliga allvaret och
den hängivna viljan bakom Roséns verk behöver man icke sväva i
tvivelsmål. De tala med stilla men övertygande tonfall ur allt vad
han målar.
Stig Wretlings konst har redan berörts härovan i det citat som
infogats ur d:r Näsströms recension. Till d:r Näsströms omdöme
är icke mycket att tillägga. Unge Wretling är en eminent målar-
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Stig Wretling: Tvärån, oljemålning.
(Tillhör förvaltare Th. Hellström, Umeå).

begåvning med en för hans ålder förbluffande teknisk skicklighet
och klar koloristisk känsla. Vad som ännu fattas honom är fördjupning och allvarlig inlevelse. Men den dag han förmält även
dessa egenskaper med sitt måleri kommer han förvisso att bli en
man att räkna med i vår icke alltför stora skara av äktsvenska
konstnärer.
Icke minst så tillvida blev de tre umeåkonstnärernas utställning
en framgång, som den verkligen infriade deras förhoppningar viså vis den planerade spanska studieresan. Publiken visade ett intresse, som hedrade både den själv och de unga utställarne, och
vad de senare beträffar företogo de efter utställningens slut sin resa
till Spanien. Konstälskarne i länet torde icke utan spänning och
förväntan emotse denna studiefärds resultat, som, det hoppas vi
varmt, väl kommer att f r a m l ä g g a s vid en kommande gemensam utställning, när intrycken hunnit mogna och taga slutgiltig form.
Västerbotten.

13
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Vårsäsongen avslöts med ett besök av en av Riksförbundets för
bildande konst anordnad vandringsutställning, omfattande modern
svensk grafik. I samband med densamma höll undertecknad ett
tiotal föreläsningar om grafisk teknik, till vilka föreläsningar särskild inbjudan utfärdades till lärare och elever vid stadens läroverk,
seminarium och flickskola.

Alsnåren vid Idebäcken,
lokal för Pelasites frigidus Fr.

B I D R A G TILL K Ä N N E D O M E N
VÄSTERBOTTENS
FLORA.
Pctasites frigidus

OM

Fr.

Av G. ILIEN.

V

id ett besök, som undertecknad gjorde den 10 juni 1932 vid
Idebäcken, vilken faller ut i Umeälven nära Norrforsen, Umeå
landsförsamling, gjordes därvid några intressanta botaniska
rön. Anledningen till besöket var den, att en av Umeå läroverks
elever, son till major Seve Axell, underrättat undertecknad, att hans
fader funnit Petasites frigidus Fr. på ovannämnda lokal. Vid första påpekandet, som eleven gjorde i skolan, antog jag, att det var,
som så ofta händer för botanister i fjälltrakter, att man tagit fel
på blad av Tussilago farfara och Petasites frigidus. Detta så mycket mera som fyndorten ligger i Västerbottens kustland blott cirka
1,5 mil f r å n Umeå.
Vid besöket, som gjordes tidigt på dagen, visade det sig, att den
egentliga fyndorten var vid en liten bibäck till Idebäcken i närheten
av ett skogstorp, Norrbo, en känd plats för morkullssträck. Det
var ock under en sådan jakt i slutet av maj månad, som major
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Axell fann Petasites. Även vid mitt besök iakttogs morkullor, vilka
vid tillfället hade sitt tillhåll på en öppen plats, där kor gingo och
betade. Marken sluttade starkt och var en rullstensås, vid vars
vänstra sida en bäck porlade fram. Det var just vid denna bäck,
som Petasites frigidus Fr. växer. Bäcken har starkt järnhaltigt
vatten, varom rost på stenar och grenar vittna ävensom den bruna
gyttjan på de mera lugna ställena. Platsen för Petasites var ej
svår att finna. Växten uppträder nämligen mycket talrikt. Därjämte befunno sig de andra växande örterna föga utvecklade. De
flesta voro nämligen blott i sitt första ljusgröna utsprickningsstadium. Våra svenska Petasitesarter äro ju typiskt mycket tidigt
blommande örter, varhelst man träffar dem på Skånes havsstränder
eller vid Norrlands fjällbäckar. Ovannämnda lokal där Petasites
frigidus växte, var tio meter bred och tjugo meter lång. Den växer
blott på den högra sidan, räknat f r å n bäckens vatten u p p dit rullstenåsen börjar höja sig f r å n dalens plana botten. Man fick ett
bestämt intryck av att Petasites frigidus förökning berodde på riklig vegetativ sådan och ej genom frön, ty hela beståndet var starkt
sammanhängande. Formen var forma submascula. Bäckravinen,
där Petasites frigidus växte, var talrikt bevuxen av helt unga gråalar u p p till fem meter höga och därjämte något lägre grönvide.
Men även talrika ungplantor av björk, cirka en meter höga, voro
tillfinnandes samt en eller annan liten rönn och ett par tre små
granar. Alla träden hade sin spädgröna färgton på bladen, vilka
höllo på att spricka ut. De gråblå albladen hade kommit längst i
sin utveckling. P å rullstensåsen vid den cirka femton meter d j u p a
ravinen växte kraftiga och höga granar och björkar, varifrån ungplantorna nere i ravinens botten utan tvivel härstammade. Undervegetationen på rullstensåsens sidor bestod av vidsträckta bestånd
av lingon- och blåbärsris jämte ett rikt markskikt av väggmossa.
Skogen hör till den mossiga granskogstypen.
Nere i ravinen, där Petasites växte, höjde sig ganska talrika, rätt
stora tuvor, vars uppbyggnad var lingon- eller blåbärsris eller ock
björnmossa. I dessa tuvor fanns inslag av ekorrbär, skogsfräken,
åkerbär samt den skira ekbräken, som understundom var rätt så talrik. H ä r uppträdde även enstaka, sterila skott av Petasites frigidus. Men dennas rätta miljö var tydligen den mycket fuktiga
marken mellan tuvorna. Vid besöket fanns det cirka tvåhundra
blommande exemplar, vilka stodo på övergång f r å n blomma till
frukt. Fruktpenslarna höllo nämligen på att bli starkt förlängda
och korgskaften hängande.
Sterila exemplar fanns det mycket
gott om, och det synes icke vara någon överdrift att här nämna,
att blad stod vid blad på hela den tvåhundra kvadratmeter stora
ytan, som Petasites beväxte.
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Petasites frigidus' Fr. bestånd vid Idebäcken d. 10/6 1932.

