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R E D A K T I O N : L A R S W I C K S T R Ö M 

O m s l a g e t , som visar en storhåssja från 

Ytterhiske, är utfört efter en oljemålning 

av O t t o Wretl ing, Umeå 

Kl ichéer: A . - B . Klichéteknik, Stockholm 

Tryck: A . - B . Nyheternas Tryckeri, Umeå 

För uppsatsernas innehåll äro respektive 

författare ensamma ansvariga 



F o t o : L. WICKSTRÖM 

Snart skall den vara borta, denna Idyll inom 

stadens hank och stör. Hässjorna och ladorna vid 

Gamml iavägen äro snart det enda, som minner 

om tider, dä nästan varje borgare i staden hade 

sitt hemman i stadens omedelbara närhet. 

( U m e å stad) 





F o t o : L. WICKSTRÖM 

D e n lilla undangömda Dunkersparken gömmer 

på en Idyll av gamla stugor, vilka snart skola 

försvinna. 

( U m e å stad) 





F o t o : L. WICKSTRÖM 

Ett gammalt förnämligt borgarhus, oberört av 

tidens hets och framfart, är det Karstenska huset 

vid Skolgatan, nu bebott av fröken Hulda 

Karsten. 

( U m e å stad) 





F o t o : L . W1CKSTRÖM 

Gammhässjan har en förnämlig resning med sina 

«strävpelare« och sitt sadeltak. Under hårda är 

har den stått halvtom och lyst med sin olycks-

bådande gleshet. Men under ett godår, som 

detta, har den fyllts med guldgult korn ända 

till översta «bettet«. 

( U m e å socken) 





F o t o : L. WICKSTRÖM 

Längs älvdalen slingrar vägen som ett långt, 

buktande band uppåt mot de vida lappmarkerna. 

( U m e å socken) 





F o t o : L. WICKSTRÖM 

Som soldater stå de vackra skylarna i solskenet 

och kasta sina raka skuggor över den gula 

åkerstubben. 

(Ljusvattnet, Burträsk socken) 





F o t o : L . WICKSTRÖM 

Förnöjd sitter Johan Fredrik Pettersson i Å b y n 

och vilar sig ute på gårdsplanen. 

( Å b y n , Burträsk socken) 





F o t o : L. WICKSTRÖM 

På trapphallen till d en timrade gården sitter 

G u s t a v a Brännström i Ljusvattnet, en väster-

bottenskvinna av ädelt kärnvirke med de vackert 

ådrade händerna i vi la efter många och långa 

dagsverken. 

(Ljusvattnet, Burträsk socken) 
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Till årsbokens läsare. 

Västerbottens läns Hembygdsförening överlämnar härmed den 
16:de årgången av sin årsbok till sin läsekrets. 

Boken har av flera skäl ej kunnat hållas inom ramen av en 
viss socken utan har red., som blott vistats i Västerbotten sedan 
juni månad detta år, sett sig nödsakad övergiva den påbör jade 
sockenserien. Men då red. har hunnit bliva mera insatt i den 
västerbottniska kulturen, skall den tvivelsutan goda idéen ånyo 
upptagas. 



J a g har liksom min företrädare, intendent H. Möllman-Palm-
gren, åtnjutit den stora förmånen att räkna på och få ovärderlig 
hjälp av en trogen och hängiven medarbetarstab. Sålunda har 
liksom tidigare år småskollärarinnan fröken Ingrid Pettersson 
och folkskollärarinnan Ragnhild Andersson bidragit med värde-
fulla och intressanta uppsatser. 

Som debutant inför "Västerbottens" läsare står fil. stud. Gert-
rud Grenander. Hon har genom sin primärundersökning om 
knäpphärvlarna i Västerbotten lämnat ett b idrag över ett ämne, 
som ej förut mera ingående behandlats i svensk etnologi. 

Professor H. Geijer och lektor O. B. Santesson hava ställt ett 
par förnämliga b idrag till red:s disposition, liksom även fil. d:r 
E. Modin och folkskollärare O. P. Pettersson. 

Folkskollärare G. Holmlunds "Kvänland och kvänernas gå ta" 
är en uppsats, som säkerligen kommer att väcka intresse och dis-
kussion inom olika kretsar. 

Om det övriga medtagna materialet vore mycket mera att 
säga, men får det tala sitt eget tydliga språk. 

Min företrädares förhoppning, att det stöd och intresse, som 
så rikligt kommit honom till del från medarbetarnas sida även 
i fortsättningen skulle komma att underlätta och berika efter-
t rädarens uppgift , har blivit verklighet på ett rent av överväl-
digande sätt, för vilket jag ber att till alla och envar få fram-
föra mitt uppriktiga tack med den stilla önskan, att medarbetar-
staben alltjämt måtte visa sitt stora intresse för den ideella rö-
relse, som hembygdsföreningen är och alltfort skall vara. 

Umeå i december 1935. 
Lars Wickström. 



Landskapsgillena och 
hembygden 

flv I n t e n d e n t e n N. LIEDFELD, o r d f . i 
V ä s t e r b o t t e n s Gi l l e 1 S t o c k h o l m 

Hembygden är ett begrepp, som under de senaste decennierna 
framträtt under skilda former. Begreppet har gjort sig gäl-

lande inom litteraturen, samfunds- och föreningslivet, forsk-
ningar av olika slag samt som motiv för bildandet av olika 
landskapsgillen, särskilt i kungl. huvudstaden. Man har inom 
alla dess områden funnit, att ett studium av det egna landet och 
av världen över huvud taget bör bör ja med det mest närl iggan-
de, bör ja "där hemma". Hembygdskunskapen har sålunda blivit 
ett ämne, som omfattas med stort intresse och ingår jämväl i sko-
lornas program. Härförutom bedrives hembygdsforskning av 
olika föreningar och sällskap ävensom av officiella institutioner 
och som enskild forskargärning — allt resulterande i ökad kän-
nedom om hembygden. Redogörelser och forskningsresultat 
om hembygden och dess tillblivelse, dess historia, befolkningens 
språk och kynne, hembygdens egenart i skilda avseenden, dess 
kultur och utveckling m. m. hava under årens lopp i t idningar 
och tidskrifter, hembygdsböcker och serieskrifter lämnat värde-
fulla b idrag för klarläggandet av hembygdens speciella särdrag 
och egenarter, dess natur och skönhetsvärden, dess kultur i all-
mänhet, dess litteratur, musik och konst. All denna hembygds-
kännedom är helt säkert resultatet av ett intresse, som är förank-
rat i den ursprungligaste av människans drifter — kärleken till 
jorden, som sett oss födas, kärleken till hemmet, till torvan, kär-
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leken till fädrens arv, till allt det som i sägen, sång och saga 
väckt den första äganderättskänslan, gjort begreppet "vår t" till 
en enande och sammansvetsande trollformel, och som blivit fast 
rotat i själarna under gångna barndoms- och ungdomsår eller 
under livslång verksamhet på samma plats. Hembygdsbegrep-
pet i dess rätta tolkning är vidare av den största betydelse, då 
det gäller att knyta banden starka mellan folket och hembygden 
— landet, och att ge ett fullödigt innehåll åt vår fosterlandskärlek. 

