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Till årsbokens läsare!
När Västerbottens läns hembygdsförening nu utsänder den 15.
årgången av sin årsbok, presenterar sig denna under formen av
en Degerforsbok. Därmed har red. lagt ännu ett led till serien av
de sockenbeskrivningar, som inleddes med Fredrika år 1932 och som
följdes av Burträsk i 1933 års hembygdsbok. I likhet med nyssnämnda årsböcker har även i denna å r g å n g av "Västerbotten"
beretts utrymme för bidrag från andra delar i länet.
Vad Degerforsdelen beträffar har red. haft förmånen att i största utsträckning få tillgodogöra sig material insamlat av tvenne
hembygdsforskare vilka sedan åtskilliga år tillbaka ägnat just
denna socken ett ingående intresse. J a g syftar härvid på folkskollärarinnan fröken Ingrid Pettersson i Västerhiske och folkskolläraren Herr Artur Olofsson i Umeå. Bägge tillhöra sedan
gammalt årsbokens trofasta och intresserade medarbetarestab. Fröken Ingrid Pettersson, som (delvis med ekonomiskt stöd av Hembygdsföreningen) bedrivit forskningar och uppteckningsarbete
inom skilda delar av Degerfors socken, har till red:s förfogande
även ställt avskrifter av uppteckningar, vilka av henne utförts för
Svenska Landsmålsarkivets räkning. Det till de skilda Degerforsuppsatserna hörande illustrationsmaterialet i denna årsbok är ävenså till betydlig utsträckning hämtat ur den fotosamling, vilken utgör
det icke minst värdefulla resultatet av fröken Ingrid Petterssons
verksamhet i Degerfors socken, där kameran varit hennes ständiga
och skickligt utnyttjade följeslagare. Till väsentliga delar tillhör
denna fotosamling Hembygdsföreningens arkiv.
Det faller av sig själv, att en sockenbeskrivning av den art, som
här är frågan om, icke kan göra anspråk på någon som helst fullständighet. Det förbjuder redan det knappa utrymmet. Meningen
är ju närmast den att i mån av möjlighet söka belysa mera karakteristiska drag i de skilda socknarnas kulturhistoriska utveckling.

Att uppställa ett en gång för alla fixerat schema för en sådan
framställning låter sig av lätt insedda skäl icke göras. Red. har
velat framhålla detta för att i någon mån gardera sig mot den
kritik, som utan tvivel kommer att framställas från de läsares sida,
vilka tycka sig sakna en eller annan för dem väsentlig detalj i årsbokens Degerforsuppsatser.
Om årsbokens övriga bidrag är icke mycket att tillägga. Av
ekonomiska skäl har red. nödgats något minska bokens textutrymme. Ett antal insända uppsatser har därför måst sparas till en
kommande årgång. Bland medtaget material vill red. sätfskilt
framhålla folklivsbilderna under rubriken "Soldatliv i Västerbotten för 100 år sedan", vilka äro hämtade ur framlidne majoren
Bror Emil Forsgrens efterlämnade papper, samt folktrosuppteckningarna från Örträsk, vilka till förf. har en ung västerbottnisk
landsmålsforskare, fil. kand. Lisa Lidberg, själv bördig från Örträsk.
*

Med överlämnandet av denna den 15. årgången av länets hembygdsbok avslutar undertecknad, sedan år 1925 anställd som Hembygdsföreningens intendent, sekreterare och årsboksredaktör, sin
verksamhet i länet för att övergå till annat arbetsfält. Det är mig i
denna stund angeläget att i främsta rummet till alla mina kärvordna
medarbetare i årsboken — ingen nämnd och ingen glömd — få
rikta ett varmt och uppriktigt tack för mångårigt, förståelsefullt samarbete. J a g lämnar verket i den lugna förvissningen, att det stöd
och det intresse, som så rikligt kommit mig till del från mina medarbetares sida, även i fortsättningen skall komma att underlätta
och berika min efterträdares uppgift.
Det är icke blott en trofast och präktig medarbetarestab jag nu
står i begrepp att skiljas ifrån. - Mitt avsked gäller alla dem som i
Västerbotten bygga och bo, med vilka jag under de gångna årens
lopp knutit förbindelser, vare sig det nu skett genom årsboken
eller personligen under mina färder i Västerbottens bygder. —
Till Eder alla — kända och okända — riktar jag min tacksamma
hälsning. Samtidigt som jag lägger Eder alla på hjärtat Eder

sköna hembygds och dess minnens omvårdnad, vädjar jag till Eder
att för den västerbottniska hembygden icke glömma allas vår gemensamma hembygd: Sverige. I en tid som vår, då allsköns partikularism vidgar klyftorna mellan stånd och samhällsgrupper, är
det av mindre vikt att fixera, vad som tilläventyrs skiljer norrländskt och sörländskt, skånskt och uppsvenskt, jämtländskt och
västerbottniskt, än att söka urskilja de band, som förenar oss alla,
de drag som äro för oss alla gemensamma, de källdrag ur vilka
vi alla hämtat och hämta vårt väsens egenart: det svenska.
Det
saknas icke i vår rationalistiska tid röster, som föraktfullt tala om
"selpinneromantiken". I den mån hembygdsrörelsen i vårt land
bleve synonym med en verklighetsfrämmande provinsromantik eller
en lika verklighetsfrämmande knappologi för ett fåtal facklärda
specialister, skulle den icke längre vara mycket värd. Ty då hade
den gått på sidan om sin uppgift. Den uppgift som består uti
att på bredaste basis lära h e l a vårt folk att känna sig själv.
Umeå i nov. 1934.
H.
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Degerfors socken är den andra söderifrån räknat och den största
av de 5 socknar (Bjurholm, Degerfors, Burträsk, Norsjö och Jörn)
som utgör den geografiska förmedlingen mellan Västerbottens
kustland och Lappmarken. Socknen omfattar en yta av 2940 kvkm.
och gränsar i norr till Burträsk, i öster till Sävar, i söder till Umeå
och Vännäs samt i sydväst och väster till Bjurholms, Örträsks och
Lycksele socknar.
Sockenområdet tillhör i sin helhet övre Norrlands skogsbälte.
Den huvudsakliga odlingen är koncentrerad till Ume- och Vindelälvarnas dalgångar, som parallellt genomdraga socknen i riktning
f r å n N.-V. till S.-O. och bilda de två förnämsta av områdets tre
skilda vattensystem.
Till Urnans vattensystem höra bl. a. de i socknens sydvästligaste
hörn belägna sjöarna Skivsjön (201 m. ö. h.) Stor- och Lillramsjön
(208 resp. 194 m. ö. h.) och Korbysjön (238 m. ö. h.), vilkas vatten
genom Ramsån tillföres Ume älv.
Till Vindelns vattensystem höra flera grupper av sjöar och
smärre vattendrag. Den nordligaste av dessa utgöres av sjöarna
Ajaure (229 m. ö. h.), Manjaurträsket
(216 m. ö. h.)
Holmträsket
(214 m. ö. h.) samt Hjukensjön och Åmträsket (på resp. 214 och
211 m. ö. h.) vilka sträcka sig i en linje parallell med Vindelns
dalgång.
En annan grupp, bestående av i främsta rummet Fäträsket och
Kussjön (195 m. ö. h.), belägen på vattendelaren mellan Vindelns
och Urnans ådalar, avflyter genom Kulbäcken till Vindelälven.
Den tredje och mäktigaste gruppen utgöres av, f r å n norr till
söder räknat, Mjössjön, (223 m. ö. h.) samt Stor- och
Lill-Sandsjön
(254 resp. 261 m. ö. h.), vilka genom den slingrande Hjuksån avflyta till Vindeln.
Det tredje vattensystemet inom Degerfors socken är beläget
utmed Burträskgränsen och utgöres av Sävarån med dess källsjöar
Ekträsket (247 m. ö. h.) Storsävarträsk
(241 m. ö. h.) och Villsjön (243 m. ö. h.)
De för de här nämnda sjöarna utsatta nivåsiffrorna angiva tämligen exakt socknens medelhöjdsnivå, som torde ligga någonstädes
omkring 230 m. ö. h. Den högsta punkten inom området bildar
Västerbotten.

1.
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Stora Skällberget (429 m. ö. h.), beläget strax öster om Åmträskets sydligaste vik. Höglandslideti
väster om Fäträsket kommer
som näst högsta punkt med 416 m. Till nästan samma respektabla
nivå når vidare Sandsjöberget (415,6 m. ö. h.) på Bjurholmsgränsen väster om Storsandsjön samt N. Korbyberget (407 m. ö. h.)
E j minst tack vare de synnerligen kuperade terrängförhållandena och rikedomen på vattendrag bildar Degerfors sockenområde
en av de rikaste och vackraste landskapsbilderna, som länet har
att uppvisa. Knappast någonstädes i Norrland möter man f. ö.
i mera påfallande grad än här polariteten mellan bygd och vildmark. Den spänning, som av evighet råder mellan den odlade bygdens expansionssträvan och en övermäktig naturs sega motsträvighet, har givit sin dramatiska karaktär åt hela denna landskapsbild. Förhållandet mellan bygd och vildmark torde f. ö. bäst
f r a m g å av några jämförelsesiffror. År 1907 lämnar Sveriges officiella statistik för Degerfors socken och tingslag ifråga om skogbärande mark uppgiften 219624 hektar, medan åker och annan
odlad jord upptager i runt tal 4100 och naturlig äng 11300 hektar. M. a. o. den odlade jorden utgjorde icke mer än omkr. 2 %
av hela socknens markyta, fördelad på 1079 brukningsdelar.
Ett par årtionden senare 1927 äro respektive siffror för Degerfors följ.:
Skogsareal 189500 har
Åker 4954 har.
Naturlig äng 5901 har, och den odlade jorden är fördelad på
1116 lägenheter.
*

Ännu under början av 1500-talet utgjorde nuvarande Degerfors socken och tingslag en ren vildmark, bildande den s. k. "översta tredingen" av Umeå storpastorat, vilket då omfattade utom
samtliga nuvarande kustsocknarna u p p till Bygdeå även nuvarande Lycksele, Stensele samt Sorsele och T ä r n a socknar.
Om bebyggelsen i Degerfors före 1500-talets början veta vi föga
eller intet. Huruvida en sporadisk bosättning här ägt rum redan
under förhistorisk tid, låter sig svårligen konstateras p å grundvalen av de ytterligt fåtaliga fornminnen, som tills dato uppdagats
inom socknen. Medan de fasta fornlämningarna inskränka sig till
ett par små (f. ö. plundrade) gravrösen av samma karaktär som de
i kustlandet gängse, och sålunda sannolikt härrörande f r å n järnåldern, utgöras de lösa fornfynden av ett fåtal föremål, representerande i främsta rummet den för hela nordskandinavien typiska
skifferkulturen.
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Lcsa fornfynd från Degerfors s:n i Umeå Museum.
Övre raden fr. v.: 1. Tväreggad mejsel, skiffer, (nr A. 3.) Åliden Degerfors.
2. Skifferspjutspets (nr A. 8.) Tegsnäset. 3. Skifferpilspets (nr B. 1048.)
Åmsele. Nedre raden fr. v.: 1. Håleggad mejsel, hälleflinta (nr B. 828.) Kussjön. 2. Skafthålsyxa (nr. A. 11.) Tegsnäset.
S k e l l e f t e å m u s e u m äger ytterligare en s k i f f e r s p j u t s p e t s från
H j u k e n. (nr S. M. 7.) S t a t. H i s t. M u s. en tväreggad S k i f f e r y x a
från A b b o r r t r ä s k (nr 15148.).

4

Kolsved med kolarkoja, Storfallsberg, Degerfors.

Det synes tämligen sannolikt, att de ovan omnämnda fornfynden
och fasta fornlämningarna knappast böra upptagas som bevismaterial för förekomsten av en förhistorisk fast bosättning i dessa trakter. Snarast böra de väl betraktas som minnen av de första djärva
pioniärerna vilka trängde in i vildmarken f r å n de uppodlade små
bygderna kring älvmynningarna i kustlandet, lockade mindre av
vildmarkens odlingsmöjligheter än av dess skogars rikedom på
villebråd och dess vattendrags överflöd på fisk. J ä g a r e och fiskare
voro dessa pioniärer, men med all sannolikhet icke odlare. Den
tillvaro de förde var ej kolonistens och nybyggarens, utan den
kringströvande skogsmannens och nomadens.
Först med 1400-talets slut torde vi här hava att räkna med en
begynnande kolonisation, vilken trängde f r a m utmed Ume- och Vindelälvens bekväma vattenvägar. Att denna kolonisation dock försiggick i ett ytterst långsamt tempo f r a m g å r med all tydlighet vid ett
studium av Gustaf Vasas jordebok för Västerbotten av år 1543,
enligt vilken i hela Degerfors icke räknades med mer än 15 åboar.
Dessa fördelade sig på följande sätt:
ö v e r r ö d å 2, Degerfors 4,
Hjuken 2, Kulesjön (Kussjön) 1,
Tegsnäs 1, Granön 2 samt
Tväråträsk 3.
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Mangårdsbyggnad från 1845.

Bryggstugubyggnad med portlider och vedbod.
OLOF NILSSONS GÅRD, GRANÖN.
"I fyra släktled före de nu på gården boende har denna gård gått i arv.
Innan den byggdes i sitt nuvarande skick lågo husen mycket närmare varandra än nu, i sluten fyrkant. Ett sliphus med "töv"-mangel där hela byn
gick och tovade sitt halvylle, har legat vid gårdsplanen, likaledes den nu
flyttade stolp-kornboden (se nästa bild). I backen nedanför synes märken efter
en tjärdal från den tid då gårdarna lågo alldeles invid älven och denna plats
var vild skog."
Bryggstugubyggnadens stuga och kammare äldsta nuvarande hus på gården, uppförd på 1700-talet. Då var byggnaden 4 stockvarv lägre.
(Ingrid Pettersson.)

6

Samma byanamn återfinnas i den i länsarkivet i Umeå befintliga
jordeboken för Västerbottens södra fögderi av år 1679. De kompletterades med bl. a. Petikträsks och Ekträsks byar, som tidigare
hörde under Skellefteå socken och vidare Ekorrträsk, Maltträsk,
Skurträsk och Mårdsele, vilka alltifrån sin anläggning lydde under
Lycksele och åtnjöto lappmarksfrihet, men år 1823—1824, vid uppgåendet av den 1750 utstakade rålinjen mellan Lappmarken och
"nedre landet", föllo inom Degerfors sockengräns, dock med 30-års
bibehållande av lappmarksprivilegierna.
*

Nybyggesverksamheten i Degerforsområdet framskred, liksom
fallet var i flertalet av lappmarkssocknarna, i stridens tecken. Den
kännetecknades århundraden igenom av den förbittrade motsättningen mellan den lapska befolkningen och de germanska kolonisterna.
Under lapparnas årliga strövtåg f r å n fjällbygd till kust och tillbaka f r å n kust till fjällbygd, för vilka särskilt Vindelälvens dalgång
av gammalt utgjort en av huvudvägarna, lågo nybyggarnas små
åkrar och ängar ständigt utsatta för renhjordarnas härjningar.
Botanisten, professor Zetterstedt, som för ett å r h u n d r a d e sedan
(1832) bereste dessa trakter, berör i ett intressant avsnitt av sin
berömda reseberättelse detta kapitel som är väl värt att här citera:
Zetterstedt skriver sålunda:
"Degerforsbornas allmänt förda klagan synes icke obillig öfver
lapparnas kringströvande på dessa bördiga marker (Vindelns dalgång).
I Degerfors uppehålla de sig företrädesvis. De finna
där för sin hjord bete och hö tillräckligt och de synas hafva föga
aktning för besittningsrätten, då de icke en gång lära skona det
i ladorna inbergade fodret. N ä r man nu vet, att husdjuren och boskapen icke g ä r n a beta, där ren — även för längre tid sedan — framgått, så måste man beklaga Degerforsbornas öde att för sin flit
och möda så oförskylt få se sina fält skövlade och förstörda. Man
kan även lätt föreställa sig i vilka stridigheter de bofäste innebyggarne genom detta intrång varje år bliva invecklade, och vad det
ligger för hinder i vägen för åkerbrukets uppkomst."
Så långt Zetterstedt i detta sammanhang. Att den välkände resenären här otvivelaktigt pekat på en av de mörkaste punkterna i det
inre Norrlands kolonisation, råder ju icke något tvivel om. I rättvisans namn må emellertid ihågkommas, att även den andra parten
icke saknade anledning till klagomål. Lapparnas ständiga klagan
över den bofasta befolkningens intrång på dem lagligen tillhöriga
domäner har förvisso icke saknat fog för sig. Nybyggarnes olovliga
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Bastu.
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Oldmans gård, Granö.

utnyttjande av lapska fiskvatten, deras renstölder och tjuvskytte,
och icke minst deras under 1 åtenhet att uppföra ordentliga stängsel
och hägnader kring höhässjor och åkrar, har i inte ringa mån
bidragit att försvåra och förbittra förhållandet mellan kolonisterna och dem, som ansågo sig vara landets ursprungliga ägare och
befolkning.
Ett av de svåraste och mest betydelsefulla konfliktämnena mellan
lapparna och nybyggarna å ena sidan och den fasta bondebefolkningen å den andra var i dessa trakter århundraden igenom tvisten
om fiskerätten i de lappländska sjöarna. Att det i själva verket var
denna svårlösta konflikt, som i tidens fullbordan framtvang en fixering av lappmarksgränsen, har Gustaf Göthe på ett skarpsinnigt
sätt ådagalagt i sin för några år sedan framlagda avhandling om
Umeå Lappmarks Svenska Kolonisation (Uppsala 1929).
Vi f å tillfälle att återkomma till sagda arbete. Dessförinnan vilja
vi emellertid i detta sammanhang dröja ett ögonblick vid ett annat
välkänt verk: Linnsei Lapska Resa (1732):
I kapitlet Lapponia Lykselensis heter det där bl. a. sålunda:
"Vi kommo om aftonen (den 1 juni 1732) till en sjö, därpå fiskare voro, vilka voro bönder f r å n Granön, 8 mil härifrån. De hade
här byggt sig hus alldeles likt en badstuga, förutom det ingen ugn
var, röken gick ut genom dörren: de ligga på lavar. Fisken hade
de hängt u p p att torkas, till 16 pund och det mest gäddor, n å g r a
rödingar. Tarmarna och fettet rengjorda, lägga de hopa att syras
och därav få de fett eller ister att smörja skor med.
Fjällen samla de, torka med grovfenan, av vilka de koka ett limvatten, uti vilket de doppa sina nät, då de dem färgat i björkbark, att
färgen längre skall hålla. Rommen torkas till bröd och klimpar
samt välling.
De ha här legat uti 6 veckor och ville ännu hålla sig här 14
dagar, så länge gäddan leker. De äta mest bara fisk sc. rom och
andra inälvor.
Härför giva de till Kronan ingen skatt, ej heller till lappen, som
äger vattnet, den köra de därifrån, fast han giver sin skatt. Han
vågar sig icke en g å n g där lägga ned minsta nät, ty då taga de
upp det, kasta dem i träden, ut ssepius fecisse retulerunt, (som det
berättas ofta hava skett).
Den arme lappen, som av fisk skall själv endast nu för tiden
leva och därmed upphälla sitt hushåll, har nu knappt en eller två
fiskar. J a g frågade, vi han ej klagade, men han sade sig en g å n g
hava förfrågat sig hos överheten ( h ä r a d s h ö v d i n g e n : ) , vilken sade
det vara lappri. Han (d. v. s. lappen) vördar sin kung som Gud,
tror dock att om kungen visste vad som skedde, skulle han ej
tåla det." —

9

Hans Görans-gården, Vindeln. 1. Svalgångsbyggnad.

Med kännedom om Linnés principiella syn på förhållandet mellan lapskt och svenskt skulle man vara frestad att tro, att han i
sin ovan citerade skildring gjort sig skyldig till en i någon mån
tendensiös svartmålning av lapparnas ställning i avsikt att därmed
påverka opinionen till deras favör. En närmare forskning på
denna punkt ger emellertid vid handen att så ingalunda är fa!let.
Linné har icke överdrivit.
År 1702, på tinget i Umeå socken, upplästes en skrivelse, undertecknad av bonden Håkan Andersson i Hjuken på egna och andra
Degerforsbönders vägnar (Olof Nilsson f r å n Rödå, König Persson,
Zackarias Ersson och Jon Hansson i Granön, samt Nils Nilsson i
Tegsnäset), i vilken bönderna gjorde en framställning mot "intrång
och åverkan på deras urminnes lagfästade och skattelagda träskfisken både vinter och sommar den tiden, som de ej själva hava tillfälle dem att idka och bruka." Träsken bleve sålunda "utblottade"
på fisk, varigenom klagandena sade sig lida skada. De träskfisken,
som i skriften åsyftades, voro så gott som samtliga belägna inom
Lycksele (dåvarande Umeå) Lappmark.
(Sikselet, Holmträsket,
Ajaure och Falträsket m. fl.) Klagandena önskade, att om lapparna ej upphörde att fiska i dessa sjöar, skulle de till nästa ting
lagsökas.
Länsmannen Mårtensson f r å n Falträsket, som var närvarande,
genmälte härtill på resp. utpekade lappars vägnar, att bönderna
årligen fiskade icke endast i de nämnda träsken utan också i "åtskilliga andra träsk, lapparna tillhöriga, varigenom sker, att den ene
lappen på Umbyn efter den andra nödgas för fattigdoms skull
begiva sig ned på landet att arbeta eller alldeles tigga sig födan."
Om bönderna, menade Mårtensson, skulle få fortsätta att göra
lapparna intrång inom lappmarksgränsen på fiskeriet, som är lapparnas förnämsta näringsfång, så visste dessa icke vad de skulle
taga sig till, enär de icke voro "bevante med något åker- eller ängesbruk."
Ovanstående referat, återgivet ur Göthes avhandling om Umeå
Lappmarks kolonisation, visar tillfyllest, hur allvarlig denna konHANS GÖRANSGÅRDEN, VINDELN.
Svalgången nu igenspikad med bräder. Denna gård låg vid stora vägen,
mot vilken inkörsporten vettade. På ena sidan om gårdsplanen, som var helt
kringbyggd låg en byggnad så låg, att en karl som stod på hällen utom
stugan nådde upp till vedbandet. I den nu från gårdshusen utflyttade och
brädfordrade stolpboden synes i timret märken av gevärskulor från 1800 års
krig. Denna gård har i 400 år gått i arv inom en och samma släkt. Släktgårdsdiplom 1930.
(Ingrid Pettersson.)
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Gamla kyrkan och klockstapeln i Degerfors.

flikt var. Att särskilt Degerforsbönderna framträdde som lapparnas svåraste vedersakare om bättre rätten till lappmarksfiskena
f r a m g å r med full tydlighet av den specifiktion, som av länsmannen
Mårtensson f r å n Falträsk företeddes vid 1705 å r s Lyckseleting,
angående dessa bönders roll i striden om fisket i Lappmarken. I
denna specifikation står främst på listan P ä r Ersson f r å n Granön,
taxerad för Abborrträsket men fiskande i icke mindre än 22 namngivna lappmarksjöar, belägna ända till 7—8 mil ovanom Lycksele
kyrka, d. v. s. 14 mil f r å n hembyn.
Håkan Andersson i Hjuken, taxerad för två träsk, fiskade dessutom ensam i ytterligare 11 sjöar. Liksom nyssnämnde P ä r Ersson
f r å n Granön beskylldes även Håkan Andersson för olaglig handel
med hampa, mjöl, salt, krut, bly och brännvin under sina fiskefärder.
Vidare nämnes Jon Hansson i Granön, som delvis tillsammans
med två andra bönder fiskade i 11 lappmarksträsk, och Per Jonsson f r å n Rödå, som fiskade i 7 sjöar 5 å 6 mil f r å n sin hemby.
Det icke minst märkliga i denna "specifikation" är Mårtenssons
och hans lapska uppdragsgivares grova beskyllning mot bönderna
för brott mot lagen om landsköp. Att Granö- och Hjukenböndernas
10-mila fiskefärder inåt Lappmarken till icke ringa utsträckning
voro kombinerade handels- och fiskefärder, var säkert icke obekant
för myndigheterna. Troligt är, såsom Göthe också framhåller, att
höga vederbörande g ä r n a sågo genom fingrarna med saken.
Vi skola här icke längre uppehålla oss vid detta intressanta kapitel. Vi vilja blott konstatera, att konflikten sent omsider fann sin
lösning, och att den — om ock snarare i teorin än realiter — löstes
till lapparnas favör. Genom lappmarksgränsens fixering och lappmarksreglementets tillkomst under mitten av 1700-talet lades emellertid även i praktiken en fast grund för regleringen av äganderättsförhållandena i dessa bygder. H ä r bör emellertid erinras om,
att Degerforsböndernas lappmarksfisken bibehöllo sig under så gott
som hela århundradet. Och ännu f r a m till medio av 1800-talet fortsatte fisket — om ock nu begränsat till de skattlagda vattendragen
inom socknens gränser — att vid sidan av skogshanteringen
(tjärbränningen) utgöra Degerforsbönderas viktigaste binäring.
*

Befolkningstillväxten i Degerfors skedde liksom fallet var i de
flesta socknarna på lappmarksgränsen, i ytterligt långsamt tempo.
De i jordaboken av år 1543 uppräknade 15 bönderna i socknen
hava först under senare hälften av 1700-talet fördubblats i antal.
År 1780 utgjordes befolkningen i det dåvarande kape!laget sålunda

13

Degerfors kyrka.

Interiör. Degerfors kyrka.
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av 32 skattebönder och 37 nybyggare (de kringströvande lapparna
alltså ej medräknade.) 1805 angives socknarnas befolkningssiffra
med 1057 personer. 1840 har den stigit till det dubbla, 2066. År
1900 räknar den emellertid icke mindre än 7.392 personer. F. n.
uppgår folkmängden till 9.360 personer.
Redan år 1606 föreskrev konung Carl IX, att vissa bondbyar
längst uppåt Lappmarken skulle läggas under "lappkyrkorna" till
prästernas underhåll. I Umeå socken lades sålunda Granön, Kussjön, Tegsnäs, Hjuken och Tväråträsk i nuvarande Degerfors till
"Umeå lappkyrka", d. v. s. dåvarande Lycksele kapell.
Först år 1799 avsöndrades Degerfors som eget pastorat f r å n
Umeå moderförsamling. Då hade socknen emellertid redan i flera
decennier utgjort eget kapellag. Den första egna kyrkobyggningen i Degerfors planerades under förra hälften av 1700-talet men
blev först färdig 1769 och invigd år 1770, då tillika skola inrättades
i socknen. Jämt ett århundrade senare uppfördes kapellkyrka i
Åmsele, fem mil f r å n moderkyrkan.
Den första kyrkobyggningen i Degerfors var en likarmad korskyrka av trä, i vilken varje korsarm höll 12 alnar såväl i längd som
bredd. Enl. en annan uppgift skall kyrkan hava hållit i längd 28 3/4
alnar, i höjd till vedbandet 9 3/4 alnar. Kostnaden för dess uppförande lär hava uppgått till 600 riksdaler. Till kyrkan hörde en
fristående klockstapel. Under årens lopp undergick denna byggnad
vid åtskilliga tillfällen om- och tillbyggnad. Sålunda reparerades
år 1820 den gamla träkyrkan, varvid ny sakristia uppfördes sedan
den äldre trots tidigare reparation befunnits otjänlig. År 1845 tillkommo nya läktare i södra och norra korsarmen. Först år 1850
brädfordrades kyrkan och år 1888 försågs den med varmugn. Den
hade emellertid vid denna tidpunkt redan hunnit bliva allt för liten,
varför redan ett år senare ritning och kostnadsförslag anskaffades
till en ny kyrka, avsedd att uppföras i sten. Förslaget förföll
emellertid och återupptogs icke förrän 1894, då ny ritning och kostnadsförslag till en stenkyrka förelades församlingen.
Degerfors nuvarande kyrka, vartill grundstenen lades å r 1901,
är uppförd i den för tidsmaken typiska nittonhundratalsgotikens
tämligen torra och fantasilösa stil. Väggresningen är av sten, men
takvalvet och dess konstruktioner av trä. Kyrkobyggnadens konstnärlige upphovsman var dåvarande stadsarkitekten i Umeå F. O.
Lindström.
F r å n den gamla, sedan länge tyvärr rivna träkyrkan hava n å g r a
inventarier bevarats och överförts till den nuvarande kyrkan. Till
dessa hör i främsta rummet predikostolen, ett vackert arbete f r å n
mitten av 1600-talet, tidigare tillhörigt Umeå landsförsamlings
kyrka. Även åtskilliga år sedan den nya kyrkan blev färdig, spa-
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rades den vackra klockstapeln f r å n gammelkyrkan. Men den skattade även den till sist åt förgängelsen.
För församlingens nordliga del uppfördes, som redan nämnts,
en kapellkyrka i Åmsele. Denna invigdes år 1874 och har sedan
dess vid tvenne tillfällen undergått genomgripande restaureringar
och ombyggnader, senast i mitten av 1920-talet, då kyrkan erhöll

Degerfors kyrkas predikstol från 1600-talet, tidigare
tillhörig Umeå landsförsamlings kyrka i Backen.

sitt nuvarande utseende efter ritningar av länsarkitekten Edv. Lundquist. F r å n denna restauration förskriver sig också kapellkyrkans
främsta prydnad, den av Leander Engström utförda altartavlan (se
försättsplansch).
*

År 1857 uppgjorde kommissions -och avvittringslantmätaren J.
R. Meuller en "Beskrivning över Degerfors" varur vi till sist citera
några partier, belysande förhållandena inom Degerfors s:n under
1800-talets förra hälft:
"Under de flera på varandra följande missväxtåren på 1830talet insyntes nybyggeslägenheter ofta mindre med avseende på
jordbruk och framtida besuttenhet än för att under den då hårt
tryckande bristen på livsförnödenheter bereda sig tillfälle att erhålla
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Åmsele kapell efter 1926 års restaurering.

det spannmålsunderstöd, varmed staten uppmuntrar anläggande av
nyhemman, samt för att åstadkomma skog til! avverkning, och när
man ej kunde finna så mycket av änges- eller odlingsmark att synemännen rimligen kunde tillstyrka ett nyhemmans anläggning, blevo
de små lägenheterna föreslagna till kronotorp." —
"Knekttorpen äro vanligen till utsädet något större än vad knektekontraktet föreskriver, och i st. f. äng lämnas av några roteägare
bärgat hö, enl. särskild överenskommelse med soldaten.
Socknens soldaterotering utgör 12 rotenummer, därav 9 äro effectiva och utgöra manskap, samt äro indelta till Lif-Companiet i Västerbottens Fält-Jägare-Corps, vars chefs plats är Ume. Befälet över
de i socknen varande 8 fältjägare innehaves av en på stället boende
sergeant." —
"Backstugor hava under senare åren ansenligt ökats och äro nu
92 till antalet.
Hemmansklyvningar förekomma ofta och medföra ej alltid full
besuttenhet, helst den avträdande därvid ofta undantager odlad jord
med nyftjorätt för livstiden eller andra prestationer in natura till
Västerbotten.

2.
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belopp som hårt betunga de tillträdande delägarna. Avvittringen
har under föregående decennio här fortgått men ännu icke blivit
avslutad och fastställd. En alltför trogen tillämpning av gällande
avvittringsstadga har föranlett till oformliga skiften i denna skogsbygd där ängar och slåttesmyrar, ofta helt små och obetydliga, äro
för vitt och f r å n bostaden avlägset kringspridda för att hava kunnat inom lämpliga skogsskiften intagas, i avseende vartill rättelse
härutinnan funnits högst nödig, och äro för den skull förberedande
åtgärder härav vidtagne under förmodan, att åtminstone de mest
framstående olägenheter och lyten må genom tillvägabringande av
ägobyten m. m. kunna avhjälpas."
Meullers beskrivning efterföljes av en förteckning, varur nedanstående statistiska uppgifter om de förnämsta Degerfors-byarna
äro hämtade:
Granön, (skatteby) 2 soldattorp, 1 jordtorp, 8 backstugor. 32
män och 34 kvinnor som erlägga mantalspengar; 46 män, 61
kvinnor f r å n mantalspengar befriade. 173 personer. 34 hushåll.
Hästar 17, oxar 3, kor 100, ungnöt 8, f å r 160, svin 10.
Hjuken, (skatteby) 2 soldattorp, 1 jordtorp, 8 backstugor; 28
män och 30 kvinnor som erlägga mantalspenningar, 46 män och
37 kvinnor befriade f r å n matalspenningar. 141 personer och 27
hushåll. Hästar 20, oxar 3, kor 90, ungnöt 7, får 120, svin 7.
Kussjön, (skatteby). Inget soldat- eller jordtorp. 4 backstugor;
16 män och 17 kvinnor som erlägga mantalspengar; 25 man och
25 kvinnor befriade f r å n mantalspengar. 83 personer och 12 hushåll. Hästar 8, oxar 1, kor 25, ungnöt 3, f å r 35, svin 2.
Degerfors (skatteby), 3 soldattorp, 1 jordtorp, 117 backstugor,
en avsöndrad lägenhet 1.
70 man och 76 kvinnor som erlägga mantalspengar. 63 män och
74 kvinnor befriade f r å n mantalspengar. Summa 283 personer och
50 hushåll. Hästar 35, oxar 4, kor 168, ungnöt 15, f å r 20, svin 18.
Tegsnäset (skatteby), 1 soldattorp, 3 backstugor, 16 män och 18
kvinnor som erlägga mantalspengar;
23 män och 24 kvinnor
befriade f r å n mantalspengar. Summa 81 personer på 13 hushåll.
Hästar 9, oxar 2, kor 60, ungnöt 6, får 85 och svin 7.
Tväråträsk (skatteby), 2 soldattorp, 3 backstugor. 28 män och
25 kvinnor som erlägga mantalspengar. 40 män och 43 kvinnor
befriade därifrån. Summa 136 personer på 20 hushåll. Hästar 15,
oxar 2, kor 90, ungnöt 2, f å r 100.
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De nybyggare, vilka först letade sig till de trakter, som nu höra
till Degerfors socken, torde att börja med huvudsakligen ha livnärt
sig av jakt och fiske. N ä r de sedermera började idka åkerbruk och
boskapsskötsel bedrevs dessa näringar efter allt att döma under
mycket primitiva former.
De gamla metoderna bibehöllo sig ända f r a m mot slutet av 1700talet och början av 1800-talet, då nyare metoder började göra
sig gällande.
I Kungl. Befallningshavandes femårsberättelser f r å n Västerbotten heter det 1822: "Åkerns brukningssätt är något förändrat.
Ensädet av samma gamla åker har utbytts mot omväxling av både
jord och säd. Sädesslag äro korn och s. k. blandsäd av vårråg och
korn och till någon del vinterråg samt litet vete. Havre sällsynt,
ärter odlas ej för frosterna. Potatis- och linodling uppdriven.
Hampa och humle odlas ock något. Med undantag för n å g r a trädes- och sädesalar är åkerbruksredskapen oförändrad."
Dessa berättelser gälla ju hela länet, men äga ju sin tillämpning
på de olika socknarna var för sig.
Ensädet, — metoden att å r efter år odla säd på samma tegar —,
vilken varit vanlig inom länet, har efter denna berättelse att döma
övergivits i slutet av 1700- början av 1800-talet. Kornet, vilket
förut varit det enda sädesslaget, har börjat växla med något r å g
och havre. De gamla åkerbruksredskapen användes huvudsakligen i samma skick, som de fordom använts.
Efter allt att döma är det de mer eller mindre järnskodda träspadarna, vilka äro de först använda redskapen vid jordens beredning. Fale Burman säger om slutet av 1700-talet att i Västerbotten varade spadningen ända till dess att officerarne på sina
boställen införde ett annat åkerbruk. N ä r träplogen kom, kan
ej med säkerhet sägas. I den allra äldsta typen var även vändskivan av trä. Ett gammalt åkerbruksredskap torde "risteln" vara,
en skärkniv fäst vid en träås. Den kördes före träplogen, vilken
här benämnes "välten". "Välten" fick sedermera vändskivan av
järn, men den nu vanliga plogen kom så sent till Degerfors att äldre
nu levande personer kunna ge besked om, när den kom till den ena
eller den andra byn inom socknen. Harven, som benämnes "aln",
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och välten, som benämnes "bultn", torde vara tämligen nya redskap, vilket även vad "aln" beträffar f r a m g å r av det lilla utdraget
ur femårsberättelserna.
Innan dessa sistnämnda redskap kommo till användning slogos
jord och gödselklumpar helt enkelt sönder för hand med tillhjälp
av gräv eller av träklubbor.
Ordentlig dikning förekom inte förrän omkring 1850 då staten
började bevilja dikningsanslag. Man möter ofta sådana uppgifter
som att den eller den nybyggaren satte sig nere vid sjön eller
vid älven, men måste flytta, då kornet frös för honom. U n d r a r man
någon gång över, att en del gårdar i byarna lagts så oländigt till,
finner man i denna flykt för frosterna en förklaring.
Kornet var som sagt det egentliga sädesslaget. Havren betraktades med förakt. Än i denna dag nämnes " h ä g e r n " som den här
kallas, med samma förakt av äldre personer.
Man sådde allmänt för hand. Det var en viktig tilldragelse vid
gården, när sådden skulle äga rum. En säker karl måste den vara,
som fick förtroendet att gå upp sädesfårorna "sesvongna". En
gammal sed inom socknen var den, att endast kvinnor skulle utföra
själva sådden. Ofta var det en av byns äldre kvinnor, som sådde
åt flera av grannarna. Eller ock var det någon farmor eller mormor på gården, som sådde, och sedan lärde bort konsten åt någon
annan av familjens kvinnor.
Det påstås, att det blivit nära nog en vurm att spåra fruktbarhetsriter i nästan alla gamla seder. Men månne inte det just i denna
sed — att en kvinna alltid skulle så — ligger något sådant.
Säden skars alltid för hand med skära. Den, som gick efter och
"tog u p p " d. v. s. samlade säden till kärvar, "band" som de benämnas här, hade en gammal uttjänt skära att föra ihop sädesstråna
med. Kärvarna bundos gammalt tillbaka med vidjor. Sedan r å g
började odlas användes råghalm att binda kärvarna med. De bundna
kärvarna lades i högar, "kasa" längs efter tegens mitt, och sedan
bars "skylstängerna, "sneisa" ut och lades en mot varje "kas".
Stången stöttes sedan ned i jorden, och kärvarna träddes upp på
densamma till en skyl. I varje skyl var det tolv till tretton band.
I en del byar tycks antalet band ha varit något större. Men mindre
än tolv var det aldrig.
Detta sätt att torka säden tycks vara det äldsta. Personer i 80—
90-årsåldern minnas skylarna f r å n sin barndom. Ett annat förfaringssätt var att torka säden i den s. k. "storhässjan". Denna
torde ha kommit till Degerfors inpå 1800-talet. Enligt vissa svävande traditioner skall det varit någon landshövding, som en g å n g
intresserat västerbottningarna för densamma. Hur det egentligen
förhåller sig med den saken, och orsaken till storhässjans begrän-
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Mangårdsbyggnad. Ånäset, Degerfors.
"Äldsta gården i Ånäset, nu använd som bagarstuga. Den del av byggnaden, som synes längst t. v. på bilden är den äldsta. Gården i senare tid
påbyggd. Ursprungl. höjden var blott 2.3 m. till takbandet."
(Ingrid Pettersson.)