Egendomligt nog voro en del av Petasites' blad översållade med
flugor som kopulerade. De hörde till flugsläktet Empis och voro
utan tvivel den nordliga arten Empis borealis, som ej finns i Sveriges sydliga landskap. Empididerna äro, så vitt man vet, rovdjur och förtära framför allt smärre flugor, som de suga ut med
sin långa snabel. De torde således inte haft något att göra med
Petasites frigidus-bladen för födans skull.
P å platsen märktes sterila exemplar av vitmossa, kärrviol, ängsyra, Deschampsia caespitosa och balamagrostis lanceolata; överblommade sådana av Luzula pilosa, ängsull och tuvull.
Markskiktet utgjordes till stor del av ganska tät Mnium cuspidatum.
För övrigt föreföll just sådana fläckar, där Mnium cuspidatum
var den enda förhärskande gröna växten och vars flata vattniga
yta utgjordes av fuktiga bruna, vissnade löv av gråal och vide,
vara P. frigidus rätta hemvist, ty just på dessa fläckar var den särskilt talrik. I och vid bäckens vatten växte sterila exemplar av
Calla palustris och Lysimachia thyrsiflora, vilken senare även sparsamt växte inne i Petasites'-beståndet.
Vid undersökning av den jord, i vilken Petasites växte, visade det
sig, att den bestod av ett övre skikt, blandning av kärrdy och mo,
och ett därunder liggande mo-skikt med ringa halt av lera och mjäla. Dyskiktet var svartbrunt och bestod av multnade stamdelar.
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H ä r utbredde sig kraftiga och talrika birötter av Petasites. En
del av dessa rötter hade en sådan styrka, att de till och med trängt
in i veden i ej allt för starkt förmultnade alstammar. De sterila
skottens underjordsstammar voro mycket talrika och lågo under
det gröna markskiktet, alltså i dyskiktets allra översta lager. Detta
var cirka 1,5 dm. djupt. Mo-skiktet var blåaktigt med ränder av
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Petasites frigidus' lokal, c:a 1,5 mil från Umeå.

rost och befanns vara av stor mäktighet. Detta mo-skikt var frapperande kompakt, men trots detta trängde Petasites frigidus' rötter
ned i detsamma. Växten hämtade uppenbarligen sin näring ur
salter i detta skikt, en iakttagelse, som undertecknad redan å r 1927
bemärkte å en ståndort i Tärna socken. Härom antecknades, att
Petasites frigidus växer å barmark i björkregionen tillsammans med
små sterila exemplar av Equisetum arvense tämligen rikligt å lerblandad mo, som uppkastats vid en bäck på Konäset vid sjön Laisan. Finns också i sluten gräsvegetation, men för där en tynande
tillvaro. Rötterna gå alltid ned till det jordlager, som består av
lerblandad mo.
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Vid kemisk analys av de två skikten f r å n fyndorten vid Idebäcken
visade dessa sig bestå av följande beståndsdelar: dyskiktet av 36, 8
% mineralämnen, 43, 2 % organiska ämnen (humus), 0,27 % kalk
(saltsyrelösl.), reaktionstid: p = 9, 0 ; moskiktet utgjordes av mineralämnen 9 6 n % , glödningsförlust (humus m. m.) 3, 9 %, kalk
(saltsyrelösl.) 0, 13 , reaktionstid p — 5,2.
På den plats vid Idebäcken, där Petasites uppträder, gör bäcken
en skarp sväng. Petasites växer nämligen innanför bäckens kon-