För hembygdens söner och döttrar i förskingringen utgör den 
pågående hembygdsforskningen och hembygdsvården en källa 
till stor glädje. Det, som under fars och farfars tid och under 
barn- och ungdomsåren har funnits, blir på detta sätt bevarat ge-
nom anteckningar, skisser, r i tningar och fotografier samt i hem-
bygdsmuseets samlingar av olika slag. Eljest skulle man känna 
sig ganska b o r t a , när man efter årtionden beträder fäderne-
gårdens torva eller det, som en gång var detta. Allting är ju 
underkastat förändringens lagar ; hur skulle det eljest gå med 
utvecklingen. Vi västerbottningar måste tänka på detta som ett 
nödvändigt faktum, ty forna tiders ödemarker äro nu snart en 
saga. Målmedvetet och oemotståndligt tränger i våra dagar 
människan allt djupare och längre in i skogens och fjällens värld. 
Allting moderniseras och nyttiggöres. I fjällen brytes malm, 
vattenfallens kraftresurser til lvaratagas och utnyttjas i väldiga 
kraftstationer, skogarna fällas, nybyggaren flyttar sin stuga allt 
längre in i forna dagars ingenmansland. Det forna primitiva 
levnadssättet och livet i avskildhet från yttervärlden försvinner i 
samma mån som människorna bliva beroende av varandra. Av-
stånden elimineras, förbindelserna med yttervärlden ger möjlig-
het till en annan orientering om tidens f rågor och stora händel-
ser — allt resultatet av den moderna teknikens triumfala land-
vinningar, b idragande till ett utplånande av de sista resterna av 
ursprunglighet och de för de olika bygderna utmärkande sär-
dragen. Det t jugonde århundradets internationella maskinkul-
tur har gjor t sitt intåg. 
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Den som lärt sig älska ödemarkernas storhet och lugn, 
de milsvida skogarnas djupa stillhet och fjällvärldens impo-
nerande ödslighet eller det enkla livet och vardagsvanorna i 
nybyggarens stuga måste med vemod konstatera faktum samt 
resignera. Och i den stunden borta från hembygden träder 
landskapsgillet in som uppsamlare av provinsens barn i för-
skingringen. Gillet vill bli en medlare då och nu och samtidigt 
vara en påminnare om hembygden som var, som är och som 
kommer. Lika sant som det är, att borta är bra, men hemma 
är bäst, principiellt sett, lika visst är det, att mången, som varit 
borta från hembygden under längre tid, icke skulle önska åter-
inflytta och bosätta sig där hans vagga en gång stått. Detta av 
många skäl. Men vad som står fast i alla skiften — dock ingen 
regel utan undantag — är att känslan för hembygden ändock 
lever kvar i hjärtat och tränger sig fram, antingen spontant och 
som av ett inre behov eller också då densamma blir f rammanad 
genom påminnelser eller på annat sätt. Det är denna nedärvda 
hembygdskänsla hos dem som bo utanför hembygdens råmärken 
som landskapsgillena vilja hålla vid liv och främja. Det är 
provinsens bortavarande söner och döttrar, som skola komma 
tillsammans i hembygdskänslans tecken för att återuppliva min-
nena från det gångna, tala om det nuvarande och sätta sig in 
i det nya, som kommer. 

Landskapsgillena kunna givas många uppgifter och deras ar-
bete kan läggas på många sätt och omfatta skilda områden av 
hembygdsfrämjande, men det fundamentala i deras uppgift bör 
vara vården om hembygdskänslan, dess tillvaratagande och om-
sättning i praktisk gärning. Förutom sammanförandet av lands-
männen i förskingringen kunna landskapsgillena främja hem-
bygdsprovinsen på många sätt. Här kan t. ex. nämnas anslag 
till viss hembygdsvård, anslag till särskild forskningsgärning, 
anslag till befintligt hembygdsmuseum, utdelandet av stipendier 
till s tuderande vid provinsens skolor, främjandet av hembygdens 
ungdoms- och yrkesskolor m. m. Inom själva Gillet kan känslan 
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och intresset för hembygden vårdas och befrämjas genom utgi-
vandet av serieskrifter rörande hembygdens språk, litteratur, 
hemslöjd, musik och konst, anordnandet av föredrag beröran-
de hembygden m. m. samt genom separata utställningar av 
hembygdsalster o. d. I huvudstaden hava en del landskaps-
gillen jämväl anordnat särskilda hembygdsdagar eller land-
skapsdagar på Skansen. I en tid, som vår, då turistfrämjande 
förbindelser f innas till landets alla delar, torde det icke ligga 
utanför ett Gilles möjligheter att anordna särskilda resor till 
eller genom hembygden, varvid orienterande föredrag böra ingå 
i programmet. 

Verksamheten inom gillena är dock icke enbart styrelsernas. 
Bland gillets flertal av medlemmar bör det råda en sådan anda, 
att alla gå in för fullt, när allmän samling sker ävensom då upp-
slag till hembygdsvårdande gärn ing givas. Alla måste vid des-
sa tillfällen bli ett med sina landsmän och med bygden; — 
själva hembygden och barndomshemmet måste komma fram i 
känslan av dess egna värden. De osynliga men starka banden 
med bygden, folket och traditionen bliva då prövade. Man kän-
ner sig rik, därför att man äger en bygd, som är ens egen med 
känslans, fädernearvets och blodets rätt. 

Bland huvudstadens landskapsgillen är Västerbottens Gille 
icke så gammalt. Det torde kanske icke sakna sitt intresse för 
läsarna av denna hembygdsbok, att veta något om detsamma. 

Västerbottens Gille stiftades år 1928 som en sammanslutning 
av västerbottensfödda män och kvinnor i huvudstaden med om-
givningar med uppgift att ge medlemmarna tillfälle att känna 
sin samhörighet och att öka kännedomen om hembygden. Gil-
lets verksamhet under de första åren gick i tysthetens tecken, 
men dess andra femårsperiod ingick med ett kraftigt uppsving, 
som fortfarande utvecklas. Dess arbetsprogram sammanfaller 
med här skisserat p rogram för landskapsgillena, och har 
av den nuvarande styrelsen sammanfattas sålunda: 
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Västerbottens Gille i Stockholm vill verka iör 
att västerbottningarna i huvudstaden med omnejd beredas 

tillfällen att komma tillsammans och lära känna varandra , 
att i sin mån bidraga till att känslan av samhörighet med 

hembygden upprätthålles och befrämjas, 
att genom föredrag och meddelanden sprida ökad kännedom 

om hembygden och dess kultur, 
att f rämja hembygdsvård och sådana intressen, som avse dy-

lik verksamhet och ett t i l lvaratagande av hembygdens minnen, 
samt 

att genom fondbildning samla medel för möjl iggörande av 
anslag till olika för hembygden gagnande syften ävensom till 
stipendier och skolpremier m. m. 