Ånäset, Degerfors.
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Gamla portaler.

Åmsele, Degerfors.

sade utbredningsområde är en intressant fråga, som torde tarva sitt
eget kapitel. Det är ganska egendomligt att konstatera, att hässjan,
som en g å n g utträngde skylarna, nu i sin tur blir utträngd av dem.
Storhässjan avdelades i balkar efter stängernas längd. På höjden avdelades den i s. k. bett. Man antingen hissade upp kärvarna
i hässjan med block eller ock stod en person på lasset och en p å
varje bett och sände kärvarna emellan varandra. Det är många
detaljer i f r å g a om hässjan, som äro intressanta, men vilka här
måst förbigås.
Sedan säden torkat i skylarna fördes den in under tak. Medan
ännu nybyggarnes åker utgjordes av några få tegar buros skylarna
in som de voro. Senare kördes säden in med en "kornflaka" med
"vinga", överbyggnader, över hjulen. Banden lades med axändarna
inåt, och över lasset som benämnes kornlag lades en "hälstång",
som höll ned säden.
I äldre tid tröskades det med slaga. Då gällde det att ta vara
på tiden för att hinna uträtta något. Sädesbanden löstes upp, och
säden lades i två rader på loggolvet med axänderna mot varandra.
Tröskarna stodo mot varandra å ömse sidor om den utlagda säden.
Det skulle helst vara ett jämt antal tröskande personer. Var det
så sade slagan: "Fattas ingen, fattas ingen." Var antalet däremot
udda klagade slagan: Fattas en , fattas en",
Slagtröskningen efterträddes av tröskningen med "vagn", "Vagnen" bestod av en eller två trävältar, vilka drogos f r a m och åter
över säden, vilken då också var utlagd med axändarna mot varandra. Denna tröskning f r a m och åter utfördes i långlogarna.
Enl. uppgift av en del äldre personer stod storhässjan någon
g å n g i direkt förbindelse med långlogen, och tröskvagnen kördes
då först genom hela logen och sedan genom hässjan, över vilkens
golv säden låg utlagd. N ä r man kört genom hela hässjan, vändes
ekipaget, och man körde tillbaka igen.
Långlogarna äro nu alldeles försvunna. I deras ställe ha kommit s. k. rundlogar vilka äro dels fyr- dels åttkantiga. De åttkantiga logarna ha flerstädes varit försedda med toppformiga,
"kåtatak", men dessa äro nu utbytta mot sadeltak. I rundlogen
körde man runt med tröskvagnen, vilken då hade konformiga vältar.
Tröskvagnen efterträddes sedermera av tröskverk med s. k. hästvandring. Nu stå "vandringarna" mest övergivna utanför logarna,
då motortröskningen alltmer börjar ta överhand.
De uttröskade sädeskornen skulle sedan kastas. Kastningen var
inte vemsom helst kapabel till minsann. Det gällde att ha den
rätta svikten i handen och att kunna hålla kastan på rätta sättet
för att utföra det arbetet. Det tyngsta kornet benämndes "framkaste korne" och av detsamma fick man gröt- och kokmjölet. Det
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Ekträsk.

något lättare kornet användes till brödsäd. Det allra lättaste kornet "jettkorne" användes som brödsäd om skörden blivit obetydlig.
I nyare tider gavs det åt kreaturen.
Säden förvarades i särskilda sädesbodar, byggda på stolpar.
Dessa bodar kunde ha två till tre våningars höjd. Dylika gamla
bodar stå ännu kvar här och där i byarna inom Degerfors. Deras
vackra proportioner göra dem till en prydnad för de gårdar, där
de stå.
Nybyggarna malade sin säd på de s. k. bäck- eller strömkvar- _
narna. Innan dylika kvarnar uppfördes torde handkvarnarna ha
varit vanliga. De ha troligen varit av samma typ som de, vilka
man hitta på någon gammal vind än i denna dag, två stenhällar
infattade i en ram av trä.
Brödet bakades på gården till husets behov. Till varje gård
hörde givetvis en "bakustugu". Gammalt tillbaka var muren uppförd av gråsten, "bullerstein" med endast hällen av tegel. Numera
är hela ugnen uppförd av tegel.
Vid bakningen hade husets kvinnor en lejd kvinna, en "bagersk",
till hjälp. Hon gick f r å n gård till gård och biträdde vid bakningen.
Man bakade två gånger om året näml. höst och vår. Hösten
bakade man "vinterbrö", som skulle räcka vintern över, och våren
bakade man "sommarbrö" för sommarens behov.
Redskapen voro i stort sett samma som de, vilka användes än i
denna dag, " f j ä l a " , den stora runda spaden på vilken brödkakorna
läggas, när de skola föras in i ugnen, "spjalka" den smala spade
man flyttar kakan med, när den lägges på " f j ä l a " ; "gräddspjalka",
spaden med vilken man vänder kakan i ugnen och "stöpspena",
spaden med vilken man rör i degen. "Slättkaveln" torde vara den
äldsta kaveltypen, men "randkaveln" är inte heller så ny. Man
naggade brödet med de bägge " n a g g e n " av sammanbundna fjäderpennor, och man sopade det med en "sop", en djursvans, elier en
fågelvinge. Bakade man mjukt bröd pickade man det med "picka"
eller med "kakukamen". Ett redskap, ej att förglömma — ehuru
kanske tämligen nytt är "rallra" vilken fördes f r a m och åter över
"kakun". Bakbordet skrapades med "skrapaglase" en avlång glasbit, och hellre än man tog till kniven, om glasbiten var sönder, gick
man till granngården och lånade deras "skrapaglas".
De äldsta brödtyperna äro tunnbrödet och kakubrödet. Tunnbrödet, vilket var ojäst, kavlades ut till stora tunna kakor, vilka nagLINDBERGS GÄRD.
T. v. på övre bilden den helt kringbyggda gårdsplanen med mangårdsbyggnaden mitt på bilden. T. h. därom tvillingbodar fähus och loge. "Ängsladan
på nedre bilden har tidigare varit stolpbod på Lindbergs gård."
(Ingrid Pettersson.)
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Gammal gård i överrödå.
Starkt sluten gårdsanläggning av äldre typ.

Loge och bod. Norrliden.
Obs.! det ålderdomliga nävertaket på rundlogen!

26

gades med fjäderkammen. Kakubrödet, vilket var jäst, bakades ut
till något mindre och inte fullt så tunna kakor, vilka "rallrades"
med rallra. Både de här nämnda brödsorterna gräddades på f r ä m r e
delen av ugnshällen, medan elden underhölls inuti ugnen. Efter
bräckningen — en andra upphettning av brödet i ugnen veks tunnbrödet ihop till trekanter En del av det jästa brödet bräcktes ej
utan användes mjukt. Det benämndes då för "mjukkakun." Det
var sed att bära sådana "mjukkakuna" till grannar och fränder
såsom smakbröd f r å n bakustugan.
Tunnbrödet bakades enbart av kornmjöl. Stundom blandades
degen ut med riven potatis. Kakubrödet var av korn- och rågmjöl.
Även den degen kunde blandas med potatis.
En nyare brödtyp är tydligen den s. k. "tjockkakun", vilken bakades av enbart rågmjöl, pickades och gräddades i sluten ugn, f r å n
vilken man nödtorvtigen "rakat', ut aska och eldbränder med "ugnsrakan". S. k. "bulla" ha börjat bakas först sen järnspisarna kommit i bruk.
Tunnbrödet förvarades på vinden. I en del gamla bagarstugor
fanns det en särskild lave där uppe för brödet.
Mjukkakun lades ned i någon spann eller låda för att den skulle
hålla sig mjuk.
*

En g å n g hörde jag berättas om en bonde i en Degerforsby, vilken,
när han blev tillfrågad om egendomen sin, nämnde hästen först,
korna sedan och i tredje rummet hustrun sin. Sanningshalten av
denna historia kan man lämna därhän, men ett faktum är, efter
allt att döma, att de gamla inbyggarne i våra socknar räknade hästarna och korna nästan som medlemmar av familjen.
De allra första nybyggarna torde nog tidvis ha fått dela bostad
med sina kreatur, och gammalt tillbaka var nog bostaden och ladugården på sina håll inrymda i samma länga.
N ä r nybyggarne så småningom gjorde sina bostäder något större
och ljusare, fingo ladugårdarna fortfarande vara mörka och bristfälliga, som de fordom varit. Ty h u r u måna de gamla än voro om
sina kreatur, att även de behövde ljus och luft, det föll dem knappast in.
Ladugårdslängan byggdes här som i Västerbotten i allmänhet
antingen mitt emot boningshuset eller i vinkel mot detsamma. Den
bestod av själva ladugården i ena änden av längan och "fägårdsladun" i den andra änden. Mitt emellan var fähusporten tvärs
igenom längan.
Hade nybyggaren endast en häst, fick denne ha sin spilta inne i
ladugården, men f a n n s flera hästar, hade man särskilt stall med
stallport och lada byggda som fortsättning på ladugårdslängan.

27

Bodar. Joh. Erikssons gård Mårdsele.
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Ladugårdsporten användes till lite av varje. D ä r hängde husets
vidjeförråd och allehanda redskap, där låg "myra" och ris, som
skulle användas till strö under korna, och där sysslade man med
diverse arbeten, man inte ville dra inom hus, såsom vidjornas
behandling, skinnbehandling och annat.
Kornas båsar stodo i rad efter den ena långväggen i ladugården.
P å motsatta väggen kunde någon ko också få plats, men annars
hade kalvarna, fåren och getterna sina kättar invid den väggen.
Gammalt tillbaka voro korna bundna med bindslen av vidjor vid
väggen, och kring kalvarna hade de om vintern "jenträlja", halslänkar, av självvuxen krokig ene och om sommaren av sammanvridna vidjor. Vidjerepet och halslänken voro förenade med ett
"lakan", en vridled, av enträ.
I ena hörnet av ladugården stod muren med sin inbyggda järngryta. Ladugårdsmuren tycks ha varit av något varierande typ.
En typ har varit en vanlig,, öppen spis, men med grytan nedmurad i
själva spishällen. Under grytan har då varit ett eldrum, och rökgången därifrån har gått upp inne i vrån av den öppna spisen. Den
andra typen har bestått den också av en öppen spisel, men bakom
den en ugn av "bullersten", i vilken grytan varit inmurad. I det
ena av spiselns sidolad har varit öppning in till eldrummet under
grytan. Flera äldre personer ha beskrivit denna senare-typ. Men
huruvida den varit allmänt utbredd eller endast uppträtt i enstaka
exemplar, är ej gott att avgöra. Den första typen ser man någon
g å n g då och då i mera gammalmodiga ladugårdar, men den senare
typen har jag endast en g å n g haft tillfälle se i en gammal ladugård.
Någon gång i förra hälvten eller vid mitten av 1800-talet tycks
bönderna i Degerfors ha fått för sig att bygga väldiga ladugårdslängor med stora utrymmen. Men icke förty var själva ladugården
nästan lika mörk som förut. Folktraditionen vet berätta, hur gubbarna i byarna tävlade med varandra i detta avseende.
Det förefaller nästan som det s. k. högfähuset då kom in i socknen. Högfähus benämnes den ladugårdstyp, där gödselrummet är
inrett under ladugården, och där gödseln styres ned genom en lucka
i golvet istället för att den annars kastas ut genom en i väggen upptagen gödselg 1 ugg.
Gammalt tillbaka vårdade man kreaturen med mycken omsorg.
Om vintern var det att genast på morgonen tända eld i fähuset och
värma vatten för deras behov.
Därefter stilides morgonmålet och då utfördes också morgonLiksom Västerbotten i allmänhet var det även i Degerfors vanligt att
bodarna på gården uppfördes som tvillingbodar, av vilka den ena ofta tjänstgjorde som fiskbod den andra för förvaring av andra födoämnen.

Bandvävning i bandstol. Djursjön. Degerfors.

Mjölken "rännes". Ekträsk,
Degerfors.
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Gubben Fällman i Maltjärn med
sjöfoderlie, använd vid starr- och
fräkneslåtter.

mjölkningen. Man lade då ytterligare på i spisen, och vid tolvtiden,
då man stil1 de middagen, ställde man i ordning den så kallade "döjninga", vilken gavs åt kreaturen på eftermiddagen. Den tillreddes
så, att man slog "kokön" kokhett vatten, över hö, halm, torkat löv,
avskalad bark m. m. Sedan detta "stått och dragit" några timmar,
gavs det åt kreaturen, vilka åto det med begärlighet. Hade det varit
dåligt foderår måste man ta till "fangfore", nödfoder, och lägga
avfallshö, mossa, bark o. dyl. i döjningen och då brukade man
strö salt eller nån nypa mjöl över döjningen, för att göra den mera
begärlig. P å kvällen stilides "kvällsmåle" och då utfördes kvällsmjölkningen.
Matmödrar, vilka voro särskilt måna om sina kreatur, hade särskilt foder åt mjölkkorna och särskilt åt ungkorna och kvigorna.
Och på samma sätt utfordrades fåren med särskilt foder åt de äldre
fåren "tackorna" och särskilt åt ungfåren "lemmorna".
Om somrarna hade man korna i sommarfähuset. I många byar
lågo alla sommarfähusen på någon plats, som var byns allmänna
egendom. D ä r samlades då byns kvinnor morgon och afton, anförtrodde varandra sina erfarenheter och hjälpte varandra med råd
och dåd.
Sommartid hade man här — som i Västerbotten i övrigt — getare,
vilka vallade kreaturen i skogen om dagarna. I gamla tider hade
man tidvis lappkvinnor, vilka vaktade kreaturen åt byns samtliga
inbyggare.
Mjölken silades u p p i trätråg, vilka om vintern sattes in i mjölkskåpet det s. k. "kantore" i köket, men om somrarna förvarades i
källarboden.
Grädden samlades efterhand i träkärnan i köket. Om lördagarna
kärnade man, och tillfälliga besökande skulle då alltid u n d f ä g n a s
med kärngrädde. Smöret ältades och saltades i trätråg och packades i byttor. Varje familjemedlem skulle om lördagsaftonen ha sin
"smörgås", en r u n d kula av det färska smöret, vilken var och en
fick hushålla med efter behag.
Av mjölken tillreddes här som annars i de omkringliggande
socknarna det oumbärliga "file", och så gjorde man här ost också
med tillhjälp av "tjesn", vilken tillreddes av kalvarnas löpmage.
Men självsurnad mjölk — den var man gammalt tillbaka lika rädd
för som man är än i dag.
Av ostvasslan kokade man mesost. M å n g a maträtter tillverkades
av mjölken, men vilkas tillredande här måste förbigås. Allmännast
torde dock klimpmjölken — och efter järnspisens införande —
pannkakan ha varit.
Mycken vidskepelse har i gamla dagar varit förbunden med
ladugården och dess skötsel. Matmödrarna voro ingenting så rädda
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för, som att någon främmande skulle få komma in i ladugården.
Ty vem kunde veta av vad för folkslag en så'n kunde vara! Kanske den f r ä m m a n d e var av någon "medasläkt", trol'.kunnig släkt,
och kunde med sina "medafolen", trollkonster, förgöra kräkena!
Eller kanske personen i f r å g a var "inn i kommen", ond i kommandot, och omedvetet, blott med sin närvaro, drog över både kräken
och fähuset alla slags olyckor! Hade någon obekant eller opålitlig person lyckats komma in i al 1 a fall, var det att kasta eldbränder
efter honom vid avfärden och sen söka motarbeta verkningarna av
eventuella trollkonster.
Hade turen och lyckan lämnat ladugården var det att gripa till
allehanda mer eller mindre egendomliga medel av vilka det mest
drastiska var att gräva ned en levande kalv i "hövda", gödselrummet under ladugården.
I en del byar funnos kvinnor, vilka hade "baran", som drog mjölk
och smör f r å n grannarnas ladugårdar, och sådana kvinnor voro
en skräck för sin omgivning. Så fanns det personer, vilka hade
"spiritus" penningkorven, och han brukade stundom dra f r å n ladugårdarna han med.
N ä r kreaturen skulle ut om våren, var det mycket att iakttaga för
att skydda dem för såvä! onda grannar som allt det ont var ute i
naturen. Ett verksamt medel mot all slags trolldom var att låta
kreaturen gå över stål, innan de släpptes ut i det fria.
Fodret åt sina nötkreatur fick nybyggaren huvudsakligen ta ifrån
skogen. Det vallhö han fick gick huvudsakligen åt till föda åt
hästen.
Man beräknade vanligen fem storskrindor hö och en skrinda
halm som vinterföda för en ko. Hästen skulle alltid ha dubbelt
mer hö än kon, och han skulle alltid ha det bästa höet. Vinterfödan
för en ko beräknades räcka för en fem till sex får. Men då skulle
de ha löv och "tallbeitn", tallkäppar att gnaga bark utav, dessutom.
Skogsslåttern bestod huvudsakligen av myrar samt uppröjt land
kring älv- och bäckstränder. I Degerfors tycks man ha sökt förbättra avkastningen f r å n en del myrar genom att dämma upp vatten över dem.
Myrslåttern var ofta belägen långt f r å n gårdarna. Man kunde
därför f å ligga borta hela veckan, och då måste man bära mat med
sig för hela tiden förutom liar och räfsor och annat tillbehör. Mångenstädes hade man små lågo kojor vid de större myrängarna, i vilka
man fick bo under slåttern. Dessa kojor benämndes "ängesbastuna". P å vårvintern medan det ännu var körföre kunde man föra
slipstenen och en del nät till en dyl. koja för slåtterfolkets räkning.
Slåttern på myrarna började, när man ansåg gräset tillräckligt
utväxt. Ett gammalt märke för när myrslåttern borde begynna
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hade man i spindelns bo. N ä r spindeln, "kangeron", satt ut sina
ungar, så att spindelbona, "kangerotjyla", voro tomma, då var det
tid att börja slå.
Vid myrslåttern kunde man dels slå och sedan hässja med detsamma, dels slå och låta höet torka på marken och sedan hässja
det. Det förra tillvägagångssättet var det vanligaste. Det var
endast om myren var ovanligt torr, och vädret stadigt man använde
det senare sättet.
Man använde långa liar. Liarna förseddes med "myrkrak", eller,
som det också benämnes, "liräfs", för att höet skulle bli mindre
kringspritt vid slaget. En dylik "liräfs" bestod av en ungrönn, vilken var dubbelböjd och sammanflätad med vidjor gammalt tillbaka,
i nyare tid med stängseltråd.
Två olika slag av hässjor förekommo, torkhässjor och vinterhässjor. I de förra torkades höet innan det fördes in i ladan. I
de senare torkades höet också, men i dem skulle det dessutom förvaras en stor del av vintern. Torkhässjorna hade vanligen fem
stänger och en takstång, men vinterhässjan hade endast tre stänger.
Stolparna i hässjorna voro alltid parställda och förenade med
takstång men hade dessutom golv av korta klabbar eller klovar
med golvstänger å ömse sidor. Vinterhässjan torde snart vara
ett minne blott. Både tork- och vinterhässjorna skulle ställas så,
att "bleke" kom åt dem, d. v. s. att det var öppet omkring dem,
så att luften fick torka upp höet. Den tomma stommen till
en hässja benämndes "hässjeto" eller "hässjegård". Av ett visst
intresse är kanske det, att en liten myr, på vilken man fick en hässja
hö, samt den därå uppställda hässjestommen också benämndes för
en hässjegård. P å myrarna och de andra utängarna fick hässjestommarna stå uppställda över vintern.
Slåttern på röjnings- och åängar skilde sig något f r å n myrslåttern. Där var gräset i allmänhet långt mer hårdslaget än på
myrarna, varför man där måste slå ut gräset, medan daggen ännu
låg kvar. P å raningarna hade man torkhässjor och lador.
Vid slåttern på "hemjorden" kring gården använde man korta
liar. Höet där var också vanligen hårdslaget, så att man fick slå,
medan daggen var kvar. Det var inte ovanligt att stiga upp 2—3tiden på natten för att hinna med något. I en del byar inom
Degerfors tycks det ha varit vanligt att "sat" höet i stället för att
hässja det. Man lade då upp det i små stackar, vilka sedan de blivit torra, buros in i ladorna med bårar eller med "schwegan", vidjerepet.
Vallhöhässjorna gjordes alltid högre än på myrar och raningar
ofta med 7—9 stänger. De parställda stolparna ha ersatts med
stolpar i vilka pinnar äro inslagna för stängerna. Från val'höhässVästerbotten.
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jorna kördes höet med långsläde, på vilken ett "hökrämp" med sitt
skrank höll höet kvar på släden.
F r å n vinterhässjorna och f r å n raningarna körde man hem höet
om vintern i de stora höskrindorna. Sedan mer odlad jord började
förekomma, körde man hem en del vallhö också på vinterföre. Var
det någon, som saknade häst, fick han dra eller bära hem höet.
Han drog det då i en liten skrinda, vilken rymde just så mycket
som en kar! orkade draga. En sådan liten skrinda benämndes
"tjimmelis".
Till höbärgningen kom också tillvaratagandet av "sjöfore", olika
slag av sjögräs, som även användes som foder åt kreaturen. Vid
bärgningen av detta användes båt. Man hade två liar fästa Då ett
långt skaft, ena lien åt ett håll, andra åt motsatta hållet, (se bild
å sid. 30.) En person stod i båten och förde liarna nere i vattnet,
en annan satt och rodde. Det flytande gräset, vilket samlades i en
bom av sammanfästa stänger, ett "fimmel", drogs sedan i land och
hässjades upp. Än i dag bärgas sjöfoder på sina ställen inom
socknen.
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Gammalt kvarnhus.
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Av INGRID PETTERSSON.

Ett ordspråk inom Degerfors socken säger, att "strömkvarnen
s p r a n g fort men ränt lite." Enligt detta ordspråk skulle dessa kvarnar inte ha så stort anseende. Detta ordspråk torde dock vara av
ett nyare datum, ty på sin tid voro de gamla kvarnarna av stor betydelse för byns invånare.
Då de små kvarnarna ännu voro i bruk, hände ofta att var bonde
i byn hade sin kvarn i bäcken. Där så inte var fallet, hade byns
bönder en gemensam kvarn, i vilken de malde i tur och ordning höst
och vår så länge vattnet räckte till. På byastämman bestämdes i
vilken ordning bönderna skulle mala, och detta benämndes att
"döngn opp", dygna upp, kvarnen. I en byaordning f r å n Över Rödå
by år 1833 heter det: " H w a r och en som äger del i qwarn warder
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skylldig att sedan den nyttjats öfverlemna nykelln till byaålderman
wid sexton skillingar böter för varje gång som sådant uraktlåter."
Kvarnhusen voro små och obetydliga. De byggdes vanligen upp
på fyra "tomt- eller stoppstenar", vilka lades en under varje knut.
Höjden varierade något, 14—15 stockvarv på vedbandet var ganska
vanligt. Taket var gammalt tillbaka utav torv, senare av näver
med takved eller av spån.
Dörren var upptagen alldeles vid en av knutarna, antingen på en
av lång- eller kortsidorna.
D å man kom in i kvarnen, hade den antingen åt höger eller vänster sida en ett par stockvarv hög brits, på vilken kvarnstenarna
lågo. Denna upphöjning kallades lurn.
Själva vattenhjulet var den s. k. "kalln", en lodrätt, uppåt avsmalnande stock på vars nedre ände vattenskovlarna voro fästade. Vattenskovlarna, vilka voro inkilade i stocken, benämndes "blada" eller
"blödjen". I kal 1 ns övre ände var en järnten "sneisa" inborrad. P å
"sneisn" låg en järnbit, vilken uppbar den övre kvarnstenen. Denna
järnbit benämnes "segle". Hålet i undre stenen var uppfyllt med
en packning av trä den s. k. "bossn". Bossn måste vara så tät
som möjligt. Man provade om bossn var tät genom att hålla en
bräda under densamma. Kom mjöl genom bossna ned i brädan
måste den tätas ytterligare. Hålet i övre kvarnstenen kallades
"öge", "kvarnöge".
Övre kvarnstenen kunde höjas och sänkas genom en inrättning,
vilken kallades "jetta". Den bestod av en vågrätt stock, "jettestocken" under kalln och f r å n stockens ena ände en stolpe upp genom
golvet i kvarnen. Höjde man stolpen, lyfte jettestocken upp kalln,
och övre stenen höjdes också. Sänkte man stolpen, sänktes stenen.
Men det gällde att vara försiktig vid detta att kvarnen inte blev
för mycket nedtyngd eller för lätt. Blev stenen för mycket sänkt,
hann kvarnen inte ta undan säden, utan den samlades i "ögat",
"kvarna dro oppi öga". Avhjälptes inte felet kunde "kvarna ta på
kast" d. v. s. säden kunde rinna ut på övre kvarnstenen och ut i
mjölet. Blev stenen ändå djupare nedsänkt, kunde själva stenarna
börja nötas mot varandra. Då man "gryppt" d. v. s. malade grovt,
skulle stenen vara höjd.
Blevo reflorna i stenarna nötta tog man ut stenarna och högg refflorna djupare med ett redskap benämnt "hacktelä"eller "hackdelä".
Ovanför kvarnstenarna hängde den fyrkantiga kvarntratten fästad vid väggen. Den benämndes "stutn". Den var bandad med
träslåar. Slåarna voro fastslagna med träpinnar något tjockare i
den yttre änden. Dylika "träspikar" kallades "häla". Rännan under
tratten, genom vilken säden rann ned i ögat, kaUades skon. Skon
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Kvarnbäcken.

Granön.

kunde stängas eller öppnas med en träskiva läst på trattens framsida, det s. k. "kvarnspjälle".
P å skons ena sida var en träkrok fästad. Genom den gick —
jämsides med kvarntratten — en stadig tallkäpp, vars nedre ände
vilade mot övre kvarnstenen. N ä r stenen gick runt, råkade såväl
käppen som tratten, vid vilken den var fästad med vidjor, i skakning,
varvid säden kom i större rörelse och rann fortare genom skon.
Denna käpp kallades "skakvarn" eller skakvagn.
Vattenrännan var bandad även den med träslåar. Den del av
rännan, vilken stupade ned mot vattenskovlarna benämnes "stupnon". Rännan vilade på lodrätt stående stockar med snett ställda
stöd. Just där "stupnon" började hade man satt in dammluckan,
vilken kunde lyftas och sänkas med en i densamma fästad stång,
vars ena ände nådde f r a m till kvarnhuset.
I en del kvarnar hade de hittat på något så fint som en sj älvstängningsapparat för densamma, en s. k. "stämställning." I bottnen av tratten lades då en hästskoformad brädlapp, "stämbrea". I
denna bräda var fästad en repstump, vilken löpte genom ett hål i
kvarnhusets vägg och i vars andra ände en slags dammlucka av
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Kvarninteriör med kvarntratten "stut'n", kvarnstenarna, "skakvarn"
"säckspärra", och "skuttun".
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Rännan och dammluckan i en gammal kvarn.

enrot var fästad. Då kvarntratten var full, låg brädbiten över bottnen i densamma, repet var sträckt och den lilla dammluckan var höjd
över rännan. D å tratten blev så gott som tom, höjde sig brädan i
dess botten, repet slaknade och luckan föll ned i rännan och stängde
av vattentillförseln.
Det malade mjölet kastades mellan kvarnstenarna ut p å lurn, den
förut omnämnda britsen där kvarnstenarna lågo. Mjölet styrdes
sedan ihop med "skuttun" en raka av trä. Sedan mjölet var styrt
ihop östes det i säckar, vilka höllos ut upptill med en avskuren sj älvvuxen träklyka, "säckspärra" Mjölet på lurn sopades sedan ytterligare ihop med en fågelvinge.
I en del kvarnar kunde det finnas både säng och spis. Sängen
var visserligen bara en lave och spisen av primitivaste slag. Men i
sängen kunde man sova bort några timmar, sedan stuten var fylld
och kvarnen gick sin gilla gång, och i spisen kunde man koka
både gröt och potatis.
Detta låter både trivsamt och hemtrevligt, tyckes det oss. Och
ändå var kvarnen ingen efterlängtad uppehållsort. Ingen annan
byggnad i de gamla byarna hade så dåligt rykte som just kvarnen.
Ty i den höllo sig "starka r å d " och "oknytt" av alla de slag.
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Om det var vattnet som forsade eller den roterande kalln eller stenarna, som lockade dem, ett faktum var att allt dyl. med förkärlek
sökte upp kvarnarna. Dessa väsen kunde vara både vänligt och
ovänligt stämda mot människorna. Voro de vänliga, väckte de den,
som hade vakt i kvarnen, när kvarntratten höll på att bli tom, höllo
eld på härden och såg til! att "vattuämre" inte blev tomt. Voro
de däremot fientliga, kunde de ställa till så, att kvarnen stannade,
elden i spisen slocknade, den sovande föll ut ur bädden och dessutom dundra och "småla" under och utanför kvarnen så det var
både synd och skam.
Dessa föreställningar om osynliga väsen i kvarnen förekomma inte
endast i Degerfors, de äro lika allmänna både i Vännäs och Umeå
socknar.
Vägen till kvarnen var ofta dålig, och man fick vanligen bära
säckarna både fram och tillbaka. Man får dock därvid komma ihåg,
vilken ringa mängd säd det var som förmaldes, låt oss säga för hundra år sen allenast, jämfört med säden som males i våra dagar.
Ännu stå några gamla kvarnhus kvar i våra socknar. Det är inte
utan rörelse man ser dem. De stå där grå och klumpiga — minnen
f r å n en tid då människorna fingo arbeta hårdare än nu, reda sig
med primitivare redskap än nu, men då de — efter många tecken
att döma — voro mera nöjda och mer tillfredsställda med sin tillvaro än människorna nu äro.
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Eod och loge. Ekorrsele, Degerfors.

BEBYGGELSETRADITIONER

FRÅN D E G E R F O R S

Uppteckningar av INGRID PETTERSSON.