kava sida såsom varande en ackumulation av vattenflödet. Då Petasites-beståndet dessutom ger ett starkt intryck av vegetativ förökning, ligger det antagandet mycket nära till hands, att någon
stamdel av växten förts till platsen genom vattenflödet. Fördenskull ha bäckens båda sidor liksom också myren och tjärnen nedanför Svallberget noga undersökts men med negativt resultat. Även
det norrut f r å n Svallbergstjärnen till Idebäcken förande vattenflödet, Idebäcken upp till Kassjön samt denna sjös stränder ha varit
föremål för granskning. Något ytterligt spår av Petasites har ej
påträffats. Petasites frigidus är som bekant en subalpin växt men
den förefinnes även å en del platser inom skogslandet. I norrbottniska kustlandet är den antecknad bland annat f r å n Gammelstaden (Luleå) och Lill-Pite. Fyndorterna i Medelpad, Torps s:n Jo-
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hannesberg (1862, C. Reuterman) kan ju knappast räknas till kustlandet, lika litet som Arbrå: Iste eller Los i Hälsingland, Sollefteå
i Ångermanland. Därför synes det som om Idefyndet icke blott är
det sydligaste fyndet av Petasites frigidus i det vi nu kalla för landskapet Västerbotten utan, som följande kartskiss anvisar, även ligger i centrum utav det sydligaste utbredningsområdet av Petasites
frigidus i norrländska kustlandet.
De hittills kända lokalerna tillhörande detta område äro enligt
major L. Wahlberg följande:
Degerfors socken: lokal vid Stryckfors, nära landsvägen till Ekorrsele, i lerslammet invid en liten bäck, som rinner ned till Vindelälven, rikligt, men endast 5-ex. Lokalen, först upptäckt av tumningschefen Nils G. Westman, besöktes pingsdagen (8/6) 1924
av major L. Wahlberg, som då konstaterade rik blomning. Se
årsboken "Västerbotten" å r g å n g 1926 sid. 262.
D:o: lokaler i Ramsele uti lerslammet vid små bäckar, som utmynna i Ramsån enligt G. H. von Post.
D:o: lokaler i Blomdal vid små lerbäckar enligt G. von Post.
Umeå socken: lokaler vid bäckar i närheten av Fällforsåns övre
lopp, alltså ovanför Flurkmark, enligt G. H. von Post.
D:o: 1932, lokalen å Norrfors bys mark i bäckravin ("morkullpasset"), nära Idebäcken. Lokalen upptäckt av major S. Axell.
Hörnefors socken: vid Degerbäck (c:a 1 mil fågelvägen f r å n
havet) i surt bäckland med kallkällor (enl. L. Wahlberg, G. H.
von Post och Tall von Post).
D:o: i lerslam vid bäck söder om Bjenberg (enl. G. H. von Post).
D:o: norr om Ängersjön på ett par tre ställen vid bäckar (mindre
än 1 mil f r å n havet); enl. G. H. von Post.
Bjurholms socken: Vid Näsmark enl. jägm. Sten Nordenstam.
D:o: vid Stennäs (S—n).
Det märkliga med Petasites frigidus är, att den har en ganska
vidsträckt utbredning i Norrland—Dalarna, men fyndorterna äro
långt avlägsna f r å n varandra och omfatta ett påtagande litet ytområde. Då man dessutom betänker, att växtens rätta hemvist utgöres av lättföränderliga lokaliteter, som ej betinga Petasites en till
synes i längden säker tillflyktsort, så uppstår frågan, på vad sätt
den då förmår sprida sig. Man kan ju antaga, att den på vegetativ väg sprider sig genom vattnet. För detta spridningssätt talar
fyndorten vid Idebäcken trots det delvis negativa undersökningsresultatet. Men man torde även kunna tänka sig, att ett eller annat f r ö kan sprida sig på långt håll antingen medelst sin fruktpensel genom vinden eller möjligen med sträckande fåglar. Den
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möjligheten skulle måhända också förefinnas, att Petasites frigidus
en g å n g i vårt land haft större sammanhängande utbredning och
dessa sporadiska fyndorter skulle ha förblivit kvar. Däremot talar
dock ganska bestämt Petåsites-lokalernas, som det synes mig, stora
föränderlighet. Detta hindrar dock ej, att växten kan ganska länge
— under flera å r — hålla sig skenbarligen kvar å samma lokal på
grund av sin rika vegetativa förökning genom att intaga nya för
den lämpliga växtplatser samtidigt som den ursprungliga ståndorten inkräktas av annan vegetation. Växten står förmodligen häruti
i full analogi med den skånska Petasites spurius, som bevisligen
lämnar sin ursprungliga ståndort och genom sina skott uppsöker
för dem lämpligare mark på havsstranden.

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

STYRELSEBERÄTTELSE.
Sedan under de sistförflutna åren svårigheter att tillgodose de
museala kraven i Hembygdsföreningens nuvarande lokaler med deras till det yttersta i anspråk upptagna utrymme gjort sig allt mera
kännbar, beslöt verkst. utskottet i början av året att ingå till Kungl.
M a j : t med förnyad anhållan om lotterimedelsbidrag till sin museibyggnadsfond. Sedan dylik skrivelse avlåtits med underdånig anhållan om 150.000 kr., varav 100.000 skulle fonderas för museibyggnadsändamål, och återstoden begagnas för föreningens verksamhet, erhölls meddelande, att Riksantikvarien önskade personligen inspektera föreningens museum och övriga verksamhet. Riksantikvarien S. Curmans besök ägde rum i juni månad. Under de
två dagar besöket varade tog Riksantikvarien ingående del av föreningens olika verksamhetsområden. Sålunda genomgicks de museala samlingarna, katalogsystemet, räkenskaperna etc.
Riksantikvarien uttryckte sin tillfredsställelse med det sätt varpå
arbetet bedrivits och bedrevs och behjärtade tillfullo de svårigheter,
som museets trångboddhet förorsakade, samtidigt som han emellertid framhöll sitt principiella önskemål att problemet rörande stadigvarande tjänstemannabefattning vid museet måtte lösas genom skapande av en lönefond.
Hembygdsföreningens ovannämnda framställning till K. M a j : t
har emellertid trots Riksantikvariens varma tillstyrkande avslagits.
Det museala arbetet har under året i främsta rummet hänfört sig
till lappkatalogens fullföljande och fotografering för densamma av
museets föremålsbestånd.
Arkivets och bibliotekets tillväxt hava kontinuerligt fortgått. Insamlingsresorna ute i bygden hava emellertid på grund de ekonomiska förhållandena måst i någon mån inskränkas.
För att söka stimulera allmänhetens intresse för Gammlia och
Sävargårdens restaurant har åtskilligt arbete nedlagts på att förhöja trevnaden och utseendet på parkens område. Sålunda har
den stora planen framför Sävargården omlagts, blomstergrupper
och gräsmattor planterats och effektiv belysning anordnats. Sävargården har erhållit fasadbelysning, vars anordningar och montering utförts med teknisk och ekonomisk samverkan av Umeå stads
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elektricitetsverk och dess driftsledare ingenjör Fredriksson, varigenom kostnaderna blivit av för föreningen relativt ringa omfattning.
Restaurantrörelsen har även under detta år omhänderhafts av
föreningen själv genom en särskild restaurantkommitté bestående
av följande ledamöter: redaktör B. Lundström, ordf., stadsträdgårdsmästare J. Strand, f r u Gurli Forsberg och intendent H. MnPalmgren. Kommittén har under året hållit ett 10-tal sammanträden.
Den starka ekonomiska depressionen, som under året gjort sig
gällande på alla områden, har även drabbat Sävargårdens restaurantrörelse, som under det gångna året visat stark tillbakagång i
det ekonomiska resultatet. Någon vinst av rörelsen i likhet med
föregående år har det innevarande året ej kunnat uppvisa. Sedan
tillbörliga avskrivningar gjorts har i stället en mindre förlust uppstått.
Under två dagar, 9—10 juli avhölls på hembygdsföreningens
eget initiativ en stor hembygdsfest å Gammlia under medverkan av
bl. a. Sångarförbundet, I. 20:s musikkår, ett flertal folkdanslag och
bygdespelmän. P å g r u n d av ofördelaktigt väder, särskilt under
den andra festdagen, blev det ekonomiska utbytet av festen ej så
stort som önskligt och beräknat var. Dock var resultatet sådant att
föreningens verkställande utskott vidhåller sin avsikt att göra denna sommarfest till en årligen återkommande institution, som eventuellt — därest så visar sig lämpligt — kan förläggas även till någon annan av de större orterna inom länet.
Museet har under året besökts av 1900 personer. I denna siffra
äro icke inbegripna de till omkring 1500 uppgående besökarna av
den i museet anordnade utställning, som avhölls i samband med
Umeå Fabriks- och Hantverksförenings jubileum i november 1932.
Föreningen har under året utanordnat anslag till följande personer och sammanslutningar:
Till folkdanslaget Björksta' kronor 300:— samt till
Västerbottens regementes musikkår kr. 100: —.
I gengäld hava såväl Björksta'-laget som musikkåren givit ett antal uppvisningar och friluftskonserter på Gamm-lia.
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1932, 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.
3.000: —
3.000:—