I vad mån Västerbottens Gille skall kunna fylla dessa och än 
flera uppgifter, som ligga inom ramen för dess verksamhet, får 
framtiden utvisa, men ett är säkert: flertalet av Gillets medlem-
mar äro ense med styrelsen därom, att Gillets främsta uppgif t 
är att samla västerbottningarna kring hembygdstanken. 

I vår rastlösa, flacka och kallt resonerande tid, kan det vara 
gagneligt och uppmuntrande för västerbottningarna i försking-
ringen att bliva erinrade om sin hembygd, om fädrens rastlösa 
id och hårda möda, om de hårdbrutna tegarna och de frost-
länta markerna, vilka övervunnits genom odl ingsbragd tack vare 
okuvlig vilja och en nedärvd stark ansvarskänsla, men även tack 
vare den offrande och försakande kärleken till torvan, gården, 
skogen — landet, som sett dem födas. Här har helt säkert Väs-
terbottens Gille en värdefull uppgift att fylla, en uppgift , som 
är värd dess medlemmars stora och varma intresse. 

Till sist torde man utan överdrift kunna uttala den förmodan, 
att såväl hembygdsforskningen i allmänhet som skapandet och 
upprätthållandet av hembygdsmuseernas verksamhet komma att 
f rämjas av de olika landskapsgillena allt efter råd och lägenhet. 
Dessa i sin tur torde mera än vad hittills kanske varit fallet kom-
ma att söka kontakt med hembygdens institutioner för att mera 
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intimt kunna följa med utvecklingen på skilda områden, vari-
genom samarbete i en eller annan form kan komma till stånd. 
Det borde kunna anses ganska självfallet, att landskapsgillenas 
arbete och provinsernas hemmaverksamhet på de områden, som 
för båda äro gemensamma eller ligga inom samma verksam-
hetsområde, skulle vinna på en utformning av samarbetstanken 
under parollen: gåvor och gengåvor, hjälp, stöd och arbetsbyte. 

I all sin verksamhet böra hembygdsvårdens utövare och land-
skapsgillenas medlemmar icke förglömma vad som ligger i den 
hembygdens sång, som vi allt efter inställning höra, — minne-
nas och arvets sång: 

Bygd, av dikt och drömmar buren, 
Barndomsleken, dagligbrödet, 
Sömnen inom kyrkgårdsmuren — 
Livets fullhet låg i ödet. 
Riken störta, folk förgöras , 
Sekler gå sin st järnegång, 
Men en själ kan ej förstöras, 
Bygd, d i n själ var sång. 
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Märkligt stenåldersfynd 
i Tärna socken 

flv l e k t o r O. B. SHNTESSON, U p p s a l a 

Ett stort landsvägsbygge pågår f. n. i Tärna s :n längs östra 
och norra stranden av Umeälvs källsjö Överuman alltifrån 

Umfors vid älvens utlopp ur sjön och till riksgränsen. Vägen 
går i allmänhet icke intill själva stranden utan anlägges tvärt-
orn ofta rätt långt från sjön, och man låter den så vitt möjligt 
följa naturliga, nästan vågräta, jämna och lättframkomliga ter-
rasser, vilka finnas på stora delar av sträckan, s tundom utomor-
dentligt väl utbildade, på en nivå över Överumans yta, som 
längst i sydost i trakten av byn Umasjö uppmätts till omkring 
21 meter, men som långsamt faller till 12 meter vid den fyra 
mil avlägsna Umbukten längst i nordväst vid norska gränsen. 
Terrasserna äro utbildade under inlandsisens avsmältning av 
den isdämda Gäuta-issjön, som på sin tid uppfyllde Umeälvs dal-
gång genom hela Tärna s:n på en sträcka av omkring tio mil 
alltifrån den dämmande inlandsiskanten vid gränsen mot Sten-
sele s :n intill avloppet över passet mot Norge vid Umbukten. 1 ) 

I juli 1935 pågick landsvägsbygget mellan Umasjö och det om-
kring fem km. norr därom belägna Gamla Umasjö; vägen går 
här på den nyssnämnda terrassen omkring 300 m. från sjön, 
och man var 480 m. söder om bron över Jerisbäcken syssel-
satt med sandtäkt för vägfyllnad i yttre, västra kanten av västra 

A. Oavelin, De isdämda sjöarna i Lappland och nordligaste Jämt-
land. Sv. Geol. Unders. Ser. Ca. N : r 7: 1 (1910). 
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landsvägsdiket, alltså åt sjön till, då man omedelbart under 
torven, ovanpå den underlagrade sanden påträffade stenar av 
misstänkt utseende, som av arbetarna J. A. Persson och Halvar 
Nilsson igenkändes som pil- och spjutspetsar. De fortsatte att 
avskala torven i yttre dikeskanten och hittade den ena pilspet-
sen efter den andra ; även under torven på den s. k. banketten 
mellan diket och vägen sökte man och hittade två pilspetsar. 
Det är troligt, att pilspetsar legat under torven även där diket 
nu finnes, men då man vid grävningen av diket tidigare ej ännu 
hade fått uppmärksamheten riktad på fornfynd, kommo even-
tuella fornsaker att medfölja den bortschaktade jorden och be-
finna sig nu någonstans i vägbanken. 

Inalles hittade man 29 pjäser (fig. 1: 1—29), alla av kvartsit. 
15 äro fullt färdiga pilspetsar med tvär, tunn bas tillslagna med 
samma fina teknik som utmärker de sydskandinaviska flintspet-
sarna från stenålderns sista period, hällkisttiden (fig. 1: 1—15 
och fig. 2: 1). Av dem äro 11 fullständiga (fig. 1: 1, 2, 5, 6, 
8—14), 2 uddfragment (fig. 1: 7, 15) och 2 basfragment (fig. 
1: 3, 4). Två fullständiga (fig. 1: 1, 2) och det ena basfrag-
mentet (fig. 1: 3) äro av nästan svart kvartsit, en fullständig 
(fig. 1: 6) av grå kvartsit, åtta fullständiga (fig. 1: 5, 8—14), 
två uddfragment (fig. 1: 7, 15) och ett basfragment (fig. 1: 4) 
äro av vit till nästan färglös, glasklar kvartsit. De 14 övriga 
pjäserna (fig. 1: 16—29, fig. 2: 2, 3) äro antagligen förarbeten 
till pilspetsar med tvär, tunn bas. En av dessa, den största, är 
mandelformig (fig. 1: 27, fig. 3). Det är ju möjligt, ehuru ej 
så troligt, att några av dessa 14 (t. ex. fig. 1: 19, 20, 24, 26, 
28, 29; fig. 2: 2 )kunna ha använts som spjutspetsar i det skick 
befinna sig. 