De anteckningar rörande n å g r a Degerforsbyar och en del bebyggare i dessa byar, vilka härmed återgivas äro byggda på uppteckningar gjorda än här än där inom socknen. Rörande byn Hjuken
äro de till en del hämtade utur några gamla papper. En del av de
upptecknade traditionerna äro med säkerhet grundade på i verklighet timade händelser, en del torde vara ren dikt. Att skilja på
vad som är det ena eller det andra är nog numera en omöjlighet.
Men de ha sitt intresse likaväl dessa berättelser, ty de tala i all sin
enkelhet ett språk, som vi inte kan underlåta att lyssna till. Det
är som såge vi genom det som berättas en skymt av dessa, som börjat i våra obygder, dessa, vilkas verk vi onekligen ha att tacka för
att vi äro där vi nu är.
En av Degerfors äldsta byar är Hjuken, den vackra byn vid
Vindelälvens strand. Byn nämnes i Gustaf Vasas jordebok 1543
och har vid den tiden två åboar. 1631 har den fyra åboar och 1635
har antalet ökat till fem. Bland de, vilka då besitta byns jord näm-
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nes två kvinnor, hustru Julie och hustru Ingrid. Rörande en de]
av dessa fem jordskiften finnas följande anteckningar: Nr. 3. Fallit
till öde 1691, upptaget 1728 på åtta års frihet. Skattat 1736. Nr.
4. Ödelagt 1695 til! och med 1712. Upptaget 1712. Köpt till skatte
1730. Nr. 5, Fallit till öde 1696. Till skatte köpt 1730.
Uti Kungl. Befallningshavandes femårsberättelser av å r 1828,
omnämnes en i Vindelälven företagen strömrensning då 26 forsar i
densamma blevo upprensade och flottningen betydligt underlättad.
Efter denna strömrensning upprättades på Renfors ett beckbruk
1825, och tycktes det ha varit meningen, att där i "stor skala" tillverka beck, beckolja och terpentin m. m. av den tjära, som erhölls
f r å n Lappmarken och som efter denna strömrensning borde kunna
flottas i tunnor efter älven i sammanlänkade s. k. "tjäruflytj". Som
föreståndare för detta beckbruk nämnes en f. d. löjtnant C. G. Bergmark, vilken även innehade en befattning som "forsstyrman" och
som i egenskap därav bebodde ett "forsstyrmansboställe" beläget
just i Hjuken.*) Beckbruket tycks emellertid ha burit sig dåligt.
Efter en del uppgifter att döma har denne Bergmark skött sin
syssla som forsstyrman ytterst illa, och eftersom beckbruket inte bar
sig, kan det tänkas, att det till en del berodde på denne Bergmark.
1843 försåldes forsstyrmansbostället, skattehemmanet nr. 6 3/16
mantal i Hjukens by och köpesumman skulle användas till ytterligare upprensning av Vindelälven.
Enligt folktraditionen skulle de två första bebyggarne i Hjuken ha
varit den ena en lapp, den andra en finne. Den ene skulle ha
varit bosatt innerst den andra ytterst i byn.
Folktraditionen har mycket att berätta om en man i byn, vilken
kallades gam-Hjuk. Han skulle ha varit mycket " n ä r i g " utav sig
och sökt remissa på hemman efter hemman inom Degerfors. Men
han skulle i detta ha en svår medtävlerska i en kvinna inom socknen. Denna kvinna, Spinnel-Ann ska ha varit ovanligt klok och
framsynt. Inom parantes kan nämnas, att denna Spinnel-Ann lär
ska vara stammoder till en stor del av Degerfors' och Umeå socknars
nuvarande befolkning. Som exempel på hur gam-Hjuk i tävlan
med henne drog det kortaste strået berättas följande: Både gamHjuk och Spinnel-Ann ville söka remissa på nuvarande byn Storsandsjön i Degerfors. Båda begåvo sig i detta ärende til! Umeå att
besöka Kungl. Befallningshavande.. Men Spinnel-Ann, hon sprang
på skaraföret och tog genvägen över Hiskänget och hann först fram.
Då hon kom ut f r å n Kungl. Befallningshavande med remissa på fickan, då mötte hon gam-Hjuken, som var på väg in. Hon skall då ha
sagt till honom i förbifarten: " N u ha ja stöjpt och nu får du baka."
*) Torde syfta på vice kommissionslantmätaren K. S. Bergmark f. 1785,
d. 1849 (se vid Västerbotten 1931 sid. 42.)
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Gam-Hjuken låg i ständig strid med lapparna. Dels slogs han
med dem, och då blev han alltid den rådande, dels skojade han med
dem. En dag träffade han en lapp i skogen. H a n berättade då för
denne att han sett en lapp hänga mellan två träd. Lapparna i trakten blevo mycket upprörda och kommo till gam-Hjuken för att få
veta platsen, där lappen var hängd. Gam-Hjuken pekade åt ett håll,
och lapparna begåvo sig ditåt. De kommo snart tillbaka utan att ha
funnit någonting och ville höra närmare uppgifter om den hängde
lappen. Då svarade gam-Hjuk ,att han hade inte sett så noga efter,
om det var en vadmalslapp eller en skolapp, som hängde mellan
träden. N ä r lapparna hörde detta blevo de förgrymmade och skreko
att nu skulle gam-Hjuken få smaka "gogojtjen". Och så kommo de
emot honom med spjutena sina. Men gam-Hjuken, han tog hyvelbänken sin han som vapen, och då flydde lapparna i stor hast.
Enligt folktraditionen skall det vara efter denna gam-Hjuk byn
fått sitt namn. Enligt en annan tradition skall namnet Hjuken stå i
förbindelse med det lapska "jokis", brännvin. Byn har nämligen
haft rykte om sig att i gamla tider ha varit en riktig fyllby, och
lapparna fick alltid t a g i brännvin i Hjuken på sina färder mot
kusten.
H u r nu än det må förhålla sig med dessa traditioner, jag kan
ej underlåta att i detta sammanhang dra f r a m ordet "jucksminn",
ett gamma 1 t ord för köpskål, det brännvin, den som mottog pengar
vid en uppgjord affär, var skyldig att bestå.
I Degerfors finnas flera byar i vilkas namn Hjuk eller Hjuken
ingår. De sjöar vid vilka dessa byar, Hjukensjön, Hjukensjöudden
och Hjuksnoret, ligga, ska en g å n g ha varit fiskevatten, som bönderna i Hjukens by gjort sig till ägare utav. Därför ska de byarna
ha fått namn efter Hjuken.
Med Hjuken lär byarna Ekträsk och Petisträsk ska kunna tävla
i f r å g a om ålder. Ekträsk — även den en av Degerfors vackraste
byar — ligger omgiven av vatten åt alla sidor. Sjöarna kring byn
äro visserligen inte så stora, men genom att de ha varit synnerligen
fiskrika, ha de haft stor betydelse för byn. Under de svåra nödtider, vilka inträffade i början och mitten av 1800-talet, led folket
i dessa byar mindre nöd än på andra platser, tack vare det rikliga
fisket. En gammal fiskbod i Ekträsk märkt med årtalet 1778 står
ännu som ett minnesmärke f r å n dessa tider. Men sjöarna skänkte
mer än fisk. Massor av sjöfågel häckade på de många holmarna
i sjöarna och deras kött och ä g g var ingen mat att förakta. Enligt
folktraditionen skall namnet Ekträsk egentligen ha varit Äggträsk,
ett namn byn skall ha fått efter alla sjöfågeläggen.
Sägnen förmäler att en soldat vid namn Anders Filippus skall ha
varit den förste inbyggaren i Ekträsk. H a n hade blivit sårad i ett
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ben i kriget, och efter den betan, kunde han ej fortsätta som soldat.
Han gav sig i stället ut på vandring efter något ställe, där han
kunde få fiska och jaga, så mycket han ville, och han hamnade
efter många och långa vandringar slutligen i Ekträsk. Under någon
av dessa sina vandringar, skulle han ha blivit anfallen av en björnhona, vilken hade ungar. Han blev därigenom ännu mer ofärdig, än
han var förut. Trots sina lyten skulle han vara ovanligt stark.
Det berättas att en gång, sen han blev bosatt i Ekträsk, gick en av
hans kor ned sig i en blötmyr en cirka 3 km. f r å n hemmet. Ensam
skall han ha dragit upp kon ur kärret, och ensam skall han ha dragit hem henne på en långsläda. Det berättas också, att han aldrig
behövde någon hjälp vid sina husbyggen.
Han byggde sig en stuga på södra sidan av Ekträsket. En kvinna
fick han tag i, som delade den torftiga bostaden med honom. Hon
kallades finn-Karin. Om hennes härkomst är intet bekant. Intet
vet man heller om de vägar hon vandrat, innan hon hamnade i
Anders Filippus stuga. Hon levde där med honom som hans hustru,
ehuru prästen aldrig läst över dem. En dag kom en tredje person
i stugan, en vandrande främling, som bad att f å vistas under deras
tak. Främlingen, vilken hette H a n s Ka 1 sa, tycktes så småningom ha
blivit som en medlem av familjen. Men jordbruket ska han inte
ha brytt sig det allra minsta om. H a n s enda allt uppslukande
intresse rörde sig kring jakten och fisket.
Det berättas om H a n s Kalsa, att han förmådde Filippus och
finn-Karin att låta viga sig till man och hustru på äldre dagar.
Det gamla paret hade inga barn. Efter dem övertog H a n s Kalsa
stugan och fortsatte med sitt jägare- och fiskareliv. Han gifte sig
med en kvinna, som också hette Karin. De fingo ett enda barn,
en dotter, vilken sedermera gifte sig med en man vars namn var
Nils Persa. Nils Persa bosatte sig i Ekträsk. Nils Persa tog hand
om jordbruket, under det svärfadern fortsatte med fisket och jakten.
Nils Persa var en verkligt duglig jordbrukare, berättas det. Då
andra nybyggare odlade rubb och stubb utan någon urskiljning,
valde Nils Persa sådan mark till sina odlingar som var verkligt
lämpad därtill. Han visade därigenom huru klok och framsynt han
var. Och det påstås, att allt det bästa land, som finns uppodlat i
Ekträsk, det har han valt ut och brutit upp till åker. Men sina slantar dem var han rädd om. Han plägade säga, att dem skulle varken
eld eller vatten kunna komma åt. Och innan han dog gömde han
dem så väl, att ingen ännu har kunnat hitta dem. De pengarna
ligga där han gömde dem än i denna dag.
I många byar inom Degerfors har en och samma person arbetat
upp de första åkerlapparna. Det är anmärkningsvärt hur sägnerna
g å om dylika personer, oroliga människor, vilka aldrig tycktes kunna
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finna någon varaktig stad. En sådan vandringsman måtte Per Vall
ha varit. H a n s namn nämnes i samband med byarna Storsävarträsk, Lillsävarträsk, Ekträsk, Petisträsk och Ånäset. H a n grävde
upp några åkerstycken, några pärland, byggde någon stuga och
så lämnade han denna början åt någon annan och gav sig själv
iväg till ett annat arbetsfält.
En annan människa av samma sort var troligen Anders Danielsson i Åmselet. Han fick t. o. m. silvermedalj därför, att han anlagt
inte mindre än fem nybyggen. Och inte nog därmed! Han fick även
frälserätt å Abborträsk nybygge som belöning för upptagna nybyggen.
Den förste nybyggaren i Norrliden tycks även han ha varit en dyl.
"vandringsman". Han skall ha hetat Östen eller Östenson, och till
Norrliden kom han ifrån Burträsk. Då han arbetat upp något åker
i Norrliden flyttade han till Lycksele socken.
Längre fram sökte två personer, M a g n u s Persson och Jon Andersson gemensam remissa på Norrlia och Törrlia, det nuvarande
Sjöbrånet. I Norrliden bodde också en annan man Aron, vilken flyttade utom byn. M a g n u s Persa var en vrång karl och han och
Aron voro de bittraste fiender. De gjorde allt för att förbittra varandras tillvaro. Då den ene hade satt ut sina nät, så vittjade den
andre dem. Då den andre hade sin åker i ordning passade
grannen på och släppte sina kreatur in på det nysådda åkerstycket.
Men Aron hade en hustru och en syster, vilka inte voro att leka
med. M a g n u s brukade göra sig allehanda ärenden till Arons gård,
när han visste mannen var borta. Men Arons hustru drog sig inte
för att ta till yxan när den misshaglige grannen kom på besök,
när mannen var borta. Och systern hans hon sköt björnen f r å n
ladugården, när han kom och oroade korna hon drivit ut.
I så gott som alla byar inom Degerfors möter man sägner om den
gamla befolkningens förhållande till lapparna.
I D j u p s u n d började Erik Jansa — en stor och stark karl. Det
berättas om honom, att han for ut på skaraföre med långslädan, drog
f r a m virke och byggde ladan på dagen. Han hade mycket ihop
med lapparna. Ibland var han vän med dem, och då hjälpte de
honom med än det ena än det andra, ibland voro de ovänner med
varandra.
En g å n g skulle Erik Jansa slipa en yxa åt lappen. Erik Jansa
slipade och lappen drog. N ä r de började, sade lappen: "Å Erik
Jans, slip blank ända opp i hammarn." Men n ä r de gnott på ett tag,
blev det tungt för lappen, och han sade då: "Å Erik Jans, kanske
fläckom vit fegst."
Erik J a n s a brukade hämta tjärved f r å n en lid en halv mil f r å n
gården. D ä r fanns nämligen en alldeles särskilt fin tjärved. H a n
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brukade då få hjälp av lapparna, när han skulle forsla hem tjärveden.
Han hade en g å n g kvistat sig en lövhässja ganska långt ifrån gården. Renarna åt upp lövet för honom. Lapparna hade kåtan i närheten, och Erik Jansa gick in till dem och krävde betalning för
lövet. Men inte fick han några penningar inte. Då han gick, tog
han en av lapparnas kittlar med sig, ty någon ersättning ville
han ha.
Efter ett par dar kom en gammal lappkäring till honom och ville
ha igen kitteln. Erik Jansa sa, att när han fått betalt för lövet,
skulle de få få igen kitteln. Men käringen kunde spå, hon. Och
hon kastade sig ned på marken och blev alldeles styv i kroppen
och såg ut som en död. Erik J a n s a kände lapparnas knep. H a n
fattade käringen och lyfte henne u p p i spisen, där en stor eld brann.
Käringen fick liv igen med detsamma, drog av f r å n stugan, och
spådomen den blev det ingenting med. Och det dröjde inte länge
om förrän en lapp kom med penningar för lövet.
E n annan gång var Erik Jansa på tjärdalen, men han hade inga
skidor med sig. Då kommo lapparna och rände runt omkring dalen
och nidgjorde honom allt vad de orkade. De rände närmare och
närmare och tillmälena blevo värre och värre. Erik Jansa arbetade
med tjärveden och var alldeles tyst. Bäst det var gjorde han ett
hopp f r å n dalen, fick tag i bakändan på en av lapparnas skidor
och den lappen han blev "möle om" något till ordentligt.
Om Erik Jansa berättas också att han brukade fara till Joppträsket om vårvintrarna med järnskodda släden och näten och bössan. E n gång bar isen inte bättre än att han for genom den med
allt han hade med sig. D å hade han ingen annan råd än att lämna
släden och redskapen på bottnen av sjön. Själv måste han bottengå
under isen till han nådde land. Då han kom f r a m till stranden frös
han. Då tog han sig till att bryta stubbar och vindfällen för att få
värmen i kroppen. Och det berättas, att det såg ut som om där flera
björnar huserat där han gått fram.
Byn Slipstensjön skall ha fått sitt namn därav att lapparna där en
gång vid vårflyttningen tappade en slipsten genom isen på sjön.
Byns förste nybyggare skall ha kommit f r å n Ekträsk och varit en
son till den förut nämnde Nils Persa, vilken synade ut ett nybygge
i Slipstensjön. Det berättas, att Nils Persa skickade dit en son, som
hette Israel, men han kunde inte vara där utan kom tillbaka. Då
sände Nils Persa dit en annan av sina söner, och honom gav han en
fäll med på färden. Denne sonen stannade där och blev byns
grundläggare.
En annan man i Slipstensjön om vilken en hel del berättas var
Anders Eliasa. Han hade kommit f r å n Burträsk och han hade
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pengar. Man var en duktig arbetare och allt han byggde skulle ha
så ovanligt stora mått. Med sitt hagavirke var han mycket noga.
H a n tog endast rättkluven inved av grova furustammar samt barkad
asp till sina hagar. H a n var mycket ful och p å grund därav rädd
att hustru hans skulle f a r a ifrån honom till en annan. För att inte
någon annan skulle fatta tycke för henne, bad han henne, att
hon skulle låta bli att tvätta sig under tre år.
H a n var mycket rädd om hästen sin och han hade också en mycket
fin häst. Då han körde timmer så lade han inte mer än två stockar
på lasset. Själv s p r a n g han bredvid och bar tredje stocken på axeln.
I Storsandsjön bodde en g å n g två bröder, vilka tävlade om att
bygga fint och storslaget. Den ene byggde en för den tiden ovanligt stor ladugård. H a n t. o. m. lejde dit en utsocknes karl, som
tuktade sten till bygget, och det var då något alldeles enastående.
Den andre ville inte vara sämre, och han byggde ett hus efter
mönster f r å n kyrkplatsen i Um-sockna.
E n av dessa bröder och en annan bror körde en g å n g lass till
Umeå. D å mötte de landshövdingen som körde alldeles ensam i en
ensitting. Bröderna körde antagligen inte ordentligt ur vägen, ty
landshövdingen tog piskan och gav den ene broderns häst ett
ordentligt rapp. Hästens ägare blev ond, hoppade av sitt lass,
ställde sig bakpå landshövdingens ensitting och fattade bakifrån med
båda händerna landshövdingen i hans g r a n n a kindskägg, "kastveaskägg" och luggade allt vad han förmådde. N ä r han tyckte landshövdingen fått nog, satte han sig på lasset igen, och bröderna
körde sin väg. Det var i mörkningen detta skulle ha skett, och
trots efterspaningar fick landshövdingen aldrig klarhet om, vilken
det var, som misshandlat honom.
I Gladaberg levde J a n M å r s a till han blev 106 år gammal. Efter
sitt hundrade år fick han nya tänder! Han var ganska förmögen och
hade 17 till 18 kor och åt dem alla tog han foder f r å n sina ströängar. Det berättas om J a n Mårsa, att han brukade skynda på
sitt arbetsfolk på så sätt, att han lade ett torrt köttlår på en stubbe
långt framför platsen där de arbetade. D å han lagt f r a m det, sade
han, att då de hunnit dit, skulle de f å äta u p p det.
En mycket omtalad man i övre Degerfors var den s. k. Mårdsele
tolvman. Om honom finnes en otalig mängd berättelser. Han var
en synnerligen klok man och därtill mycket stark. Som ex. på hans
klokhet berättas det, att han med tillhjälp av vatten, som han ledde
1 bestämda fåror, tog bort en låg ås, vilken skymde utsikten mot älven
för honom. Och som ex. på hans styrka anföres det att han, en
g å n g när frosten hotade den utestående grödan för honom, bärgade
2 tunnland åker på dagen.
(En del av dessa uppteckningar tillhöra Landsmålsarkivet i Uppsala.)
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Upptecknade 1932 av INGRID PETTERSSON.

I en liten sjö emellan Strycksele och Gladaberg, som kallas
Gäddträsket, fanns fordom mängder av fisk. Numera är fisken
emellertid totalt försvunnen ur sjön. F'era försök att inplantera den
där ha blivit resultatlösa. Att få ett kok fisk ur den sjön påstås ska
numera vara alldeles fåfängt.
H u r det kom sig, att fisken försvann ur sjön berättas det om på
följande sätt:
I den tiden det ännu fanns fisk i sjön, bodde vid densamma en
gubbe, som kallades Gosken. H a n och hans gumma lade ut nät i
sjön, och om morgnarna, när de vittjade näten, fingo de fisk i
överflöd. De fingo så mycket, att de inte hunno äta undan eftersom de fiskade. Gubben och gumman kommo då överens om, att
de skulle dela med sig av överflödet åt sina g r a n n a r . Och så en
dag, när de fått mycken fisk igen, tog gumman en fiskbörda på
ryggen och gick åt Stryckselehållet, där några g r a n n a r bodde.
Medan gubben satt ensam i stugan, öppnades dörren, och två
främmande herrar kommo in till honom. Han kände dem inte,
och alldeles olickligt fina voro de att se på. Men ingen skugga
föll av dem på golvet, och gubben började känna sig halvrädd.
Bäst han satt och stirrade på herrarna, öppnade den ene sin mun
och f r å g a d e var gumman kunde vara. Gubben svarade, att hon gått
till en av grannarna. Och med detsamma han svarade, så f r å g a d e
han, om han kunde få veta, vad det här kunde vara för främmanfolk. Den ena av herrarna talade åter och sade, att de voro av
det folket, som sköt Per Jans Stina bortå Stryckselestormyra. Gubben kände sig än mera rädd, ty han hade hört talas om Per J a n s
Stina, som stannat efter ängesfolket sitt där på stormyra för att
räfs ihop, och som då fått främmen av två fina granna herrar, och
som, innan hon visste ordet av, var långt före ängesfolket alldeles
bredvid hemmet, utan att hon kunde begripa hur detta kunnat gå
till. Ehuru gubben var så rädd, så låtsade han om ingenting. Så
började den ene av herrarna prata igen, och han sa till gubben,
att nog tyckte han de kunde äta u p p fisken de fingo själva och inte
kuta till grannarna sina med fiskbördor. Men då gubben hörde detta
for rädslan hans, och han blev stursk istället och sade, att det var
väl ändå han och käringen hans, som rådde om fisken, när de
tagit den ur sjön, och de skulle väl ändå f å göra med den, vad de
ville. Det skulle gubben aldrig ha sagt. Främlingarna började
Västerbotten.

4.
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ropa och skria: aldrig mer fisk, aldrig mer fisk, aldrig mer fisk.
Och på stunden voro de försvunna.
Dagen efter när Gosken och hans gumma vittjade näten fingo
de en enda gädda. Den gäddan satte gumman att koka, när de
kommo hem. Men den gäddan var inte som annan fisk, de fått ur
sjön. Ju mer gumman kokade den, ju hårdare blev den. Till sist
var den som en annan sten.
Nästa morgon, när de åter vittjade näten, voro de alldeles tomma.
Aldrig mer fick Gosken och hans gumma någon fisk ur Gäddträsket. Och ingen annan heller.
*

Då nu 85-åriga Greta Backman i Sirapsbacken tjänade i Granön,
mistade en Israel Orsa marra sin. Han letade i 14 dagar, men kunde
inte finna åt henne.
Då måste han fara till en kockelmakare,
Åbergen i Um-stan, för att få reda på var marra hans var. Åbergen
bodde ett stycke f r å n Um, och han lovade att hjälpa en Israel. En
Israel bad att få ligga över natten hos kockelmakarn, men han sa,
att det var alldeles omöjligt.
Men då Israel sagt god afton, så gick han inte f r å n gården till
något annat ställe, utan han kröp in i fägårdsladan, och lade sig
där till att sova. Mitt i natten vaknade en Israel vid, att han hörde,
Åbergen stå på bron och ropa på någon av alla krafter. Han ropade
en gång och fick inget svar. En g å n g till ropade han. Intet svar. Så
ropade han tredje gången. Det var alldeles tyst ändå. Men då ropade
han f j ä r d e gången och f r å g a d e varför han intet svar fick. Israel
hörde då hur en röst svarade: " J a g kommer inte, då du har främmande på gården." Åbergen skrek till svar: "Gå och vrid halsen
av honom. "Men rösten svarade: " H a n har befallt sig i Guds händer." Israel hörde hur Åbergen i alla fall f r å g a d e den okände var
marra hans Israel Orsa i Granön var, om hon var stel, d. v. s. död,
redan, eller om hon levde ännu. Rösten svarade då att marren levde
och beskrev mycket noga var hon var, och hur man skulle finna
henne.
Då kockelmakarn gått in, kröp Israel Orsa ut ur ladan alldeles
uträdd och förskräckt och skyndade sig hem på natten utan att säga
adjö och utan allting. Då han kom hem till Granön igen, gick
han som rösten han hört hos Åbergen om natten hade beskrivit,
och han fann hästen sin alldeles frisk gå och äta i lugn och ro
alldeles på det utpekade stället.
*

Gamla Karl Olov Bergström i Berglunda, ej långt f r å n Storskällberget, gick ut en morgon till kallkällan för att hämta vatten.
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Han kom inte tillbaka, utan han var alldeles försvunnen. Folket
måste ut och söka honom, både husfolket hans och fo!ket f r å n Stormyrlia och f r å n Gladaberg. Spåren efter honom lågo dit till kallkällan, men fastän det var nysnö om morgonen, kunde de inte
få reda på honom, ehuru de sökte både länge och väl.
Efter tre dagar kom han tillbaka av sig själv. Men nu var han
inte, som han förr hade varit. "Synen", d. v. s. så att han såg
övernaturliga ting, hade han blivit, och ensam och för sig själv
gick han. Så småningom började han vara tillsammans med folket
igen. Men konstig var han. Så en gång var det några, som narrade
honom att supa sig utfull, och i fyllan berättade han, vad som hänt
honom, den där gången han varit försvunnen.
Då han den där morgonen kommit till kallkällan för att hämta
vatten, hade några kommit och tagit honom med sig, han visste
inte av vad folkslag de varit. Han fick lov att följa dem, och vart
de kommo, bjöd de honom på mat, och de hade två och tre grytor
ovanpå varandra, när de lagade till maten, han skulle äta. Men
han tordes inte smaka aldrig så lite. Då de inte kunde få honom
att äta, så gav de honom en skål utav sten, och så sa de att
om han inte talade om för någon människa var han hade varit så
skulle han "bli synen" och f å reda på vad inte andra människor
visste och se det inga andra kunde se. Men talade han om det
för andra människor, så skulle förmågan tagas ifrån honom. Så
blev han lämnad ensam, och då var han vid kallkällan, dit han
gått att hämta vatten.
Då gubben Bergström blev nykter igen, sen han berättat vad
som hänt honom, var förmågan att se mer än andra tagen ifrån
honom. Men stenskålen den hade han kvar som ett minne f r å n
folket i Storskällberget, ty dit in trodde han, att han hade varit
den gången han var försvunnen.

51

KRING

EN

GAMMAL

BOUPPTECKNING

Av ARTUR OLOFSSON.

För några år sedan kommo ett par gulnade pappersblad i min
hand. Det var nedan avtryckta bouppteckning. Den gav på ett
förunderligt sätt liv åt sådant, som jag i min barndom hört berättas om förhållandena i början på 1800-talet, en tid, som knappast
i något skilde sig f r å n den, då nämnda handlingen upprättades.
Jon Zakrisson, född 1709, ägde hela hemmanet n : r 1 i Tegsnäset. H a n s stora, på urgammalt sätt helt kringbyggda gård hade
ursprungligen nästan inga fönster utåt. De flesta vette inåt gårdsplanen. Denna skars av byvägen. Den ena ingången, som var
ganska trång, gick genom ett lider och den andra genom en
" s m u g u " mellan två hus. Byalaget hade en del slåtter gemensamt, och höet delades efter lass. En av grannarna var sniken och
ville g ä r n a taga för sig så stora lass som möjligt. Följden blev,
att han till de andras stora glädje allt emellanåt fastnade med
sin skrinda i den där trånga porten.
Gården stod i orubbat skick kvar långt in på 1800-talet. Den är
nu länge sedan ombyggd. Huvudbyggnaden finns dock kvar och
står på sin gam'a grund. Den är moderniserad men stommen och
rumsindelningen äro säkerligen ursprungliga. Gården äges nu av
A. Västerlund. Den står, efter vad man med stor säkerhet kan
antaga, på den tidigast bebyggda tomten i byn. Fru Maria Västerlund härstammar i rätt nedstigande led f r å n Jon Zakrisson. P å
hemmanet finnas nu 19 gårdar samt byns skolhus.
Vid ett närmare studium av bouppteckningen lägger man genast
märke till det efter våra begrepp orimliga förhållandet mellan familjens ekonomiska ställning och hemmets utrustning med sådant, som
hör till livets bekvämlighet.
Det är tydligen ett välbärgat hus. Därom vittna de präktiga
silverbägarna, den dyrbara samlingen av tennkärl, den stora uppsättningen av väldiga kopparkittlar samt en kreatursbesättning av
3 hästar, 12 kor och 22 får. De två stora stugorna sakna dock i
nästan otrolig g r a d möbler. Sängarna tyckas vara de förnämsta.
Jon Zackrisson har ju före bouppteckningen tagit undan en del
saker för eget behov, men därvid har han säkerligen inte utplundrat
huset. I hans 1793 daterade testamente nämnas i möbelväg endast
en större och en mindre kista.
Jon Zakrissons son König Jonsson avled 1814. Även hans
bouppteckning visar samma brist på möbler. F a n n s ändå inte ett
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bord, som ansågs ha så pass värde, att det upptogs i bouppteckningen? Alldeles utan var man väl ändå inte?
Lakan voro tydligen för Jon Zakrisson en okänd lyx. H a n s son
eller troligare sonhustru gick dock på sin tid så långt i flärd, att
hon anskaffade ett sådant.
Man levde ,av allt att döma ytterst primitivt. Stugan var t. ex.
så illa bonad, att det vid vanlig vinterkyla var fryskallt i köket överallt, där inte värmestrålningen f r å n den hela dagen brinnande brasan direkt gjorde sig gällande. Om nätterna bottenfrös ofta mjölken i trågen, fast man ställt dem på hyllan under taket, och ej
sällan bildades issorja i matbunkarna, medan man åt.
Det är alldeles tydligt, att man ansåg naturens ordning fordra
att det om vintern skulle vara kallt inomhus lika väl som ute. Ingen
tänkte på att den naturlagen kunde rubbas. Först under senare
hälften av 1800-talet började bönderna så småningom mera allmänt bona om sina bostäder en smula bättre. Ännu så sent som
1899 bodde jag några veckor i en välbärgad bondfamilj inte långt
f r å n Tegsnäset. Den väldiga stugan, köket, mätte 1 1 X 1 2 alnar,
hade nakna, icke diktade timmerväggar och enkla fönster. Snön bildade ibland små drivor på bordet, medan jag åt. (Stadsborna bruka
tro, att jag skarvar, n ä r jag berättar om detta.)
Vi vända åter till 1700-talet. Varifrån fick man då pengar till
inköp av silver och dylikt? T j ä r b r ä n n i n g utgjorde sedan århundraden en viktig inkomstkälla, och jakten, som mest bedrevs med
giller och snaror, var vid denna tid ännu givande. Pälsverk var
då som nu en eftersökt vara. I bouppteckningen upptagas en dyrbar
björnsax och tre andra, av priset att döma, stora slagjärn.
Av stor vikt var fisket. Familjen ägde inte mindre än 12 " h å p a r "
och en stor mängd fiskredskap. Ett utslag f r å n Konungens befäl! ningshavande i länet visar, att Jon Zakrisson, troligen ensam, ägde
fiskerätten i en hel rad sjöar f r å n Stora Ramsjön mellan Sörfors och
Sundö till stora Strömsjön invid gränsen till Bjurholm. Vid vardera av dessa båda sjöar hade han en bastu och en fiskebod. För
fiskerätten erlade han skatt till kronan i form av en viss mängd
torra gäddor. Gäddfisket var tydligen viktigt, och redan på Gustaf
Vasas tid exporterades torkade gäddor.
Bouppteckningen upptar inga som helst hjuldon men däremot
två klövjesadlar. Sommartiden måste man frakta sina varor p å
hästryggen. Vid en viss tid på sommaren, den så kallade utlagshelgen, erlades till kronan bland annat den ovan nämnda skatten
för fisket. Man lastade då fiskbuntarna på hästarna, och männen
travade barfota bredvid dessa de 8 milen till Umeå. Ett par skor
hörde vanligen till packningen, men man använde dem endast i
nödfall. Varje karl bar ständigt med sig ett stycke tunt läder, ett
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fint handtvinnat snöre att sy med och en trekantig nål fastsatta
på insidan av huvudbonaden. Råkade man riva hål på huden under
fotsulorna, lagade man dessa genom att helt enkelt direkt i den
tjocka överhuden sy fast en läderlapp över såret och fortsatte sedan
vandringen, som om ingenting hänt.
Då läderlappen var utnött, brukade såret vara läkt. Man gick
barfota sommaren igenom f r å n tidigt på våren till sena hösten även
vid arbete i skog och mark. Huden på fötterna blev därigenom
ytterst oöm, hornhård och mycket tjock.
Jämför man de i bouppteckningen åsatta värdena med varandra,
märker man, att saker av järn samt spannmål stodo högt i pris.
Boskapen däremot var billig.
Boksamlingen var efter tidens förhållande värdefull. Den kostade ungefär lika mycket som en ko och 6 får tillsammans.
Sagesman till största delen av uppgifterna: min f a r f a r Olof
Eriksson i Tegsnäset, född 1802, död 1895.
*

H ä r nedan återgiva vi bouppteckningen:
"Åhr 1781 den 11 Junii infunno sig undertecknade efter undfången kallelse, af Jon Zackrisson i Tegsnäset och dess Hustru
Maria Hansdotter, at uptekna värdera och dela den Fasta och Lösa
egendomen som i boet befintlig var; dock så att Jon Zakrisson och
bemälte dess Hustru, först för sig undantaga hvad de af den Fasta
och Lösa egendomen i bägges öfriga liftid vilja behålla; av hvilket
undantag ej något som arf utskiftas skal vid endera makens dödeliga avgång, utan alt sammans förbliva till ett, ända til dess bemälde
äkta personer bägge med döden avgångne äro.
Widare påminte Jon Zakrisson at med underhåll för dess siuklige el!er ofärdige son, Hans, skal efter Jon Zakrissons död förhållas, på sätt som en särskilt skrift och afhandling derom utvisar.
Och antecknades John Zakrissons i lifvet varande Barn sonen
H a n s efter vad ofvan anfördt är vanför och lytt på 42 året, sonen
Jonas på 40 året, sonen Petter på 37 året, sonen König på 35. året,
dottern Maria på 33 året gift med Olof Nilsson ifrån Abborträsk i
Lycksele Lappmark, dottern Christina på 26 året gammal, gift med
Olof Persson ifrån Täfteå, hvilka alla voro närvarande, undantagandes mågen Olof Nilsson ifrån Aborrträsk som sin hustru befu'1mäktigat.
Och efter intet vidare fans nödigt at påminna företogs Inventering,
värdering och delning hvilket utlopp som följer:
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INVENTARIUM
Fast

R i k s d a l e r Skillingar

Egendom

Hemmanet N:o 1. By består af Fem tunnor i skatt,
är nu utklufvet i 2:nne lika delar emellan sönerna
Petter och König Jonsson, jämte därå befintlig
åbyggnad bestående af 2:nne särskilta gårdar, om
hvars åtskilnad i värde bemälte söner Petter och
König sig emellan liqvidera, så at alla hemmanets
tilhörigheter i våto och torro när by och fjärran
värderades nu efter aftal och överenskommelse
emellan Jon Zackrisson och dess Barn och arfvingar till en Summa af
Lös

Runstycken

111.

5.

4.

13.

16.

2.
1.

39.
5.

4.
4.

4.

4.

—

—

35.

—
—
—
1.
—
—

30.
26.
18.
45.
32.
8.

—
8.
4.
4.
—
—

2.
2.
2.

37.
10.
10.

4.
8.
8.

2.

10.

8.

—
—
—

26.
26.
16.

8.
8.
—

1.

32.

—

2.
—
—
—
—
—
—

—
32.
8.
13.
8.
4.
16.

—

Egendom

Silfwer
En förgyld driks bägare väger 30 lod a 21 skillingar
4 runst: lodet
En dito mindre och utan förgyllning väger 7 1/4 lod
a 18 sk:ar 8 rst. lodet
En förgylld tumlare men förgyllningen något nött . .
3 st. silfver skjedar til sammans i vigtten 101/2 a
18 sk:ar 8 rst. lodet
Ten.
Et soppfat N:o 1 väger 5 1/4 mkr a 6 sk:ar 8 rst. . .
Et dito flat N:o 2 väger 4 1/2 mk:r a 6 sk:ar 8
rst. mken
I Dito N:o 3 väger 4 marker a 6 sk rar 8 rst. marken
1 Dito N:o 4 väger 2 3/4 mk:r a 6 sk:ar 8 rst. mkn.
14 st. flata talrickar a 6 sk:r 8 rst stycket
1 sopp skål af ten
2 st. små ljusstakar a 4 sk:ar st
Koppar.
En stor kjätel väger 1. lispund a 6 sk:ar 8 ./. mk:en
En Dito av et lispunds vigt a 5 sk:ar 4 ./. mk:n
En Dito mindre merendels ny
En stor kjätel brukad uti fisket invid Ram sjön
angafs värd
En liten koppar kjättel väger 4 mk:r a 6 sk:ar 8
./. marken
1 Dito vid Ramsjön av lika värde
1 Dito även vid Ramsjön gl. och sönder för
En gl. och sönderhuggen Brännvinspanna om ett
lispunds vigt värderad til
Järnredskap.
En stor gryta om 18 kan rymd
En Dito om 6 kan rum merendels ny
En liten trefot panna
1. 3 kans gryta gl. för
2. st. runda stekpannor, gamla
1. halster
1. tälgyxa

4.
—
—
t—
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INVENTARIUMRiksdalerSkillingar R u n s t y c k e n
1. Dito för
—
13.
4.
1. handyxa
—
2.
8.
1. Dito
2.
—
2. stycken större huggyxor a sk:ar 4 ./
—
10.
8.
1. sämre huggyxa
—
4.
—
2. st. mindre huggyxor å 5 sk:r 4 ./. st
—
10.
8.
1. större hus nafvar
—
5.
4.
1. dito mindre för
—
4.
—
1. tak ved nafvar
—
2.
8.
2. st. fäst nafvar a 1 sk:r st
—
2.
1. Dito
—
1—
1. Dito
—
—
1. järn stör
—
21.
4.
1. större slagjärn med taggar
18.
—
2. stycken dito mindre utan taggar a 1 Rd:r stycket
2.
—
—
1. Dito af lika värde
1—
~
1. Dito eller det minsta
—
32.
—
1. järn vigg
—
5.
4.
1. Husdrag
—
2.
—
1. räck nagel
—
1—
1. brand järn af giöt järn
—
2.
—
3. st. bättre lijar eller dänglingar a 2 sk:r 8./. st.
—
8.
—
1. ny lija af ringa värde
—
2.
8.
En lia eller dängling för
—
2.
—
2. st. Dito a 1 sk:ar st
—
2.
1. tuf yxa
—
4.
—
1. skyffell
2.
1. par släda järn stänger af ringa värde
—
16,
—
1. tråg tjäckel
—
4.
—
1. tunn tjäckel
—
4.
—
2. st. tunn rifvar a 1 sk:ar 6 ./. st
—
3.
—
2. st. band hakar a 1 sk:ar st
—
2.
—
En Hammare och hoftång för
—
5.
4.
2. st. brandgafflar a 2 sk:ar st
—
4.
—
1. Eld karm för
—
3.
.—
1. liten handsåg
—
1—
1. bättre lysjärn
—
4.
I. Dito för
—
3.
—
3. stycken ljustrar a 1 skilling st
—
3.
—
1. ko skälla
—
5.
4.
1. drag vedja
—
14.
1. hålk skofvar
—
—
8.
1. Is bill
2.
3. st. gräf a 1 sk:ar 4 ./. st.
—
4.
—
1. picka
—
14.
Åker Redskap.
En Åker vält med beslag gammal och nött
1. Dito utan beslag
1. bättre Åker harfva
1. Dito sämre
1. fäm klo ahl
1. ristel
1. ah] med nio klor uti
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—
—
—
—
—
—
—

8.
5.
34.
26.
8.
1.
21.

—
4.
8.
8.
4

INVENTARIUMRiksdalerSkillingar
Kör Redskap
En lång släde med järnstänger
—
21.
5. stycken bättre långslädar a 8 sk:ar st
—
40.
4. stycken Dito sämre a 5 sk:ar 4 ./. st
-21.
1. par skaklar med järn tuga
—
4.
1. par Dito utan järn tuga
1
—
1.
1. bättre par stöttingar
—
5.
1. par Dito sämre
—
4.
1. bättre släda skrinda
—
6.
2. st. winterskrindor a 1 sk:ar st
—
2.
2:enne åkreden af 8 sk:ar paret
—
16.
1. större klöfje sadel med betsel
—
32.
I. Dito litet mindre
-29.
Fisk Redskap
En gl. not
4.
16.
30 st. Qiädd lagnor bättre och sämre som ej voro
till stades angåfvos vara värda öfver hufvud a 4
sk:ar stycket
2.
24.
12 st. små fisk lagnor a 5 sk:ar 4./. st
1.
16.
ytterligare uppföres 10 stycken Giäddlagnor a 5
sk:ar 4 ./. st
1.
5.
6 st. små fisk lagnor a 4 sk:ar st
—
24.
38 famnar notrep af bast
—
8.
1. håp i stora Ström sjön
—
13.
1. håp i lilla Ström sjön
—
8.
1. Dito i Skif sjön
—
8.
1. Dito i Ram sjön
—
16.
1. Dito äfven i Ram sjön
—
16.
1. Dito i Ral träsket
—
16.
6. stycken håpar hvar af arvingarna bekommit en
hvar thera a 10 sk:ar 8 ./. stycket
1.
16.
Säng Kläder
En bätre säng bestående af et ylle Bylster med fjädrar uti, 2:enne stycken kuddar den ena af randig väf
och den andra av skin, äfven med fjädrar uti, en får
skins fäll med randigt Wästgöte täcke på och ett
lakan, värderas a tillhopa för alt til
2.
En Dito av lika många persedlar och äfven av lika
beskaffenhet med fältäcket af randig och hemgjord
väf
2.
En Dito med Bolster var af linne blått och hvitt
randigt, med fjädrar uti, en kudd av linne blå och
hvit randig äfven med fjädrar uti, en fårskins fäll
med Wästgöta täcke på och ett lakan
2.
Sex stycken sängar bestående av ett Bolster hvardra, 5 stycken med fjädrar uti och det sjette med
fylning av hår, och två stycken kuddar til hvarje
säng med fjädrar uti, och äfven en fårskinsfäll med
randigt täcke på til hvardera sängen, af hvilka Barnen eller arfvingarna dels förut och dels nu vid
skiftet bekommit hvar och en lika andel i gohet och
värde; Tij uptages berörde 6 sängar til 1. R: sm. 32
skillingar stycket som utgör tillhopa
10.

Runstycken

4.
—
4.
4.
—
4.
8.
—
—
—
4.
—
—
4.
—
—
4.
—
—
—
—
—
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INVENTARIUMRiksdalerSkillingar
2. stycken blåa sparlakan med sängkappor jämte förkläder af linne a 18 sk:ar 8 ./. st
—
37.
1. stort Wästgöta bordtäcke, nytt
2.
—
1. sämre och mindre Wästgöta bordtäcke för
—
32.
Lind Kläder
En särvet Bordduk något nött
—
1 Dito mindre och sämre
—
24.
6 alnar särvet väf a 8 sk:ar
1—
Böcker
En liten Bibel gammal och nött
En Anders Qradins Postilla
En Mollerii Postilla
Doctor Ludviks Gudachtighetsöfvning eller betracktelse bok
Doctor Högströms Böndags predikningar
i gammal manuale' bok
Boskap
Ett brunt stod på 12: året
En hvit Häst på 5: året
En svart Häst på 9: året
2:nne Kor Guldblom och Örblom a 2 R: s:m stycket
10 st Kor a 2 R: S:m 16 sk:ar
5 st. gl:a får a 10 a 10 sk:ar 8 ./. st
5 dito unga a 8 sk rar st
6 st. äfven gl. får a 10 sk:ar 8 ./. st
6 Dito unga a 8 sk:ar st
Diverse persedlar
Ett Wägg uhr af järn eller Klåcka med fottral
1. skåp i ny stugan målat
1. gl. skåp i Kammaren
1. par Wäf stolar
1. Wäf sked af trä N:r 1
1. Dito N:o 2
1. Dito N:o 3
En Wäf sked av rör
1. gl. spin råck
1. Dito äfven
1. Ref slipsten med trä vef
1. Kar om 9 skjäls rum
1. Kar om en och en half tunnors rymd
1. mjöl kar gammalt
1. tunna brukad til mjöl kärill
1 Kagge eller ankare af Ek
1 Kagge om 4 kans rymd
2 st målade trä stolar a 2 sk:ar st
2 st. dito nya omålade a 2 sk:ar st
2 Dito sämre a 1 sk:ar st.
2 st: sållar a 2 sk:ar st
1 par karder
1 par dito sämre
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Runstycken

4.
—
—
—
--

—
1—

40.
8.
32.

—
~
—

—
—
5.

16

8.
1:

—

6.
10.
10.
4.
23.
1.
—
1.
!•

32.
—
—
—
—
5.
40.
16.

—

—

13.
2.
16.
5.
4.
2.

—
—
—
—
—

z
—
—
—
—

_
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
4.
'

4.
8.
—

4.
—

8.

Q
O.

4.
4.
4.
4.
4.
11.
4.
4.
2.
4.
4.
2.
4.
4.
2.

—
—
—

8.
—

—

—
—
—

—
—
—
—
—

INVENTARIUMRiksdalerSkillingar R u n s t y c k e n
Kopp och kar samt alla i boet befintlige trä
käril af hvad namn de vara må, som uti Inventarium
icke upptagne äro, och för dess ringa värde icke
särskilt kunna Specifieras, blefvo sedan Jon Zakrisson för sig undantagit hvad för honom och dess
Hustru nödigt tarfvas i händelse egit matlag och
hus håll omtränges skulle efter arfvingarnas ö v e r enskommelse värderas tillhopa i ett för alt till
—
40.
—
Spannemål
Sex tunnor Korn til utsäde på Hemmanet a 1 riksdalar 16 skillingar tunnan
Summa Inventarium

8.
277.

—
—

—
5.
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MÖBLER

OCH

HEMINREDNING

I DEGERFORS

Av H. M.-PALMOREN.