Anslag f r å n länets lansting
Anslag f r å n Umeå stad . . .
Räntor
Årets förlust

Kronor

6.000: —
5.467: 54
4.013: 16
15.480: 70

Utgifter.
6.750: —
566:77
412:78
973:77
1.300: —
300: —
3.718: 50
1.458: 88

Löner
Porto och telefon . .
Årsboken 1931 . . . .
Lyse och värme
Hyror
Anslag och gåvor . .
Diverse omkostnader
Gammlias planering
Kronor

15.480:70

Tillgångar och skulder per 31/12 1932 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
Årsboken 1932
Obligationer, nom. kr. 120.000: —

4.250: 93
31: —
121.804: 17
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Inventarier
Museiförrådet
Byggnader å Gamm-lia
Fordran av restauranten
Kronor

100:
6.855:76
44.600: —
2.790:57
180.432:43

Kronor

772:46
90.000: —
89.659: 97
180.432:43

Skulder.
Reserverade medel
Museifonden
Kapitalkonto

Restaurantens rörelse utvisar per 31/12 1932 följande:
Inkomster.
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobak
Årets förlust
Kronor

2.624:83
1.934:98
2.018:44
922:62
444:35
7.945:22

Kronor

5:37
3.660:49
3.740:21
539: 15
7.945:22

Utgifter.
Räntor
Omkostnader
Löner
Avskrivningar

Tillgångar och skulder per 31/12 1932 utgjorde:
Tillgångar.
Kassa
Bankkonto
Inventarier
Lager
Kronor

390:24
208:07
4.852:31
1.502:6.952:62
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Skulder.
Hembygdsföreningen
Diverse personer
Kapitalkonto

2.790: 57
990: —
3.172:05
Kronor

6.952:62

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid, revisionen omfattar.
Umeå den 14 september 1933.
R. W I K A N D E R .
K. L U N D B E R G .
Av föreningen valda revisorer.
I revisionen har undertecknad, av stadsfullmäktige i Umeå därtill utsedd, deltagit:
CARL O L S S O N .

Västerbottens läns ä l d s t a
Westerbottens
grundad

1866

—

bankinstitut

Enskilda

Bank,

uppgick

1899 i

Bank A.-B. Stockholm—Övre
vilkens

rörelse

Aktiebolaget

1911

Norrland,

övertogs

av

N o r r 1 a n d s b a n k e n.

År 1917 uppgick denna bank och år 1916
Aktiebolaget J ä m t l a n d s

Kreditbank i

Svenska Handelsbanken
På grund av sin mångåriga
inom

länet och o r g a n i s a t i o n

L Ä N S C E N T R A L
och

verksamhet

21 s t y c k e n

I

genom
UMEÅ

avdelningskontor

kan alltså b a n k e n

betraktas som

P

S

R

med
böra

O

V

I

vilken
stå

N

alla
i

B

A

N

en

K

västerbottningar

affärsförbindelse.
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GYNNA

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

U n d e r s ö k kvalité och pris h o s

A.-B. J O H . F O R S M A N & C:o
K U N G S G A T A N 48, UMEÅ - T E L E F O N 141 och 441
i n n a n Ni r e k v i r e r a r v a r o r f r å n a n n a t håll.
STÖRSTA SORTERING!

PRIMA V A R O R !

c n a r i n s

BILLIGA P R I S E R !

J o n e r

rnea

firman

Telegramadress: OLASPORSLIN

grundad 1824

Rikstelefon 356.