Då jag för andra stenåldersforskningar befann mig i närheten, 
vär jag i tillfälle att den 27 juli besöka fyndplatsen och under-
söka densamma. En spegelavvägning, som företogs i skym-
ningen och under mindre gynsamma väderleksförhållanden, gav 
till resultat en höjd över Överuman av nära 23 m. Vägarbetar-



na hade så samvetsgrant plockat reda på alla fornsaker, att jag 
icke kunde hitta några fler genom grävningar utanför vägban-
ken, och att företaga grävningar i själva vägbanken ansåg jag 
icke vara skäl uti. På traktens stenåldersboplatser träffar man 
alltid massor av eldskadade stenar och avfallsstycken i hundra-
tal från stenredskapstillverkningen; här saknades fullständigt bå-
dadera. På boplatserna brukar man hitta skrapor, här inga. 
På boplatserna brukar endast en mindre del av pilspetsarna vara 
hela och oskadade, brottstycken äro vanligast. Här torde san-
nolikt alla pilspetsarna, både de fullt färdiga och halvfabrikaten 
ha varit hela vid nedläggandet; att fyndet i sitt nuvarande skick 
till någon del består av fragment, beror på oförsiktighet vid upp-
tagandet; innan arbetarna f ingo klart för sig, vad det var f råga 
om, g ingo de hårt fram med flåhackor och spadar. Redan på 
dessa grunder kan man således avvisa möjligheten av att fynd-
platsen skulle kunna vara vare sig en boplats eller en tillfällig 
verkstadsplats. — Jag tog några jordprov för att få veta, om 
fosfathalten var stor som på boplatserna eller liten som i na-
turen i allmänhet. Fil. Dr Olof Arrhenius har haft godheten 
analysera sex jordprov från fyndplatsen och dess omgivningar. 
De tre av proven, som tagits på själva fyndplatsen, innehöllo 
så litet fosfat, som det gärna är möjligt, resp. 0, 0 och 1 fosfat-
grad (Viooo c/c P 2 0 S ) , medan jordprov från fyndplatsens periferi 
(25 m. åt norr , nordost och söder) höllo resp. 0, 0 och 14 fos-
fatgrader. Jämför härmed stenåldersboplatsernas fosfathalt! På 
boplatsen vid Gamla Umasjö 60° mot 2° i omgivningen; på bo-
platsen å Lillsandnäset i Umasjö ännu mera: 140°—160°—180°. 

Härtill kommer läget långt från stranden. Det är här f råga 
om jägare- cch fiskarekultur, och erfarenheten visar, att hithöran-
de boplatser visserligen icke alltid lågo alldeles omedelbart in-
till en strand, men å andra sidan aldrig så långt från stranden 
som i detta fall — flera hundra m. Det har framkastats med 
anledning av fyndplatsens läge på en issjöstrandsterass, att män-
niskor kanske levde här redan under inlandsisens avsmältnings-
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Fig. 2: 1-3. Umasjö. Samma som fig. 1: 10, 20, 25. 
Foto: Greta Arwidsson. 



tid på stranden av Gäuta-issjön. Något fynd från så avlägsen 
tid är hittills icke anträffat i dessa trakter, cch vad beträffar just 
detta fynd, är det med all säkerhet icke äldre än från stenålderns 
sista period. Därom vittna de 15 pilspetsarna i fin teknik med 
tvär, tunn bas, som just äro utmärkande fc r denna period — 
de 14 övriga pjäserna i detta slutna fynd äro naturligtvis från 
samma tid; deras mera primitiva utseende och den grövre tek-
nik, i vilken de ä ro utförda, vittna icke om högre ålder, de äro 
sannolikt förarbeten, som inte hunnit få sin slutliga retusch. 
Härtill kommer, att precis samma typer (och av exakt likartat 
material) som i detta fynd höra till inventariet på de stenålders-
boplatser, som anträffats på Överumans nuvarande strand, t. ex. 
på Simmarnäset vid Umfors (upptäckt av Mag. O. P. Petters-
son), på Lillsandnäset vid Umasjö (Prof. P. Quensel), där bo-
platsfynden gjor ts ända nere vid Överumans högvattenslinje, 
och vid Gamla Umasjö (upptäckt av författaren), där boplat-
sen ligger 3 m. över högvattenslinjen. 

Det aktuella fyndet är samtidigt och samhörigt med traktens 
senneolitiska boplatser och har troligen kommit att (förmodli-
gen ofrivilligt) nedläggas invid färdvägen mellan dessa. Det 
var under stenåldern — som nu — lättframkomlig stig på den-
na gamla strandterrass och lämpligt att gå här, om man ville 
komma från t. ex. boplatsen å Lillsandnäset i Umasjö c:a 4 km 
söder om fyndplatsen till boplatsen vid Gamla Umasjö c:a 1 km. 
norrut . Däremot är fyndet sannolikt icke ett "depotfynd" i egent-
lig mening (d. v. s. en avsiktligt gömd skatt eller ett offer). 

Umasjöfyndet påminner i många hänseenden om och är säkert 
samtidigt med fyndet nära Sågån vid Lövlidens järnvägsstation 
i Vilhelmina, som gjordes av järnvägsarbetare i juni 1918 och 
som samma sommar tillvaratogs och undersöktes av mig. Det 
består av 21 föremål, alla av vit kvartsit, intet fint retuscherat 
utan alla grovt tillslagna, de flesta lancettlika, några mandel-
formiga, alla eller de flesta halvfabrikat. Alla lågo på samma 
lilla fläck tätt tillsammans. Inga andra artefakter funnos på 
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platsen, ingen enda avfallsskärva, inga eldskadade stenar eller 
andra bålrester, cch — som det sedermera visats — fosfathal-
ten i jorden var den minsta möjliga. I min rappor t till Riksan-
tikvarien över 1918 års fynd vid Lövliden skrev jag bl. a.: 

"Beträffande fyndets karaktär i övrigt är jag tillsvidare be-
nägen kalla det icke ett boplatsfynd utan ett depotfynd. Det är 
just icke någont ing som talar för boplats. Ej ens själva plat-
sens naturbeskaffenhet, fast det är en åstrand. Platsen är i själ-
va verket ganska ogästvänlig, ån på detta ställe mycket olämp-
lig för fiske (enligt fackmäns utsago), och någon anledning för 
stenåldersmänniskan att slå sig ned just här är svårt att finna. 
En i alla hänseenden lämpligare boplats hade t. ex. kunnat väljas 
vid Sågåns 700 m. avlägsna utflöde i Volgsjön. Det var ingen-
ting märkvärdigt alls med den fläcken, där fyndet gjordes. Ett 
så stort antal föremål, alla av samma material och av nästan 
samma form och alla tätt tillhopa på samma fläck utan jord 
emellan ger snarare intryck av depot än av boplats, men kanske 
är det icke heller ett depotfynd i vanlig mening. Man har svårt 
att förstå, varför just denna banala, steniga moränbacke blivit 
vald för en avsiktlig depot. Intet större stenblock, ansenligare 
än de övriga markerar platsen eller underlättar igenfinnandet. 
Stället synes ej heller ha givit anledning till offer; intet brant 
berg, inga naturmärkvärdigheter, intet vattenfall; ån s trömmar 
visserligen förbi i rask fart, men det är ingenting särskilt märk-
värdigt med den just på detta ställe. Viktigare är, att en gång-
stig letar sig fram längs den forsande ån alldeles förbi fynd-
platsen, en av allt att döma uråldrig stig, enär den utgör ett 
led i den gamla roddfärdevägen från Volgsjön till Nästansjön, 
allmänt använd ända till dess helt nyligen landsväg mellan des-
sa platser blev byggd. Nere omkring Volgsjön är ett härligt 
land, här ligger ju också utom Lövlidens by traktens huvudort 
Vilhelmina kyrkoby, men uppe omkring Nästansjön lär landet 
också vara gott och marken ytterst fruktbar på grund av silur-
berggrundens kalkrikedom. Här ligger nu på norra stranden 
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Fig. 3. Umasjö. Samma som fig. 1: 27. 
14 Foto: Greta Arwidsson. 