Kargheten och den storvulna fattigdomen i det norrländska skogsbygdslandskapet satte — man skulle vilja säga med naturnödvändighet — sin prägel på dessa bygders befolkning och kultur. Långt
in över mitten av 1800-talet kan man i Västerbottens skogssocknar —
dit ju även Degerfors hör — tala om en genuin nybyggarkultur, som
icke nämnvärt förändrats och utvecklats under ett par, tre århundradens lopp, och detta av det enkla skälet, att själva de yttre livsbetingelserna, den hårda kampen för tillvaron, för försörjningen och utkomsten, icke undergingo någon väsentlig förändring under hela
denna tid. Även sedan de uppodlade nybyggena växt ut till små
byar och dessa byar i sin tur utvecklats till relativt stora samhällen,
förblevo de odlade bygderna i stort sett mer eller mindre isolerade
"öar" i ett hav av omgivande vildmark.. Så blev det skogen, myrarna,
de avlägsna fiskevattnen och de strida älvarna som i långt högre
grad än åkertegerna och slåtterängarna gåvo sin "stil" och det
väsentliga innehållet åt allmogens livsföring i dessa bygder. Föga
eller intet bekymrade sig detta hårdföra kolonisatörsläkte om livets
bekvämlighet. Den dagliga kampen för tillvaron uteslöt med nödvändighet varje behov av eller känsla för vad vi med modernt språkbruk skulle kalla bostadskultur eller hemtrevnad. Gården, boningshuset, hemmet var f r å n begynnelsen för dessa enkla markerövrare
mindre ett hem i den mening vi nu för tiden inlägga i detta ord, än
fastmer en tillflyktsort och en fästning på gränsen mot vildmarken,
en förvaringsort för de i den ständiga kampen mot naturens makter
behövliga redskapen och vapnen, och en upplagringsdepå för de
tributer, som man avtvingade naturen med dessa vapens och redskaps hjälp.
Man måste hava dessa omständigheter för ögonen, om man vill
försöka bilda sig en riktig och rättvis uppfattning om den primitiva
kultur, som ännu i våra dagar i mångt och mycket präglar dessa
bygder, även om senare hälften av 1800-talet kom att medföra
en tämligen genomgripande förändring.
En utomordentligt god illustration till denna gamla västerbottniska nybyggarkultur finner man i de gamla bouppteckningar, som
här och var hava bevarats f r å n tiden före 1800-talets mitt. P å
annat ställe i denna årsbok återfinnes en dylik bouppteckning f r å n
1780-talet, med särskild kommentar av meddelaren, herr Artur
Olofsson. Vi behöva därför här icke närmare ingå på en gransk-
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ning av dess detaljer. Endast på en detalj vilja vi fästa läsarens
uppmärksamhet — den som rör bohaget och heminredningen —
eller rättare sagt bristen på dylik inredning.
Hava vi rätt att förmoda, att den här meddelade bouppteckningen verkligen är tillförlitlig i sina uppgifter om ett stort och förmöget Degerforshemmans inredning och utrustning till husfolkets
bekvämlighet och trevnad?
Såvitt undertecknad kunnat utfinna med tillhjälp av ett tämligen
omfattande jämförelsematerial kan f r å g a n besvaras med ett obetingat ja. De nio sängarna med sin uppsättning av sängkläder,
de tvenne skåpen, ett i kammaren och ett i stugan, väggklockan med
fordral samt halvdussinet stolar äro otvivelaktigt att anse som en
ganska fullständig förteckning över gårdens lösa bohag. Kanske
bör den dock tänkas kompletterad med någon eller några kistor för
förvaring av klädespersedlar och möjligen även ett fällbord.
Uppsättningen är icke imponerande och blir det i än mindre grad
om man betänker, att helt detta möbelförråd troligen var uppdelat
på icke mindre än två eller tre byggnader (vinter- och sommarstuga
samt kanske också bagar- eller bryggstuga.) Alltså inalles ända
upp till 5—7 olika rum.
Vi få emellertid därvid ihågkomma, att i regel blott ett enda rum
användes som boningsrum och dagligrum på gården — själva det
stora köket eller stugan. Salen i samma byggnad var i regel utan
annan möblering än väggfasta bänkar och en och annan kista eller
liknande förvaringsmöbel. Samma gällde i regel också kökskammaren som dock vid behov kunde tagas i anspråk som sovkammare
och alltså inrymma en säng.
I dagligstugan vistades f. ö. allt gårdens folk, där förrättades alla
inomhussysslor, som icke krävde speciella utrymmen (såsom t. ex.
brygd och bakning) och där var gårdens möbelbestånd följaktligen
också sammanträngt. Där funnos husfolkets sängar, kanske icke
mindre än fyra stycken, varav ofta tvenne dubbelbottade, en i vart
av rummets gavelhörn, och tvenne utdragssängar utefter rummets
båda långsidor. Mellan hörnsängarna, vid gavelväggens fönster
placerades i allmänhet fällbordet, där ett sådant fanns. Dock har
det ännu in i sen tid icke varit ovanligt, att gårdens folk åt sina
måltider sittande grensle på bänkar med maten framställd på bänken mellan de ätande. Till dagligstugans utrustning hörde vidare
i allmänhet ett stort köksskåp eller en skåpskänk, vars plats i regel
var vid väggen mellan kammardörren och utgångsdörren, alltså
mitt emot gavelväggen. Desso skåp torde dock vara ett tämligen
sent tillskott till inredningen. Först under senare hälften av 1700talet kommo de allmänt i bruk. Tidigare nöjde man sig med väggfasta öppna hyllor, vilka så småningom försågos med dörrar. Skå-
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Bild 4.
Utdragssäng från Åmsele, Degerfors. Skall ursprungligen
hava kommit från Burträsk.

Bild 5.
Gustaviansk säng. Holmträsk, Degerfors, urpsrungl. från Burträsk.
Västerbotten.

5.

^^

pen, liksom tidigare hyllorna, tjänstgjorde som förvaringsplats för
diverse köksutensilier. En säregen skåptyp var det s. k. mjölk"kantoret", oftast av jättelika dimensioner, i vilket man förvarade
filtrågen. Ett typiskt sådant skåp visar bild 1 a. Övre delen av dessa
skåp saknade i regel hyllor. I stället voro i skåpets bakre vägg
inborrade tumstjocka, 15—20 cm. långa trädubbar, ställda parvis i
lodrätta rader, på vilka mjölktrågen ställdes. Dessa skåp nådde
ofta f r å n golv till tak. Numera äro de ganska sällsynta ute i Västerbottens bygder, vilket förklaras av tvenne omständigheter. Då
de gamla västerbottensgårdarna började om- och påbyggas under
senare hälften av 1800-talet, varvid de numera gängse tvåvåningshusen avlöste de tidigare envåningslängorna, sänktes de stora gavelrummens innertak och gjordes plana f r å n att förut hava varit
brutna. Därigenom minskades dessa gavelrums takhöjd så väsentligt, att de väldiga gamla skåpen icke längre fingo plats. Det var
då icke ovanligt, att man helt enkelt tog bort det låga underskåpet
och nöjde sig med överskåpet, som sedermera oftast ombyggdes och
försågs med hyllor i st. f. de pinnar, som förut uppburit mjölktrågen. Denna senare förändring stod givetvis i samband med den
allt allmännare moderniseringen av mjölkhushållningen genom anskaffandet av separatorer etc.
En annan i Degerfors liksom i hela Västerbotten mycket allmän
typ av skåp var det vanliga skänkskåpet (bild 1 b och 2 b) som förekom i en massa variationer, ofta, i likhet med de stora mjölkskåpen,
rikt dekorerade med målade blad och blomster på dörrspeglarna
och lustigt marmorerade, någon g å n g också sparsamt skulpterade
listverk.
En tredje mycket karakteristisk möbeltyp voro de kombinerade
sekretärskåpen med inbyggd klocka (bild 3 a—b). De torde emellertid i regel vara av jämförelsevis sent datum, förra hälften av 1800talet.
En annan sådan kombinationsmöbel av långt äldre u r s p r u n g äro
de dekorativa skåpsängarna, vilka presentera sig i två skilda variationer. Vanligast förekommande var den enkla utdragssängen med
blott en "våning", med skåp på främre sänggavelns övre del och
sparlakansförlåt, "fallåt" att draga för sängstället. (Se bild 2 a.)
Av äldre datum voro de numera mycket sällsynta tvåvåningssängarna, med träluckor att stänga till framför det övre sängstället ("lucksäng") och skåp på främre gaveln.
Vid övergången till 1800-talet kom den s. k. "gustavianska" utdragssängen att erövra sin plats i de gamla västerbottensgårdarnas
inredning, där den ännu till dags är förhärskande som liggmöbel.
(Se bild 4 och 5.) Dess icke sällan rika och karakteristiska skulpturala utsmyckning vittnar tydligt om släktskapen med den högre-

66

Bild 6 a—d.
Överst t. v.: Stol från Storsandsjön, överst t. h. "Skohöstol" från Kvarnbrånet, nederst t. v. Köksstol, Åmsele, nederst t. h. Salsstol fr. Ånäset, Degerfors.
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ståndskultur, som just under 1800-talets första decennier började
göra sitt insteg här och var i övre Norrland i samband med den
industriella och ekonomiska utvecklingen, som då tog sin egentliga
början i dessa landsändar.
Samma u r s p r u n g och upphov kunna vi utan tvekan tillerkänna
tvenne av de här avbildade fyra stolstyperna. (Bild 5 a och c.)
Av ålderdomligare typ äro på samma bild "skohöstolen" med sin
låda för förvaring av skohöet, en i alla äldre västerbottensgårdar
oumbärlig möbel, och "tolvslåstolen" med sitt i detta fall originella
ryggstöd. (Bild 6 b och d.)
De lösa stolarna torde emellertid överhuvudtaget vara av relativt
sent ursprung. Tidigare nöjde man sig med bänkar, till en början
väggfasta sådana, men även de sedermera lösa och försedda med
ryggstöd, soffbänkar.( Se bild 7 b.)
Innan vi lämna detta kapitel om heminredningen måste vi också
till sist ägna några ord om en annan hithörande detalj: väggmålningar och tapeter.
För några år sedan publicerade jag i Hushållningssällskapets
"Tidskrift för Västerbottens län" (1931 häfte 6, sid 178 ff.) en uppsats i detta ämne, varur jag tager mig friheten citera följande:
Det är egentligen endast undantagsvis man ute i de västerbottniska bygdernas allmogehem av äldre datum någon g å n g kan ha
lyckan att träffa inredningsdetaljer av så speciellt kulturhistoriskt
intresse som väggmålningar och handmålade tapeter. Detta sammanhänger givetvis med den omständigheten, att landet är relativt
ungt som förmögen kulturbygd betraktat. Det är icke så förfärligt
länge sedan — knappt mer än ett sekel — som det ansågs som,
om icke ett utslag av lyx, så dock som ett säkert bevis på välmåga,
om man hade råd att hålla sig med utvändigt målade gårdsbyggnader, detta t. o. m. nere i kustlandet!
F. ö. och för att göra landskapet full rättvisa, må här framhållas, att även långt ner i södra Sverige de dekorerade innerstugväggarna kunna betraktas som ett de verkliga storbondegårdarnas
privilegium.
Från äldsta tider tillbaka har det varit allmän svensk allmogesed,
att behålla stugornas innerväggar nakna. Vid årets stora fester
och högtider — framför allt till julen — var det brukligt, att
behänga de nagna väggytorna med granna vävda eller målade
bonader. Denna sed torde dock med en till visshet gränsande sannolikhet aldrig hava iakttagits i de fattiga övre-norrländska landskapen och således heller icke i Västerbotten. — Helgdagsbruket
visar i vissa fall en benägenhet att övergå till vardagsbruk. P å den
vägen är det vi ha att finna förklaringen till de målade innerväggarnas tillkomst. Till att börja med inskränkte man sig till att på
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Bild. 8.
Schablonmålning på rappad vägg. Djursjön, Degerfors.

detta sätt förse ett enda rum med fast dekorering: det blev gästabudsstugan, salen, storkammaren eller hur vi nu vilja kalla det rum
i en gammal gård, som av ålder utgjort festsal och aldrig till annat
ändamål begagnats. Så småningom stego fordringarna. Man lät
även kammaren, och någon g å n g till och med köket, få del av den
dekorativa utsmyckningen. Men som sagt: det hörde till undantagen, ej minst i övre Norrlands gamla allmogehem.
I det följande skola vi nu emellertid i ord och bild försöka ge
en liten redogörelse för de olika metoderna, som i vårt landskap
förekommit då det gällt att på detta sätt skapa en bestående rumsdekor.
Det allra vanligaste sättet och förmodligen det äldsta, var att
förse innerväggarna med en rappning, som täckte rännorna mellan
stockvarven. Rappningen utgjordes ofta av ett klister, hopblandat
av agnar, sågspån och kornmjöl eller liknande ämnen. Sedan väggen rappats, vitlimmades den med krita och — helst oskummad —
söt mjölk. Ovanpå denna vitmenade grund anbringades sedan en
dekorativ målning av enklare eller mera komplicerad art. Allra
enklast var det att helt enkelt med en pensel stänka små prickar
av olika färger på den vita väggen. Sådana "stänkta" väggar kan
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man rätt ofta finna än i dag under stugväggarnas lager av senare
överklistrade tapeter. Tyvärr kan jag här icke visa någon bild på
detta dekoreringssätt, men flertalet av tidskriftens läsare torde vara
väl förtrogna med saken och ha iakttagit åtskilliga sådana "väggmålningar".
Ett annat sätt var att med en pensel doppad i olika färger
"ströppla" stora runda färgfläckar på den ännu icke torkade vita
grunden. P å detta sätt dekorerades t. o. m. enklare möbler. Hembygdsmuseet i Umeå har sålunda en liten soffbänk, målad på detta
sätt. Grundfärgen är där ockra, och ströppelfläckarna äro ditsatta
med kimrök. Ett mera omständigt sätt var att behandla väggen med
en slags marmorering i olika färger mot den vitlimmade grunden.
I stället för att måla för hand ett upprepat mönster tillgrep man
också ofta en schablon. Sådan schablonmålning visar bild 7 a—b,
och 8. Samma interiör innehåller även direkt handmålade
dekorationer (se bild 9 a—b med dess "dörröverstycken" en blomsterpotta mellan två kolonner samt en kolonnrad.) Nämnda dekorationer kunna med säkerhet dateras till tidigare delen av 1800talets första hälft.
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Baggböle herrgård.

BAGGBÖLE,

BAGGBÖLA,

BAGGBÖLERI

Av ARTUR OLOFSSON.

Från urminnes tider tills för mindre än 100 år sedan var skogen
här i Västerbotten en fri nyttighet. Bonden brände av granliderna
för att få bete, barkade den bästa tallskog, som fanns, till tjärvirke
samt högg ved och timmer, var och när han behagade. Så var faktiska förhållandet oavsett, vad som kunde stå skrivet i lagen.
Slutligen kom dock en ny tid. Skogen, som förut inte haft något
penningvärde, blev en källa till rikedom, och bönderna fingo ehuru
motsträvigt småningom finna sig i att det, som de ansett vara en
självklar rätt, bedömdes som straffbara handlingar.
Mot denna bakgrund måste man se följande små drag f r å n
en gången tid. De göra icke anspråk på att vara annat än uppteckningar ur minnet av sådant, som jag hört berättas. Mina sagesmän ha själva upplevat eller på nära håll sett och hört största delen
av det skildrade.
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Sedan gammalt hade handlandena i Umeå brukat köpa upp en
del trävaror för export. P å 1850-talet fingo de en svår konkurrent.
Baggböle bolag fick sina privilegier. Det åtog sig att bygga och
hålla i g å n g ett sågverk i B a g g b ö ^ och fick i gengäld åt sig upplåten all avverkningsrätt på väldiga
områden kronoskog inom
Degerfors socken.
Denna rätt begränsades dock genom förbehållet, att mindre träd
än sådana som hade 10 tums toppdiameter på en längd av 10 alnar
f r å n roten, inte finge huggas. Avverkningen skulle ske efter utstämpling verkställd av statens jägmästare, under dennes kontroll
och mot en avgift av 12 öre per träd. Privilegierna gällde för en
tid av 50 år.
Då sågen i Baggböle kommit i gång, måste uppköparna i Umeå
snart höja priserna. De betalade slutligen så bra, att bönder, som
bodde så långt som 6—8 mil f r å n Umeå, hellre körde sitt virke
dit än sålde det till bolaget.
Nu hittade baggbölingarna på ett lättvindigt sätt att mota de
besvär iga umeborna. De anordnade en privat bevakning av kronans skogar, ty det var f r å n dessa det värdefullaste virket kom
(olagligen avverkades). Bevakningen avsåg icke, att förhindra
olaglig skogsavverkning. Tvärtom. Denna underlättades på allt
sätt för den, som sålde virket till rätt köpare, d. v. s. bolaget. Den
däremot, som vågade sälja till någon annan, blev anmäld för vederbörande myndigheter.
Det fanns dock några, som vågade trotsa bo'aget. Bland dem
var Ol Ersa i Tegsnäset. På den tämligen närbelägna kronoskogen
valde han ut så många av de bästa träden, som han behövde, fällde
dem och täljde upp dem till bjälkar, som han under mörka kvällar
körde hem till gården och gömde i sin rymliga loge. Dörren till
denna stängdes med en kraftig järnbom och ett väldigt hänglås.
(Väger 1 kg.) Tidigt på morgnarna gav han sig iväg till Umeå
med bjälklassen. Det var 8 mil dit, och en sådan resa tog tre till
fyra dagar i anspråk.
Bolagets skogsinspektor, J. Ström i Granön, fick snart veta, att
01 Ersa sålde till konkurrenterna. Han skulle stukas. Ström kom
därför ofta och snokade kring gården efter bjälkar men hittade
inga. Han förstod mycket väl, vad som fanns bakom den mot skick
och bruk väl igenbommade logdörren, men vågade inte försöka att
med våld öppna den.
Ström rasade. Gång på g å n g skickade han sina karlar att vakta
ut 0 1 Ersa men förgäves. De sågo aldrig skymten av honom. Han
var allt för slug, påstodo de. Verkliga sammanhanget var, att de
noga aktade sig för att komma i närheten av honom och hans vägar
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i skogen. H a n var bekant med dem alla och intog dessutom en
viss aktad ställning i byn.
Då intet annat hjälpte, tog Ström själv hand om saken. Han föresatte sig att ta 0 1 Ersa på bar gärning.
En dag arbetade denne som bäst i sitt hygge på kronoparken.
H a n höll på med att tälja upp några präktiga bjä 1 kar. Då kom
Ström i sällskap med sin dräng Per Anton smygande genom
skogen. De åkte skidor. P å långt håll hörde de ivriga yxhugg.
Innan de kommit så nära, att de kunde se den, som högg, råkade
Per Anton trots all synbar försiktighet åka omkull. Han föll mot
en grov torr trädgren, så att den bröts av med ett skarpt brak. 0 1
Ersa hörda bullret, slängde bilan över axeln och var försvunnen i
skogen, innan Ström hann fram.
Denne svor ve och förbannelse över den av utseendet att döma
djupt förkrossade drängen och befallde denne att ögonblickligen
jaga efter den flyende. Själv orkade han inte. Men Per Anton
vägrade. " J a g törs inte. Husbonden måste följa med. Ol Ersa slår
ihjäl mig, om han f å r tag i mig", sade han och skälvde i knävecken
på ett mycket illusoriskt sätt. (Per Anton var en stor spjuver och
därtil 1 god vän med 0 1 Ersa.) Ström svor, så att det osade svavel,
men fick inte drängen längre än nätt och jämt utom räckhåll för
skidstaven. Innan han gick, slog han en mängd stämplar på bjälkarna. Det skulle föreställa, att han tog dem i beslag.
Ol Ersa hade tagit av sig handskarna under arbetet och råkade
lämna dem kvar vid den hastiga flykten. Ström tog dem med som
bevismaterial.
Sedan Ström och hans d r ä n g kommit hem f r å n skogen, vände Ol
Ersa til'baka och fortsatte arbetet. N u hade han sina båda hästar
med sig, och innan kvällen lågo bjälkarna i gott förvar inne på
logen. Stämplarna täljde han bort.
De där handskarna försvunno några veckor senare ur Ströms
gömmor. Per Anton stal helt enkelt undan dem och bar dem till
Ol Ersa. Då denne inte ville kännas vid dem, sade Per Anton:
" J a g har hittat handskarna. Vem som rår om dem, vet jag inte,
men här lämnar jag dem." Sedan talades inte mer om den saken.
0 1 Ersa fortfor att köra bjälkar till Umeå så länge det lönade
sig. Han blev dock varken åtalad eller förlorade något virke genom
beslag.
En av bönderna i byn, Per Ningsa, (Nilsson) ansågs tjänstgöra
som spion och rapportör åt Ström. Att detta kunde ha sina vådor,
fick han erfara på följande sätt.
Ström hade en dag på Säveträskåsen tagit n å g r a bjälkar i beslag.
För att historien med Ol Ersa inte sku 1 le upprepas, hade han låtit
köra dem till Per Ningsas gård.
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Följande natt vaknade denne vid ljudet av kraftiga yxhugg. H a n
steg u p p och tittade i fönstret. Ute på gården stod en ovanligt storväxt kvinna och högg djupa skåror i en av bjälkarna. H a n blev en
smula svag i knävecken men tog mod till sig och ämnade smyga
sig ut för att se den där kvinnan på närmare håll. Men bäst han
stod och fumlade med stocklåset på förstugudörren, träffades denna
utifrån av en tung stockända med sådan kraft, att låset rycktes loss,
dörren f!ög upp och han själv kastades baklänges långt inåt förstugan, där han blev Tiggande hälft bedövad.
Sedan han kvicknat vid, kravlade han sig tillbaka in i stugan.
H a n hade förlorat lusten att gå ut men vågade sig p å att försiktigt
hålla utkik i fönstret, och såg då, att ytterligare två kvinnor kommo
f r a m på gården och hjälpte till med att förstöra bjälkarna. Sedan
kvinnorna huggit av dem på flera ställen, lastade de stumparna på
Per Ningsas nya präktiga timmerstöttingar, surrade om lasset med
hans kättingar och sköto det utför den branta backen ned mot älven.
Av farten fortsatte det ut i den öppna strömfåran och försvann utför
forsen. Innan de gingo sin väg, kastade de som avskedshälsning ett
par vedträn in genom fönsterrutorna till Per Ningsa.
Hela byn visste, att Per Orspojkarna rådde om bjälkarna, och att
det var de, som förstört dem samt på samma g å n g tagit hämnd på
Per Ningsa för hans tjänstvillighet mot Ström.
Baggbölebolagets och dess tjänstemäns metoder att tvinga bönderna väckte naturligt nog stark förbittring och kunde endast till
en tid användas med f r a m g å n g . Bolaget kom i vanrykte, och slutligen, någon g å n g på 1860-talet, råkade det ut för en process,
som väckte ett oerhört uppseende över hela landet. Saken utvecklade sig på följande sätt.
En dag lade myndigheterna, säkerligen efter angivelse, beslag på
ett parti virke om ett par hundra timmer, som bolaget hade liggande
på Umeälvens is i närheten av Lycksele. Det var knappast köpt i
god tro, men saken torde för baggbölingarnas del ha varit utagerad med förlusten av timmerstockarna, om de inte begått en dumhet.
Sedan isen smält undan, förvarades det beslagna virket i vattnet
inom en bom vid älvstranden. Då timmerflottningen drog förbi,
blev bommen avhuggen, så att stockarna blevo fria, följde med
strömmen och blandades bort bland bolagets timmermassor.
De båda flottcheferna, den förut omtalade Jonas Ström i Granön
och Pelle Nordström i Västerhiske, misstänktes för att ha låtit
öppna bommen. Det blev åtal. Politiken kom med i spelet, och ett
väldigt rabalder började i pressen. Det avlägsna Lycksele kom med
ens i medelpunkten för hela folkets intresse.
Bolagets ägare, Handelsbolaget James Dickson & C:o i Göteborg, skickade två framstående jurister till rättegångsbiträden åt de
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anklagade. Regeringen fann nödigt att sända upp en särskild
representant att följa rättegången. Alla större tidningar hade sina
referenter ute.
Rättegången blev inte så sensationell, som man väntat, men ändå
fylldes tidningarnas spalter av långa referat under feta rubriker.
Sensationspressen har väl också sällan hittat en fetare bit.
Det av bröderna Dickson ägda, av kronan privilegierade bolaget
köper i massor f r å n kronans skogar stulet virke, klår bönderna och
skövlar hänsynslöst skogen!
Fäderneslandet hade i ett av sina nummer på första sidan en karrikatyr av Oscar Dickson. Han framställdes åkande på en timmerkälke över en stor välta stulet timmer. Ström och Nordström tjänstgjorde som dragare.
En nidvisa med refrängen: "Bara det finns pengar i Dicksons
p u n g " sjöngs med förtjusning landet runt.
Under rättegången nekade de anklagade till allt, vad som lades
dem till last. Sutligen erkände ett av vittnena, att han utan order
och utan att någon annan visste om det huggit av bommen och
släppt ut timret. Han hade gjort det av rent okynne för att reta
länsmannen.
Emellertid bevisades det sedermera, att Ström vid den avlöning,
som kom näst efter händelsen med bommen, gett just den arbetaren
en tia extra, "för att han varit snäll".
Ström måste nu med ed
värja sig mot anklagelsen att ha gett arbetaren order att öppna
bommen. Både Ström och Nordström blevo frikända. Arbetaren
fick ett kortare fängelsestraff.
Baggbölingarnas maktställning rubbades inte genom processen.
De köpte även i fortsättningen olagligen avverkat timmer, närhelst
tillfälle gavs, fastän det möjligen skedde en smula mindre öppet.
Likadant gjorde alla andra uppköpare inte endast under Baggböles
glanstid utan även betydligt senare. Den allmänna meningen stämplade det inte som ohederligt att förse sig med vad man kunde f r å n
kronans skogar. Kom länsmannen och lade beslag på virket, kunde
det vara en svår olycka — man förlorade kanske en hel vinters
arbetsförtjänst — men innebar intet förnedrande.
Den stora kampanjen mot Baggbölebolaget gav dock ett bestående resultat. Vårt språk fick två nya ord, baggböla och baggböleri, som uttryck för skogsskövling och allehanda mer e^er mindre
ohederliga skogaffärer.
Efter det myckna talet om olaglig skogsavverkning bör jag kanske för undvikande av missförstånd understryka, att bönderna naturligtvis först och främst höggo f r å n egna skogar och i allmänhet
endast, när dessa tröto, gingo över på kronans mark. Och då de,
stödda på gammal hävd gjorde detta, ingrepo myndigheterna vid
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denna tid, årtiondena närmast efter 1850, högst ogärna.
Länsmannen visste t. ex. mycket väl, att Ol Ersa, Per Orsa med flera
höggo bjälkvirke på kronoskogen, men han lade sig inte i saken, då
han inte tvingades genom direkt anmälan. Även då åta 1 ade han sällan. Han nöjde sig vanligen med att lägga beslag på så mycket
av virket, som han kom åt.
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G A M L A

D E G E R F O R S - O R I G I N A L
Av ARTUR OLOFSSON.

I.

STRÖMMEN I GRANÖN.

Baggbölebolagets skogsinspektor och flottchef Jonas Danielsson
Ström, vanligen kallad Strömmen i Granön, var på sin tid en av
Degerfors sockens mest inflytelserika personer.
Han var född å r 1825 och kom år 1855 inflyttande till Granön,
där han f r å n första stund förstod att göra sig gällande. Han var en
kraftigt byggd man med stram militärisk hållning. Sin skolning
hade han fått som soldat vid Västerbottens regemente, där han stigit
till korpral. Någon finare hyfsning hade han inte, men kvinnorna
älskade, och männen beundrade honom. Utrustad med ett skarpt
huvud, en ovanlig arbetsförmåga och stor människokännedom var
han en synnerligen duktig bolagstjänsteman. Om hans verksamhet
såsom sådan hava vi talat något i annat sammanhang.
Inom Degerfors berättas ännu en mängd historier om mannen.
N å g r a av de mest karaktäristiska återges här nedan.
Ström hade alltid stora mängder spritdrycker hemma. Brännvin köpte han aldrig i mindre partier än ett 100-kannors fat åt
gången. P å sina resor hade han alltid med sig en kagge delad i
tre rum. I det ena fanns konjak, i det andra brännvin och i det tredje
punsch. Kaggens innehåll använde han flitigt i sitt umgänge med
bönderna. Han vann också stor popularitet genom sin frikostighet.
Själv använde han inte sprit i vardagslag och drack aldrig så
omåttligt, att han förlorade kontro'len över sig själv.
Det roligaste Ström visste var att supa andra människor fulla.
Sedan lurade han dem att begå dumheter och drev grovt gyckel med
dem. Till och med hans vänner kunde ibland bli utsatta för detta
slag av skämt.
Pelle på Näset hörde till hans vän- och umgängeskrets. Honom
spelade han en g å n g följande spratt.
Det var just under strängaste våranden. En morgon gick
Pelle ute på åkern och bredde ut gödsel, och hans gumma var i
ladugården och skötte om korna. Då kom Ström åkande i sin gigg
på väg till Umeå. Han ropade till Pelle: "Ställ ifrån dig dynggrepen, och kom hit, så skall du få en sup." Denne var inte hårdbjuden. H a n s gumma kom just ut ur ladugården klädd i en ytterst
smutsig, av ålder grönaktig kofta. Båda fingo upprepade gånger
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smaka ur kaggen. Snart voro de tämligen glada. Då sade Ström:
" F ö l j mej nu en liten bit på vägen!" "Ja, men bara ett litet stycke",
tyckte de, för de skulle genast vända tillbaka och fortsätta arbetet.
P å gården stod en gödselkärra. Pelle spände för den, lade bakbalken ur skäppan tvärs över denna och satte sig upp jämte sin
gumma. Och så bar det iväg genom byn. Först åkte Ström stor
och ståtlig i sin fina gigg, och efter kom det äkta paret skumpande
i gödselkärran, båda en smula påstrukna, långa och skrangliga,

Jonas Danielsson-Ström i Granön.

smutsiga och klädda i sina sämsta kläder. Det var en syn, som
var pengar värd. Näsborna skrattade årtionden senare, så snart
saken kom p å tal.
Först på tredje dagens afton kommo Pelles tillbaka, ångerfulla
och skamsna, med värkande huvuden och ganska ömma i en annan
kroppsdel.
Ström hade hela tiden hållit dem i'ständigt rus och på så sätt
kunnat ta dem med sig ända till Brån, där han hade en släkting.
Detta blev en dagsresa. Ännu en dag hade han behållit dem där.
Först på tredje dagens morgon hade han börjat tröttna på nöjet och
släppt dem.
Detta streck störde inte vänskapen mellan Ström och Pelles.
Sedan de ordentligt nyktrat till, tyckte de själva, att det hela var
ett gott skämt.
Västerbotten.

6.
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I "slarvstan" mellan Tegsnäset och Granön bodde en gammal
soldat Öman, vanligen kallad gamm-Öman eller Dontn. En gång
fick Ström tag i Öman, bjöd honom hem till sig och bestod honom
ett grundligt rus. Kalaset slutade dock med att värden utan orsak,
bara för nöjes skull, gav sin gäst ett kok stryk och kastade ut honom.
(Sådant hände ibland stabilare karlar än Dontn.)
Gubben tog sig så småningom hem till sin gumma. Denna tvättade blodet av honom och fick honom i säng.
Hon ämnade emellertid ta en smula hämnd på Ström. Tidigt
följande morgon uppenbarade hon sig i hans hem och berättade
under förtvivlade snyftnngar, att hennes gubbe dött under natten.
" J a , " sade Ström torrt, "det var då för väl, att jag hann göra upp
räkningen med honom i går kväll."
Hon var en dålig skådespelerska och han för slug.
Det var rast. Ström satt och pratade med sina arbetare. Då
märkte han, att en av dem hade splitternya kängskor på fötterna.
H ä r fanns ett tillfälle att driva med karlen. Plötsligt utbrast h a n :
"Vad sitter du och skubbar dej f ö r ? Är det lössen, som biter d e j ? "
"Inte skubbade jag mej", försvarade sig karlen. "Joho, det gjorde
du," vidhöll Ström. "Det märker du aldrig, du, som är så lusig, att
du har löss till och med i skorna." Karlen protesterade. "Vi håller
vad om en krona," fortfor Ström. " J a h a " , sade den förre och rev
förargad av sig skorna.
Nu tog Ström slidkniven och skar sönder plaggen i bitar, för att,
som han sade, komma åt att ordentligt syna dem på insidan. H a n
hittade naturligtvis inga löss.
Sedan han ansåg sig ha karvat sönder skorna tillräckligt grundligt, förklarade han, att han tyvärr förlorat vadet och slängde läderlapparna jämte en krona till arbetaren, som stod där i strumpfötterna lång i synen. Först nu förstod denne meningen med det
hela.
Betecknande för miljön är, att skämtet ansågs särdeles lyckat, och
att ingen av mannens kamrater reagerade mot detsamma. För en
fattig arbetare var dock förlusten av ett par nya skor rätt så kännbar.
En g å n g råkade dock Ström sin överman. Det var Stark-Nils
Petter. Denne var som f r a m g å r av namnet känd för sin ovanliga
styrka. Den lugne och säkre bonden var en av de få, som inte
krusade för Ström. Denne önskade stuka mannen och ville dessutom
gärna veta, hur stark han verkligen var. Han lejde därför två bröder, tattare och ökända slagskämpar, att ordentligt kringklappa
Nils Petter. De skulle få 10 kr. och ett ordentligt rus vardera, om de
lyckades.
De började med att bjuda Nils Petter på brännvin. H a n tog en
sup eller två men vägrade sedan att smaka mera. Detta togo de som
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anledning att börja gruff. De överöste honom med smädelser, men
kunde inte bringa honom ur fattningen.
Slutligen rusade båda samtidigt på honom, men han, som uppfattat en förväntansfull glimt i Ströms ögon, slängde angriparna
ifrån sig lika lätt, som om de varit ett par vantar. D ä r p å grep
han Ström för bröstet, lyfte honom på rak arm och dängde honom
i väggen, så att det knakade i hans knotor. "Det är du, som ställt
till det här," sade han. Ström bleknade. " K ä r e grannarsfar, släpp
mej!" bad han. " F ö r s t å r du inte skämt?" Nils Petter ställde den nu
så ödmjuke översittaren på golvet och gick lugnt sin väg.
Ström förstod att uppskatta ett redigt karlatag och visade sedan
städse Nils Petter all aktning och hänsyn.
En av Ströms döttrar gifte sig med Per Ersa i Granön, vanligen
kallad Per Ersa på Näbben. Ström gjorde bröllopet åt sin dotter.
Brudsängen reddes, fastän det var mitt i smällkalla vintern, på
Ströms uttryckliga befallning, som ingen vågade trotsa, i en liten
skrubb under vindstrappan i sommarstugans kalla förstuga. Där
låg brudparet.
Per Ersa har själv berättat den för arten av Ströms skämtlynne
särdeles belysande historien.
Ström var gift och hade flera barn. Folkhumorn kunde dock,
troligen inte alldeles utan skäl, döpa tre av g r a n n a r n a s hustrur
till Bo(d)strömska, Lo(g)strömska och Lun(d)strömska, och det
påstods, att han med den äkta mannens goda minne gjorde den
vackra f r u Lisa Lundgren i Högbo sin kur. Hon vistades stundom
hela veckor i Ströms hem och intog då den plats, som rätteligen tillhörde husmodern, under det denna fick nöja sig med en tjänarinnas
roll. Äktenskapet hölls då som nu högt i ära bland vår västerbottniska allmoge, och friheter i f r å g a om detta brukade bedömas synnerligen strängt. Ströms anseende tycks dock inte ha lidit någon
skada. De gamla, som känt honom på närmare håll, beundrade i
honom en äkta storsvensk kraftkarl, och de talade ständigt med
aktning om honom utan ett spår av klander.

II.

'N J A N

GUSTAF.

Den lilla, gråa hopkrympta gubben kom knogande med sina
slöjdalster. I skinnsäcken på ryggen hade han några träslevar, en
skål och ett par mjölktråg. I handen bar han en bunt kvastar eller
en knippa vridna vidjor. Priset på en kvast var 3 öre eller ett
kornbröd. Vidjorna kostade 1 öre stycket, och en slev eller skål 12
skilling.
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Ibland hände det, att någon spjuver låtsades vilja pruta med
honom och sade: "Tolv skilling för den här sleven är ändå bra mycket, men f å r jag den för 25 öre, skall jag köpa den." D å blev gubben mäkta förgrymmad och gjorde sig beredd att gå. N ä r skämtaren då skyndade sig att sticka slanten i näven på honom, utbrast
han glad: " D u spjuckel ju bara. Hejna jär'n tolvskilling". Han
kunde aldrig lära sig det konstiga systemet med kronor och ören.
Jan Gustaf lade ned en otrolig möda på sina slöjdalster men allt,
som gick ur hans händer, blev ytterst klumpigt och därtill snett,
vint och skackt på alla möjliga och omöjliga sätt. E n så enkel sak
som ett mjölktråg var helt enkelt oanvändbar, om man inte hyvlade
om det. H a n fick dock sä 1 ja, vart han kom, och ofta därtill ett mål
mat, ty alla visste, att han knogade och slet till det yttersta för att
kunna reda sig och slippa "komma på sockna".
H a n s grannar, tegsnäsborna, buro också mycken mat till honom.
Dels tyckte de, att det var synd om honom, dels var det för dem
en hederssak, att ingen f r å n deras by skulle behöva ta emot fattighjälp f r å n socknen. Länge var han också byns ende i egentlig
mening fattige.
N ä r han slutligen blev så orkeslös, att han inte kunde reda sig
ensam i sin stuga, måste dock fattigvården till sist ta hand om
honom. H a n var då omkring 80 år gammal.
Jan-Gustaf var svagt utrustad både till kropp och själ, men han
hade ett förnöjsamt sinne. Svält och umbäranden hade han prövat
på mer än de flesta ,och det ville inte säga litet på den tid, då varje
svagår betydde hot om allmän hungersnöd. Om sina vedermödor
berättade han med en viss humor utan en skymt av klagan el'er
missnöje.
Johan Gustaf Andersson var född 1818.
Jan Gustaf

berättar.

Följande ljudbeteckning har använts:
ö närmast samma ljud som ö i order bönder;
l tjockt 1;
n tjockt n,
w engelskt w.
Hä va e storswagår. Ja, hä va inna/z ja gifte me ve a Kajsa. J a g
å nager ar löskara låg hele vintern te skojen å koke pottaska. Hon
va billi de åre, å inte räntene (gick det undan) heller na myttje för
oss, för ve hadd ingen hest, sä ve gatt (måste) bära å dra ihop pöttaskven sjölven. Int fick ve smaka söv/e na mang gang, men ve höll
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oss då gusslåne ja mejn, brö å kakun höll ve oss då, sä hä gick
rejnt ut bra.
Ve bodd ti'n änjesladu som hä va nalta (en smula) myrhöj ti.
Ve stöft (stoppade) igen störst såta (springorna) ve höj, men
småen fick va, för höje rack (räckte) int dell. Ve skull ha nånting
å ligg ti å. Hä va'n storkall vinter, å stunöm dro ä ju nalta kallt
på dem som låg nermest vägga, men ve ture öm å låg där nan
natt var, sä hä gick då riktit bra.
H ä va'n g a n g a Kajsa å jag hadd vyre etter'n timmerstack som
ja hadd hoggi på kronskojen ti Hjemtja/n. H ä va strax fyre påsk
å e bra skaraför. Ve hadd vyre opp seda ha/v 4 men vegen va lang
å timmerstacken va tong. Ve gatt wil tjettöm. Stunöm fasne lasse
å ve fick bäns (arbeta) läng, innan ve kömme oss lös. Då ve kömme nedi byn, hadd so/a hinne brano långt oppa himmeln,
å skaran to på bära dåi/t.
Å då ve sku över körkvegen sä
braka framstöttingen görang (igenom) på ejn si om vegen å bakstöttingen på den anra sia. J a trampe, å ja vräda, (bände med en
spak) å kälinga hon s/ejt å dro, men ve kömme int borti flättjen.
Lasse hä sto där hä sto mitt över körkvegen. .
Då kömme'n herrkar kören. Han gatt stig borti. Hä va jägmästarn. Han köxe först på timmerstacken å seda på kälinga å
meg. "Varför ha je timmerstacken j e n n a ? " sa'n. "Ve ska ha'n
nea ån, men han ha fasne för oss, å ve få'n int borti flättjen," sa
ja. " N å vana komma je ve'n d å ? " fråge'n. " J a , ha höggi'n på
kronskojen", for ä borti me, (for det ur mig) innan ja hinne täntj.
Han köxe på oss en g a n g dell åsä gick 'n ti s/ean ätter stämpelyxa
å s'o på stacken. " J a ska no jetta ta'n i beslag, sa'n.
Nu to a Kajsa på grin. " J a jär h u n g r u " , sa a, "å ve ha ingen mat
hjem. Ve sku köp mjö/e för hä ve fick för timmerstacken." Då to
jägmästarn opp en riksdaler å ga oss. A Kajsa gick te Nings
Pers å köft mjö/e. Hon koke grötn, å ve åt.
'N J a n Gustaf var mycket fredlig men råkade dock vid ett tillfälle i slagsmål. Därom brukade han berätta på följande sätt.
" N Karl Forsberg i Gra/zön å jag hadd köft en kann brännvin
i lag. Ve söjp nästan en hel dag å to på vara brano p/äga. Forsbergen ha ju då/it e ö/sinn, å han sätte dell å o vettes på me. Ve to
på smågantes (knuffas) å delle s/ut bare dell å slöss. Hä bar å
utet gö/ve, å där låg ve läng å kullre. Ib/an va han öva nå å ib/an
jag. Ingen å oss tappe å ingen vann, men ja vejt inte höre hä for,
innan ve s/ute. H a n b/ödd då han".— N Jan Gustaf hade bitit sin
motståndare i näsan.
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III.