Postgirokonto 62045

Umeå Glas- & Porslinsaffär
(Hedberg & Sjöström)

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 s l a g - 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 - L E R K Ä R L - EMALJ-,
G A L V A N - och ALUMINIUMKÄRL - B O R S T A R
N Y S I L V E R o c h G L Ö D L A M P O R M. M.
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Ill II

l ¿ K ^ t a u r c m t ©attatgdtöfctt
Gammilia

Tel. 222

U m e å

Daglig konditoriservering,
luncher, middagar och supéer.
Hemtrevliga lokaler för familje*
fester och föreningssamkväm.
Större och mindre beställningar
emottagas. — Vackraste målet
för p r o m e n a d e r n a s o m m a r
och v i n t e r . — KafFekonserter
varje söndag av 5 mans orkester.

i

ZR e g im:

SKe

m 6 y g d s f ö v e n i n g e n !

TI 1111111111111 • • 111111111111111111111111111111111111111 • 11111111111111• 111111111111111M11111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Västerbotten.

14
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T I E 3 B O I ^ O J E TT
J T .

]

E t a b l e r a d 1868

B

Ä

C

X T 2 \ J S . 3 E Sk.
Telegramadress:

K

E

U

^

B

R t . 52, 438, 567, 1406

BÄCKLUND

ii>iitiitiiiiitaiiaiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiriatflitiaiiiiiiiaiiiiaaiiiiiii4iiaaiitii>iiEiitiiaiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiititaiiiiiiiiirin

Välsorterad Järn- & Maskinaffär

Solidarisk bank

Grundad

1864

Egna fonder Kr. 32,500,000

KONTOR I VÄSTERBOTTEN:

UMEÅ - S K E L L E F T E Å
LYCKSELE

II

lej
M^m

-

NORDMALING

-

VINDELN

O F J U V E L E R Å R E

H A L L B E R G S
KUNGSGATAN

5O,

UMEÅ

iiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiaiiiiiiiiitaiigiiiiviiiiitiiitiifsifiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiKiifiaiiiiiiiiifliifliiiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixfiii

Alltid nyheter i lager - Stort urval
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H U S H Å L L N I N G S S Ä L L S K A P E T
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,
Qödselvårdslån,
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,
H usmoderskurser,
Växtfärgningskurser,
Konserveringskurser,
Kurser i träslöjd,
Trädgårdskurser,
Beteskurser,
Täckdikningskurser,
Ladugårdssköterskekurser.
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,
Fåravelsföreningar,
Tjurföreningar,
Kontrollföreningar.
Galtföreningar,
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens länshushållningssällskaps handlingar, årligen,
d:o
almanack, jämna årtal, 1 Upplaga
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år.
/i2,30Oex.
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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E. Hermansons Möbelaffär
Tel. 183

K U N G S G A T A N 50

Tel. 183

Rikhaltigt lager av

Möbler, Möbeltyger, Gardiner och Korkmattor
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. Jordbrukslånen äro amorteringsfria i fem år och bostadslånen i tre år, under vilken tid ränta efter
4 % erlägges å lyftat lånebelopp; sedan b ö r j a r amorteringen av lånets
amorteringsdel, som utgör 2 / ä av beviljat belopp. Å amorteringen erlägges för jordbrukslån en annuitet (årlig avgift, utgörande ränta och
amortering) å 6 1 / 2 %, 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 1la % 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 o m egnahemslån b ö r inlämnas helst före 1 m a j 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.

SPECERIER,

KONSERVER,

OCH

DELIKATESSER,

KONSERVERADE

FÄRSKA

FRUKTER

Ät Ohmans bröd. Drick Pyramidens kaffe.

E M I L
Rt. 17 & 559

1 U N D M Å K K
U M E Å

Skolgatan 47

Västerbottens löns Sparbank
UMEÅ
Rikstelefoner: 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 l a n d s k o m m u n e r n a . Insättningar
m o t t a g a s mot h ö g s t a g ä l l a n d e
inlåningsränta.
O

L Å N

u t l ä m n a s mot första i n t e c k n i n g i fastigheter
i stad och på landet inom länet
på förmånliga villkor.
O

Slutna depositioner m o t t a g a s mot billig avgift
i b a n k e n s kassavalv.
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OLOFSFORS BRUK
G r u n d l a g t 1762

NORDMALING

Tillverka och försälja alla slags
Flottningssmiden samt Keffing
Tillförlitligt fabrikat!
Postadr.: Nordmaling. Rt.: Nordmaling 26
Tel.sadr.: Olofsfors, Nordmaling

Väsierboiiens LaMmanoMDgars Förbund
Post- o. Tgmadr.: Länsförbundet :: Huvudkontor i Umeå: Kassan och
exp. Rt. 14 - ankn. kassörens bost., Verkst. dir. Rt. 329 - ankn. bost,
Filialkontor: Skellefteå, Rt. 229, Spöland, Rt. 25.

Försäljer konstgödsel, jordnötskakor, rapskakor, sojamjöl, linfrömjöl,
fodermjöl, vetekli, majsmjöl, foderhavre, foderbenmjöl. Utsädeshavre: Championhavre, Orionhavre, Quldregnshavre, Plymhavre och
Stormogulhavre m. m. Gula mat- och utsädesärter, grönfoderärter.
Timotejfrö, rödklöver- och alsikeklöverfrö, linfrö och biandfrö ävensom andra fröer samt hemodlade fröer. Weibulls rovfröer såsom
pedigree Bortfelder och Östersundom samt kålrotsfrö. Kalk, cement,
dräneringsrör, taktegel. Mjöl, salt, hö, halm och potatis m. m.
Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå och Spöland. Nederlag i Nordmaling, Gumboda, Bureå, Kåge, Byske, Bastuträsk, Nyåker, Bygdeå,
Nysätra, Klutmark, Vindeln.
Ombestyr frörensning i Umeå och Skellefteå.
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Utterströms J ä r n a f f ä r e r
Umeå & Nordmaling
U m e å : Tel. 1750, 1751, 1752 v ä x e l

-

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

tillhandahålla ALL/T i b r a n s c h e n .
Försök

oss, döm sedan!