Nästansjö by med — av beteckningen å topografiska kartan att 
döma — 21 åbor — alltså en mycket stor by, och antagligt är, 
att även i forntiden den rika växtligheten och den därpå beroen-
de rikedomen på vilt lockat människan till besök eller bosättning. 
Rikedomen på fcr vapentillverkning lämplig kvartsit i det Nästan-
sjö närbelägna Björnberget har kanske ej heller saknat betydel-
se. När färdvägen mellan Volgsjön och Nästansjön, två av 
traktens förmodligen även i forntiden såväl som i nutiden vik-
tigaste orter, måste ha gått fram över fyndplatsen, som i och 
för sig icke torde ha kunnat intressera stenåldersmänniskan, lig-
ger det nära till hands att antaga, att stenföremålen en gång av 
någon mycket tillfällig anledning blivit nedlagda (eventuellt tap-
pade, glömda) vid färdvägen, där l jung och lingonris genast 
nödtorft igt dolt dem för vägfarandes blickar och där upp-
växande mossa och buskar sedermera bevarat dem oupptäckta 
intill nu." — 

Som jag 1918 ej visste, hur lätt det är att på en sjöstrand 
konstatera, om ett ställe använts till boplats, kom jag då ej att 
eftersöka fornsaker på den i rapporten omnämnda vackra plat-
sen vid Sågåns 700 m. avlägsna utflöde i Volgsjön, men det gjor-
de jag istället, då jag 11 år senare år 1929 besökte trakten, och 
med det resultat, att jag just där, å ömse sidor av åmynningen 
och vid den gamla färdevägens ena ändpunkt upptäckte en ty-
pisk stenåldersboplats. Sommaren 1935 besökte jag för första 
gången den gamla färdvägens andra ändpunkt vid Nästansjön 
och upptäckte där vid Staburnäs ävenledes en stenåldersboplats, 
på sätt och vis även den utpekad av mig redan 1918. 

Lövlidenfyndet har hittills räknats som Lapplands största fynd 
i sin art, men denna rangplats måste fr . o. m. nu och tillsvidare 
tillkomma Umasjöfyndet. 

Beträffande detta senare måste ännu en omständighet näm-
nas. Vid besök 1934 i Umasjö förvärvade jag av Aug. Ferd. 
Stenmark och Frans Burman en utmärkt vacker pilspets med 
tvär, tunn bas liknande fig. 2: 1. De hade föregående vinter 
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lagt ut rävsax i ingången till en rävlya; räven fastnade i saxen, 
men då han släpade densamma med sig in i lyan, försökte man 
på sommaren rädda rävsaxen genom utgrävning av lyan. Detta 
misslyckades, men jägarna hittade istället i lyan den vackra pil-
spetsen. Den sandterrass, s. k. Storknulan, där rävlyan befinner 
sig jämte åtskilliga andra rävlyor, ligger strax öster om nya 
landsvägen mellan Umasjö och Gamla Umasjö, kanske 200 m. 
från platsen för 1935 års stora fynd och på högre nivå än detta. 
Det förefaller mig sannolikt, att denna i våra dagar rävrika sand-
kulle hyste rävlyor redan under stenåldern och att en stenålders-
jägare, som med sitt pilskott träffat en räv, precis som rävjägar-
ne Stenmark och Burman förlorade sitt vapen, då det sårade 
djuret tog sin tillflykt till lyan. Det är att märka, att vid räv-
lyan icke syns minsta spår av någon stenåldersboplats. Fyn-
det i rävlyan och årets stora fynd vid vägbygget äro otvivelak-
tigt från samma tid som boplatserna nere på Överumans strand 
och ha kanske kommit från någon av dem, men något omedel-
bart samband behöver det därför icke vara mellan rävlyefyndet 
och vägbyggefyndet, ty inte tog man väl på rävjakt med sig — 
utom en hel arsenal av färdiga pilar — även halvfabrikat i 
mängd. 

De rätt talrika stenåldersfynd jag själv gjor t i Tärna skall jag 
snart publicera i annat sammanhang. 
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Kvänland 
och kvänernas gåta 

flv GOTTFR. HOLMLUND 

Vilka voro kvänerna, och var bodde detta folk? — Somliga 
ha menat dem vara svear (hälsingar), andra ha gissat på 

birkarlarnas förfäder av finsk eller svensk härkomst, andra åter 
ha trott dem vara en finsk folkstam uti norra Österbotten eller 
kanske inbyggarna å den flacka bottniska kustbygden, den sven-
ska såväl som den finska o. s. v. 

Till alla dessa olika meningar om detta gåtfulla folk, vilket 
tycks ha spårlöst försvunnit, f ramför jag härmed en egen teori 
till kritiskt skärskådande. 
Sitonernas land = Finland och Umedalen? 

När den romerske historieskrivaren Tacitus uti sitt år 98 e. 
Kr. utgivna arbete Germania skildrar svionerna eller svearna så-
som ett betydande folk i Norden, vilket bebodde vissa "folkom-
råden" och voro "mäktiga genom vapen och f lot tor" samt styr-
des av "enväldiga konungar" , nämner han jämväl ett annat folk 
här uppe, nämligen sitonerna, vilkas stammar ansluta sig ome-
delbart till svionernas. "I övrigt lika de för ra ," säger han, "skilja 
de sig i ett avseende ifrån dem, nämligen däri, att en kvinna 
härskar över dem. Så långt hava de urartat icke blott ifrån fri-
het utan till och med från t rä ldom!" utbrister han. "Här är Swe-
biens (Germaniens) yttersta gräns ," tillägger han slutligen. 
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Vilka voro dessa sitoner, som liknade svearna och bodde in-
till dessa? 

Tacitus nämner endast tre folk vid Germaniens nordliga gräns-
bygd, nämligen cimbrer, svioner och sitoner. Dessutom känner 
han till Estland och esterna, vilka sägas bo öster om Östersjön. 

Det är givet, att sitonerna, vilka uppmärksammats vid sidan 
av de mäktige svearna, dem de tycks ha liknat i yttre hänseende 
och i företagsamhet, måste ha varit ett betydande folk, som haft 
förbindelser med folken söder om Östersjön. 