PALMKVIST PÅ NÄSLAND.

Han kommer åkande skidor efter landsvägen med alldeles otroligt saktfärdiga glid. I samma långsamma takt rör han sig både
i gott före och i dåligt. Det röda helskägget lyser på långt håll.
"De' ä' Palmkvistn på Näsland", säger åskådaren leende.
Det är kronoj ägaren Palmkvist, som är ute och bevakar sitt
distrikt Detta går ofta till på ungefär följande sätt.

Kronojägare Anders Palmkvist i Näsland.

Han åker efter landsvägen f r å n Näsland de 14 kilometerna ti!!
Granön. N u är han trött och tar in hos sin gode vän Nings Jansa.
Där blir han gästfritt mottagen och på alla sätt omhuldad. Dagen
går, och han blir bjuden kvar över natten. Följande morgon äter
han en bra frukost och fortsätter sedan efter landsvägen "öppet
ån". Kommen in på kronoparken fortsätter han utan onödiga
avvikelser f r å n den banade vägen så långt, han utan större överansträngning orkar, och vänder så tillbaka till Nings Jansas. Där
ligger han ännu en natt. Tredje dagen skidar han hem till Näsland med gott samvete efter väl förrättat värv.
Denna långsamma takt gjorde, att ryktet om Palmkvists annalkande gick mycket snabbare än han själv. Den som då tilläventyrs var ute på kronoparken i olovliga ärenden, hann i god tid
sätta sig i säkerhet.
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Vid ett tillfälle råkade dock Palmkvist ut för missödet att taga en
syndare på bar gärning. En granlid, som härjats av skogseld, stod
ful! av den präktigaste torrgran. N å g r a bondgubbar togo sig
för att h u g g a ned den där i och för sig nästan värdelösa skogen
och köra hem den till ved. Att hygget låg på kronoparken bekymrade dem inte det ringaste. Ingen var rädd för Palmkvist.
Så en dag kom budet: "Palmkvistn är hos Nings J a n s " . Följande
morgon var dock en av gubbarna, Ol Jongsa, så djärv, att han
fortsatte arbetet. Alla de andra höllo sig försiktigtvis hemma. Han
beräknade, att Palmkvist inte skulle åka så långt som til! det ställe,
där avverkningen pågick.
Man visste, var han brukade vända.
Emellertid var det ypperligt skidföre, och Palmkvist råkade, utan
att han märkte det, åka förbi den vanliga vändpunkten. Snart kom
han till en nyligen uppkörd avtagsväg, som gick inåt kronoparken.
Märkvärdigt! Han följde vägen och träffade snart 0 1 Jongsa, som
kom med ett väldigt vedlass.
Til! sin ledsnad måste Palmkvist anmäla honom till åtal. 0 1
Jongsa förrådde inte sina medsyndare och fick ensam betala hela
kalaset. H a n litade på att kamraterna skulle efteråt skjuta till var
och en sin andel av de dryga böterna. Men när han satte detta i
fråga, blev han utskrattad. "Den som bär sig så dumt åt, bör få
böta. Skada bara, att det inte blev mera", tyckte de andra.
En morgon på vårvintern, då Palmkvist gjorde sin lilla utfärd
f r å n Nils Jansas, träffade han en pojke, som bar en tung knippa
orrar över axeln. Fåglarna voro tydligen fångade samma natt i
snaror på någon spelplats. "Det var fasligt, vad du fått många
f å g l a r i dina snaror i natt", tyckte kronojägaren. " J a , se här", sade
pojken och visade stolt f r a m sin knippa. "Vad heter d u ? " fortsatte
förhöret. "Rudolf". "Och din p a p p a ? " " 0 1 Anersa". — Pojken fick
behålla sitt byte.
P å kvällen sade Palmkvist till Nings J a n s a : "I morse träffade
jag en av 0 1 Andersas pojkar. Han bar en stor knippa orrar men
hade inte en aning om att han var ute i olovliga ärenden, och han
var så g! ad över sin fångst, att jag inte nändes taga den ifrån
honom. Men hälsa f r å n mej till 0 1 Andersa och säg, att han
hädanefter, då hans pojkar går att vittja sina snaror, alltid skickar
med en säck att bära fångsten i. Det är trevligare för mej att slippa
se, vad de bär, om jag händelsevis skulle råka stöta ihop med dem".
Palmkvists sätt att bevaka distriktets skogar berodde, av allt att
döma, inte endast på maklighet och obenägenhet att stöta sig med
folk. Troligen hyste han i al! hemlighet den för en kronoj ägare
något olämpliga men dock mycket mänskliga uppfattningen, att en
fattig bonde inte gjorde någon dödsynd, om han på kronans mark
bröt några tjärstubbar, försåg sig med ett lass torrtall till ved eller
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en skrinda asplöv till foder. Allt detta var ju för kronan praktiskt
taget värdelösa saker. Råkade en eller annan timmerstock följa
med var ju inte heller skadan så stor. Olaglig skogsavverkning i
större skala förekom knappast vid denna tid.
Palmkvist var intelligent och kunnig men allt för ömhjärtad för
denna onda värld. Man drog nytta av hans beskedlighet men
aktade honom föga. De för sitt skämtlynne bekanta granöborna
kallade honom en lång tid "Ny-landsvägen", emedan han med en
för honom ovanlig energi arbetade för byggandet av en landsväg
efter Umeälvens dalgång f r å n Vännäs till Lycksele. Vägbygget
dröjde, men slutligen bar Palmkvists med fleras ihärdighet frukt.
I början av 1890-talet kom arbetet i gång, och då tystnade begabbarna.
Palmkvist avled hastigt den 25 mars 1915. Han var ingen duktig
kronojägare men efterlämnade minnet av en sällsynt finkänslig och
god människa.
IV. 'N J A K O P A N E R S A .
'N Jakop Anersa var inte vacker. H a n s av ett långt okammat
hår och en tovig brun skäggkrans omramade ansikte var vanställt avdjupa ärr och starkt krutsprängt. Näsan var tillplattad. E n a
ögat var borta. D ä r det hade suttit, bar han en stor rund plåsterlapp.
Han hade en gång i sin ungdom under arbete med stensprängning i en fors råkat bränna av ett sprängskott för tidigt. Därvid
hade han fått ansiktet och ena handen illa söndertrasade.
Trots den till hälften obrukbara handen redde han sig utmärkt
även i det tyngsta arbete, och det deformerade ansiktet inverkade
inte på hans humör.
Han var den styvaste, jag någonsin hört, i att på rak arm sätta
ihop historier. H a n kunde sitta en hel dag och på det mest trovärdiga sätt berätta om de otroligaste upplevelser. Alltid spelade
han själv huvudrollen, men ingen, som kände honom, tog anstöt,
ty i det verkliga livet var han sanningskär och anspråkslös.
Min far, 'n skräddar Olle, kunde också berätta men hade inte
'n Jakop Anersas förmåga att dikta. De båda voro goda vänner.
D å 'n Jakop Anersa kom till vårt hem och slog sig ned på vedlåren, kunde vi bereda oss på en rolig eftermiddag. Gubbarna berättade i kapp, far långsamt och eftersinnande men uttrycksfullt och
humoristiskt, 'n Jakob Anersa livligt och fantasifullt.
J a g minns särskilt en söndagskväll f r å n min barndom. Far och
'n Jakob Anersa hade suttit och berättat hela eftermiddagen och ut
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på sena kvällen. Klockan närmade sig tolv. Mor hade för ett par
timmar sedan försvunnit bakom dunssängens förlåt. J a g låg i
samma sängs övre våning men hade luckan öppen och höll mig
vaken för att höra på de roliga historierna. F a r hade eldat två
kvällsbrasor i den öppna spisen och sedan stängt spjället. Nu
började han så småningom kläda av sig det ena plagget efter det
andra, til 1 s endast skjortan och kalsongerna återstodo. Han väntade, att 'n Jakob Anersa skulle ta detta som en vink om att det
vore sängdags. Denne gick också i sakta mak mot dörren. Han
drog på sig hundskinnshandskarna och lade ena handen på dörrgrepen. Nu trodde jag, att nöjet var slut, lät ögonlocken falla
igen och sov. Vid ett-tiden vaknade jag till för ett ögonblick. Båda
gubbarna sutto nu åter vid spisen. Då 'n Jakop Anersa stod vid
dörren och skulle gå, hade han börjat en splitter ny historia, som
var så intressant, att far klätt på sig, lagt på en ny brasa och bjudit
kvar gästen för att få höra slutet.

W Jakob Anersa

berättar.

H ä va'n gang meda ja va bån. Ja va int, mer än te sextant åre,
ja dell gagne va ja ju lika go som en full kar. Brått'n möra for ja
ått Åtmyr ätter'n höjskrin. Ja kömme dit å trampe ti skrina hä,
som bara gall, (gick) å la på'n röga, (råge) som va gode lasse bara han. J a räfse å skrina (skrindan) å stängt ladudöra, å sä bar ä å
hejmöver. Vegen gick e långt e löjt (stycke) etter isn på Säveträskbäcken, Hä va e gott e för, å hestn to på smålöjp å se sjö/ven. Ja låg
å maga oppa lasse å höll just på tynj å (somna) då hä tvärbraka
del, å hestn å skrina låg nedi bäcken. J a s/ängt me oppa iskantn.
Int bruk ja val försätt, (rådvill) men nu sto ja där å visst int' nan
utveg. Om höstn, då bäcken fröjs igen, sto'n swa/backfull, (bräddfull) men seda hadd vattne sjonke önna, å nu hängt isn söm e tak
mer än en aln ovanför vattne. Hestn å lasse låg nedi som en d j u p en
grov. Hä va just sä pass, att ja nådd peta opp selaknappa, då ja la
me å maga på iskantn å tåpe (sträckte mig) de värste, ja könne.
Hestn vart ju lös f r å n lasse, men hä hja/t inte myttje. Int könne ja
hja/p opp en, å inte var'n se ta opp se sjö/ven heller. No kappkute
(sprang ikapp) ja ve hunn på den tin om hä bar dell, men hestn
sku hinn frys ihjä/ e par gang, meda ja sprant ätter hja/pa, för, söm
je vejt, var ä långt hjem. Då ingenting anne va å göra, sno/ (kastade) ja å me vema/nströja å la i veg. Men ja hadd inte hönne
mer än en 50—60 steg, sä var ä alldeles söm, öm nagen sku ha
roft (ropat) ätter me. Ja snodd me å såg dellbaka. Då vart ja
vis'n stor'n bjärk, söm sto å lute nalta ne mot bäcken mitt för
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hö/e, där hestn låg. " J a gett frest", tänkt ja. J a gick dellbaka å
to tömma borti selan. Lycka var ä, att hon var alldeles ny. Sä sprant
ja öppet bjärka å böjd ne a. Hon nådd just fram dell hestn. Nu
bann ja vä tömma fast bjärktöppen ti selan. Seda s/äft ja å. Bjärka
rette opp se å löfte opp hestn borti hö/e. H a n hängt sä pass
högt, att bakhoven just nette (snuddade) ve snön. J a lösa lös
hestn å löfte seda opp skrina sammaless. Nu var ä bara å sätt för
å kör igen.
Då ja komme hjem, såg dem ingenting, för hestn hadd hinne
törkes, å skrina va sä hart trampe, att vattne int hadd ränt in tia.
Ja ta/a heller aller öm ä för nagen förrn mang å r etteråt, seda
ja hadd vorti gammal kar. J a ha allti vyre rädd, att hä sku höres,
söm öm ja ville skryt."
Släktskapen med Münchhausens historier är påtaglig. 'N Jakob
Anersa hade dock tämligen säkert inte ens hört talas om den
mannen.
" H ä va'n gang, då ja kö/ e lycksellass. Ja kömme ått Wila sejnt
öm kwälln å sku ligg te Lil!-Jankes, men då ja sku vattn hestn
fanns ä int'n vattutår nermare än nea ån. Hinkämre hadd folie
nedi källa. 'N Jank å bägge pojka va bort, å no vejt je höre k/omrut
(valhänta) kwinnfa/ka jär vä töcke denna. Int hadd dem fått opp
ämre, å int to dem fäll ha freste så myttje heller. Söm ja ha sagt,
sä var e sejnt, å ja tänkt: "Hestn gett få bäres dell ått mör/zem. Då
få ja fäll ta å kör ätter'n vattufo/ nea ån".
K/ocka na ha/vfem om möran steg ja opp å sku se till hestn. Då
tänkt ja: Hä va no na, att ja sku getta kör nea ån. Ska ä inte könna
gå på na vis å få opp ämre?" H ä va k/art e må/zskin om möran,
å då ja köxe nedi källa, såg ja, att hon va kringöm en tie a ' n djup.
Å grevento, låg int ämre där å f/öjt vä böttn opp.
Nu gick ja e wärv kringöm gå/n för att lejt me nånting å ta opp
ämre vä. Då vart ja vis'n stor'n järnskostötting, söm sto lute mot
föjsväggen. J a to stöttingen å hängt'n bakersti k/ompen på hinkf/ygeln. Seda spänt ja tag te hinkstanga vä vinsterhana, gjo/t
mä sä tong, söm hä gall, (gick) to me fakta å höppe mitt nedi källhöle. Hä bar å enda ne dell vattne. Men lycka var ä, att stöttingen
hitte på å vara alldeles lagömt tong, sä att just då snodd ä öm.
Hä va just sä pass, ja hinne n a p p tag ti ämerslagga vä högerhana.
Ämre va tongt, inna« hä s/äft vattne, men hä fa/d vä, för je ska
vetta, att ja ha vyre hanwass. Men då ja såg opp, såg ja, att hä
hängt fullt vä langa issick/inga (piggar) kringöm källhöle. Dem
denna hadd ä int vyre bra å få göning ska!In. Men ja sparke ti
öms källhusvägga å raga sä fint, att ja int sä pass söm nette ve
kanta, då ja for opp gö/zing hö/e.
Just i desamma steg Lill-Jankes kälinga uta bron. Hon sku te
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föjse å stil först må/e. Hon vart sä rädd, att hon skridd dell å dönte
å ars (sin bak) å vart sitten mittå farstudörabäcken. (tröskeln). Ja
låsse ingenting öm utan to på sätt fast ämre på kroken. Då hört ja
höre kälinga to på skratt oppa bron. " J a s s å , jär ä du, Jakop
Anersa," skridd a. " D u hall på skräm live borti me, ditt Guss
söndastraff. J a trodd, att hä va sjö/vestn, söm komme söm e skött
opp borti källa."
Hä va'n gang, ja va te langf/yttinga, (timmerflottningen i stora
älven). Ve hadd just kömme ti Harrselfarsn. Hä jär'n fali f a r s för
f/yttninga. Han jär full vä småho/ma, å stejnu jär'n, sä hä bruk
bröta där alldeles olick/it (förskräckligt).
Ganga denna var ä bröta nästan värre än vanlit. E j n å brötana
låg sä i! dell, att Strömmen, ja hä va på den tin, då han va f/ottchef,
trodd, att ve sku getta lämnen. Si brötan låg mot'n stejn alldeles på
fallkantn. J a sto å såg på brötan en bra stunn. Delle slut sa ja:
"Int kön ve lämn en töcken lillbröta. J a ska ta å peta lös'n". " J a ,
men du f å göra de på eget answar", sa Strömmen. " J a " , sa ja,
" h ä gör ja".
J a to två kamrata dell hja/pen. Dem fick ro me översti brötan
å dit gick hä bra å komma se. Sen sku dem sitt där å hall håpen å
vänt på me. De förste brötan to på röres, sku ja sprang oppför'n
å hopp nedi håpen, å dem sku ro i lann. J a kömme nea stejn å to
på vräda (bända) mella na stacka. Men ja hinne armest (knappast) böre, sä komme hele brötan å gick mitt över stejn. Nu var ä å
rör föttren. J a sprant för brinnande live, men timre gick sä fort, att
ja kömme inte borti flättjen. Då hele brötan hadd gått förbi
önner föttren på me, sä sto ja där på tomstejn (bara stenen) ytterst
på fallkantn. Stejn va litn, å vattne sköAi just över'n. Neaför me
kokäse å råme farsn. Att frest å ro ätter me, där ja sto, hä hadd
vyre å dräpa se.
Ja såg höre kamrata sto å fundere på höre i gussrise dem sku bära
se åt för att få da ti me. Å ja fundere jag å men int na läng. Hä
va int sä värst långt te nermest lanne, å vattne va sä stritt, att hä
lyst alldeles blåswart. " H ä si sä stadit ut, att hä bär me no," tänkt
ja. Å sä sätte ja båshakastanga mot åböttn å höppe de längste, ja
könne, å seda sprant ja på vattne tri langa steg, å sä va ja i lann.
Vattne va sä hart, att hä bar me, men int fick ja wil läng på
stega.
Nu to Strömmen opp p/ånboka å ga me 10 riksdaler å sä sa'n:
" J a ha vare Fottchef i snart 30 år men allri förr ha ja sitt en f/yttjar, söm ha gått på vattne."

91

92

TURISTRESOR

OCH

FORSKNINGSFÄRDER

I FORNA DAGARS

VÄSTERBOTTEN.

III.
E N RESA I D E G E R F O R S

1817.

Av H. M.-PALMGREN.

I denna årsbok för år 1930 publicerade undertecknad under ovanstående huvudrubrik en översikt över märkliga resenärer i Övre
Norrland f r å n tiden 1680—1860. Bland namn, som där anfördes,
var även Friedrich Wilhelm von Schubert, vilken bereste dessa
landsändar åren 1817, 1818 och 1820.
Schubert var teol. professor vid Greifswalds universitet, och
huvudändamålet med hans långa resor i Skandinavien f r a m g å r av
det vetenskapliga verk som han publicerade 1820—1821 under
titeln "Schwedens Kirchenverfassung und Unterrichtswesen" (Sveriges Kyrkoförfattning, och undervisningsväsen).
Men S. hade under sina resor icke ensidigt ägnat sin uppmärksamhet åt de problem, som rörde kyrkolag och undervisningsväsen. Jämsides med sina forskningar på dessa områden förde han
vidlyftiga anteckningar om allt som överhuvudtaget frapperade
honom i det främmande landet. Folktro och folksed, levnadssätt,
näringsliv, ekonomiska och sociala förhållanden av allehanda art
ha i honom en intresserad iakttagare.
Vid återkomsten till hemlandet och efter publicerandet av sitt
vetenskapliga resultat f r å n de omfattande resorna tager han itu
med bearbetandet av sina resedagböcker. Resultatet blev ett betydande arbete i tre digra band, som under titeln "Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland, Finland und Ingermanland" utgavs
åren 1823—1824. Arbetet utkom i svensk översättning åren 1823
— 1825.
Andra delen av detta verk har undertiteln "Resa genom Norra
Sverige och Lappland" och omfattar icke mindre än 676 sid. oktav.
Skildringen börjar här i juni 1817 i Uppsala, över vilken stad
norrlandsfärden begynner. Resan g å r i fortsättningen den gängse
ruten, kustlandsvägen via Gävle, Sundsvall, Härnösand till Umeå.
I Västerbottens residensstad inträffar S. den 17 juni.
Om Schuberts uppehåll i Umeå 17—19 juni 1817 har jag närmare berättat i min tidigare uppsats. (Västerbotten 1930 sid. 104
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—105). Denna g å n g skola vi följa von Schubert på hans färd till
Lappmarken.
F r å n den 19 juni och intill månadens slut fortsätter professor von
Schubert sin resa f r å n Kinnbäck upp till Haparanda, därifrån han
åter vänder söderut. Den 10 juli passerar han Skellefteå, den 14
Bygdeå, och inträffar följande dag åter i Umeå, där han börjar vidtaga förberedelser för resan till Lappland, härvid understödd av bl.
a. landshövding Edelstam.
Två vägar stodo att välja på: över Vännäs—Granön, som väl
var den bekvämaste, om ock längsta, eller också vägen över Hissjö,
Rödå, Degerfors. Schubert beslutar sig för den senare.
Redan efter en halv dags uppehåll i Umeå gör resenären uppbrott. I förbifarten stannar han ett par timmar som gäst hos kontraktsprosten Hambrasus i Backen.
Vägen mellan Hissjön och Tavelsjön är dålig, men naturen vacker. Tavelsjö gästgivaregård är utmärkt, ehuru allmogen i trakten är ganska fattig. Mellan Tavelsjön och Rödå blir vägen bättre.
" T j ä r u n g n a r " röker litet här och var utmed vägen. Många av bönderna i denna trakt ha blivit rika på tjärbrännning. " E n bonde i
Fällfors skall på detta sätt hafva samlat ett kapital på 90,000 Rdr.
Bko, hvilket här anses som en stor rikedom. Också finnas bönder
t. ex. i gästgifvargårrden i Degerfors, som äro ännu rikare." Dock
betalades en tunna tjära på denna tid med endast omkring 3 Vo
Rdr. Bko.
I Neder-Rödå gästgifvargård stannar S. över natten. " H ä r såg
jag en tröskmaskin med tvenne hjul, som sattes i rörelse av en häst.
Ladan var fullkomligt fyrkantig. Aflånga lador äro eljest mera i
bruk."
Redan vid halv femtiden följande morgon är S. åter i kärran, och
tre timmar senare gör han sin entré i Degerfors kyrkoby, där den
80-årige prosten Saedenius, hjärtligt emottager honom. Degerfors
pastorat var på denna tid det minsta i Västerbotten, räknade endast
1,500 invånare. "Dess träkyrka byggdes 1769 på 30 bönders egen
bekostnad, utom de bidrag lika många nybyggare dertill giorde.
Hela kostnaden utgjorde ungefär 400 R:dr. B:ko."
I Degerfors slutade körvägen. I fortsättningen gällde det för vår
resenär att taga sig f r a m på de obanade rid- och gångvägar, som
utmed älven slingrade sig f r a m genom de stora skogstrakterna
kring lappmarksgränsen. En av dessa vägar var redan vid denna
tid utstakad som landsväg, ehuru någon verklig vägrödjning ännu
icke kommit till stånd. Det var alltså vägen över de tre dåvarande
gästgivaregårdarna Hjuken, Ekorrsele och Ekorrträsk. Schubert
väljer den andra av de två möjligheter, som stodo till buds: vägen
över Tegsnäset, Lillsele, Tuggensele och Tandsele.
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F r å n Degerfors har S. sällskap med Degerforsprostens son,
magister Saedenius. Ytterligare en person sluter sig till sällskapet: en femtonårig, fattig flicka f r å n Åsele Lappmark. — "Spetälskan . . . hade förfärligt vanställt henne, så att hennes anblick
väckte största medömkan. Hon kom f r å n Umeå der hon varit i
Lasarettet, och återvände nu med kronskjuts över Lycksele till sin
födelseort, så mycket som möjligt kurerad. — Denna sjukdom hade
för några år tillbaka äfven utbrett sig till Degerfors socken f r å n
Åsele dit den blivit öfverförd f r å n Norrige, Man inrättade genast
ett eget kurhus i Granön för sådana sjuka, och lyckades att fullkomligt utrota smittan . . ."
Fem timmar, frånsett ett besök i en fäbodstuga, den enda människoboning resenärerna mötte på vägen mellan Degerfors och
Tegsnäs, drog denna besvärliga 2 milsvandring på "en smal halsbrytande skogsväg, tillsperrad än af ofantliga stenar, än af trädrötter, än gående utför höjder ner i branta stup, än öfver breda,
steniga bäckar, än öfver moras eller kärraktiga skogsängar. Man
kan endast färdas derpå till häst, om denna är van dervid. Försöket att nyttja kärra är förenat med lifsfara, och man vågar det
sällan." —
Äntligen klockan 7 på aftonen äro våra vandrare framme i
Tegsnäset. En f r å n Lycksele kommande köpman, som S. här råkar,
har ett för honom nedslående budskap att meddela, nämligen att
lapparnas sammankomst, som S. avsett att få bevittna, blivit utsatt
att äga rum redan följande söndag ända uppe i det 20 mil f r å n Lycksele avlägsna Tärna. Inseende omöjligheten att hinna f r a m på de
få dagar, som stodo till buds, beslöt S. att taga resan till Lycksele
något makligare i fortsättningen. Detta så mycket mer berättigat,
som han ännu drogs med sviter av en uppe i Norrbotten genomliden förkylningssjukdom.
H a n vilar över natten i Tegsnäshärberget "i en stor sängkammare, på snygga sängkläder under en fårskinnsfäll" som kom väl
till pass under den kalla julinatten. "I samma rum voro flera sängar
med gardiner och enl. landets sed försedda med skåp." — "Bondgårdarna härstädes äro bygde i fyrkant och hafva en fri plats i mitten. Det förnämsta huset har tvenne stora sal-lika rum med en
kammare; ett annat har ett större och ett mindre r u m ; ett tredje
boningshus finnas stundom äfven . .
" E n av bönderna i Tegsnäs
är tillika soldat vid Vesterbottens regemente."
Halv 7 på morgonen den 17 juli stiger Schubert och hans följeslagare ombord på en " h å p " för att uppför den strida Umeälven göra
återstoden av resan till Lycksele. Efter en halv mils väg passeras
Granön, en denna tid av 12 bönder och 2 soldater bebodd by, "där
vårråg och korn växte förträffligt." — "Men förebrår Granöns invå-
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nare otjenstaktighet, tredska och begär till starka drycker, och, som
det synes, ej utan skäl", tillägger resenären i förbigående, utan att
närmare angiva skäl för beskyllningen.
Efter sex timmars rodd landa de båda resenärerna på eftermiddagen i Lillsele, ett enstaka nybygge, grundlagt av en kolonist f r å n
Piteå.
Detta lilla hem i ödemarken hade på ett fruktansvärt sätt gästats
av olyckan. Hustrun och två av de nio barnen — ursprungligen
hade barnaskaran varit fjorton — voro döda i scharlakansfeber."
Alla i huset hade insjuknat, äfven kreaturen af vanskötsel. De kvarlevande voro nu emellertid åter tillfrisknade."
Nästa station på vägen är Tuggensele, bestående av två nybyggargårdar och beläget just på lappmarksgränsen. En måltid av färsk
harr med sås av grädde, kornmjöl och färskt smör, jämte mjölk
och tunnbröd smakar resenärerna förträffligt i en av dessa gårdar.
Rodd av sin värd fortsätter S. och hans följeslagare redan samma
afton färden till Tandsele nybygge, inköpt och bebott av en Anders
Holmgren och hans hustru, även ägare till Aborrträsk. I Tandsele
togo de sitt kvarter för natten.

Utsikt från överrödå över Vindelälven.
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Gammal sommarladugård från Manjaur, Degerfors.
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Kongl. M a j : t s Befallningshafvandes i Westerbottens höfdingedöme utslag uppå Anders Perssons och Olof Kungsmans ifrån
Tegsnäset och Degerfors socken ansökning, att som sökanderna uti
utslag af den 2:dra april 1818 uppå Nybyggaren Nils Hanssons
ifrån Skifsjön anhållan, att få idka Fiske uti Saltmyrsjön, blifvit
ålagd att styrka deras vid Syneförrättningen år 1817 gjorde protest
angående rättighet till Fiske uti bemälta sjö, så förmanas de att en
sådan rättighet skal vara desto påtagligare, som sökanderna enl.
Konungens Befallningshafvandes utslag af den 13 april 1761 och
Tingsrättens den 26 mars 1772 derpå följde fördelning emellan
Skifsjö-Nybyggare och Jon Zackrisson i Tegsnäset blivit berättiVästerbotten.

7.

07

gade att emot Femton marker torra Gäddor enskilt begagna fisket
uti Lilla Ramsjön, Saltmyrsjön och Stora Strömsjön, hvaremot
Skifsjö-Nybyggaren fått tillstånd att för Tio marker torra Gäddor
bruka fisket uti Skifsjön, lilla Strömsjön och Gåssjön; och som
sökanderna enligt kronofogdens qvitto betalt 1817 års Taxa så yrka
de, att vid deras i laga ordning vundna rättighet få blifwa bibehållne, samt att angränsande måtte vid ansenligt vite förbjudas, att
dem deruti minsta intrång tillskynda.
Gifvet å Lands Contoriet i Umeå den 12 jan. 1819.
*

Alldenstund af Konungens Befallningshafvandes Utslag den 13
april 1761 och Tingsrättens Domboks Utdrag den 26 mars 1772,
befinnes, att Jon Zackrisson i Tegsnäset fått tillstånd att idka
enskildt fiske i Saltmyrsjön, med flera, emot därföre Stadgad Taxa
Femton marker torra Gäddor, om enl. företedt qvitto blifvit betalt,
för den skull kan väl Nils Hansson i Skifsjön icke få rättighet att
uti detta fiske deltaga, så länge dessa åtgärder icke blivit ändrade,
Men då Fisket är krono till sin natur, kommer, så väl om de sjöars
uplåtande, som sökanderna begagna, som de sjöar Skifsjö-Nybyggare innehafva, att vidare förordnas, derest icke vederbörande, inom
en månad efter detta utslags erhållande, kunna med Skatteläggnings Documenter eller Andra handlingar styrka deras befästade
lagliga äganderätt.
Den med detta utslag icke åtnöjes äger att inom fyra månader
efter härav erhållen del, hvarje månad till trettio dagar räknat, sina
besvär uti Höglofl. Kongl. Cammar Collegium ingifva, bifoga ock
då besvären giltigt bevis hvad tid det af Utslaget undfången är, om
de skola emottagne varda.
Är och dag som ofvan.
Af
Schmidt.

II.
Tjärkontrakt

från

Tegsnäset.

Till Handelsman Hofwerberg förbinda vi oss undertecknade
Tegsnäs Byamän att årligen hädanefter, år 1805 undantagit, försälja all den tjära vi tillverka å af egne som krono skogen, deremot
bemälte Handlande tillåter oss å krono Allmänningen bryta tjärutorrved, och till tjäru tilverkning gagna Stubbar Rötter Ljudträn,
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vanväxlingar och Torrträn samt utan afräkning av Stubböres afgift
betalar oss efter det i orten gångbara priset. Med föregående betalningsvilkor förklarar jag Johan Samuel Hofwerberg mig nögd, och
lemnar härmedelst Tegsnäs Byamän tilstånd, att begagna Stubbar
Ljud och Torrträn samt vanväxlingar till tjärutilverkning af de
Norrfors anslagna krono-allmäningstracter så vida de uppfylla
ofvanskrefne förbindelser. Tegsnäset d. 18:de october 1804.
Joh. Samuel Hofwerberg
König Jonsson

Pehr Jonsson

(Bom.)

(Bom.)

Pehr Pehrsson

Nils Petter Olofsson

den äldre
(Bom.)

(Bom.)

Pehr Pehrsson Hedström
(Bom.)

Såsom vittnen underskrifva:
And. Rundquist

Petter Renholdt Rehn

FÖRTECKNING ÖVER UPPSATSER,
helt eller delvis behandlande Degerfors' socken som tidigare
publicerats i årsboken Västerbotten.
Sid.
Arg.
47
"Lokalt veto i Degerfors 1840.
1922
En hundraårig byaordning från Degerfors.
59
Vaggvisa från Degerfors.
201
1924—25
286
Spåklemmets jägarbedrifter av A. A:son Grahnén.
»
110
Den äldste i Degerfors av Helmer Grundström.
1926
202
Folkvisa från Hällnäs.
J5
266
Svenska växtnamn i Degerfors socken av G. Fridner.
1927
70
Folkvisor uppt. i Degerfors av I. Ingers.
Vittrasägner från Åmsele.
205
yy
213
Tvenne Västerfcottensoriginal av A. Olofson.
»
163
Folkvisa från Degerfors uppt. av G. Fridner.
1928
1929
90
Gamla läkemedel, övertro och ordstäv uppt. av G. Fridner.
92
Tjärbränning och tjärtunnetillverkning uppt. av Ingr.
»
Pettersson.
97
1931
Barnrim, ramsor och skämtvers uppt. av Ingr. Pettersson.
1932
Visan om "älskaren vid gluggen" uppt. av Ingrid
106
Pettersson.
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SOLDATLIV I VÄSTERBOTTEN FÖR 100 ÅR SEDAN
Några

bilder från

1830- och

1840-talet.

Av B. E. FORSOREN.

Korpralskolan

å

Bygdeåborg.