Priserna

passa!

(L _ J /Jdnobathi
~ L a v o K a t D y r a

a g n e t s

^Qådfiusesp(anaclen

10,

^Imeå

INNEHAVARE:

A D V O K A T E N
LEDAMOT

AV

OMBUDSMAN

B I R G E R

SVERIGES

HOS A . - B . SV. H A N D E L S B A N K E N

BITRÄDANDE

JURISTER:

E. o . H O V R Ä T T S N O T .

R U D O L F

E. o .

S I G U R D

telefoner:

R Ä T T E G Å N G A R ,
SPEC.:

R O O S

ADVOKATSAMFUND

„

(jQinjeváfjare)
*

O C H

N I L S S O N

117, 120, 122 ocfi 770

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

A H L G R E N

K R E D I T U P P L Y S N I N G A R
S K I F T E S M Å L

Umeå Ångbryggeri Kommanditbolag
(G. FRISÉN. <6 C:o)
Tgmadress: Ångbryggeri

UMEÅ

Rikstelefon 54 och 74

T i l l v e r k n i n g a v PILSNER klass II, L A G E R D R I C K A klass I. S t ä n digt n e d e r l a g av O r i g i n a l t a p p a d C A R N E G I E - P O R T E R på V^-butelj.
Mineralvattenoch
Läskedrycksfabrik.
K o n t r o l l e r a d o. a n a l y s e r a d t i l l v e r k n i n g av alla s l a g s L Ä S K E V A T T E N
s å s o m S o d a - o. V i c h y v a t t e n , flera s o r t . L e m o n a d e r s a m t S o c k e r d r i c k a .
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Västerbottningarnas
nyhets- och
annonsorgan
är
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Stadshotellet
Skellefteå

tieefex
Gör E d e r t

hus

varmt och hemtrevligt med

TREETEX
F ö r s ä l j e s och l a g e r f ö r e s av
fabrikens o m b u d :

Rekommenderas!

A.-B. Bro
UMEÅ
Tel.

714, 1 0 4 4 ,

1284
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Kundens bästa vår strävan!
Har Ni ej förut avprovat våra förstklassiga
tillverkningar av Charkuterivaror så vänd
Eder förtroendefullt till oss.

Har Dahlgrens Slakteri ii Umeå
TELEFONER:
668 Kontoret, 370 M i n u t a f f ä r e n Skolg. 45 — 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 Filialen Gellivare.

Bästa inköp skälla för återförsäljare!

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

D

S K A N D I N A V I S K A
KREDITAKTIEBOLAGET
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Hjortsbergs Pappershandel, Umeå
V ä l s o r t e r a d Parti- & Minutaffär
Telefon 241
Siort lager av alla slags Kontors-, Skriv- och Ritmaterialier
Kontorsböcker - Läderportföljer - Plånböcker - Portmonnäer
Damväskor - Fotografiska
artiklar
Järn, S p i k , Plåt, B y g g n a d s smitlen, S p i s l a r . Drev, Papp,
Fönsterglas,

Cement, " K o -

metmärket", Slipstenar

Tågvirke,

Bindgarn,

Bast-

m - s | band, M a k u l a t u r , Wellpapp,
|sJ&J^mM
^aSSPJgip

P å s a r , Linolja, F ä r g e r , Fern i s s o r , Borstar, P e n s l a r

i parti h o s

A.-B. B r ö d e r n a L i n d f o r s ,
Telegramadress: LINDFORSARNA.

Telefoner: 714 och 1044.

Umeå

1284 kassa och bokf.

SRellefte=brödet

är Norrlands förnämsta brödfabrikat.

Prisbelönt med gulds, silvers och hedersdiplom.
Å r s p r o d u k t i o n c:a 3,000,000 kg.
Största sortering i
Färska frukter, Konserver,

Matvaror,

Delikatesser, Grönsaker & Konfektyrer
hos

ANNA BJURSTRÖM, K u n g s g a t a n 4 3
Postgiro 28979.

Telefon 193 octl 1T40
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A.-B. M e l a n d e r s M u s i k h a n d e l
Tel. 328

UMEÅ

Tel. 328

Alla sorters musikinstrument, strängar och
tillbehör, noter. Grammofoner och skivor.
RADIO.
Order från landsorten expedieras

omgående.

Pre n u m erera
på o c h läs

I
Affärsmän!
V i l l Ni s ä l j a
till den burgna
o c h köpstarka
allmän heten
annonsera då i

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

Ifimöiaörf
Västerbottens läns didsu dagliga tidning.

41
Ii

Pigg, vaken, vederhäftig nyhetstidning

B e o r d r a Edra
småannonser i

Ä . = B . M .
F 2 E R D B N
STOCKHOLM = UMEÅ

\!/
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Entreprenadfirma
VÄRME-,
BAD-

V A T T E N -

och

och T O I L E T T A N L Ä G G N .

Tel. i U m e å 243.

för

AVLOPPSLEDNINGAR
-

PUMPANLÄGGN.

Konstruktioner uliflras mol lågt arvode. Tel.-adr.: Faerden.
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ÅKERBLOMS
S T O R G .