Men var skulle de då ha bot t? Tacitus' uppgifter motsäga 
inte det antagandet , att si tonernas land är att söka nor r om 
svearnas landområden. J ag skulle vilja gissa, att Svensk-Fin-
land ända upp till övre Kvarken samt väster därom: Umeälvens 
dalgång ända upp till fjällen, varit deras hemvist. 

Detta landområde har kanske varit en enhet med Kvarken som 
förbindelseled? På svenska sidan sträckte sig alltså sveaväldet i 
så fall upp till norra Ångermanland och i nordost t. o. m. 
Åland. Härom mera i det följande. 

Egentliga Finland med angränsande områden har ju måhända 
ända ifrån stenåldern haft svensk befolkning. Och alldeles sä-
kert är ju, att under bronsåldern var svensk befolkning härstädes 
den förhärskande. Sydvästra Finlands kultur var under yngre 
bronsåldern en dotterkultur från Mälardalen, säger professor 
Nerman. 

Men svensk-finländarna ha ju även i historisk tid visat sig vara 
duktiga och tilltagsna affärsmän. Birkarlaväsendet t. ex. anses 
ju ha haft sin upprinnelse i Finland (från trakten av Tammerfors 
enl. finska forskare. 1 ) Det borde väl då inte möta något hinder 
att tänka sig, att sydvästra Finlands bebyggare på Tacitus tid 
vore ett känt och bemärkt folk liksom svearna och esterna. Men 
eftersom ingen hittills hittat något landamäre, som rimligtvis 
kan anses ha utgjort si tonernas hemvist, kunna vi väl antaga, 
att detta varit just sydvästra Finland med den tillstötande gräns-

*) Jalmani Jaakkola m. fl. 
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bygden på andra sidan Kvarken (Umedalen). I det följande 
skall jag försöka prestera några bevis för detta antagande. 
"Kvinnornas land" låg nära Estland. 

Adam av Bremen skrev 1070 att "bland öarna i Östersjön 
fanns en ö, som hette Aestland," vilken låg "helt nära kvinnor-
nas land". — Här få vi alltså veta, att si tonernas land låg i när-
heten av Estland. 

J. Kolmodin har uppgivit, att en arabisk geograf Idrisi som 
levde på 1100-talet och har skrivit en skildring av Nordeuropa, 
har sagt uti detta sitt arbete, att om man vill bege sig till "ama-
zonernas öar" , så är den närmaste utgångspunkten en stor och 
blomstrande stad i Estland, vars namn Kolmodin tyder såsom 
vårt nuv. Narva. Avståndet har Idrisi hört sägas vara 3 dags-
resor. 

Amazonernas eller kvinnornas land, som araben tydligen hört 
dunkla rykten om, kan just inte vara något annat land än Fin-
land. 
Finland kallas Kvänland. 

Uti den isländska sagan "Det funna N o r g e " berättas om 
"konung Fornjo tar i Jot land, vilket land nu kallas Finland eller 
Kvänland och ligger öster om Hälsingebottnen". — Här säges 
ju, att Finland är identiskt med Kvänland! 

De flesta forskare äro väl ense om att med kvinnornas eller 
amazonernas land menas det landområde, som i senare tid be-
bos av kväner, d. v. s. Kvänland. 

Namnet Finland är ju inte så värst gammalt. Ännu under 
medeltiden sade man i Sverige Österland. Så t. ex. heter det 1362, 
att "Österland är ett biskopsdöme och ett lagmansdöme," och år 
1498 titulerades Sten Sture "hövitsman över Österland". Ur-
sprungligen avsåg väl namnet Finland endast Egentliga Finland. 

Ännu under medeltiden var Finland ett jämförelsevis litet 
landområde. I våra dagar kan landet i söder vid Finska viken 
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anses vara delat mitt itu uti en östlig och en västlig halva ge-
nom Kymmene älv. Denna älv var i äldre tid och ända iram 
till nöteborgsfreden 1323 riksgräns mot öster. 

Från Kymmene älv gick riksgränsen mot norr , tills den unge-
fär i jämnhöjd med övre Kvarken vek av mot denna. 

Finska forskare, särskilt Jalmani Jaakkola, ha påvisat, att i 
äldre tid — måhända under den tidiga medeltiden? — framgick 
norra riksgränsen vid trakten av nuv. Vetil, där den svenska be-
folkningen plötsligt upphör, och fortsatte den västerut till Bot-
tenhavet vid övre Kvarken. 

Men längre fram i tiden framflyttades gränsen till den helt 
obetydliga älven Pyhäjoki, som utfaller i Bottniska viken mitt 
för Bjurö klubb söder om Skellefteå på svenska sidan. Denna 
norra gräns godkändes av svenskar och ryssar vid freden i Nö-
teborg 1323. 

Det land, som begränsas av Kymmene älv i öster och Vetil 
i norr , utgör blott % eller högst y a av Finlands nuvarande yta. 
Större var ej Finland under den tidigare medeltiden. Utmarker-
na i nor r räknades till Karelen, likaså var landet öster om Kym-
mene älv ett karelskt område ända till 1323. Karelen åter stod 
mer eller mindre i lydno under Novgorods , sedan under Mosk-
vas överhöghet. 
Pälsvaruhandeln i sifonernas eller kvänernas land. 

Det var i synnerhet pälsvaruhandeln, som förde nordborna i 
kontakt med inbyggarna söderut. Den gotiske skriftställaren Jor-
danes, som levde omkr. 550 e. Kr., säger, att det är svearna, 
som exportera de dyrbara "sappherinska skinnen" (av svarträv 
t ror man) till romarna . Men inte må vi tro, att denna handel 
var endast förbehållen svearna i Mälardalen. Våra g rannar 
i öster höllo sig nog framme och konkurrerade. Östeuropa är 
ju känt för sin rikedom på pälsverk. 

Vi ta därför för givet, att det inte bara var svearna utan även 
deras fränder i Finland, som på Jordanes tid handlade med päls-
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verk, och denna handel kan mycket väl ha varit inriktad på Nord-
sverige liksom birkarlahandeln i senare tid, ty karelerna behär-
skade ju "erämarkerna" 1 ) i Finland, d. v. s. utmarkerna i nord-
ost och norr , åtminstone under vikingatiden och den tidiga 
medeltiden. 