Vårsolen leker över den mäktiga Skinnarbyslätten. Det är islossningens tid, och tranornas skrikande höres f r å n de små isfria blåvakarna i den stora bäcken, som genomströmmar dalgången innan
den tömmer sitt vatten uti Dalkarlsåvikens famn nere vid Svartägern och Borgarhamnen. Söderut blänka Bygdeå kyrkas vita
väggar mot skogens mörka bakgrund; och i nordväst på åsens
stigning glittrar det i fönstren på det röda gårdsparti, som utgör
kaptensbostället Bygdeåborg.
D ä r residerar chefen för Bygdeå kompani, kaptenen m. m. F r a n s
Franzén, och dit styra vi våra fotsteg i den f a g r a men kyliga vårförmiddagen.
Medan vi skrapa våra skosulor mot det färska granriset vid
dörrbäckenet, höra vi ett monotont surr av mansröster tränga ut
genom väggen. Det låter som läxläsning vid en småbarnsskola,
fastän tonen är djupare. Och förklaringen möter oss, när vi stiga
in i kompanichefsboställets rymliga sal och expeditionsrum.
Ty där har kapten Franzén arrangerat sin privata korpralskola.
Vid enkla långbord och på omålade träbänkar sitta uniformsklädda personer av olika åldrar fullt upptagna med läsning, skrivning och räkning m. m. Vid ett mindre bord i salshörnet sitter
kompanichefen själv, och framför bordet står en ung fältjägare,
tydligen underkastad förhör i inlärt lärostycke. Det är under
brinnande lektion vi inträda.
Kaptenen nickar välkomnande, och med en inbjudande gest mot
en ledig stol fortsätter han sitt påbörjade förhör. Det för ett ögonblick avbrutna surret fortsätter likaledes, och nu höra vi hur det
blandas med grifflarnas raspande mot skiffertavlorna samt gåspennornas skrapande mot de sträviga gråvita pappersarken. Lektionen
lider mot sitt slut. Och sedan eleverna avtroppat efter vederbörliga ställningssteg vid dörren, få vi samspråka med den gemytlige kompanichefen och skolläraren in spe.
Den ärade läsaren förstår nog att vi leva i fantasins värld. Men
det är en fantasi ur verkligheten. Ty jag har tillåtit mig förvandla
de gamla orderpunkterna i "Ordres Bok vid Bygdeå Compagnie"
— till levande bilder.
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Och jag lyfter på det fördoldas slöja för att bakom förlåten hämta
stoff till dessa bilder ur sekelgamla vardagsförhållanden "på roten".
Den bålde kompanichefen meddelar hur han funnit den teoretiska utbildningen på sitt kompani vara i stort behov av uppfriskning.
Och hur han redan vid detta sitt första försök — att på egen
bekostnad söka ordna med en nödtorftig undervisning med små
medel och i enlighet med principerna vid arméns korpralskolor —
rönt förståelse och anslutning.
Icke mindre än 14 stycken — de flesta f r å n hans eget kompani
och av olika grader — hade anmält sig och arbetade nu som frivilliga elever.
Men det gällde att hava tålamod, ty den gemene soldatens skolutbildning stod på låg nivå.
H u r kapten Franzéns uppoffrande skolarbete uppskattades framg å r ur nedanstående avskrift av Nådigt Brev till "General Befälet
uti 6:te Militär-Districtet."
"Sedan till Kongl. Maj:ts Kunskap kommit att Capitaine F.
Franzén wid Kongl. Westerbottens Fältjägare Reg:te den 1 :sta
dennes innom Regementets Stånd öpnadt en Läro-anstalt, hwarest
kostnadsfri underwisning lemnas i de ämnen, som för Corporalskolorna inom fjerde Militär Districtet äro antagna, samt att denna
undervisning nu begagnas af 2:ne Under Officerare, 2 Tjenstbara volontairer, 1 Spel i Nummer, 1 Corporal samt 8 Vice Corporaler och Fält-Jägare, har Kongl. M a j : t härmed velat i Nåder
förklara Dess höga tillfredsställelse öfver Capitaine Franzéns
sålunda gifna wackra prof på "utmärkt Nit för tjensten; äfwensom
öfver Under Officerarnes och den öfriga här ofwan omförmälde
personals på detta sätt ådagalagda berömvärda h å g för widsträcktare kunskapers inhämtande; Och är det Kongl. M a j : t s Nådiga
vilja, att denna skrfwelse Sättes på Regements Orderne.
Enligt Kongl. M a j : t s Nådiga befallning öfwerlemnas härjemte
14 exemplar af de för berörde Corporals-skolor f r å n trycket utgifne Läro courser, som skola utdelas bland Capitaine Franzéns
elever.
Stockholms Slott den 27 Aprill 1839.
P å Nådigaste Befallning
C. Lovisin.
t. f. General Adjutant för Arméen.
/ Clas Munk."
Detta var ju ett hedrande omnämnande, fastän man kan tycka att
höga vederbörandes erkännande kunde tagit sig frikostigare uttryck.
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Emellertid synes kapten Franzén själv känt tillfredsställelse
med sitt oegennyttiga arbete, ty han säger i sin "Compagnie Ordres
den 26 april 1839" att han "Under den 22. dennes till vice Corporaler utnämnt Fältjägarne N :ris 34 Star och 53 Falck, hvilka under
nämnde dag wid min privata Corporal Skola undergått Corporals
Examen och erhållit betygen Försvarliga."
Provianter ing.
Vid gärdesgården, som utgjorde exercisfältets gräns norrut mot
Gumboda bys ägor, låg proviantmagasinet eller "proviantboa".
Ett rödmålat hus — mittemellan loge och lada — med svarta
dubbeldörrar och svarta luckor för de gallerförstärkta fönstren.
Dit transporterade vår dåvarande leverantör, handlanden Conrad
Schildt i Umeå, sina varor med foror efter kustlandsvägen eller
efter den smala skogsvägen f r å n Gumbodaholmen, dit de fraktades
sjöledes med Urnan, Thule eller Vesterbotten.
Färskt kött och smör upphandlades dock vanligen f r å n byarna
inom Nysätra socken.
Det är provianteringsdag.
Dörrar och fönsterluckor stå på vid gavel och i magasinets inre
sysslar den rödmosige gästgivaren Lindström i Gumboda by med
förarbetena, under det att "gubben Conrad" med sin glänsande
lornjett granskar fakturor och rekvisitioner, konfererande med den
rödmosiges broder, förrådsförvaltaren Lindström, även han rödskäggig och bred.
Snett över fältet nalkas i sakta mak kompaniernas provianteringsgrupper.
Bakom hästen med "långflakan" skrider i högtidlig begravningstakt handräckningsmanskapet.
De värnpliktiga äro — trots den gassande solens värmande strålar — iförda långa, grova handräckningskappor. Dessa kappor äro
kvarlevor f r å n g å n g n a tider.
Svartgröna och med ståndkragar i olika färger, Långa ärmar
och med skörten nästan ned till fotlederna.
Somliga lära vara minnen av ryska f å n g a r f r å n 1808 års krig.
Redan deras bärande under den gravitetiska marschen, verkar
svettdrivande på den fundersamma "chatten", som har skäl att
reflektera över deras nödvändighet, men som med den värnpliktiges jämnmod sannolikt tänker: "Hä jä fali väl som hä ska' vara"!
Omsider stanna de olika fororna framför magasinets solvägg.
Hästarna börja mumsa ur de framlagda fodersäckarna eller
hötapparna, medan svansarna nästan vifta i takt för att hålla undan
de av solvärme och matlukt ditlockade spyflugorna.
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Det för tillfället lediga manskapet lägrar sig å den bruna gräsvallen, och snart äro skrattsalvorna i gång.
Soldathumorn sprudlar, och den ena historien efter den andra
levereras, medan snusdosorna langas kring och mullbänkarna lagras bakom underläpparna.
Men inne i magasinet är arbetet i full gång.
Första kompaniet har börjat hämta sitt — och dagkorpralen för
ett strängt regemente både med sina pojkar och med den rödmosige
utlämnaren.
Det gäller att sätta fart på de förra och kontrollera den senare.
Den stora vågen gnisslar, vickar och dignar i sina grova rep, när
de amerikanska fläskstyckena hopas på dess plan.
De rostiga järnloden fälla utslaget. Dagkorpralen granskar
vikterna, svär ett tag över att "Linströmmen hav snål-vugi", kasserar ett stycke, som är allt för gult i kanten och så — fatta de värnpliktige var sitt stycke, lägga det framför sig på den fett- och saltglänsande kappan och vagga ut till långflaken, där stycke på stycke
dänges ned med en lättnadens suck.
Samma procedur äger rum med ärter, bröd, salt och "pären",
emballerade i säckar. Samt oststycken och smörklimpar.
Så är det sillens tur. De ej allt för rena händerna dyka ned i
silltunnorna, och näve efter näve upphämtar de saltlakedrypande
västerhavs läckerheterna, av vilka somliga mistat sin silverfärg i
den härsknande laken.
De svarta hinkarna, som degraderats f r å n sin värdighet som grytor under kokgravarnas och "gammkokhusets" dagar, fyllas och
utbäras likaså till sina platser å flaken.
Men en trappa upp sitter "gubben Conrad" med sitt svettglänsande anlete och utminuterar med förrådsförvaltarens tillhjälp de
finare grejorna.
Där doftar det av Medelhavets och Indiens kryddor. Och där
provianteras kaffe, socker, gryner, sviskon, peppar, kanel och lagerhärsblad samt sirap.
Det gäller att se upp och ha ögonen med sig, så att ej en och
a n n a n "chatte" hinner knycka ett sockerstycke eller en "Chocklabit" till begärets tillfredsställande.
Allt under det papperspåsarna ifyllas, utvägas och transporteras.
Så klaras långflake efter långflake medan solen steker, flugorna
surra, svetten rinner och den sköna doften av allt blandat tränger
ut ur magasinets skrymslen.
Omsider skrida de förnöjda handräckningsgrupperna åter över
"hejja".
Och kompaniskrubbarna mottaga krigarlivets nödtorft till portionering och fullkomnande i "koken".
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Den, som å Gumbodahed varit med om proviantens tillagning
först i kokgravarna, sedan i det öppen-spisade kokhuset och därefter i det nya ångkokhuset, ansåg nog att steget till det sistnämnda
var en beaktansvärd förbättring ur alla synpunkter.
De i sanden nedgrävda kokgravarna — där kopparkittlarna puttrade över granvedens sprakande lågor, vars rök allt efter vindens
växlingar slog kockarna rätt i ögonen och ej så sällan satte sin smak
på "Kronrätterna" — hade ju stora olägenheter, särskilt när vädrets
makter voro ogunstiga, och regnet bragte de svärande kockarnas
tålamod till bristningsgränsen.
Men Krigarlivets poesi blandade sig då med ärtgrytornas doft —
och även om den i allt inträngande gumbodasanden ibland gnisslade, när fläsket eller "Kronkakun" tuggades, var man ej så " g n e t noga" utan tog det lugnt.
Krigarens hunger kryddade maten och man var ej bättre van.
Så inrättades det s. k. "gammkokhuset". Väggarna voro ju tunna
och taket ej alltid så tätt, men det var dock något vindskydd, och den
öppna spisen, där kokkittlarna hängde i sina krokar över brasan,
var ibland riktigt inbjudande.
Men det oundvikliga sotet satte nog sin stämpel både på omgivningen och kockarna.
N ä r slutligen ångkokhuset stod färdigt i lägrets mitt, bakom
baracklinjen, ansåg man att ett stort mål var nått i förbättrandet av
såväl hygien som aptit.
De stora pannorna, de glänsande maskindelarna med sina kranar,
ventiler och termometrar, ingåvo beundran, och den lätthet varmed
maten kokades utan sot eller ögonsvidande rök, var "oherrans fint".
I början var det nog litet krångligt innan maskineriet inlärdes.
Jag minnes en dag, när jag som jourhavande officer kom gående
över lägrets baksida.
J a g fick höra ett väldigt liv och rytande f r å n kokhuset, och ett
tu tre såg jag hur en beväring med stake i handen kom dansande
ut genom serveringsluckan i väggen, omedelbart åtföljd av kökskorpralen 102 Solmans dånande tillrop: "Kalv-djävle deg, ska du
sätt spakan på säkerhetsproppen, så hela kokhuset går åt fanders!"
P å min tillfrågan meddelade den förgrymmade Solman, att
"chattfan hadde stucki grytskrapan på säkerhetsventilen, når denna
börje hoppa då ångtrycke vart för h ö g t ; Han kunn ju ha sprängt
panna i luften!"
Ja, så farligt var det ju inte, men respekten för apparaten gjorde
att Solman "slängde ut'n göning lucka".
Det skulle nog vara rätt nyttigt ur många synpunkter om de värnpliktige, som nu för tiden med uttryck av ovilja draga på sig "lum-
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pen", hade fått pröva på knektlivets vedermödor för en 50 å 75
år tillbaka i tiden.
De klaga nu vid minsta bristfällighet, och ändå f å de sin utspisning m. m. under de fina, bekväma kokhusens tillvaro, med kvinnohänder som ordna servering o. d., i dekorerade matsalar och å porslinsservis samt genom kokvagnar under fältmanöverns dagar.
Varken mathallar eller matsalar funnos för manskapet å Gumboda hed.
Ännu så sent som år 1897, då den till regemente förvandlade
jägarkåren för alltid flyttade f r å n Gumboda, sutto knektarna och
förtärde provianten vid omålade träbord å lösa bockar, under bar
himmel, samt ur skålar och tallrikar av bleckplåt.
Borden, bänkarna och marken invid kokhuset, där borden stodo,
blevo så småningom inpyrda av fett, och när den sydliga vinden
medförde och blandade doften f r å n avträdena med mat- och flottlukten, då rådde i solvärmen en odör, som var allt annat än parfymartad.
Delvis likartade förhållanden ägde även rum under regementets
kantonering i två år å Nyby i Vännäs, med matborden å Skojarbacken.
Och först sedan Vännäs läger tagits i bruk, fick Västerbottningen
— förutom av allt annat bekvämt — även njuta av mathallar med
brunmålade bord och bänkar samt tänk — porslins-servis!
Straff.
Det är en söndagsförmiddag i februari 1811.
En kall nordanvind stryker efter Kolabodaåns dalgång förbi Fröbäckens skogsparti och uppför åsen vid Nybyn, där Nysätra gråbruna kyrka dominerar med sitt snöbetäckta torn och tak.
Det lider mot gudstjänstens slut.
Ångan står vit genom den gläntöppnade tempeldörren, när någon
brådskande bondmor smiter ut före slutpsalm och kungörelser för
att skynda hem till spisbrasan, kaffepetter och köttsoppan.
De tunga, släpande tonerna av blandade mänskostämmor förkunna att utgångspsalmen som bäst ekar mot de frostklädda tempelväggarna.
Och en stund därefter strömmar kyrkomenigheten ut i det fria.
Gudstjänsten är slut.
I hundskinnspälsar, skinnluvor och "snöhämtare" pulsa gubbarna f r a m efter den nyskottade, halvt igendrivna kyrkvägen och
förena sig med de välombonade kvinnorna och barnen, som med
psalmböckerna i de vantskyddade händerna söka hålla styr på de
för nordanvinden lekande "hilk"- och schalsnibbarna.
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I slutet på folkströmmen blänker det till då och då.
Det är vintersolens återsken mot metalldelar, som tillhöra vapen
och paraddon å en trupp soldater.
Mörkhyade, mustachprydda män i svartgrå kapotter och tscakåer.
En avdelning ur Bygdeå kompani av Wästerbottens regemente, som
har "lilla kyrkoturen".
Menighetens blickar vändas med undran mot truppens åtgöranden, ty på ett barskt kommandorop gör den halt vid den ur snötäcket uppstigande mörka "pålen".
Och de, som av nyfikenhet lockas till väntan i vinterkylan, få
snart förklaringen.
Ty ur en närliggande kyrkostuga närmar sig en liten grupp,
vars egendomliga utstyrsel tilldrager sig berättigad uppmärksamhet. Först tvenne beväpnade krigare och mellan dem en halvnaken man, iklädd "Lifstycke af Läder, fodrat med Ludit skinn och
så gjort att det försvarar Maga och Bröst." Axelbladen äro fria.
Bakom denna g r u p p skrider en uniformsklädd person, bärande
säck och rep.
H a n s allvarstyngda anlete angiver vikten av hans ämbete. Det
är regementsprofossen, som har att fullgöra sin straffande
befattning.
Soldat N:o 48 Ståltz vid Bygdeå kompani skall undergå 'spörisstraff för fylleri, slagsmål och liderligt uppträdande vid sista
höstmarknaden här i Nybyn.
Delikventen framföres till pålen. Profossen framtar sina risknippen ur den öppnade säcken.
Sedan den skyldige med repets tillhjälp uppdragits å pålen, följa
profossens kraftiga slag till anbefallt antal.
Blodstrimmor stelna i kölden, och den slagne stönar då och då,
när rappen träffa de sårade delarna av ryggen.
Genom åskådarnas led g å r ett mummel av medömkan, men någon
reflektion över straffets stränghet höres inte, ty tidsandan är hård,
sinnena kärva, och lagen är till för att bestraffa.
Exekutionen är slut. Delikventen nedtages och återföres till den
värmande kyrkostugan. Kommandoropen eka mot kyrkans väggar, och truppen marscherar till samma stuga för att göra sig i
ordning — till två timmars skidexercis. Men den åskådande
menigheten drar sina färde d e l s till hemmen å kyrkoplatsen d e l s
till olika kyrkostugor, där kaffepannorna snart låta höra sina puttrande toner, och där Pålle stampar i stallspiltan under fårskinnsfällen och liksom känner på sig att han snart skall trava mot
hemmet.
*
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På

koleravakt.

Under sommaren 1831 började rykten om kolerans härjningar
i Ryssland och Finland tränga till det svenska landet.
Myndigheterna blevo väckta och vidtogo sina åtgärder.
Och till dåvarande chefen för Bygdeå kompani av Kongl. Westerbottens Fältjägare Regemente, Capitain Fr. Georgie, ankom med
" J ä g a r p o s t och Fjäder i sigillet" den 15 augusti en regementsorder
av den 10:de, som bland annat meddelade "att i händelse Militärbevakning erfordras, till förekommande av communication f r å n
Finland, i avsikt att förhindra Colerasjukdomens inträngande i
Riket, sådane må genast på Krono Betjeningens eller Quarantäns
Befälhavares reqwisition utlämnas, uppbryta och avtåga till distinationsorterna, utan föregående anmälan, hvarken hos Reg:ts
Chefen, eller M a j o r s Expeditionen".
Dagen efter, eller den 16 augusti på morgonen inträffade även en
civil stafett, vilken medförde anhållan f r å n karantänsbefälhavaren,
tullförvaltaren Holmberg i Ratan, om erforderlig kommendering av
militärbevakning dels i Ratan dels å Wänskären utanför Gumbodaholmen i Nysätra socken.
Och nu blev det brådska å f j ä r d e kompaniexpeditionen å Bygdeåborg med order och instruktioner till avsett manskap samt med
dess beväpning och utrustning.
Till Ratan ilbeordrades Corporal 10 Norman jämte 4 fältjägare
och till Wänskären Corporal 81 Moa med 3 fältjägare.
Vid kompanitrossboden skedde utrustningen sedan erforderliga
gevär med skarpa patroningredienser hämtats f r å n sergeant Moritz
vid förrådet å Gumbodahed.
Och med "förkortade gevär", 10 st. skarpa patroner per man —
"väl insydda i Linne till dess conservering" — samt karbinflintor,
jackor och byxor av grönt kläde, tscakåer, kapotter, ränslar, mattornistrar, kopparflaskor, 1 par skor, 1 par strumpor och 1 skjorta
per man, avtågade respektive kontingenter till sina bestämmelseorter.
Den 17 augusti var militärbevakningen på sin plats i Ratan;
och den 19 rodde Wänskärsgruppen i av kronobetjäningen anskaffad båt till sitt ogästvänliga bevakningsställe.
Geom sagde myndighet erhöll varje man 10 sk. b:co per dag till
sitt livsuppehälle. Ratangruppen hade dessutom fri inkvartering
samt båt med segel till sitt förfogande. " F ö r den å Wänskären
stationerade commenderingen har Krono Länsmannen i Socken,
Olof Mejman, ej besörjdt om inqwartering oagtadt fiskarehus å det
omnämda Skär finnes att tilllgå". Olika föllo ödets lotter! Men
tack vare tillgången på roddbåt, kunde knektarna å Wänskär över

107

den 3 kilometer långa Bottenhavsvägen uppehålla förbindelse med
fastlandet — när ej böljorna vräkte på för mycket.
Och så vidtog för de utkommenderade fältjägarna ett krigarliv i
fred, där det gällde att genom posttjänst och patrullering skydda de
närmaste kustområdena f r å n "Communication f r å n Finland."
Av till Chefsämbetet och majorsexpeditionen ingångna rapporter
framgå detaljer, som beröra verksamhetsförhållandena.
Den 3 september förstärktes Ratakontingenten på tullförvaltare
Holmgrens rekvisition med ytterligare 3 man.
Den 16 september ankom till R a t a n "en Gallias, hemma f r å n
Roslagen och kommande f r å n Wasa, Lastad med Salt, samt innehade 4 st. Passagerare, hvilket Fartyg blef genast afvist och seglade Söderut."
Den 24, samma månad "på aftonen ankom 2:ne fartvg till
S i k e å L a s t a g e p l a t s , kommande f r å n Stockholm, men i brist
på Sundhets Betyg måst undergå 8 dagars Quarantän, hvarför 2:ne
J ä g a r e f r å n hvardera commenderingarna i Ratan och Wänskären
nödgades begiva sig till nämnda ställe och derstädes qvarblefvo
till den 30 september."
Den 23 oktober förmärktes att ett fartyg, hemma i Finland inlupit samt ankrat vid Gumbodaholmen. 3 man av Wänskärskontingenten rodde till fastlandet för att "bevaka kusten samt förekomma
landstigning." Och redan den 25:te avseglade fartyget "utan att
någon av Besättningen fått tillfälle att komma i land."
Den 3 november fick Wänskärsgruppen åter påhälsning, ty då
ankom ytterligare ett fartyg f r å n Finland, som kvarlåg i två dygn
och bevakades av 2 fältjägare.
Och den 7 i samma månad "förflyttades kustbevakningen f r å n
Wänskären till Gumboda-Holmen."
Det troliga är ju, att förbindelsen över Bottenhavets böljor började bliva rätt osäker och riskabel.
Från kommenderingen i Ratan föreligger inga rapporter, men
fartygsbesök därstädes voro ju vanliga.
Att verksamheten varit rätt omfattande, f r a m g å r emellertid av det
förhållandet att en rapport därifrån meddelar: "Den 3 nov. P å
Landsh. Embetets Requisition af den 1 dennes lämnas Vackten tillökning med 3 man — neml. n r : 24; 27; och 30. Commenderingen
består av 1 Corpor. — 10 man."
Den bistra årstiden börjar nu göra sig gällande. Men ej förr
än den 10 december synes vinterförhållandena inträtt på allvar.
Då rapporterar nämligen kapten Georgie att "Rata hamnen är
helfrusen och hafvet belagdt med is så långt ögat ser."
Att då även koleravakterna indrogos är sannolikt, ty någon
senare rapport f r å n dem föreligger icke.
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Ja, denna lilla skiss f r å n krigarelivet i fredstid har ej kunna måla
alla de bilder, som dölja sig i jägarnes vardagsliv uti Ratan eller där
borta i fiskarstugan på det kala Wänskäret.
Men att det var en påfrestande kommendering i nära tre och en
halv månader — med den tidens bristfälliga utrustningar och primitiva förplägnads- och förläggningsförhållanden — f r a m g å r av de
ofta påkommande sjukdomsfallen bland manskapet. Under kommenderingstiden insjuknade ej mindre än 10 man, som hemforslades och ersattes med andra jägare.
Och att kompanichefen å Bygdeåborg hade ett maktpåliggande
fredsarbete med inkallelse och utrustning samt inspektion och rapporter är påtagligt. Särskilt då man betänker att han hade sin trossbod å Getgärden i Bygdeå, gevärsförrådet hos sergeant Moritz å
Gumbodahed samt sin regementschef å Gran i Piteå församling och
bataljonschefen å Böle boställe utanför Umeå.
Och brevpostjägarne fingo nog gno rätt ofta till avdelningscheferna, eller de underofficerare som förmedlade förbindelsen med
torpen och dess fältjägare.
Den ärade läsaren må därjämte betänka, att på den tiden funnos
varken telegraf eller telefon eller järnvägar, bilar och luftfartyg.
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Utsikt över Bergsbyn från folkskolan.
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Skeltefteby.

Av Fru ELSA BERGSTEDT.

I den fil av byar och samhällen som på en sträcka av 3V2 mil
f r å n Klutmarks by till älvens utlopp i Bottenhavet kanta Skellefte
äls leende stränder ligger på gränsen mellan skärgårdsområdet
och det inre fastlandet Bergsbyn eller Bergsholmen, som den
numera officiellt kallas, sedan den till Bergsbyn förlagda järnvägsoch poststationen fick detta senare namn.
Följande skildring av nytt och gammalt, bilder och text, vill i
all enkelhet utgöra en liten orientering och presentation av en bland
Skellefteå landsförsamlings förnämligare byar såväl vad anor och
hävder beträffar som med tanke på nutida skick.
Att Bergsbyn ingalunda kan anses för den minsta bland Juda
städer får man bestyrkt av siffran över invånareantalet, som dags
dato utgör 989 personer. Gamla handlingar veta även berätta,
att Bergsbyn i forna tider haft gott anseende. Så t. ex. säges den
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vid avvittringen, som i denna och angränsande byar skedde på
1780—90-talet, ha varit en av de förnämsta jordbruksbyarna, vilket
påstås ha haft den för bönderna i byn förmånliga följden, att dessa
fingo sina skiften i ett ända f r a m till havsbandet i norr, en sträcka
på ungefär 1 mil, medan de andra byarna fingo sin fyllnadsskog
ett par tre mil bort.
Bebyggelsen och odlingen torde här vara av gammalt datum.
N ä r Gustaf I i ett brev av den 21 sept. år 1540 påbjöd "en allmän
och beskedlig skattläggning" av landskapet Västerbotten vilken
säkerligen verkställdes utan dröjsmål, finnes Bergsbyn upptagen i
den första av jordaböcker som förvarats åt eftervärlden, 1543 års.
där följande bönder i "Bergiith" äro upptagna såsom skattskyldiga:
Birgittha vidua. lon Olson, Olaff Nilsson, Jakob Olson, Hindrich
Larson, Karin vidua, Oloff Ångerman, Nils Michelszon.
Dessa voro säkerligen brukare av de åtta stamhemmanen, som
tillsammans upptaga en ägovidd av 2 3 y 2 tunnland. 2 tunnor f r å n
Tuvans by blev givet ät bonden på Bergholmen som morgongåva,
och den s. k. Lundtarjan på södra sidan tillhörde att börja med
Lunds byamän men såldes av dessa till Bergsbyn.
Storskiftet genomfördes här år 1847. Detta hade till följd en
kraftig utveckling av jordbruket. Riktig fart tog denna, när byamännen år 1916 började att bygga vägar till sina utskiften. Under
loppet av 10 år ha vägar byggts för 30,000 kr. och skogen i norr
är nu genomkorsad av tre huvudvägar efter längden samt åtskilliga
tvärvägar. Medlen ha tagits ur byakassan och arbetet utförts på
entreprenad av byamännen själva. På så vis har förtjänsten stannat inom byn.
Den som har lust med en vacker skogspromenad i sol- eller månsken, kan snart komma underfund med, vad dylika företag kunna
ha till följd, där det, finns företagareanda. Här och där kommer
man vid en vandring efter de utmärkta skogsvägarna f r a m till en
glänta, som visar sig vara åker och äng med lador och allt, som hör
till. Det betyder forage för ett så pass stort antal kossor, att kreatursstocken på dessa åren ökat med 30 proc.
Bergsbyns byamän ha alltså haft tillgångar att förvalta och
tillika förstånd att förvalta dessa så, att de formerats, och blivit till
nytta. Om man i detta sammanhang skulle nämna en egenskap
hos befolkningen i gemen, som tyckes vara genomgående och alltså
måste vara nedärvd, så blir man stannade inför den icke föraktliga
viljan till och förmågan att reda sig. Bergsbyggarna ha sannerligen icke legat socknen till last. Byn har skött om sina fattiga till
allra senaste tid. Den numera avlidne, originelle och på sin tid
bekante August Berglund (Po-August) var den första person i
Bergsbyn, som har uppburit understöd av sockenmedel.
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Utsikt åt öster från Nyåkersberget, Bergsbyn.

Att byns och enskildas finanser kunnat skötas så glänsande kan
dock icke enbart tillskrivas befolkningens förmåga, utan måste anledningen till icke obetydlig del ligga i gynnsamma omständigheter.
Vi kunna då peka på läget, kommunikationerna
och
naturtillgångarna. Det är minsann icke alla byar givet att ligga så till att en
älv stryker förbi, att timret just där skall sorteras, att landsväg och
järnväg löpa parallellt med varandra och med älven och att dessa
trafikleder på sistone blivit stora ströget i det land som Gud kom
ihåg, det lyckliga guldlandet Västerbotten. Föga anade de bönder
för generationer sedan, som i sockenstugan beslöto att med gemensamma medel och krafter bryta en väg f r å n Skellefteå kyrka ned till
Ursviken, som den tiden var slutet på begynnelsen åt öster, att efter
den kostig, de gjorde farbar för sina enkla, skrapplande fordon,
skulle i en framtid en så våldsam trafik försiggå med de då inte
ens i den vildaste fantasi uppfunna motorfordonen, att denna vägsträcka skulle bli så anlitad, att den nu är länets mest trafikerade
landsväg. Men så kan det gå när det går bra och i rätt riktning,
nämligen jramåt.
På tal om naturtillgångar
må ej förglömmas det byn tillhörande
sedan urminnes tider kända, mer eller mindre utnyttjade kalkstensbrottet "norr i skogen" en icke föraktlig tillgång och inkomstkälla
såväl för enskilda företagare som för byn i sin helhet. H u r länge
fyndigheten varit känd och nyttjad är svårt att taga reda på men
helt säkert ha förfäderna sedan åtskilliga år tillbaka vetat av den
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Förvaltarbostaden och Barnhemmet, Bergsbyn.

värdefulla kalkstenen och även förstått att tillvarataga och använda
sig av den. Känt är att kalk f r å n Bergsbyn levererades till ombyggnaden av Skellefteå kyrka vid sekelskiftet 1799—1800.
Metoderna för bränningen voro naturligtvis i början primitiva.
Innan å n g a n s och elektricitetens tidevarv ännu ej randats gällde
det för mannarna och kvinnfolken att så mycket mer själva hålla
ångan uppe, om det skulle bli något av.
Hör bara, när någon av de duktiga Bergsby-gubbarna eller dito
gummorna, som varit med om att bränna kalk i de ännu delvis
förefintliga " g r o p a r n a " vid älven, talar om, hur det gick till "den
ti'n„ så måste man i sanningens namn säga. "Ja, inte fick ni ligga
på latsidan!" Så här var det:
På hösten började man med att spränga och bryta lös stenen.
Det hör till historien, att denna befinner sig under en myr, 3 km.
norr om byn. Ett lager av några alnar jord ligger ovanpå och
denna måste givetvis först avlägsnas. Vid brytningen besväras
man av det framspringande vattnet, som ständigt måste hållas
undan. Detta skedde förr i världen med enkla handpumpar.
Framforslingen av kalkstenen lär ha varit det roligaste. Den kördes f r a m till ugnarna på förvintern, och man kunde då f å se slädpartier på 8—10 foror i rad köra genom den idylliska barr- och
granskogen. Muntra och fyndiga voro även på den tiden såväl
gamla som unga, och skämtet klingade i kapp med hästarnas tjukor.
Nere vid älven lågo ugnarna eller groparna, i senare tid en S—
Västerbotten.
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Kalkugnen, Bergsbyn.

10 st., av vilka ett par ännu finnas bevarade. De övriga ha utplånats för att göra "backen" nyttig för nutida bruk, såsom upplagsplats för virke m. m.
Man var oftast två om varje " g r o p " och avbrände en ugn vardera
vår och höst. Gropen var rundad i päronform, 6—7 alnar d j u p
med raka väggar och flat i bottnen, 9—10 alnar lång, 6 alnar där
den var som bredast samt 2 alnar framme vid öppningen. Väggar
murades för var gång av kalksten och så fylldes gropen med samma
vara alltigenom. Men stopp! Det var ej att vräka ner hur som
helst. Nej, mura vackert, rakt och fint sju ugnar eller eldstäder
f r å n öppningen bakåt ända i bottnen, fyra i nedre raden och tre i
övre. Så var det att täcka med grus och redan bränd och släckt
kalk men — akta sig! E j täcka och göra för tätt f r å n början. Det
skulle ske så småningom eftersom ugnen blev genombränd. Man
behöver visserligen vara konstnär i smått för både det ena och
det andra men inte minst för att rätt kunna bränna och sköta en
kalkugn. Det f a n n s väl många, som kunde, men särskilt namnes
en gubbe, Jan Petter Berglund, vilken var styv i ena knäet men även
i konsten att sköta en kalkugn. Han fick tjänstgöra som läromästare åt de mindre förfarna.
U g n a r n a eldades med lång skogsved eller i senare tid med bakaved från verken, och det var rent otroligt, hur mycket mat de sju gapande, glödröda munnarna behövde. I 4—5 dygn stod ständigt 2
man och stoppade in ved, och innan det slutade hade mest en hel
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Kalkbrottet, Bergsbyn.

skuta gått åt. Det var att lösa av varandra, ty hett var det inte bara
om öronen utan hela lekamen. När det slutade, föllo kläderna, man
använt, samma som fnöske. Ej att undra på, när man hör att kalkstenen tål en hetta av 900 grader Celcius för att bli bränd.
Knepet med bränningen var att anpassa sig och driva hettan
f r a m å t samt täcka bakifrån eftersom ugnen brändes. Glädjen var
stor när, som oftast skedde, det intressanta skådespelet lyckats och
ugnen genomglödgats ända till "framvaidjen".
Då svalkade man sig ett tag, medan ugnen kallnade. Efter några
dagar — h u g g i igen! Släcka, rensa och magasinera! Om karlkraft nu tröt, tog man f r a m fruntimren. Det lär ha varit det värsta
av allt värst men — Gud skapte ju kvinnan till att vara mannen
behjälplig, och på den tiden var hon ännu undergiven, knöt huvudduken tätt om sitt oshinglade hår, bar vatten och tålde fräset. Kalkdammet trängde in i näsa, ögon och mun, det brände och svedde
huden, men det fick ej hjälpas — förtjänsten vinkade. Man brände
nämligen till avsalu redan i gamla tider, ja, mycket långt tillbaka.
Skutor med kalk f r å n Bergsbyn seglade till f j ä r r a n socknar i
länet, ja, till grannlänet i norr. En f r å n Piteå inflyttad bonde,
Fredrik Berglund, som var duktig kalkbrännare och dito försäljare,
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lär på en seglats norrut ha blivit borta så länge en sommar, att
han fick börja slåttern först i augusti, men han hade aldrig fått
så "mittje höij", som då, enligt sina egna ord.
Ja, roligt kunde det vara men mest besvärligt ändå och med
sämjan gick det väl någorlunda vid bränningen men litet sämre vid
försäljningen. N ä r foror eller skutor anlände för att hämta kalk,
då gällde det att hålla sig framme och få bli av med sitt. Det var
ej småsmulor kalk som på detta sätt genom en enkel, primitiv hemindustri tillverkades och försåldes. Varje ugn tog i regel 50—70
ton kalksten och gav 300—450 tunnor kalk. Priset höll sig i 90
öre—1 krona pr tunna. Hett förvärvade slantar, som dock icke alldeles utan avbränningar stoppades i fickan. Byn eller rättare byakassan skulle ha sina 20—25 kr. för varje ugn såsom ersättning för
kalkstenen. Den i början anförda, otroligt höga sunman för av
byamedel byggda vägar, får måhända här en behövlig förklaring.
Kalkugnarna i Bergsbyn har nu i jämnt ett tiotal år varit utslocknade — de sista brändes våren 1922 — men företagareandan har
slagit ut i en ny låga, mera anpassad efter tidens krav. Ett konsortium av fem till hug och sinne äkta byabor ha ingått i förening
om att på ett rationellare sätt driva kalken ur den förening, som
binder till sten, och uppfört det moderna för alla genomresande synliga kalkbruket vid Holmberget. H ä r i f r å n avlevereras årligen stora
kvantiteter mestadels osläck kalk, men det påstås, att denna leverans inte på långt när hinner upp till den gamla hemindustrins.
Nu har transporten söderifrån gjort Bergsby-kalken marknaden
stridig, förr voro "bersbyherrarna" ensamma på marknaden i dessa
trakter. Den sista stora leveransen f r å n ugnarna vid älven skedde,
när Finnforsfallets kraftstation byggdes. Det nya, moderna kalkbruket har haft äran att få leverera släckt kalk till driften vid Rönnskärs kopparverk. Nu lära de vise i Skellefteå gruvbolag ha hittat
på en annan metod för smältningen, som gjort kalken överflödig,
varför den värdefulla leveransen upphört.
Om den nu pågående brytningen och bränningen av kalksten f r å n
Bergsbyns stora, rika kalkfyndighet skulle vara en del att säga.
Detaljer kunna vara intressant men — de trötta ock. Vi sätta därför punkt om kalken och gå vidare.
I det föregående ha vi måhända uppehållit oss så länge och så
intensivt vid vad människan uträttat, att vi rakt förgätit att tala
om vad Gud har gjort: Naturen.
Den är värd sitt eget kapitel.
Men — den kan ej med fördel beskrivas. Den bör ses. Så mycket
kan i alla fall sägas, att naturdyrkaren och skönhetsvännen vänder
ej tom och omättad om f r å n ett besök i Bergsbyn — tvärtom.
Liksom i det ekonomiska förekommer en tudelning av byns art
och karaktär, till hälften bondby, till hälften industrisamhälle —
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En gammal gård som blivit till tre . . . Här låg fordom en besökt
hälsobrunn, Bergsbyn.

så förefinnes även ifråga om naturens kynne tvenne olika typer.
Vi ha i "västra byn", där dalen ännu är trång, en typisk ådalsidyll
med gröna, lummiga stränder, Nyåkersberget, litet men naggande
gott några hundratal meter endast från älvkanten, gårdar och stugor djärvt placerade i den branta stigningen med en hänförande
utsikt över älvens silverband i dalbottnen och Tuvans by i söder,
och — ett stycke längre åt öster på "havssidan" av det förut omnämnda Holmberget, som ursprungligen givit byn dess olika namn
genom tiderna, möter en bred öppen skärgårdsvy, så pass storslagen, att man skall få söka dess like. En utsiktsplats, som kanske
ej är så känd, men till vilken dock ett par fotografer och journalister
hittat (vad hitta de ej!) är fönstret åt öster i folkskolebyggnadens
tredje våning.
Det är mödan värt att krypa under tvättkläder och kliva över
diverse, som förekommer på en vind, ty däruppifrån möter ett panorama, som man inte glömmer. Rakt i öster ståtar den världsbekanta Rönnskärsskorstenen ,här sedd på en mils håll, och en värdigare inramning kunde den dyrgripen ej ha valt. I högra kanten av tavlan — vi stå nu uppe på skolvinden — se vi en skogklädd bergklätt och bakom denna skymtar en f j ä r d av det blånande
bottniska havet. Vi vrida huvudet åt vänster och ögonen passera
älven med sorteringsverket och alla de trevliga små hemmen på
norr och söder strand samt komma så småningom till tavlans vän-
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stra hörn med de tätt bebyggda samhällena Furunäs, Klemensnäs
och Ursviken i hela sin bredd och glans.
Vi kliva ned och komma till oss igen. Tankar och syner draga
förbi. En del är sagt om forna tider, en del om nutid, om människornas vandring genom århundranden med spett och spade, plog
och harv är litet grand talat, men — vår erinring, vår eftertanke är
väckt. Vad ha föregångarna åstadkommit och lämnat efter sig åt
oss, nutidens folk, vad skola vi åstadkomma? Böra vi icke under
det vi rusa framåt för att erövra nya marknader andligt och materiellt se till, att kontakten med gångna tider och släkten bibehålles,
att vi "koppla på", där fädren slutat, och slå vakt om de värden,
de utvunnit genom livslång kamp,
Ett gott vittnesbörd om denna känsla och strävan tyckes det oss
vara när i den by, vi nu till en del lärt känna, befolkningen år 1915
enades om att av gemensamma medel efter skattetal uppföra det
präktiga bönhus för gudstjänstbruk och ideella sammankomster,
som står som en vård över den andliga odlingen och vill vittna för
kommande generation om det gångna släkledets strävan inte bara
nedåt mot jorden och mödan utan jämväl uppåt.
Ett stycke Skellefteå och en klick äkta skelleftebor — vare det
vårt slutord om Bergsbyn och dess duktiga inbyggare.
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F O L K M I N N E N

F R Å N

Ö R T R Ä S K

Upptecknade av Fil. Stud. LISA LIDBERQ.

SKROCK.
Hade man råkat ut för ont skulle man klippa av en hårtest, klippa
av en nagel, skrapa sot f r å n en gryta och skrapa ur en mässingskam. Sedan skulle man gå till ett vägskäl vid solnedgången och
kasta allt detta över vänster axel.
Hade man vin, värk i handleden, skulle man ställa sig grensle
över "dörabäcken", tröskeln, och en "klok gubbe eller gumma"
skulle knyta flera varv kring handleden med garn av sju olika
färger samt sedan spotta tre gånger på golvet.
Ingen utomstående fick vara närvarande och man fick icke yttra
ett ord.
Vill man förgöra någon, så att han blir kär i en, skall man lägga
en sockerbit i vänster armhåla och sedan lägga sockerbiten i kaffet
åt den man vill förgöra.
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Misstänker man att man är förgjord och vill laga till det, skall
man "piss i vinsterskon å smaka pisse".
Om hästen har svullna ben skall man smörja med "mörbösspae".
Vill man ha vacker hy skall man smörja med marpisa.
Kallkällmossa är bra för ros.
Vill man modstjäla ett kreatur så att det tappar matlusten, skall
man ta tre hårstrån ur var virvel på kreaturet samt säga: "så sant
som Israels barn gick över Röda havet, så sant stannar tungan på
denna ko.
Skall man bota ett kreatur som blivit modstulet skall man göra en
boll av lera och kornmjöl samt ta ett hårstrå ur var virvel och baka
in i bollen, sist skall man ta tre bloddroppar ur "rumpstjärten" och
droppa på bollen. Sedan skall man ge kreaturet bo'len att äta.
När man skulle sälja mjölk skulle man kasta en brinnande tändsticka i mjölken för att bevara lyckan med korna.
Om man borrade in en silverslant i ladugårdströskeln fick man
tur i ladugården.
När man gifte sig skulle man ha en silverslant i vänsterhandsken.
Då blev äktenskapet lyckligt.
Om man slog ihjäl en orm fick man förlåtelse för sju synder.

TRYGGA KREATUR.
Om man vill trygga en ko, skall man slå vatten i grytan, sedan
man est upp gröten på kvällen, och lämna tvaran och sleven i grytan och ställa grytan utanför fähusporten. Sedan skall man leda
kon tre gånger ansols kring ladugården och låta henne dricka för
varje g å n g ur grytan samt slicka grytan sista gången.
Om man köper en ko skall man ta strö ur hennes bås och lägga
det i nya båsen.
Om man leder en nyköpt ko in i ladugåråden, skall man kasta
mössan på tröskeln och låta henne trampa på mössan, då otrivs hon
aldrig.
Om man vill att korna ska gå hem själva f r å n skogen om kvällarna, skall man ta en humla på våren, innan göken hörjar gala
och sedan stoppa humlan i en burk med salt i och låta henne dö i
burken. Sedan slår man saltet i en skälla och skakar om det och
sedan ger man korna.
Om man far med hästen på bete och vill att han skall hålla sig
i en viss trakt, skall man leta upp en jordfast sten samt leda hästen
tre gånger ansols kring stenen och vända om en "fäla" (spår).
Då behöver man aldrig frukta att inte hästen håller sig där.
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OM JAKTLYCKA.
Rätt ofta har det hänt att onda och illvilliga personer fördärvat
jaktlyckan för sina grannar genom att förgöra bössan eller jakthunden.
Folk med onda ögon behövde bara se på bössan när någon gick
för att jaga så var bössan förgjord.
Kastade man tre "eldbränder" efter den som gick för att jaga
kunde han icke döda något djur.
Vände man om tre fäler efter den som gick för att jaga, fick han
heller ingenting skjuta.
Riktiga spågubbar behövde bara vissla när de hörde skottet så
träffade det icke.
N ä r bössan var " f ö r g j o r d " kunde man ingenting träffa, utan
kulan föll ned, nedanför bössmynningen.
Ville man förekomma en eventuell förgöring av bössan, kunde
man ha gudslån (korn eller en brödsmula) i krutet. Man kunde
även borra in en "spänningklo" (hökklo) eller en uggleklo i bössstocken.
Ville man skaffa sig jaktlycka, skulle man skaffa sig en oblat
och skjuta genom denna.
Det berättas om en storjägare, som skjutit genom en oblat, att om
han träffade på en fågelkull och hann gå ett varv omkring den, fick
han skjuta alla så när som på paret.
Om bössan var förgjord kunde man laga till den genom att skjuta
tre skott över vänstra axeln eller dra bössan under vänster fot.
Man kunde även gå till kyrkogården och ta lite mull samt lämna
en kopparslant i stället och blanda mullen i krutet och skjuta.
Då hunden var förgjord så hoppade han och gapade men man
hörde inte att han skällde.
Om man sköt kattor eller störnkråker (spillkråkor) blev bössan
förstörd.
J ä g a r n a brukade dricka björnblod för att bli modiga, harblod för
att b1 i duktiga att springa samt älgblod mot trötthet.
O M VITTRA.
Det var en gubbe, som satt i en båt på en tjärn och fiskade. Då
kom ett fruntimmer och ropade: "ur vägen bonde, min dotter står
brud idag". " F å inte hon hä"! svarade han. Hon kom och ropade
samma sak en gång till. Han svarade likadant. Så kom hon en
g å n g till och ropade: "ur vägen bonde, min dotter står brud idag".
"Få inte hon hä", vrålade han. Då kom det som en vit dimma ur
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tjärn och gubben och båten blevo flyttade upp på ett berg. Nästa
dag tog gubben drängen med sig och for till tjärnen för att fiska.
När de varit där en stund, kom samma fruntimmer och ropade åt
honom. " J a skrek du", svarade gubben, "skrek allt vad du kan
vräka bort ur dä."
Då satte fruntimret till att skrika, så att gubben och drängen måste
hålla för öronen och skynda sig därifrån för att ej mista hörseln.
Det var en karl som var i kvarnbastun. H a n hade gjort upp en
eld och gick ut för att söka mera ved. Då han kom in stod ett
stiligt fruntimmer och värmde sig framför elden med händerna
bakpå ryggen. H a n tog ett eldkol och lade i hennes hand. Hon
sprang fram på golvet och r o p a d e : " Vem har bränt m i g " ? " J a g
själv", svarade han." Hon s p r a n g ut och skrek " J a g själv har bränt
mig". Då svarade det bortifrån skogen: "då får du skyll dä själv."