5 3

UMEÅ

PAPPER
T E L E F . 61

MUSIKALIER
l-l / S
I X |
T—J
D U v ^ r X E l r V

Berghemi

FOTOGRAFISKA
ARTIKLAR

BFyggeFi

Bröderna Sundström

Rt. 229

Rekommenderar sina konkurrenskraftiga

Rt. 229

tillverkningar av

Svagdricka # Lagerdricka i Vichyvatten s Pommac
Sockerdricka m. fl. Läskedrycker

T H U 1 R E

^ O I R I ^

Kontor och l a g e r : K U N G S G A T A N 58
Rt.: Kont. o. Lager 920, 1372, Bost. 1121 - Tel.-adr. T h u r e

Norin

Äpplen - Päron - Vindruvor - Apelsiner - Citroner
Lök samt alla slag av Rotsaker
Alltid prima vara
till billigaste dagspriser!

Nederlag:

SKELLEFTEÅ
Telefon 519, 540

Röda K v a r n = Umeå
Telefon 433, bostaden 464

c

Western

SLektvic

£ j n dfilm

s

apparat

Förstklassiga program från ledande filmofficiner
Föreställningar kl. 7,15 och 9,15
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^

"N. en som sä//er
väf

u/för/

värde

ar£e/e

SJÖBERGS

£ör

på e//
£esö£a

FRISÉRSALONGER

Kungsgatan 4 4 och 5 2 - T e l e f o n e r 319 och 4 1 9

9amfrisérsafongen

£7Gxngsga/an

U m e

-

Jefefon

å

319

EDVIN JOHANSSON
N. Nilssons Eftr.

U M E Å

Telefon 326, 477

K u n g s g a t a n 63

*

Matvaru-, Frukt-, Delikatess& Speceriaffär
*
REKOMMENDERA
••

S

oms.

n

Meddelar brandförsäkring
av byggnader
och lösören å länets
landsbygd.
Huvudkontor
i Umeå.
Telefon 528.
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Skall Ni b y g g a ett E

G

E

T

H

E

M

vänd Eder till oss. Stor sortering
av l:ma varor. Förmånliga
priser och villkor.

Aktiebolaget John Sjödins Järn- & Maskinaffär
R i k s t . 95 och 289

HENRIK
Rt. 423

SKELLEFTEÅ

HAR JU, Umeå

Färs-, Kemikalie-

& Tapetaffär

Rt. 423

Lokal: Kungsgatan 63

Specialavdelning

för fotografiska

artiklar.

Rekommenderar
sin sortering
av Färger. Fernissor,
Falu
rödfärg.
Tapeter,
Kameror.
Stor sortering
Förbandsoch
Sjukvårdsartiklar
m. m. Order till landsorten
exp.
omgående.

Ni har bekymmer
för Edra böcker, vari bladen börjat lossna.
Sänd genast Edra böcker för b i n d n i n g till

Zetterström & Almströms Bokbinderi, Umeå
Kungsgatan 58

Rikstelefon 182

Frukt - Konfekt
Livsmedel
IV. SCHÖLDSTRÖM
%

& C:o

Tel. 218, 1218 - Rådhusesplanaden

2
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/KODERNA, PRAKTISKA /V\ÖBLER
DEKORATIV

MÅLNING

WRETLINGS
Kungsg. 2 9

T K U N G L " HOVLEVERANTÖR)

Telefon 351

A.-B. H. Anderssons Värme- ( Vattenledniogsaffär
KUNGSGATAN 89,
Telegramadress:

Värmebolag

-

UMEÅ

Rikst.:

Bokföringen 8, Chefen 828
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C en tralvärmeledningar
Vatten- och Avloppsledningar
Badrums• och Sanitära
installationer
utföras
•

Rör, Rördelar och Armatur - Sanitetsporslin och - e m a l j g o d s

Sandbergs Konditori, Umeå
KUNGL.

HOVLEVERANTÖR
•

Alltid färsk hemgjord Choklad och Konfekt
Västerbotten.

15
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Långtids pasteuriserad
oskummad och skummad mjölk, grädde, smör samt
flera sorters ost till billigaste parti- och minutpriser.

UMEÅ MEJERI AKTIEBOLAG
Telefoner: Kontoret 820, Butiken 46

Det dagliga brödet

•

k ö p e s bäst i

Joti. Dahlgrens Ångbageri
D r a g o n g a t a n 20, t e l e f o n 797 o c h 787.

K u n g s g a t a n 6 ) , t e l e f o n 844

E. Sjöstedts Elektriska Byrå

V

Rikstelefoner:

UMEÅ
Utställning

854

och

Kungsgatan 5 1

1314

Nordbrandt <&> Danielson
Målerifirma, Umeå

Moderna glasskyltar. Renovering av gamla möbler
för övrigt allt vad till yrket hörer.

och

V e r k s t a d : V a s a g a t a n 15
N o r d b r a n d t b o s t . 1656

T e l e f o n 630

#

D a n i e l s o n b o s t . 1356
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]EC U

M

l

€ 3 ]E>

fl-g.

I

Prova 8sedens "PRIMA BLANDNING"
Rostad kaffeblandning av hög kvalitet.
Pris kr. 3: 70 pr kilo.