Att en forntida handelsväg framgått från Estland över syd-
västra Finland eller längs dess kust samt över Bottenhavet till 
övre Sverige, visar bl. a. "bronsfyndet från Storkåge" i Väster-
botten. Erland Hjärne, som ingående behandlat detta intres-
santa fynd ifrån senare delen av romerska järnåldern, påpekar, 
hurusom den östbaltiske arkeologen Hausmann påvisat, att en 
direkt handelsförbindelse till sjöss funnits mellan Estland och 
Östersjöns södra kust, särskilt Weichseltraktens. Hjärne vill för 
sin del utsträcka denna förbindelse i söder ända fram till Romer-
ska riket, och skulle det i så fall bli en sammanhängande han-
delsväg ifrån Västerbotten till Sydeuropa. Tacitus kunde väl 
alltså på sin tid med fog skilja på tvenne så bemärkta folk som 
"svionerna", boende väster om Östersjön, och "s i tonerna" öster 
därom, och eftersom sitonerna i övrigt liknade svearna, utom 
vad det s. k. kvinnostyret beträffar, vilket givetvis beror på 
någon slags missuppfattning, måste väl dessa sitoner ha utgjort 
sydvästra Finlands befolkning, som ju hade svensk härstamning 
och kultur. 

Att sitonernas = kvinnornas = kvänernas land, skulle ha ut-
gjort Karelen eller obygderna kring övre delen av Bottenhavet 
å finska eller svenska sidan, kan jag inte övertygas om. Be-
folkningen norr om Kvarken på ömse sidor om Bottenhavet var 
ju ännu i historisk tid så ytterligt gles, att den omöjligen kan 
ha uppmärksammats såsom sitonerna och kvänerna blevo, och 
näppeligen kan denna glesa befolkning ha utfört sådana krigs-
tåg och bragder, som sägnen och sagan förtäljer om kvänerna. 
De trovärdigaste källorna om dessa, såsom norrmannen Ottars 

') Under medeltiden samt på 1500-talet i Finland använt namn å öde-
marker, uti vilka man jagade, fiskade och svedjade. 
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berättelse och Egilssagan, visa ju, att de kväner, som på Ottars 
och Harald Hårfagers tid (800—900-talet) utförde krigsdåd, 
voro nordbor (germaner). Men hela Finland norr om Kvarken 
var ju ända in i medeltiden en utmark tillhörig Karelen — såle-
des ej bebott av nordbor — vilken utmark svenskarna så små-
ningom annekterade. Vid Ule träsk t. ex., som ligger mitt i nuv. 
Finland, skedde ju som bekant svensk kolonisation först på 
Gustav Vasas tid, och måste kolonisterna under en hel följd av 
år ha militärt skydd av fruktan för karelerna. 

På den svenska sidan av bottenhavet var befolkningen lika-
ledes gles. Ända tills freden i Nöteborg fanns inga socknar och 
t ingslag norr om Umeälvens dalgång. Det är väl då alldeles 
orimligt att tänka sig, att den ytterst glesa befolkningen å såväl 
svenska som finska sidan om Karelen skulle ha så tilldragit sig 
sydeuropeiska historieskrivares uppmärksamhet, att den som 
sagt blivit omnämnd såsom sitoner eller kväner. Dessutom är 
det underligt, att samma författare med tystnad synas förbigå 
inbyggarna uti ett så betydande "folkområde" eller " l and" som 
Svensk-Finland, då ju övriga folkstammar i såväl Skandinavien 
som dess grannskap uppräknas. Jordanes t. ex. nämner följan-
de folk uti Skanza ( = Skandinavien) 

Adigot ( = Hålogaland i övre Norge). 
Skridfinnar ( = lappar). 
Suehans ( = svear), "vilka ha goda hästar och handla med de 

svarta, dyrbara skinnen" (sappherinska skinnen). 
Därefter nämnas 5 folk, som bo på ett jämnt och fruktbart 

land. (Ett av dessa folk är tydligen inbyggarna i nuv. Tjust 
i Småland). 

Slutligen uppräknas ännu 5 folk, vilka bo i västra och meller-
sta Sverge, bland dem Svetidi (— svear!), 1 ) "vilka i kropps-
storlek överträffa alla andra skandinaviska folk." 

Som synes nämnas svearna tvenne gånger, och eftersom sifo-
nerna eller kvänerna icke återfinnes bland de uppräknade stam-

1 ) Svearna i Mälardalen? 
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marna eller folken, skulle vi kunna gissa, att de äro de "suehans" 
eller svear, som nämnas näst efter lapparna. Som jag sedan 
skall visa, ha dessa suehans eller kväner förmodligen bott på 
ömse sidor om Kvarken, d. v. s. uti sydvästra Finland samt 
Umeälvens dalgång. Att dessa inbyggare exporterade dyrbara 
skinn är ju mycket troligt, och vad beträffar deras "goda hästar" , 
så ha ju "f inn-hästarna" även i senare tid fått lovord, t. ex. 
under 30-åriga kriget. 1) I varje fall kan väl uppgiften om de 
goda hästarna anses lika t rovärdig som den, att de "svediti" eller 
svear, vilka tydligen bodde uti Mälardalen, skulle "i kroppsstor-
lek överträffa alla andra skandinaviska folk." 
Kvänerna i Sverige. 

Från islänningar och norrmän ha vi uppgifter om att ett folk 
vid namn kväner bott i nordliga Sverige, och deras land, Kvän-
land, omnämnes precis som övriga " land", exempelvis Jämt-
land och Hälsingland. 

En av de äldsta och tillförlitligaste uppgifterna om landet ger 
oss den norske stormannen, upptäcksfararen och handelsman-
nen Ottar från Hålogaland, vilken upphörde med sin köpenskap 
i Nordnorge och tog tjänst hos den ryktbare engelske konungen 
Alfred den store, som regerade under åren 871—901. Köp-
mannen Ottar bodde som sagt i Hålogaland, som vid denna 
tid, vikingatiden, var det nordligaste landskapet i Norge. Huru 
långt det sträckte sig i norr , veta vi tyvärr inte, men antagligen 
var det i jämnhöjd med mellersta eller övre Lappland. Flan 
säger själv, att han bodde längst i norr av alla norrmän, och 
att landet, som sträckte sig ännu längre mot norr , var alldeles 
obebott. 

En gång fick Ottar lust att undersöka, "huru långt landet 
sträckte sig mot norr , och om någon människa bodde nor r om 
ödemarken". Han seglade först 6 dagar mot norr , "varefter 

1 ) Undersökas bör kanske, vad sanning Olle Högbergs med flera upp 
gifter innehålla om klövje-älgar fordomtida. 
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landet böjde sig åt öster, så långt som han kunde segla på 4 
dagar" . Sedan "böjde sig landet åt söder, och han seglade för 
nordl ig vind i 5 dagar , tills han nådde en stor flod (Dwina?) . 

Under hela denna färd runt Kolahalvön till Vita havet "hade 
han haft obebott land till höger och havet till vänster. Endast 
lappar hade han sett, och dessa voro jägare, fågelfängare och 
fiskare. Men vid floden (Dwina?) var ganska väl bebyggt av 
bjarmer ." Till denna resa skola vi återkomma senare. 