OM SPÅDOM.
Lapparna brukade ta in i en gård på Nyliden. Lappkäringarna
voro duktiga att supa. En dag var en 'appkäring full och hade
fulla handen mel fyra kroners blankar och visade och sade: "nog
ha blanka, nog ha blanka" Drängen i gården slog till hennes hand
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så att blankarna flögo kring stugan och en fastnade i linet som
låg på en torkhylla. Lappkäringen blev a r g och sade åt drängen
"nog ska du få", sedan gick hon ut. "skönn dä å spänn e elveträ
å slä a för nu tänk a spå däg," sade husbonden i gården.
Drängen tog en eldbrand och sprang efter käringen. Hon låg
framstupa i snödrivan bredvid bron och drängen slog henne med
eldbranden till dess att hon steg upp.
Lappkäringen var elak och sa: "nog ska du få bara hä vahl
vårdagen å ve köm opp i fjelle". "E henna," sa drängen och s!og
sig där bak. " J a just e denna," svarade lappkäringen. P å våren när
drängen var ute och höll på köra gödning, hörde husbonden hur
han skrek, " j a g brinn opp, jag brinn opp." Han hade fått ett sår
därborta så stort som en fyrakroners blank. " N u jett du få svi en
stunn", sa husbonden.
P å kvällen, när solen gick ned, tog husbonden bössan och sköt
över såret. Det dundrade och ekade i liderna, när skottet gick mot
fjälls. Drängen blev genast fri f r å n såret. P å vintern när lapparna
kommo igen frågade drängen käringen varför hon inte hade spått
honom. " J o du"! sa hon och hytte näven åt husbonden.
En av de första inbyggarna i Örträsk åkte skidor til! Nordmaling
för att köpa salt och en kittel. Han bad handlanden att fylla kitteln
med salt och ställa ut den på bron tre torsdagskvällar å rad. Detta
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gjorde han. Första torsdagskvällen knäppte det i kitteln, andra
torsdagskvällen lyftades den, tredje torsdagskvällen lyftades den
och så susade det bara till, när den for västerut.
Örträskborna hade skjutit vildrenar och satt upp köttet på jällstolpar i Skuran. Granölapparna var där och stal köttet och ristade
på stolpen: "kok nu". När örträskborna såg detta, lovade de att
hämnas. När g r a n ö b o r n a släppte ut sina kreatur på våren sprungo
alla till jällstolparna och föllo döda ner där.
Det var en gubbe, som skulle till kvarn och hade spänt för hästen,
men hästen var skenig och medan han var inne och satte på sig
pälsen, skrek fruntimmerna i gården åt honom, att hästen satte av
i sken. Han bet ihop tänderna och stampade med foten i golvet.
Hästen tvärstannade och så häftigt, att seltyget föll av honom och
han kom icke ur fläcken.
M Ä R K E N O C H VARSEL.
Då "speltrasten" (taltrasten) spela, då spela tjädarn och då rönnlöve ä sä stort söm tjädarsfoten, då slut han spela.
Om int tuppen få vet (väta) nåve på våffeldan, få int oxen drick
ti brunne på ersmässdan.
Efter lärkans sång vahl (blir) int lång sleagång.
Då göken gock på bärkvisten vahl (blir) hä svagåre.
Då breksparren (rödstjärten) spela, då lek gädda.
Då bjerklöve ta på vahl söm musöra, då lek mörten.
Mytje väggsme ti husa bety fegfölke.
Om tuppen gal sent om kvällarna vid jultiden kommer någon i
huset att dö.
Om man ser sädesärlan första gången på året och hon vänder
sig mot en, får man sorg innan årets slut. Vänder hon sig från
en, får man lycka.
Misslyckas julbaket, kommer någon i släkten att dö inom kort.
Kommer korpen f r a m ti1l gården, betyder det dödsfall.
Vittra brukar visa sig före regn.
Då katta tvätt sä vänt hon främmen.
Skäk (skakar) hästen sä ti seltyge vahl hä regne.
Då råtten slö sä på klea köm hä å hänn en olycka.
Regnar det på bröllopsdagen får brudparet ett sorgligt liv. Snöar
det blir de rika. Sol och vackert bådar ett lyckligt liv för dem. Om
det blåser och stormar komma de att bli ovänner.
Sådant bröllopet är så blir livet. Finns det gott om mat kommer
brudparet att aldrig sakna mat i sitt liv, men är maten knappt tilltagen kommer brudfolket att få det knappt.
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GÅTOR.
1)

Vit som krita, svart som beck dansar som en jungfru, vrenskar
som en häst.
Svar: Skatan.

2)

Int ha du nä, inte vill du ha hä, men om du hadd hä ville du
inte mist hä för allt i världen vore.
Svar: Flintskallen.

3)

Vad är det som Gud a 1 drig ser, kungen sällan och bonden
var dag.
Svar: Sin like.
Hugget av stubbe, kluvet av tall lammat i fårhus, fölat i stall.
Svar: Fiolen och stråken.

4)
5)

Det stod en man vid en vägg med horngap och läderskägg.
Svar: Tuppen.

6)

Vad är det som springer nedför bergen och bär vadmalsbulten.
Svar: Fåret.

7)

Ät genom öge, skit genom sia.
Svar: Kvarnen.

8)

Vad är tunnast mellan liv och död.
Svar: Båten.

9)

Titom, totom, pela mel!a fotom, ökes framma å minskas bak.
Svar: Vävstolen.

10)

Ett hus fullt av mat, glesa väggar och inget tak.
Svar: Höskrindan.

11)

Fem systrar gå genom en farstudörr och var och en går in i
sin kammare.
Svar: Då man tar på sig fingervantarna.

12)

Svart som ett kol, hoppar som ett föl och trehundra man kan
inte lägga grimma på den.
Svar: Loppan.

13)

En liten man lut f r a m och vill stjäla men kan int.
Svar: Besmanet.

14)

Vad är det för ting i bondens gård som har mer sår än bonden hår.
Svar: Huggkubben.

15)

En liten man som bär en stor börda.
Svar: Spisstolpen.
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16)

En stor sten på en åkerren,
fyra fötter och inga ben,
där finns bröd och inte bakat,
där finns vin och inte bränt,
där finns barn och inte född,
där finns lik och inte dödd,
där finns brud och inte klädd,
där finns brudgum och inte studsad.
Svar: Kyrkan.

17)

En underlig docka,
kan sy men inte stoppa,
har ögon men inte näsa,
kan skriva men inte läsa.
Svar: Synålen.

18)

En vit häst står i en vrå med rumpan u p p genom taket.
Svar: Muren.

19)

Vad är det som g å r mellan Stockholm och här och har ingen
"fåhl". (fotspår)
Svar: Brevet.

20)

Krokigt vuxe, krokigt gjort, harke, barke, smidd och smort.
Svar: Lökarna i seltyget.

Kvällsstämning vid Örträsk.

126

EN

H U N D R A Å R I G

FRÅN

B A S T U T R Ä S K

B Y A O R D N I N G
I

B J U R H O L M

Av FERDINAND JONSSON.

Bland Bastuträsk by tillhöriga gamla papper och handlingar,
som samlats under årens lopp, har undertecknad påträffat en byordning stadfäst 1830, således mer än hundra år gammal.
Det är ett intressant dokument icke minst därför, att det ger oss
en inblick i de förhållanden som rådde före storskiftesdelningen som
genomfördes där åren 1861—65.
Härnedan följer en avskrift av densamma.
Utdrag af domboken, hållen å Lagtima Vinter-Tinget med
Nordmalings och Bjurholms Socknars Tingslag, uti Fogde-Gården å Nordmalings Kyrko-Vall den l l : t e Februari 1830.
Med anhållan om fastställelse derå inlemnades till Härads-Rätten en så
lydande By-Ordning:

Till förekommande af den oordning, hinder och skada, som hitintills i Byn sig yppat vid flera tillfällen uti Grann-laget, så hafva
vi undertecknade hemmansägare i Bastuträsk öfverenskommit, att
uppsätta vissa föreskrifter till efterlefnad; hvilket sedermera af
Åldermannen tillika med Besittarna noga efterses att om någon icke
fullgör sin skyldighet, eller åsidosätter hvad uti allmänna Bystämman nu och framdeles blir beslutadt, må vara förfallen till det
vite till grannarna som nu för den vårdslöse upprättas.
1. Efter skatt bör hvar och en sätta sina vägskiften igenom
åkren i fullt stånd, så fort sig göra låter eller sist inom tvenne år
härefter och den som icke fullgör sin skyldighet härom skall vara
förfallen till vite af Två Riksdaler Banco.
2. M å icke någon Torpare, Inhyses eller Soldat, få till afsalu
aflåta eller af skogen olofligt tillgripa såsom näfver eller Tjäru
tillverkning; hvilken, som häremot bryter gör sig förfallen till ett
vite af Fem Riksdaler Banco.
3. F å r icke någon af Byamännen tillåta sina vallhjon beta kreaturen i Åkren förr än Mickaéli tid; och den som häremot bryter
skall hafva på sig ett vite af Två Riksdaler Banco.
4. M å alla sina tildelta gärdesgårdsstycken i godt eller fullkomligt stånd sätta så fort som sig göra låter, eller sist inom
tvänne å r härefter, den som det vårdslösar vare förfallen till Två
Riksdaler Banco.
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5. Skall alla sina grindar och led stänga och Kreaturen ifrån
Åkren utestänga så snart som Åldermannen det tillsäger; och den
som detta åsidosätter, vare även förfallen till ett vite af Två Riksdaler Banco.
6. Skogens afrödjande skall hvar och en uti Åker ägorna fullgöra; där som något hinderligt är, och det inom högst tvenne år
härefter; den enskiljtas uraktlåtenhet är med mera nämnda vite af
Tre Riksdaler Banco.
7. Skall ingen äga tillstånd att hädanefter intaga något ägodlings land utom samteliga Byamennens vetskap, utan äga de af alt
intags land gå i lika skifte efter skatt och vare dem dessutom sitt
arbete förlustiga.
8. Att ingen, som inom byn bor, tillätes att vid sin eller till
annars g å r d bära eld i stickbloss ifrån Klockan sex om aftonen
till klockan sex om morgonen; den eller ho, det vara må, som häremot bryter och hädanefter befinnes, skall vara förfallen till två
Riksdaler Banco vite utom det att någon skada sker.
9. Skall det åligga Åldermannen med sina besittare att tvenne
gånger om året i början av Junii och October månad noga tillse
och besigtiga alla murar så inom husen som emellan taken så väl
som taken, som äro intill muren, att icke takveden är upprutten och
överväxt med måzor; och om någon brist fällighet hos någon
finns, som inom byn bor, hvilken kan giva orsak till eldskada, så
skall det gifvas tillkänna för samtliga grannarna och den, som
häruti brister skall vara förfallen till Två Riksdaler Banco och vid
samma vite, der han icke det, som bristfälligt är, genast förbättrar.
10. Skall hvar och en som utsläpper sina svin medan bar mark
är, tvingadt vara förfallen till mer nämnda vite 12 sk. Banco.
11. Så skall alla, som hundar hafva, sommartiden hålla dem i
band enär Åldermannen tillsäger när och huru länge de böra stå
i band; den som häremot tredskar vare förfallen till ett vite af En
Riksdaler Banco.
12. Efven skall alla som hädanefter hafva något Eget kreatur
om sommartiden medan alla ägor äro oafbärgade dem vårda så, att
ingen skada af dem någon tillfogas; enär alla har fullgjort sin
skyldighet efter fjerde Punkten. Den icke dem så vårdar, skall
hafva på sig ett vite för hvarje Eget kreatur till tolf skillingars
Banco, utom det att skada af dem förorsakats.
13. Skall alla som hästar hafva sommartiden, så väl slåttsandtiden, som skör de tiden dem i tjur fästa, så att ingen skada tillfogas den som häremot tredskar; vare äfven förfallen till Två Riksdaler Banco.
14. Skall Åldermannen vara omtänkt hvad som nödigt skall
företagas och förbättras uti Grannlaget eller om han försummar att
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sammankalla när han blir anmodad, så har han för sig ett vite till
sexton skillingar banco, äfvenledes den som blir af Åldermannen
kallad och icke sig infinner hos honom efter högst en timma har
åtta skillingar Banco till vite.
Och att denna öfverenskommelse till alla delar af samtliga oryggligen hålles och efterlefvas skall, det varder med namnunderskrifter
stadfästadt som skedde i Bjurholm och Bastuträsk den 2 Januarii
1830.
Byaordningen är undertecknad med följande personers namn och
bomärken:
Jon Jonsson, Eric Hansson, Israel Simonsson, Simon Eklund,
Enkan Anna Christina Nilsdotter, Enkan Märta Pehrsdotter,
Abram Andersson, Johan Simonsson och Jonathan Svensson.
Nämndemännen Jonas Ledström och Jon Tobiesson f r å n Gräsmyr ha undertecknat handlingen som vittnen.

Västerbotten.

9.
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västerbottnisk

bildningshistoria.

Av EOLA A:son GIDNER.

Till Västerbottens läns landsting år 1866 inkommo tvenne märkliga motioner. I båda framhölls vikten och nödvändigheten av att
något åtgjordes för folkundervisningens ordnande inom länet, "så
att upplysning och sann bildning kunde komma varje dess innevånare till del". I den ena lästes bland annat: " D å väl knappt någon
kan förneka, att t. ex. en bland hundra personer av länets allmoge
knappt kan skriva sitt namn, troligen icke en bland 5—600 personer kan sätta sina tankar på papper och läsa en skriven rad samt
nära nog icke en bland flera tusende kan skriva en riktig svensk
mening, torde behovet och nödvändigheten av uppoffringar för
ändamålets vinnande icke kunna bortresoneras, i synnerhet under
nuvarande förhållanden, då allmogen lika väl som varje annan
svensk medborgare är lika berättigad att erhålla som skyldig att
mottaga såväl kommunala — som riksdagsmannauppdrag, vilka
fordra bildning och insikter, om de skola kunna nöjaktigt fullgöras." Till följd av de båda motionerna tillsatte landstinget en kommitté, bestående av insiktsfulla, för saken nitälskande män, "vilken
skulle hava att utarbeta och nästkommande landsting förelägga förslag till folkskoleväsendets behöriga ordnande inom länet."
År 1867 framlade kommittérade det av dem utarbetade förslaget
för länets landsting. Man behövde många skolor på grund av
länets stora vidsträckthet och billiga med hänsyn till folkets i allmänhet mindre goda levnadsvillkor. 2/3 av antalet borde utgöras
av småskolor, ty "känt vore, att dessa voro de billigaste". För deras
utbildning, som skulle tjänstgöra i sådana skolor, funnos emellertid
inga läroanstalter. Kommittén ansåg för sin del, att de blivande
småskollärarna kunde "erhålla nödig undervisning i en folkskola,
och borde sådan undervisning och förberedelse av folkskolläraren
meddelas dels under pågående termin, dels under ferierna och omfatta såväl undervisning i de särskilda folkskolan tillhörande kunskapsgrenarna som ock i barns handledning och sättet för undervisningens meddelande." Helst skulle kvinnor anställas, "dels för
deras större förmåga och fallenhet att handleda små barn, dels ock
därför, att de kunna för billigare lön erhållas." För det helas led-
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ning borde landstinget årligen utse en överstyrelse för länets skolväsen med säte i Umeå. De folkskollärare, vilka fingo i u p p d r a g
att utbilda småskollärare, skulle av länets medel erhålla ersättning
därför, och understödsbidrag, s. k. premier, borde lämnas åt eleverna, då många lämpliga personer i annat fall saknade medel att
genomgå en utbildingskurs. Kommitténs förslag antogs, men intet
anslag torde ha beviljats detta år. Antagligen saknades medel. I
landstingsprotokollen f r å n slutet av 1860-talet möter man ofta
uttryck sådana som dessa: " p å g r u n d av många de senaste missväxtår" och "på grund av flera de senaste hungerår". De tala sitt
eget kärva och tydliga språk om den tidens nöd. Det var "svagår"
i Västerbotten.
Följande år, 1868, skred landstinget till handling. Det anslog
250 riksdaler riksmynt till understödspremier åt 10 småskollärareelever och 100 riksdaler samma mynt till arvode åt de folkskollärare, "som sådana elever meddela undervisning". Med anledning
av detta anslag beslöt skolöverstyrelsen att genom länets folkskolinspektör först skaffa sig upplysning om, vilka lärare som kunde
vara lämpliga för det viktiga och ansvarsfulla uppdraget, och därefter tillfråga dem, om de voro villiga att mot en ersättning av
10 R:dr rmt för var elev meddela undervisning åt blivande småskollärare. Snart kunde man bestämma, vilka folkskollärare som
skulle ombesörja utbildningen. Av de utvalda var en bosatt i Umeå,
en i Umeå landsförsamling, en i Skellefteå, en i Lycksele, en i Dorotea, en i Åsele och två i Nordmaling. Man hade också i länets tidningar tillkännagivit landstingets
beslut angående kursen.
11
sökande till densamma anmälde sig. 10 antogos till elever, såsom
var bestämt. Efter deras hemort och egna önskan skulle 4 undervisas i Skellefteå, 2 i Nordmaling, 2 i Umeå landsförsamling, 1 i
Sävar och 1 i Lycksele. Innan kursen började, underrättades de
respektive skolråden om de fattade besluten. Det påpekades särskilt i skrivelsen till dessa, att den kurs, som eleverna skulle genomgå, ej blott skulle giva dem nödiga kunskaper enligt de grunder,
som 1842 års folkskolestadga föreskrev, utan även övning och färdighet i att handleda och undervisa nybegynnare i läsning, skrivning, räkning och sång. Den skulle avslutas med en prövning, vid
vilken skolrådets ordförande, om möjligt också folkskoleinspektören, skulle närvara, och därefter skulle läraren giva eleven betyg
över såväl kunskaper som undervisningsskicklighet. Detta betyg
skulle påtecknas av skolrådets ordförande. Intet blev emellertid bestämt om kursens längd. Den började på våren 1869 och pågick
antagligen endast en kort tid. De två eleverna i Nordmaling voro
de första, som avlade examen, troligen omkring den 20 maj 1869.
De följande årens landsting fortsatte på den inslagna vägen.
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Varje år beviljades ett större eller mindre anslag till utbildande av
småskollärare. Kursledarnas antal ökades, "enär de, som skulle
erhålla undervisning, borde få densamma sig meddelad så nära
hemmet som möjligt." Redan 1870 hade skolöverstyrelsen 20 folkskollärare till sitt förfogande. Emellertid framträdde till sist vissa
missförhållanden beträffande kurserna. Umeå var några år utbildningsort för samtliga småskollärareelever, och det ansågs olämpligt. "Önskligt vore, att elever utginge f r å n andra orter i länet än
Umeå, och fraför allt, att flera utginge f r å n landsbygd än f r å n
stad." Det var nämligen en fördel, att "eleverna förbleve obekanta
med stadslivet och dess seder." Pågingo kurser på flera platser i
länet samtidigt, hade det vidare visat sig, att såväl undervisning
som betygssättning blivit synnerligen varierande, vilket var självfallet, eftersom ingen egentlig instruktion för kursen fanns. Läsplan och lärokurs borde således med det första utarbetas. Olämpligt
var det också, att en folkskollärare mitt under terminen skulle ägna
sig åt utbildning av en eller flera småskollärareelever.
Läraren
måste givetvis vara upptagen av sina skolbarn och kunde ej
ägna tid och krafter åt eleverna. I varje fall blev antingen skolan
eller de blivande lärarna lidande genom denna anordning. Det
var ytterst nödvändigt, att eleverna fingo en grundligare utbildning,
och att kurserna ordnades på annat sätt. De flesta av länets lärare
skulle dock komma att utgöras av småskollärare. 1873 års landsting försökte i någon mån avhjälpa de brister, som vidlådde kurserna. Länet indelades i 3 distrikt, det första omfattande pastoraten
Norsjö, Skellefteå, Burträsk, Lövånger, och Nysätra, det andra
Bygdeå, Sävar, Umeå lands- och stadsförsamlingar, Degerfors,
Vännäs, Bjurholm och Nordmaling samt det tredje Lycksele jämte
övriga lappmarkssocknar. I vart och ett av dessa distrikt skulle
småskollärare- och småskollärarinneelever beredas tillfälle att hos en
skicklig, nitisk och allvarlig folkskollärare, helst under dennes
ferier, genomgå en lärokurs, dock endast i ett av dessa distrikt varje
år. Kursen borde icke förläggas till stad utan till andra folkrika
orter. Utbildningen av småskollärare skulle 1874 äga rum i första
distriktet, 1875 i tredje, 1876 i andra o. s. v. i nämnd ordning.
Ingen skulle antagas till elev, som icke redan innehade det kunskapsmått, som var föreskrivet i Kungl. Maj:ts nådiga förordning
angående folkskolor av år 1842. Emellertid faststäldes ej heller
detta år någon instruktion för utbildningen. Folkskoleöverstyrelsen
skulle upplösas, och landstinget skulle årligen i det distriktet, där
kursen skulle hållas, tillsätta ett länsskolråd, som hade att till landstinget avgiva berättelse för sin verksamhet och inlämna redogörelse
för uppburna medel. Länsskolråden voro fyllda av det varmaste
nit för sin uppgift. De utarbetade själva stadgar för utbildningen.
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Givetvis blevo dessa något olika i de olika distrikten. Till landstinget inlämnade de långa redogörelser för de åtgärder, som blivit
vidtagna. Särdeles utförlig var Nordmalings länsskolråds berättelse för år 1876. Kursen tog sin början 1 juni och fortgick i ungefär 3 månader. Den var fördelad i en teoretisk och en praktisk
kurs, den förra förlagd till förmiddagarna, den senare till eftermiddagarna. Läroämnen i den teoretiska kursen voro rättskrivning, stavelse-, väl- och innehållsläsning, katekes, biblisk historia,
svensk språk- och satslära, geografi, naturlära, svensk historia samt
skrivning, räkning och sång. För den praktiska kursen hade barn
anskaffats, vilka eleverna dagligen i tur och ordning undervisade.
Undervisningsproven blevo vederbörligen kritiserade. Den 18
augusti försiggingo de praktiska slutproven. Varje elev fick 15
minuter till förberedelse för sin lektion i stavning och 10 minuter
för kristendomslektionen. Följande dag avlades teoretisk examen i
följande ämnen: kristendom, svensk historia, geografi, räkning,
naturlära och svenska. Var och en av de nyutexaminerade lärarinnorna erhöll ett bokpremium, bestående av Dalins "Svensk handordbok", "vilken ordbok ansågs böra vara en småskollärare till
största gagn såväl vid ordförklaring för barn som ock vid rättskrivning för egen del." Underhållet för obemedlad elev utgjorde minst
30 och högst 40 öre per dag under den tid, lärokursen varade.
År 1878 antogs av landstinget en instruktion för seminariekurserna. Undervisningsämnen och kurser skulle vara de i Kungl.
M a j : t s nådiga stadga av den 11 januari 1878 föreskrivna. Nya
ämnen voro teckning och gymnastik. Lärotiden för varje kurs skulle
omfatta minst 7 månader, antingen fortgående i ett eller fördelad
på två terminer. I övrigt innehöll stadgan intet nytt för Västerbottens länsskolråd. En mycket viktig följd hade den: äntligen
blev en och samma instruktion gällande i de tre distrikten. F r å n
denna tid var en föreståndare för kursen anställd av landstinget,
dock endast för ett år i sänder.
Under de följande åren höllos seminariekurser i olika trakter av
länet, i Skellefteå, Nysätra, Lycksele, Norsjö, Burträsk o. s. v.
Oftast voro de förlagda till norra länsdelen. Där var behovet av
lärarkrafter, i synnerhet i Skellefteå, synnerligen stort. Landstinget
var dessutom av den åsikten, att södra länsdelen var väl tillgodosedd
genom det år 1879 inrättade statsseminariet i Umeå, f r å n vilket
även småskollärarinnor utexaminerades. År 1886 beslöts, att seminariekurserna skulle bliva tvååriga. Denna föränding var framkallad av tidens krav. Många småskolor i länet hade omändrats till
mindre folkskolor, och detta krävde lärarkrafter med grundligare
utbildning. Den första tvååriga kursen tog sin början år 1888, då
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den pågående treårsperioden var till ända, och var förlagd till Skellefteå.
Att kurserna blevo tvååriga, hade emelllertid den verkan, att
ett långt mindre antal småskollärarinnor utexaminerades än tidigare. Avgångsexamen hölls nämligen endast vart annat år. Brist
på lärarkrafter för de mindre folkskolorna och småskolorna uppstod och blev allt större år f r å n år. Att åter göra kursen ettårig
var emellertid otänkbart. Inrättandet av ännu en seminariekurs var
enda utvägen ur svårigheterna.
1892 beslöt landstinget inrätta
ett nytt länsseminarium, vilket skulle förläggas till Lycksele under
de två närmaste åren. Även en annan följd hade den tvååriga kursen. M a n måste få nya stadgar för densamma. Ett förslag till instruktion för länsseminarierna förelades 1893 års landsting och
antogs av detsamma. Däri fastslogs, att seminarierna skulle genomgås i två klasser. Lärotiden för varje år skulle omfatta 36 veckor,
fördelade på två terminer, höst- och vårtermin. Kurserna för de
olika klasserna bestämdes. Ännu ett framsteg gjordes 1894, då
landstinget beslöt, att länsseminariet i norra länsdelen, vilket 1892
—1894 varit förlagt till Skellefteå (Degerbyn), skulle bliva permanent därstädes med den anordningen, att nya elever till lämpligt
antal skulle intagas varje höst och ett liknande antal utexaminerades
varje vår. Till följd härav anställdes en biträdande lärarinna. Men
beträffande länsseminariet i Lycksele bestämdes det, att det skulle
indragas, "till dess förhållandena påfordrade dess förnyade verksamhet." Detta inträffade redan efter några år. Hösten 1897 började åter en tvåårig kurs i Lycksele. 1899 förordnade landstinget,
att även detta seminarium skulle bliva permanent med intagning av
nya elever varje höst.
Kungl. M a j : t s nådiga stadga av den 27
maj 1897 skärpte i någon mån fordringarna vid de båda seminarierna, till fördel för utbildningen. Sedan denna tid erhöll landstinget statsbidrag till lärarnas löner.
Under förra hälften av 1890-talet var det i synnerhet ett behov,
som gjorde sig gällande vid seminariet i Skellefteå: behovet av en
fast övningsskola. Länsskolrådet verkade nitiskt för en sådan. I
en skrivelse till landstinget 1896 hette det bland annat: "De praktiska övningarna hava varit så anordnade, att barn f r å n de närliggande skolorna på bestämda tider infunnit sig å seminariet till elevernas provlektioner. Det är klart, att en sådan anordning, om den
ock erbjuder tillfälle till övning i undervisningens konst, ej är ägnad
att fullt ersätta bristen på en med seminariet förenad fast övningsskola. Inrättandet av en sådan framstår som ett önskemål. Endast
så lärer den högst avsevärde fördelen kunna vinnas, att eleven
under sin beredelsetid till lärarkallet jämte övning att giva korrekta
lektioner även får en inblick i sättet att anordna och leda en skola."
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Hösten 1898 inrättades enligt landstingets beslut en sådan vid semineriet. Den bestod av två folkskole- och två småskoleklasser.
Fast övningsskola inrättades även vid seminariet i Lycksele, dock
först vid vårterminens början 1908.
Det oaktat, att två länsseminarier f r å n hösten 1897 utbildade
lärarkrafter för de mindre folkskolorna och småskolorna i länet,
blev lärarbristen allt större, ty nya skolor inrättades överallt. Åter
måste landstinget söka utvägar att avhjälpa detta missförhållande.
Det tillgrep samma medel som år 1892. Ett tredje länsseminarium
med tvåårig kurs inrättades. Det förlades till Umeå socken (Västerhiske) och började sin verksamhet 1904.
Samma landsting, som skänkte länet ännu ett småskoleseminarium, beslöt ock att uppföra seminariebyggnad i Skellefteå. Länsskolrådet hade mer än en g å n g föreslagit landstinget att bygga en
sådan. De förhyrda lokalerna voro mindre goda. Länsskolrådet
påpekade, "att ett väsentligt villkor, för att en läroanstalt skall
kunna arbeta med framgång, är utan tvivel, att den äger förfoga
över lämplig lokal." Seminariebyggnaden uppfördes ett stycke väster om Skellefteå stad på en av Skellefteå socken fritt upplåten mark.
Socknen bidrog även med 8.000 kr. till byggnadens uppförande. I
slutet av å r 1906 var den färdig, och på nyåret 1907 inflyttade
seminariet i nya, ändamålsenliga lokaler. Det var med glädje, tillfredsställelse och tacksamhet, lärare och elever började arbetet i
desamma,
Åren runno hän, Landstingets tre seminarier arbetade troget och
träget var på sitt håll. Varje vår sändes en ansenlig skara unga
lärarinnor ut till länets skilda delar. Lärarbristen minskades år
f r å n år. Då tillgången på lärarkrafter var normal, upphörde seminariet i Umeå socken med sin verksamhet. Detta inträffade 1911.
Snart kunde man skriva år 1917. Då fattade landstinget åter ett
för Skellefteå småskoleseminarium mycket viktigt beslut. P å grund
av den ånyo befintliga stora lärarbristen
skulle parallellklasser
varje år tillsvidare intagas därstädes. Då dessa icke kunde rymmas
i den befintliga byggnaden, anslog landstinget 1920 80,000 kr. för
tillbyggnad av seminarielokalen. Den verkställdes under läsåret
1920—1921, och de nya lokalerna togos i bruk hösten 1921. Ungefär samtidigt inträffade en viktig förändring i Lappmarken. Kungl.
M a j : t beslöt att upprätta ett treårigt statsseminarium i Lycksele
med början 1921. Det gamla länsseminariet upphörde med sin
verksamhet vid vårterminens slut 1922.
Av de tre landstingsseminarierna återstod nu endast ett: Skellefteå seminarium. Det var en verklig utvecklingsperiod, som började
för detsamma med seminariets utvidgning 1918. Därtill bidrog
mycket den nya kungliga stadga för landstingets småskolesemina-
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rier, som utkom 1919. Enligt denna blev så väl fordringarna för
inträde som ock för avgångsexamen betydligt skärpta. Då undervisning hädanefter även skulle meddelas i husligt arbete, inrättades
ett skolkök. Sedan 1922 erhöll seminariet f r å n såväl stat som landsting anslag till skolbibliotek. Snart anslog landstinget också medel
till avlönande av fackutbildad personal för undervisningen i
övningsämnena. Läsåret omfattade 39 veckor. Seminariet var utan
tvivel bättre rustat än någonsin för att fylla sin ansvarsfulla uppgift. Utvecklingsperioden blev emellertid mycket kort. Man började snart runt om i landet tala om ett stort överskott i f r å g a om
lärarinnor för småskolorna. Även här i länet fanns ett sådant.
Under dessa förhållanden ansåg landstinget seminariet överflödigt
och beslöt att indraga detsamma. Den 14 juni 1929 stängdes dess
portar för alltid. Då hade sextio å r förflutit, sedan de första småskollärarinnorna genom landstingets försorg utexaminerades i Västerbottens län. De många och långa årens arbete var fört till sitt
slut.
En ofantlig skara unga västerbottningar har under årens lopp av
Västerbottens läns landsting sänts ut till arbete i de många skolorna
i eget län. Med tacksamhet må vi, som bygga och bo i detta län,
erinra oss landstingets insats för folkupplysningens höjande i våra
bygder. Västerbottens läns landsting har fullgjort vad det en gång
påtog sig, "att arbeta för folkskoleväsendets behöriga ordnande
inom länet, så att upplysning och sann bildning kunde komma varje
dets inbyggare till del."
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Umeå Gymnansieförenings fana.

U M E Å

L Ä R O V E R K S

NYA

F A N A

Läroverket i Umeå kunde i år fira en extra högtidlighet i samband
med Gustaf Adolfsminnet, skolan fick nämligen då motta två donationer, dels en fana och dels en premiefond, som ägnats minnet av
dess förutvarande rektor J. V. Lindgren.
En egen fana har det traditionsrika läroverket hittills saknat. Man
har levat på lån. Huvudsakligen har man begagnat Gymnasiiföreningens fana, som förresten i år fyller 60 år och ibland
har man fått låna en scoutfana. För att råda bot på den bristen
har Rektor Granfelt anmodat teckningslärarinnan fröken Maja Beskow att komponera ritning till en fana. För att få in medel till
densamma har fröken Beskow sedan början av året bedrivit en
insamling bland forna och nuvarande elever. Det har behövts en
hel del arbete för att nå alla de forna elever som ekonomiskt bidragit
till fanans tillkomst. Fröken Beskow, som energiskt sysslat med
saken, har satt sig i förbindelse med forna elever inte bara i våra
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trakter; donatorerna äro spridda över så gott som hela världen, och
bidrag ha kommit från Indien, Kina, Australien, U. S. A., England
och Schweiz.
Det är en dyrbar och besvärlig historia att tillverka en fana efter
alla konstens regler. Den har kostat omkring 1,500 kr. i tillverkning. Materialierna äro dyrbara. Endast prima siden från K. A
Almgrens sidenfabrik är rekvirerat genom Handarbetets vänner och
kostar icke mindre än 320 kr. kilot. För utförandet av det textila
arbetet har Västerbottens Läns Hemslöjd anlitats. Broderingsarbetet har tagit 650 timmar i anspråk. Metallarbetet är utfört hos firman
S p o r r o n g & Co i Stockholm.
Den äldste av donatorerna är kyrkoherde A. Nygren i Nordmaling, som tog studentexamen vid läroverket 1874.
Från detta års gymnasister leva ännu: professor Arvid Högbom,
Uppsala, kyrkoherde em. Albert Markgren och adjunkt Oskar Lundquist, Umeå, Herr P. L. Liljebäck, Laxbacken Bygdeå och doktor J,
P. Hellström, Norrköping.
Deras namn och de andra givarnas komma att införas i en donatorernas bok, som skall förvaras i läroverkets arkiv. Ungefär hälften av de nu levande forna eleverna finnas upptagna i boken, och
ännu är det inte för sent för den andra hälften att få vara med; fröken Beskow har bett oss tala om, att det ännu fattas pengar innan
kostnaderna för fanan äro täckta, och att därför de som känna sig
manade att lämna ett bidrag, böra sätta sig i förbindelse med henne,
vilket kan ske via postgiro nr 62611.
På Gustaf Adolfsdagen i år kunde fanan invigas. Aulan var
proppfull — de många nuvarande eleverna— enligt katalogen 737
— räcka gott till för den saken, och dessutom hade några skolans
f. d. lärjungar infunnit sig.
Sedan skolans orkester anförd av musikdirektör Nordwall, spelat Gösta W a r b o r g s gymnasistmarsch, beträddes morgonbönernas
forum av den näst äldste av de forna eleverna, kyrkoherde Markgren, som med ett högstämt tal överlämnade fanan till skolan.
Han yttrade:
Hr rektor, hrr lärare och I här samlad ungdom!
En åldrig prästman, efter vad jag tror mig veta, den näst äldste av i livet
varande forna elever vid Umeå läroverk, anhåller att på denna högtidsstund få
säga några ord. Till en början ber jag att få nämna, hurusom Umeå läroverk bevaras av oss dess äldre f. d. elever i kärt och tacksamt minne för den
goda kunskap, fostran och bildning de under vördade, flertalet nu hänsovna,
lärares ledning här i sin ungdomstid fått inhämta. Härvid står helt naturligt
i förgrunden bilden av den gamla läroverksbyggnaden, som med större delen
av Umeå stad härjades av elden sorgeåret 1888. Som fågeln Fenix uppstod ur
sin aska, så uppstod dock ur dess aska sedan det nya läroverket, nära intill
samma plats som det gamla, men mycket större och bekvämare, efter tidens
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L ä r o v e r k e t s

nya

fana,

som tillkommit genom teckningslärarinnan Maja Beskows initiativ och arbete,
och genom insamling bland forna elever är utförd i benvitt siden med broderier i silke, guld och silver. På fanan återfinnas Umeå stads vapen, läroverkets
sigill och ungdomens symbol, lyran, omgiven av lager och rosor. Emblemen
äro broderade på .blått siden, o. dubblerade enär duken är likvärdig på båda
sidor. Fanstångens förgyllda spets är hopkomponerad av läroverkets initialer:
U. A. L. På förgylld plåt å fanstången är ingraverat: Elever 1874—1934
skänkte fanan.
Riksheraldikerämbetet har godkänt stadsvapnet och kompositionerna.

krav — en bild av den storslagna utveckling, som folkbildningen, både den
högre och lägre, fått under snart nu gångna senaste halvseklet.
På vår skoltid var det såsom nu för elever och lärare ett mödosamt knog
under växlande framgångar, men också lek och uppfriskande nöjen med även
lärorika och anslående högtidsstunder.
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Kyrkoherde A. Nygren,

Kyrkoherde em. Alb. Markgren, Umeå.
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Nordmaling.

Hemmansägare P. L. Liljebäck, Laxbacken, Bygdeå.
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U M E Å

G Y M N A S I E F Ö R E N I N G

Professor

Arvid

Adjunkt Oskar Lundquist, Umeå.

Högbom,

Uppsala.