Säljes i

S/EDÉNS

SPECERIAFFÄRER

U m e å

Västerbottens

Rt. 53 & 606

205,000

är till största delen arbetare och

Prenumerera

invånare
småbrukare.

och Läs

länets enda arbetareorgan

Västerbottens Folkblad
P. A. Lundmarks Järnaffär
Rt. 178

UMEÅ

Rt. 178

Försäljer: Byggnadssmiden, Hushållsartiklar, Lantbruksmaskiner, Velocipeder, Arbetsvagnar,
Kakelugnar, Papp alla slag m, m.
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y

^Jryc^Qri

( y / i Q f e r n a s

C^/örs/a

oc/i feveransferafiigasic

tryckeri

C

i

Uäsier£oiien

|

V i d i n k ö p av t o b a k s v a r o r , in- o c h

•

utländska, pipor, lädervaror m. m .

vänd Eder till

N Y A C I G A R R H A N D E L N, Umeå
Återförsäljare största rabatt.

D . Berglund

Gusti Walter;

-

Tel.

400

Sjukvårdsaffär

Umeå, tel. 1349 - Filial: Holmsund
FörbandsSalvor,

och Sjukvårdsmatenal
Hudcrem,

Tvål

-

och Tandborstar

Åderbråckstrumpor
m. m.

E. H. Yttergrens Guldsmedsaffär
Förlovningsringar
Moderna,

och
stiliga

Hederspresenter
och

billiga!

Till landsorten s ä n d a s omg. portofritt. Ringmått s ä n d e s på begäran. Rt. 324

229

Umeå Tegelbruk, Gimonäs
( Ä g a r e : Byggmästare J. M . B ä c k s t r ö m )

I l a g e r p r i m a m u r t e g e l 3 " X 6 " X 1 2 " och 2 " X 6 " X 1 2 " samt
3 " X 5 " X 1 0 " för skorstensmurning i bostadshus av trä.
Begär

prisoffert!

Kontoret 570

Bruket

126

Ritningar
Beskrivningar
Värderingar
Kontrollantskap
Tel. Kontoret 1950

jm
r \ F K l l G K I

]• D. Sundberg ull081
Rikstelefon 31 och 151.

i

Etablerad 1871

$ Viöini J ^ L 1
PARTI-

&

MINUTAFFÄR

Telegramadress:

VONAHN

Umeå Klichéansfalf
Alla slag av klichéer för tidningar
och tidskrifter utföras. Blåkopior
av byggnads* och andra ritningar.

K l i c h é e r n a till denna årsbok äro utförda a Umeå Klicbéanslalt

230

Bliv medlem
i
gynnar Eder själva ¡neds-

att beställa
tillverkade

J/Löbler,
i

Wsterbolten.

Köp
utan
mellanhänder
Från

i

Årsavgift (med årsbok) 3 kr.

mm

UMEÅ

MUSEUM

hålles öppet avgiftsfritt
Söndagar kl. 1—3 em. Onsdagar kl. 6—8 em.

Andra dagar (mot en ringa avgift) efter till?
sägelse hos vaktmästaren. Tel. 1329.
Skolklasser under lärares ledning avgiftsfritt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Sid.
Sammanhållning — Mod — Handling. Högtidstal vid hembygdsfesten
å Gammlia i aug. 1933 av överste Carl Bennedich
Landskap i norr. Tre sonetter. Av H. Mn-Palmgren
Prinsparets besök i Västerbotten
Burträskbygden. En översikt i o r d och bild. Av H. Mn-Palmgren
Burträsks sockens fornlämningar. En översikt. Av red. E. Westerlund
Förteckning över i Stat. Hist. Museum och Västerbottens-museerna förvarade lösa fornfynd från stenåldern i Burträsks socken. Upprättad
av H. Mn-Palmgren
Kalvträskskidan. (Efter " P å Skidor" 1933). Av fil. lic. Gösta Berg . .
Burträsks kyrka och socken. Av folkskollärare Ragnar Forslund. (Efter
Skelleftebladets Burträsk-nummer 1929)
Förteckning över lösa föremål av historiskt eller konstnärligt värde i Burträsks kyrka. Upprättad av fil. kand. G. Ullenius och fil. kand. B.
Hellner
Burträsks Herdaminne
U r Burträsks kyrkas donationsbok. Av H. Mn-Palmgren
Kyrkstadsliv i Burträsk. Efter ett radioföredrag 1930 av seminarieläraren J. P. Gipe
Bröllopsbesvär i Burträsk under 1800-talets förra hälft. Av folkskollär.
Ragnar Forslund
Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby. Av folkskollärare Lars Nilsson
U r Byarkiven:
I. Ur Ljusvattnets bys hävder
II. Överenskommelse om kreaturens sommarboflyttning i Åbyn 1795
III. Överenskommelse o m kvarnordning i Kvarnbyn 1827
IV. Besvärsinlaga rörande tillämnat brandstodsbolag. Åbyn 1850 . .
Folktro och folkmedicin i Burträsk. Uppteckningar från Mjödvattnet
m. fl. byar av R. Jirlov, H. Mn-Palmgren m. fl
Spel-Viktors historia. Upptecknad av J. A. Nyström
Förteckning över uppsatser och notiser, helt eller delvis behandlande
Burträsks socken, som tidigare publicerats i årsboken - Västerbotten
Artur Hazelius. Ett hundraårsminne. A. H. Mn-Palmgren
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45
47
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65
72
78
81
95
100
114
116
117
119
121
127
132
133

Häggströmarne — En västerbottnisk köpmanssläkt. K r i n g ett par gamla
familjebrev. Av kyrkoherde, fil. d : r Erik Modin
134
Minnen från ett gammalt skeppsvarv. Några anteckningar om ett gammalt västerbottniskt industriföretag. Av stud. Sven-Eric Hedman . . 165
Bureå hembygdspark. Av Carl H. Nyström
174
Konstlivet i Umeå 1932—1933. En översikt av H. Mn-Palmgren
179
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Petasites frigidus Fr. Av
O. Ilien
195
Föreningsmeddelanden
202
Annonsbilaga
207

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.