Doktor J. P. Hellström, Norrköping.
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Inom gymnasiet fanns en förening för gemensamma idella inlägg och diskussiorer under gemytlig .samvaro;. Föreningen hade sin egen tidning —
Getingen, som ju lever än i dag — i vilken lätterärt anlagda unga förmågor
prövade sina krafter på både vers och prosa. Getingen "stack" väl ibland,
men såren helades snart i kamratlig glättighet. Den nämnda föreningen fick
på sin tioårsdag en egen vacker fana som samlingstecken. Samma fana, uppsnyggad, har ända tills nu använts även som läroverksflagga, då sådan saknats. Det är denna avsaknad, som hos läroverkets lärarinna fröken Maria
Beskow framkallat den vackra tanken, att förmedelst välvilliga bidrag från
läroverkets forna och nuvarande elever, dess vänner och gynnare få till stånd
en behövlig ny fana till läroverket. Tanken har fått en lycklig fullbordan.
Nur är fanan färdig till överlämnande och jag har såsom den äldste av närvarande fördettingar blivit ombedd att beledsaga överlämnandet med några
ord. Härvid ville jag då endast bedja att få påpeka de å den prydliga fanduken insydda talande symbolerna, som bättre än alla ord säga vad en bildningsanstalt sådan som denna bör, vill och skall vara och vartill man önskar
den Guds nåd och välsignelse.
Å duken synes Umeå stads vapen. Det skall minna om staden vid Umans
strand, som hade till grundläggare den store Gustaf II Adolf, .guldkonungen,
vilkens hjältedöd, vi denna dag, såsom vid läroverket alltid varit brukligt,
med vemod fira. Å samma duk synes även läroverkets sigill med den Heliga
Boken uppslagen, å vars blad man kan läsa skolans valspråk: "Herrens fruktan är vishetens begynnelse", ord, som böra beaktas till vägledning för både
bildningsgivande och bildningssökande. Över boken ses strålarna av en uppgående sol eller Guds öga, lysande, vakande, hoppingivande. Därtill finnes å
fanduken ungdomens sinnebilder (för den manliga lagern och för den kvinnliga rosen, förenade i ett fält omkring lyran broderade på siden med silke,
guld och silvertrådar).
Lyran såsom sångens och musikens instrument men tillika den ljusa stjärnbildens namn manar till själens lyftning i tankar, känslor och ord, uppåt till
ljusets rena och härliga rymder. Hur skön lovar icke även jorden och livet
där att bliva med dessa ideella teckenbilder, då de rätt följas!
Lagern och rosen äro framgångens tecken, till uppmuntran för ungdomen
att genom arbete, flit och gott uppförande göra sitt bästa i fråga om kunskapers inhämtande.
Men, må jag sist få tillägga, även den största kunskapsbildning kan dock
aldrig bliva oss människor tillfyllest. Det är hjärtats bildning, som är det
för vår personlighet och liv allra mest viktiga och mest nödvändiga — att
människan blir vad hon är kallad till, m ä n n i s k a , och en god sådan.
Man har rätt att få se upp till eder såsom bildningens representanter och
föredöme, detta icke blott i vetande utan i sanning, renhet, nykterhet och
andra dygder. Jag må därför få erinra eder om ett apostoliskt maningsord:
"Vad sant är, vad värdigt , rätt och rent är, vad som är älskeligt och värt
att akta, ja allt vad dygd tillhör och förtjänar att prisas — tänken på allt
sådant och sträven därefter ej i egen kraft utan i Guds, som är den sanna visdomens och kraftens källa".
Och nu då I, ärade lärare, och I, kära lärjungar, fylkens omkring Edert
nya samlingstecken, som! av välvilliga givare i dag överlämnas till Eder, så
är det givarnas innerliga önskan och bön, att I och kommande skolgenerationer måtte hålla detsamma med sina symboler rent, högt, jag vill nästan
säga heligt, och söka följa dem i vardagsid som högtidsstunder — allt till
heder för Umedalens högskola och till glädje och välsignelse för hem och
älskad fädernebygd och land. Det give Gud!
Efter dessa enkla ord värdigas läroverkets rektor benäget mottaga den
nya fanan.
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Då kapten Wästfelt med militärisk kraft svängde ut fanans duk
reste sig spontant alla de församlade.
Fanan mottogs av rektor Granfelt, som i ett anförande tackade
donatorerna och fröken Maja Beskow vilken hade förtjänsten av
fanans tillkomst. Till henne överräckte han från skolan ett fång röda
nejlikor, samt utbringade ett dubbelt fyrfaldigt leve, som kraftigt
besvarades av det ungdomliga auditoriet, varpå orkestern spelade
fanfarer.
Festen avslutades med Ivar Widéens hymn på Gustaf Adolfsdagen för kör och orkester och därefter sjöngs Du gamla, du fria
unisont.

Fröken Maja Beskow övervakar framställandet av läroverkets nya fana.
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F Ö R E N I N G S M E D D E L A N D E N

S T Y R E L S E B E R Ä T T E L S E FÖR ÅR 1933.
Såsom i föregående års styrelseberättelse omnämndes ingick Flembygdsföreningen år 1932 till Kungl. Maj:t med anhållan om lotterimedelsbidrag å kronor 150.000, av vilka medel Föreningen hade för
avsikt att fondera 100.000 kr. museibyggnadsändamäl och använda
återstoden för med föreningens verksamhet förenade löpande utgifter. Då emellertid denna ansökan avslogs, har följden blivit att
Föreningen haft att kämpa med ekonomiska svårigheter, vilka til!
sist mot årets slut nödgade Föreningen att upptaga ett lån om 8.000
kr. för bestridande av de löpande utgifterna Lånet upptogs i A.-B.
Svenska Handelsbanken checkräkningskredit mot säkerhet i form av
Konungariket Sveriges Statshypotekskassas 5 %-obligationer av år
1928 till ett nominellt belopp av kronor 10.000: —.
Föreningens begränsade ekonomi har med nödvändighet framtvingat en viss återhållsamhet i Föreningens verksamhet beträffande
särskilt fältarbetet. Dock kunde Föreningen under sommaren bevilja ett anslag å 500 kronor för en fullständig uppmätning och
kartläggning av Lövångers kyrkstad, vilken ombesörjdes av lantmätaren M. Bergstedt, Umeå, tillsammans med intendent MöllmanPalmgren. I samband härmed företogo för Föreningens räkning
herrar Bergstedt och Möllman-Palmgren en inventeringsresa genom Lövångers socken, varvid flertalet mera betydande byar inom
socknen besöktes och åtskilligt i främsta rummet arkivaliskt material
insamlades.
1 övrigt har Föreningen under året beviljat och utanordnat följande anslag:
1. Till Björksta-danslaget kronor 300: —
mot villkor att danslaget under sommaren och hösten skulle giva
ett antal dansuppvisningar på Gammlia samt deltaga i årets hembygdsfest.
2. Till Västerbottens regementes musikkår kronor 100: —
mot villkor att musikkåren i likhet med föregående år skulle förlägga 4—5 populärkonserter till Gammlia.
3. Till S. G. U. kronor 100: —
som bidrag till tryckning av en turistbroschyr i anledning av den
till 1934 instundande S. G. U : s rikskongress i Västerbotten.
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Gammliaparkens planering har under året fortsatts med ordnande av nya gräsmattor, utgallring av skog, anläggning av vägar etc.
och har Föreningen för detta ändamål under året anslagit kronor
1.100: —, att utgå av det belopp, som restaurantrörelsen av under
året intjänta medel återbetalat på sin skuld till Hembydsföreningen.
Restaurantrörelsens skötsel och övervakande h a r i likhet med föregående år omhänderhafts av en av verkställande utskottet tillsatt
kommitté, i vilken red. Birger Lundström fungerat som ordförande.
Övriga ledamöter av restaurantkommittén ha varit fru Gurli Forsberg och stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, varjämte i kommitténs
arbete deltagit kassaförvaltaren A. Leander och intendent M. MnPalmgren.
Liksom föregående år hölls i aug. månad en stor hembygdsfest
å Gammlia. Festen organiserades av en kommitté bestående av följande ledamöter: intendent H. Mn-Palmgren, sammankallande, fru
G. Forsberg, hr A. Leander och arkitekt D. J. Sundberg. F ö r restaurantens vidkommande inbragte denna fest en nettovinst av i
runt tal 900 kronor. På grund av mindre gynnsamma väderleksomständigheter under den ena av de två festdagarna kom emellertid
denna vinst att minskas genom en förlust av omkring 200 kr. för
Hembygdsföreningens vidkommande, vilken själv stod för alla med
festen förenade yttre anordningar, såsom reklam, dekorationer,
resekostnader och traktamenten för medverkande etc.
Under höstens lopp nödgades Föreningen nedlägga betydande
kostnader på en konstruktionsförstärkning och därmed förenad
reparation å Sävargården. Dessa byggnadsarbeten pågingo under
cirka 3 veckor och hade bl. a. till följd att restaurantens verksamhet under samma tidsperiod blev i någon mån lidande, i det stora
salen i övre våningen måste avstängas under den tid arbetena pågingo. Byggnadsarbetena å Sävargården utfördes av byggmästare
J. M. Bäckström, Umeå, under ledning av arkitekt D. J. Sundberg.
Reparationerna drogo en kostnad av kr. 4.915: —.
I samband med dessa reparationsarbeten verkställdes även vissa
kompletteringar inom restaurantens lokaler; sålunda inmonterades
el. fläktanordning och ny belysningsarmatur i Sävargårdens stora
sal och anskaffades ny spisel i restaurantens kök, varjämte inrättades isbod och tvättstuga i Sävargårdens källarvåning. Samtliga
dessa arbeten voro i stort sett avslutade på nyåret 1934. Sistnämnda
utgifter uppgingo till kr. 1.999: 26.
Bland mera betydande gåvor, som Hembygdsföreningen under
året mottagit, må följande omnämnas:

Västerbotten. 10.
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Av Nordmalings ångsågs ab. genom disp. V. Engberg, Olofsfors:
all masonite som åtgick till isoleringsbeklädnad av Sävargårdens
ytterväggar i samband med ovan omnämnda reparationer.
Av Väserbottens läns landsting:
de s. k. Hjelméruska samlingarna. Beträffande sistnämnda gåva
beslöts att Föreningen med tacksamhet skulle emottaga densamma,
men samtidigt riktades till givaren en anhållan att samlingarna tillsvidare måtte få förvaras i landstingets lokaler, enär Hembygdsföreningens trångboddhet f. n. icke tilläte en överflyttning till muséets
lokaler. Landstinget har medgivit en sådan deposition.
I december utkom Föreningens årsbok med sin 14. årgång, redigerad av Föreningens intendent Möllman-Palmgren och i främsta
rummet ägnad Burträsk sockens kulturhistoria.
Muséet har under året besökts av nära 1900 personer. I denna
siffra äro icke inräknade besökarna på den serie av konstutställningar, som av intendenten ordnats i muséets konstavdelning.
I juli månad åtnjöt intendenten Möllman-Palmgren 14. dagars
tjänstledighet för utlandsvistelse i och för museistudier.
Umeå i oktober 1934.
GUSTAV ROSÉN.
/ H. Mn-Palmgren.

Redogörelse för föreningens verksamhet under år 1934.
Planeringarna inom Gammlias folkparkområde har fullföljts
under ledning av stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, som för detta
ändamål till sitt förfogande haft ett anslag från Föreningen av kronor 1.200: —.
Någon hembygdsfest i likhet med de två föregående åren har Föreningen icke avhållit under den sistförflutna sommaren, enär såväl
S. G. U.:s stora rikskongress som Kooperativa förbundets distriktsfest förlades till Gammlia, bägge utformade efter likartade linjer
och program som Hembygdsföreningens sommarfester. Gammlias
restaurant har vid de nämnda festerna med gott ekonomiskt resultat
omhänderhaft all servering. Sammalunda ock vid den av Umeå
Trädgårdssällskap i början av September anordnade trädgårdsutställningen å Gammlia, för vilken hela Jämtebölegårdskomplexet
ställdes till Trädgårdssällskapets förfogande.
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Intendenten har under sommaren berest Örträsk och Degerfors
socknar med stöd av särskilt härför utanordnat anslag av Föreningen.
Åt arkitekt J. D. Sundberg i Umeå u p p d r o g Föreningen i b ö r j a n
av året att i samråd med intendenten Palmgren u p p g ö r a preliminära skisser och kostnadsförslag till museibyggnad enl. tvenne alternativa linjer. Enl. första alternativet en ombyggnad av "Gamla
Bankens" fastighet i Umeå och som alternativ II en nybyggnad förlagd till Gammlia.
De av arkitekt Sundberg utarbetade skisserna hava underställts
verkst. utskottets prövning, men då intet av förslagen syntes utskottet acceptabelt, anmodades ark. Sundberg att inkomma med ett nytt
förslag utgående från alt. II med byggnaden förlagd till Gammlia.
Detta förslag är under utarbetande och torde kunna föreläggas
verkst. utskottet vid årets slut.
På särskilt u p p d r a g av verkst. utskottet har intendenten under
sommaren besökt Darlkarlså herrgård för att undersöka möjligheten för en förflyttning av den på herrgården befintliga gamla handelsboden till Gammlia. Resultatet av denna undersökning gav vid
handen att en överflyttning av handelsbodens kvarvarande inredning knappast vore att förorda utan en överflyttning av hela den
gamla byggnaden, vilken ägde ett betydande kulturhistoriskt värde.
Bland märkligare gåvor till hembygdsföreningens museum under
året må i främsta rummet nämnas ett taffelpiano från 1800-talet
förra hälft från länsman Nyblads gård i Burträsk. Pianot har
skänkts till föreningen av familjen Rönnberg i Burträsk.
Särskild vikt har under året lagts på utvecklingen av Gammlias
restaurantrörelse, som även detta år övervakats av den av verkst.
utskottet tillsatta restaurantkommittén under red. B. Lundströms
ordförandeskap. Såväl restaurantens servisinventarier som möbelförråd har i stor utsträckning kompletterats genom nyinköp. Ny kombinerad radio- och grammofonapparat har anskaffats etc.
Ekonomiska svårigheter ha även under 1934 hämmat Föreningens arbetsmöjligheter och verkställande utskottet har därför nödgats försälja de förut intecknade obligationerna, vilka genom rådande överkurs tillförde föreningen en väsentlig vinst. Utskottet har
igångsatt en utredning rörande Föreningens framtida ekonomi.
Vidare har Utskottet igångsatt utredningar rörande uppläggning
av ett personhistoriskt register för länet, västerbottniska industriers
historia, tillvaratagande av lapska kulturföremål m. m. Ingen av
dessa utredningar är ännu slutförd.
Muséet har besökts av närmare 2.000 personer. I denna siffra
äro icke inbegripna de besök, som anordnats klassvis från stadens
högre läroanstalter i samband med de under hösten hållna vand-
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ringsutställningarna av svensk och holländsk konst, vid vilka intendenten hållit ett trettiotal föreläsningar.
I oktober månad ingav Föreningens intendent begäran om avsked
från sin befattning. Ansökningen har beviljats, men skall dock
intendenten slutredigera Föreningens årsbok och under tiden intill
1 mars 1935 biträda Föreningen med speciella uppdrag. Under
tiden intill dess ny intendent tillsatts tjänstgör som Föreningens
sekreterare redaktör Birger Lundström.
Umeå den 21 nov. 1934.
GUSTAV ROSÉN.
/Birger Lundström.

REVISIONSBERÄTT
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Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1933, få härmed
avgiva följande berättelse:
Styrelsens och verkställande utskottets protokoll hava genomlästs.
Kassabehållning, banktillgodohavanden och obligationer överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande
belopp.
Föreningen har under året haft följande:
Inkomster.
Anslag från länets landsting
Anslag från Umeå stad . . .
Räntor
Årsboken 1932
Hembygdsfesten 1932
Årets förlust

3.000: —
3.000:—

Kronor

6.000: —
3.270: 86
261:50
749:01
9.141: 28
19.422:85

Utgifter.
Löner
Porto och telefon
Lyse och värme
Hyror
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6.850:
299:
712:
1.300:

—
—
93
—

Anslag och gåvor
Diverse omkostnader
Oammlias planering
Hembygdsfesten 1933

—
8.620:42
1.215:05
290: 45
19.422:85

Kronor
Tillgångar och skulder per 31/12 1933 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
Årsboken 1933
Obligationer, nom. kr. 120.000:—
Inventarier
Museiförrådet
Byggnader å Gammlia
Fordran av restauranten
Kronor

4.446:76
1.637:56
121.804:17
116: —
1: —
44.985:-—
1.290:57
174.281:06

Skulder.
Bankkonto
Reserverade medel
Museifonden
Kapitalkonto

'JA

\23
™

:

Kronor

71.743:46
174.281:06

Restaurantens rörelse utvisar per 31/12 1933 följande:
Inkomster.
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobak
Kronor

6.338:78
4.798: 80
1.457:88
417:51
13.102:97

Kronor

18:82
5.022:37
4.461:50
3.442:90
157: 38
13.102:97

Utgifter.
Räntor
Omkostnader
Löner
Avskrivningar
Årets vinst
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Tillgångar och skulder per 31/12 1933 utgjorde:
Tillgångar.
Kassa
Bankkonto
Inventarier
Lager

1.189:72
663:52
5.000: —
912:35
Kronor

7.765:59

Skulder.
Hembygdsföreningen
Diverse personer
Utelöpande accepter
Kapitalkonto

1.290: 57
1.620: 59
1.525: —
3.329:43
Kronor

7.765:59

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 15 november 1934.
VICTOR BROMAN.
K. LUNDBERG.
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
CARL OLSSON.
Av stadsfullmäktige utsedd revisor.
AXEL RÖNQUIST.
Av Länsstyrelsen utsedd revisor.
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A N N O N S E R

Västerbottens läns ä l d s t a
Westerbottens
grundad

bankinstitut

Enskilda

Bank,

1 8 6 6 —• u p p g i c k

1899 i

Bank A.-B. Stockholm—Övre
vilkens

rörelse

Aktiebolaget

1911

Norrland,

övertogs

av

Norrlandsbanken.

År 1917 uppgick denna bank och år 1916
Aktiebolaget J ä m t l a n d s K r e d i t b a n k i

Svenska Handelsbanken
På g r u n d 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
U M E Å

avdelningskontor

kan alltså b a n k e n b e t r a k t a s som
P

R

med
böra

O

V

I

vilken
stå

N

alla
i

S

B

A

N

en

K

v ä s t e r b o 11 n i n g a r

affärsförbindelse.

GYNNA

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

Undersök kvalité och pris hos

A.-B. J O H . FORSMAN & C:o
KUNGSGÄTAN 48, UMEÅ - TELEFON 141 och 441
innan Ni rekvirerar varor från annat håll.
STÖRSTA SORTERING!

PRIMA VAROR!

BILLIGA PRISER!

l e o o i a

c

n

a

r

i

n

s

s

ö

n

e

r

n i e a

f i r m a n

Telegramadress: GLASPORSLIN

grundad

1824

Rikstelefon 356.

Postgirokonto 62045

Umeå Glas- & Porslinsaffär
(Hedberg & Sjöström)
Partiförsäljning av: HUSHÅLLSGLAS, alla slag - KRISTALLER
PORSLIN, svenskt och utländskt - LERKÄRL - EMALJ-,
GALVAN- och ALUMINIUMKÄRL - BORSTAR
N Y S I L V E R och GLÖDLAMPOR M. M.
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^X^taurant
Tel. 222

©aoatgåtöfctt

Gamm4ia

Umeå

•
Daglig konditoriservering,
luncher, middagar och supéer.
Hemtrevliga lokaler för familje«
f e s t e r och föreningssamkväm.
Större och mindre beställningar
emottagas. — Vackraste målet
för promenaderna sommar
o c h v i n t e r . — Kaffekonserter
varje söndag av 5 mans orkester.
•

REGIM:

HEMBYGDSFÖRENINGEN!
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.2V J K TT I ] E ] B O HL,

IJi

Etablerad 1868

U

M

E

Å

TT

Rt. 52, 438, 567, 1406

Telegramadress: BÄCKLUND
11 III III IM III II Ull llll IM llll Mil III Itl III IM III III hl I il IIII i 111 IIIIIIII III III Itl 111 III I il III I llll III Ml III IHIIIIIIIIIIIII Ii I 111 II11

Välsorterad Järn- & Maskinaffär

AKTIEBOLAG

G R U N D A D 1864

Egna fonder Kr. 32,500,000

KONTOR I VÄSTERBOTTEN:

UMEÅ - SKELLEFTEÅ
LYCKSELE

-

NORDMALING

-

VINDELN

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
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
lämnar fackkunnigt biträde av
(ordbrukskonsulenter,
Länsträdgårdsmästare,
Vandringsrättare,
Husdjurskonsulent,
Trädgårdsinstruktriser,
Slöjdundervisare,
Mejerikonsulent,
Fiskeriinstruktör,
Täckdikningsförman.
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.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Anderstorp, Skellefteå.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Egnahemslån,
Hingstlån,
Nyodlings- och betesförbättringslån, Tjurlån,
Täckdikningslån,
Fiskerilån,
Qödselvårdslån,
samt s. k. p r e m i e 1 å n för anskaffande av galtar, bin, skakbryggor,
isbodar m. m. och för vissa grundförbättringar i samband med egnahemslån och jordbrukspremiering.
•
Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesförbättringsbidrag och stenrödjningsbidrag.
Hushållningssällskapet anordnar premiering av:
Mindre jordbruk,
Svin,
Nötkreatur,
Får.
Hästar,
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Lantmannakurser,
Vävkurser,
Husmoderskurser,
Växtfärgningskurser,
Konserveringskurser,
Kurser i träslöjd,
Trädgårdskurser,
Beteskurser,
Täckdikningskurser,
Ladugårdssköterskekurser.
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
H i ngstf öreningar,
Fåra velsf öreningar,
Tjurföreningar,
Kontrollföreningar.
Oaltföreningar,
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen,
d:o
almanack, jämna årtal,) Upplaga
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år.
/i2,300ex.
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän
och direkt från Sekreterareexpeditionen.
Hushållningssällskapets exp. inrymmas i dess fastighet, Storg. 35, Umeå.
Sekreterareexpeditionen, övre våningen, Tel. 143.
Egnahemsnämnds- o. kassaexpedition, nedre vån., Tel. resp. 69 o. 925.
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Huvudaffären Brogatan
Telefon 670 och 993

«
!UT

Filialen Rådhustorget Rt. 165,1794
Storgatan 72 Rt. 759
)(

F L Ä S K - , K Ö T T - & C H A R K U T E R I VA R O R
I PARTI OCH MINUT.
Egen tillverkning av förstklassiga charkuterivaror.
Endast färska kontrollerade varor till lägsta dagspriser.

Hushållningssällskapets Egnahemsnämnd, adress Umeå - Telefon 69
utlämnar statens egnahemsmlån för förvärvande av egna hem inom
Västerbottens län. Lånen äro av två slag: Jordbrukslån, som utlämnas
för inköp 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. För komplettering av jordbruk med tillskottsjord eller delvis nya åbyggnader kan dessutom
tilläggslån beviljas.
Amorterings- och räntebestämmelserna äro följande: Jordbrukslån
äro amorteringsfria under 5 år, varunder ränta utgår med 3,6 %.
Ä lånets amorteringsdel utgår därefter 5,6 % varav 2 % är amortering,
och å stående delen 4 %. Motsvarande villkor för bostadslån äro 3
amorteringsfria år med 4 % ränta samt 61/2 %, varav 21/2 % äro
amortering, å amorteringsdel och 4,5 % å stående delen.
Jämte jordbrukslån för nybildad jordbrukslägenhet kan beviljas
premielån, vilka äro återbetalningsfria och utlämnas för nybyggnadseller odlingsarbeten.
Ansökan om egnahemslån bör inlämnas till vederbörande egnahemsombud, som lämnar nödiga upplysningar om egnahemslånerörelsen och
tillhandahåller erforderliga ansökningsblanketter. Uppgift å egnahemsombuden erhålles hos egnahemsnämnden.

SPECERIER,

KONSERVER, D E L I K A T E S S E R ,

OCH KONSERVERADE

FÄRSKA

FRUKTER.

Ät Öhmans bröd. Drick Pyramidens kaffe.

EMIL LUNDMARK
Rt. 17 <5 559
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UMEÅ

Skolgatan 47

Västerbottens läns Sparbank
UMEÅ
Riksteleioner: 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 .
mottagas

mot

högsta

Insättningar

gällande

inlåningsränta.
O

L Å N
utlämnas

mot

i stad

första

och

på

inteckning
landet

på förmånliga

inom

i

fastigheter
länet

villkor.

O

Slutna

depositioner

m o t t a g a s m o t billig avgift

i bankens

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 Ketfing
Tillförlitligt fabrikat!
Postadr.: Nordmaling. Rt.: N o r d m a l i n g 26
Tel.iadr.: Olofsfors, Nordmaling.

vasterhottens Lammannaiöreninoars Förbund
Post- o. Tgmadr.: Länsförbundet. Huvudkontor i Umeå: Kassan och exp.
Rt. 14 - ankn. kamrerns bostad. Verkst. dir. Rt. 329 - ankn. bost. Filialkontor: Skellefteå, Rt. 229, Spöland, Rt. 25. Expeditionskontor
i Vindeln, Rt. 15.
Försäljer konstgödsel, jordnötskakor, rapskakor, sojamjöl, linfrömjöl,
fodermjöl, vetekli, majsmjöl, foderhavre, foderbenmjöl. Utsädeshavre: Championhavre, Orionhavre, Quldregnshavre, Plymhavre och
Stormogulhavre m. m. Oula mat- och utsädesärter, grönfoderärter.
Timotejfröi, rödklöver- och alsikeklöver, 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, Spöland och Vindeln. Nederlag i
Nordmaling, Gumbodaholmen, Ånäset, Bygdeå, Bureå, Skellleftehamn, Kåge, Byske, Ålundsby, Bastuträsk och Klutmark.
Ombestyr frörensning i Umeå och Skellefteå.
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Utterströms Järnaffärer
Umeå & Nordmaling
Umeå: Tel. 1750, 1751, 1752 växel

- Nordmaling: Tel. 8 och 119

tillhandahålla A L L T i b r a n s c h e n .
Försök

oss, döm sedan!

a g n e t s

Priserna

passa!

L ^ ^ L a v o K c i t ö y i ^ a

^J\ådfiusespfanadeii

10,

Jmeå

INNEHAVARE:
A D V O K A T E N
LEDAMOT

B I R G E R

A V SVERIGES

O M B U D S M A N

H O S A.-B. SV.

BITRÄDANDE
E.

o . HOVRÄTTSNOT.

E. o .

(Jifefoner:

RÄTTEGÅNGAR,
SPEC.:

HANDELSBANKEN

JURISTER:

R U D O L F
S I G U R D

„

(jQinjeväfjai-e)

O C H

A H L G R E N
NILSSON

117, 120, 122 odi 770

INKASSERINGAR,
V A T T E N -

R O O S

ADVOKATSAMFUND

KREDITUPPLYSNINGAR
S K I F T E S M Å L

Oskar Dahlorens Slakteri Aktiebolag, Umeå
Tel. 370 <& 668

Övre Norrlands största affär i branchen!
Spécialité:
Korvpudding - Eubsk Medvurst
Minutaffärer: Skolgatan 45, telefon 370. Sparbankshuset, telefon 435.

Västerbotten. 11.
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Västerbottningarnas
nyhets- o c h
annonsorgan
är

162

Stadshotellet
Skellefteå

Gör Edert hus varmt
och hemtrevligt
med

TREETEX
Försäljes och lagerföres av
fabrikens ombud:

Rekommenderas!

A.-B.
UMEÅ
Tel. 714, 1 0 4 4 , 1 2 8 4
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Hjortsbergs Pappershandel, Umeå
Välsorterad Parti- & Minutaffär
Telefon 241
Stort lager av alla slags Kontors-, Skriv- och Ritmaterialier
Kontorsböcker - Läderportföljer - Plånböcker - Portmonnäer
Damväskor - Fotografiska
artiklar

Järn, Spik, Plåt, Byggnads-

Tågvirke,

smiden, Spislar, Drev, Papp,

band, M a k u l a t u r , Wellpapp,

Fönsterglas,

Cement, "Ko-

Påsar, Linolja, Färger, Fer-

metmärket",

Slipstenar

Bast-

nissor, Borstar, Penslar
i

parti

A.-B. B r ö d e r n a
Telegramadress: L I N D F O R S A R N A .

Största

Bindgarn,

hos

Lindfors,

Telefoner: 714 och 1044.

Umeå

1284 kassa och bokf.

sortering i

F ä r s k a frukter - K o n s e r v e r
Matvaror - Delikatesser
Grönsaker o c h Konfektyrer
hos

Anna Bjursiröm, Kungsgatan 4 3
Postgiro 28979. Telefon 192 och 1740

A - B .

M e l ä n d e r s

M a s i k h a n d e l

UMEÅ

Telefon

328

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

expedieras

omgående.

A.1 H. Anderssons Värme- & VMdningsaliär
K U N G S G A T A N 89,
Telegramadress:

V ä r m e b o l a g

-

UMEÅ

Rikst.:

Bokföringen 8 , Chefen 828

iiBiiviaiiariaiiatiiiiiiiiiiatiiiiiiiiiiiiiiiaiaaiiaiiiiaiiiaiiiiiaiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiaiiiiaaiiiiiiiaiiaiiiaiiiaiiaiaiiiiia

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

Rör, Rördelar och Armatur

- Sanitetsporslin och -emaljgods

O s k u m m a d och s k u m m a d
mjölk, grädde, smör
s a m t f l e r a s o r t e r s OSt till
billigaste parti- o. m i n u t p r i s e r .
•

Umeå Mejeri Aktiebolag
T e l e f o n e r : K o n t o r e t 820, B u t i k e n 4 6
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HENRIK HAR JU, Umeå
Rt. 423

Färg-, Kemikalie-

& Tapetaffär

Rt. 423

Lokal: Kungsgatan 63
Specialavdelning

för fotografiska

artiklar.

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

Ni har bekymmer
f ö r E d r a b ö c k e r , vari bladen börjat
lossna. Sänd genast Edra böcker för
bindning till

Zellerström & Almströms Bokbinderi, Kungsgatan 58, Umeå. Riksteleion 182.

Specerier - Konserver - Frukt
Konfektyrer
i första klass butik.
"W- S C H © ] L I ] ) S T K Ö m
C : o
RÅDHUSESPLANADEN 2, UMEÅ.
TEL. 218, 1218

/KODERNA, PRAKTISKA /MÖBLER
DEKORATIV

MÅLNING

WRETLINGS
Kungsg. 2 9
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'

<KUNGL'

HOVLEVERANTÖR)

Telefon 351

Aen
^¿y

väf

sätter

som
uiföri

värde

ar£eie

på.

£ör

ett

£esöfia

Sjöbergs Frisérsalonger, Umeå
Kungsgatan 4 4

och 5 2

^2)amJrisérsa.[ongen

-

Telefoner 3 1 9

C^Czingsgaian

och

~ Jefefon

419
319

EOYIN JOHANSSON
UMEÅ

N. N i l s s o n s Eftr.

T e l e f o n 326, 477

K u n g s g a t a n 63
*

Matvaru-, Frukt-, Delikatessfe Speceriaffär
*
REKOMMENDERAS

Västerbottens i s oms. BrandfOrsäkringsbolag
Huvudkontor

I

Meddelar brandförsäkring
av byggnader och lösören
| å länets landsbygd.

i Umeå.

Telefon

528.
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ÅKERBLOMS
STORG. 53

UMEÅ

PAPPER
T E L E F .

61

——

MUSIKALIER
FOTOGRAFISKA
ARTIKLAR

B

e

r

g

h

e

m

s

B

r

y

g

g

e

Bröderna Sundström

Rt. 229

r

i

R t . 229

Rekommenderar sina konkurrenskraftiga tillverkningar av

Svagdricka s Lagerdricka i Vichyvatten i Pommac
Sockerdricka m. fl. läskedrycker.

T M U K E

W O Ä I ^

Kontor och lager: KUNGSGATAN 58
Rt.: Kont. o. lager 920, 1372, bost. 1121 - Tel.-adr.: T h u r e N o r i n
Äpplen - Päron - Vindruvor - Apelsiner - Citroner
Lök samt alla slag a v Rotsaker
Alltid prima vara
till billigaste dagspriser!

H

Nederlag:

^

a

r

n

=

SKELLEFTEÅ
Telefon 519, 540

U

m

e

å

Telefon 433, bostaden 464
Western

Slectvic

£judfilmsapparat

Förstklassiga program från ledande filmoöiciner.
Föreställningar kl. 7,15 och 9,15
168

Umeå Ångbryggeri Kommanditbolag
(G. FRISÉN & C:o)

XJME/A

Tgmadr.: Ångbryggeri

Rikstelefon 54 och 74

Tillverkning av PILSNER klass II, LAGERDRICKA klass I.
Ständigt nederlag av originaltappad
CARNEGIE-PORTER på '/..-butelj.

Mineralvatten- och Läskedrycksfabrik.
Kontrollerad
såsom

och

analyserad

tillverkning

av

LÄSKEVATTEN
Soda- och Vichyvatten, flera sorters
samt Sockerdricka.

alla

slags

Lemonader

Prenumerera
på o c h läs

3
1
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 effektiva annonsorganet

IfmeöiaM
Västerbottens läns aldsia dagliga tldnlno-

Pigg, vaken, vederhäftig nyhetstidning

B e o r d r a Edra
småannonser i

169

Umeå Tegelbruk, Oimonäs
(Ägare: Byggmästare J. M. Bäckström)

I lager prima murtegel 3 " X 6 " X l 2 " o c h 2"X6"X12"
samt 3"X5"X10"för skorstensmurning i bostadshus
av trä. Begär prisoffert!
Kontoret 570
B r u k e t 126
Skall Ni b y g g a ett E

l

j

E

T

3EC

E

vänd E d e r till oss. Stor s o r t e r i n g
av l : m a varor.
Förmånliga
priser och villkor.

Aktiebolaget John Sjödins Järn- & Maskinaffär
Rikst. 95 och 289

SKELLEFTEÅ

Sandbergs Konditori, Umeå
KUNGL.

HOVLEVERANTÖR
•

Alltid färsk hemgjord Choklad och Konfekt

Umeå K l i c h é a n s f a l f
Alla slag av klichéer för tidningar 111 A f l f l
och tidskrifter utföras. Blåkopior K l
U|||l
av byggnads* och andra ritningar. I I I i U U U

Klichéerna till denna årsbok öro utlärda å Umeå KlicManslali
170

Nordbrandt sd Danielson
Målerifirma, Umeå
Moderna glasskyltar. Renovering av gamla möbler och
för övrigt allt vad till yrket hörer.
V e r k s t a d : V a s a g a t a n 15

Nordbrandt bost. 1656

Telefon 630

Danielson bost. 1356

E. Sjöstedts Elektriska Byrå
U M E Å

Rikstelefoner: 854 och 1314

T
Utställning Kungsgatan 5 1
IHCHT S

Ö J D ] RA

S

Prova

Ssedens

KAFFE
a v h ö g kvalitet.

Säljes i

Rostad kaffeblandning
Pris kr. 3: 7 0 pr kilo.

S >*E D É N S S P E C E R I A F F Ä R E R
U m e å

Rt. 5 3 o c h 6 0 6
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Åi
"uneternås j^rycKem
(Största

o e/i feveranslcrafligasle tryckeri i ^Uä s Icråollcn

|
•

Vid inköp av tobaksvaror, in- och
utländska, pipor, lädervaror m. m.

V ä n d E d e r till

Nya Cigarrhandeln, Umeå
Återförsäljare största rabatt.

Gusti Walter;

D. Berglund - Tel. 4 0 0

Sjukvårdsaffär

Umeå, tel. 1349 - Filial: Holmsund
o
Förbandsoch Sjukvardsmaterial
Salvor,
Hudcrem,
Två! och Tandborstar

0

o
Aderbrackstrumpor
m. m.

E. H. Yttergrens Guldsmedsaffär
RIKSTELEFON 3 2 4

Förlovriingsringar och

Hederspresenter

MODERNA, STILIGA OCH BILLIGA I
T i l l landsorten sändes omgående portofritt.
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Ringmått sändes på begäran.

P. A. Lundmarks Järnaffär
Rt. 178

UMEÅ

Rt. 178

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

Västerbollens 205,000 invånare
är till största delen arbetare och småbrukare.

Prenumerera och Läs
länets enda arbetareorgan

Västerbottens Folkblad
Rikstelefon 31 och 151. Etablerad 1871.

PARTI- & MINUTAFFÄR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Telegramadress:

VONAHN
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IMPORT A/B NORRLAND
TELEFONER
DIREKTÖR

197, 198, 199.

S U N D K L E R S

} I M
BOSTAD

867.

U

n

H
L

n

Stadens numera äldsta kolonialvarufirma engros
NEDERLAG :
S K E L L E F T E B R Ö D
M A T T S S O N S
AUG.

K A F F E
W E R N E R S

G A R N E R

Gynna
årsbokens
annonsörer!
•

S R e l l e f t e = f o r ö d e t

är Norrlands förnämsta brödfabrikat.
Prisbelönt med guld*, silvers och hedersdiplom.
Å r s p r o d u k t i o n c:a 3 , 0 0 0 , 0 0 0 kg.
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Hembygds¡öreninuen!

JV^gynnar Eder själva yned'

att bestå/la M>6bler,
tillverkade i Wsterbotten.
Köp utan
mellanhänder
från

i
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Årsavgift ( m e d

års-

b o k ) 3 kr.

UMEÅ

MUSEUM

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

A n d r a dagar ( m o t en ringa avgift) efter tills
sägelse hos vaktmästaren. Tel. 1329.
Skolklasser under lärares ledning avgiftsfritt.

175

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Sid.
Om Degerfors socken. En översikt i ord o. bild. Med 18 ill. Av
H. Mn-Palmgren
Allmogekultur o. dagligt liv i Degerfors. Med 12 ill. Av Ingrid Pettersson
Kvarnen i Degerfors. Med 5 ill. Av Ingrid Pettersson
Bebyggelsetraditioner från Degerfors. Med 1 ill. Av Ingrid Pettersson
Tre sägner från Degerfors. Uppteckn. av Ingrid Pettersson
Kring en gammal bouppteckning. Av Artur Olofsson
Möbler och heminredning i Degerfors. Med 17 ill. Av H. Mn-Palmgren
Baggböle, baggböla, baggböleri. Med 1 ill. Av Artur Olofsson
Oamla Degerforsoriginal. Med 2 porträtt. Av Artur Olofsson
Turistresor o. forskningsfärder i forna dagars Västerbotten. II. En
resa i Degerfors 1817. Med 2 ill. Av Mn-Palmgren
U r Byarkiven. Med 1 ill.
I. Landshövdingeresolution rörande rätt till fiskevatten i Degerfors
II. Tjärkontrakt i Tégsnäset
Förteckning över uppsatser rörande Degerfors, som tidigare publicerats i årsboken Västerbotten
Soldatliv i Västerbotten för 100 år sedan. Av B. E. Forsgren
Bergsbyn. Några anteckningar om en gammal Skellefteby. Av Elsa
Bergstedt. Med 6 ill
Folkminnen från Örträsk. Med 4 ill. Av Lisa Lidberg
En hundraårig byaordning från Bastuträsk i Bjurholm
Västerbottens läns landstings småskoleseminarier. Ett kapitel västerbottnisk bildningshistoria. Av Eola A:son Gidner
Umeå läroverks nya fana. Med 9 ill. o. porträtt
Föreningsmeddelanden
Annonser
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