När Ottar kom i tjänst hos "sin herre och konung Alfred 
den store," berättade han för denne vetgirige och litteräre mo-
nark, vad han visste om nordl iga Norge, om folket där och dess 
g rannar i öster m. m., vilket kung Alfred begagnade sig av 
och lät införa uti sin utgivna upplaga av Orosius världshisto-
ria. Ottars uppgifter, som grunda sig på egen kännedom om 
norra Skandinavien, äro fördenskull mycket tillförlitliga. Om 
kvänerna i Sverige berättar han följande: 

"Vid södra ändan av detta land (Norge) på andra sidan fjäl-
len ligger Svealand, sträckande sig norrut . Mot landet (Norge) 
i nor r ligger Cwenland. — Kvänerna här ja stundom hos norr-
männen, i det de fara över dessa fjäll, och stundom norrmän-
nen hos dem; och där f innas mycket stora sjöar på andra si-
dan fjällen, och kvänerna bära sina skepp över land till sjöar-
na och här ja därifrån hos norrmännen; de hava mycket små 
och lätta skepp." 

Vi få här veta, att Kvänland låg i norra Sverige (ovanför svea-
väldet) samt sträckte sig intill Norge. 1 ) 

Uti Egilssagan, som mycket trovärdigt skildrar händelser och 
tilldragelser under Harald Hårfagers tid i Norge, d. v. s. under 
vikingatiden, heter det: 

"Öster om Namdalen (i Norge) ligger Jämtland och sedan 
Hälsingland och sedan Kvänland, så Finland och Karelen. Och 
ovanför alla dessa land ligger Finnmarken" ( = Lappmarken). 

' ) E j intill nordligaste Norge, ty där bodde endast lappar; där var 
Finnmarken. 
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Även här namnes ju Kvänland såsom ett " land" eller land-
skap, liksom exempelvis Jämtland och Ångermanland. När det 
säges, att Kvänland ligger näst intill Hälsingland, så menas för-
stås "Storhälsingland", d. v. s. även Medelpad och Ångerman-
land. (Det sistnämnda helt eller delvis.) 

Både Kvänland och Finland nämnas här sida vid sida av var-
andra. Från det ursprungl iga Kvänland eller si tonernas land 
har väl landområdet på östra sidan Bottenhavet avskilts under 
benämningen Finland. Detta namn förekom alltså på 1200-talet, 
då Egilssagan upptecknades. 1) 

Uti en isländsk tidskrift från slutet av 1300-talet omtalas Kvän-
land sålunda: "Näst Danmark kommer mindre Svitjod, där är 
Öland, så kommer Estland, så Hälsingland, så Värmland, så 
de båda Kvänlanden, och dessa ligga norr(!) om Bjarmaland." 2 ) 

I Pattr of Nornagesti berättas, att konung Sigurd Ring i Sve-
rige (c:a 800) vid ett tillfälle måste värja sitt land Svitjod mot 
kurer och kväner, som härjade det. 2) 

I sagan Hversu Noregr bydist heter det: "Porr i s var en be-
römd konung. Han rådde över Gotland, Kvänland och Fin-
land. Honom offrade kvänerna, för att det skulle snöa och bli 
gott skidföre." 2 ) 

Sista gången kvänerna omtalas uti isländska handl ingar är 
år 1271, och Kvänland nämnes sista gången uti en handskrift 
från slutet av 1300-talet. 3) 
Kvänland = Umedalen. 

Det Kvänland i norra Sverige, som Ottar och författaren till 
Egilssagan omnämner, kan just inte ha varit något annat land-
område än Umedalen norr om Storhälsingland. Ty norr om 

') Även Saxo Grammaticus, den danske historieskrivaren, nämner Fen-
nia — Finland vid slutet av 1200-talet. 

-) Schybergson, Frågan om kvänerna. (Hist. Tidskrift för Finland.) 
3 ) Med kväner menas här förstås kväner i äldre bemärkelse, ej de kvä-

ner, som omnämnas uti dansk-norska dokument på 1400—1600-talen, 
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denna älvdal var ju befolkningen ännu vid 1300-talets bör jan så 
ytterligt gles, att någon samfundsbildning såsom socknar och 
t ingslag ännu icke uppstått här. Detta har prof. Ahnlund med 
all tydlighet visat uti "Bygde sten" i Oljeberget och Ladugårds-
gärde. De skogsströvare och nybyggare, som uppehöllo sig 
här i utmarkerna, kunna väl icke, såsom jag förut påpekat, ha i 
så hög grad uppmärksammats av utländska skriftställare, som 
kvänerna verkligen blevo. Märk att dessa under 800-talet t. o. m. 
hade egen fylkeskonung ("kung Faravid" i Egilssagan) och äg-
de samma höga vapenkultur som norrmännen (Egilssagan). 

För övrigt gjorde ju karelerna fordom anspråk på hela sven-
ska kuststräckan norr om Umeå. 1 ) Vid nöteborgsfreden god-
kände såväl svenskarna som ryssarna Finlands hävdvunna nord-
gräns, som enl. vad finska forskare ha påvisat, framgick längs 
Pyhäjoki till Bottenhavet. Men inte nog med det. Prof. Ahn-
lund gissar, att ryssarna under fredsförhandlingarna i Nöteborg 
låtit undslippa sig något yttrande om krav å motsvarande land-
område å svenska sidan! Gränsen borde gå från Pyhäjokis ut-
lopp rakt över Bottenhavet. Deras urgamla dunkla traditioner 
ge vid handen, att de måhända ansett "Bygde sten" och i varje 
fall Bjurö klubb, som ligger längre i norr , såsom gränsmärke. 1 ) 

Svenskarna voro, gissar prof. Ahnlund, under fredsförhand-
l ingarna inte så värst angelägna att orda om finska riksgrän-
sens eventuella fortsatta sträckning över Bottenhavet in på 
svenskt område. Men strax efter freden skyndade sig den sven-
ska regeringen att genom uppodling och bosättning uppe i älv-
dalarna norr om Umeå skaffa sig hävd och hemortsrätt uti des-
sa obygder. 2 ) Det var stormännen, som å togo sig arbetet mot 
löfte om skattefrihet under en viss följd av år för de g jorda upp-
odlingarna. Älvdalarna blevo sålunda upplåtna till vissa per-
soner. Riddaren Nils Abjörnsson t. ex. fick Pite älvdal, där han 

r ) Se "Bygde sten" i Oljeberget och Ladugårdsgärde av prof. Ahnlund. 
-) Märk att Karl IX försökte sig med något dylikt uppe i Finnmarken i 

Norge, fast han misslyckades i sin avsikt. 
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uppförde bostäder, ditförde familjer samt "nedlade mäkta stora 
omkostnader, mycken möda och arbete", så att bygden blev egen 
socken 1339. Ärkebiskopen och fogden i Hälsingland å togo sig 
Lule älvdal, en annan Skellefteå o. s. v. Kolonisationen fortgick 
så raskt, att efter några årtionden funnos kyrksocknar och kyr-
kor uti de flesta älvdalarna upp till Kalix. Även Tornedalen tor-
de ha emottagit nybyggare, ty alla älvdalar ända upp till Ule 
voro upplåtna för kolonisation. Alla nybyggare skulle vara 
skattefria, till dess konungen, Magnus Eriksson, blev myndig. 

Om nu kvänerna, såsom många menat, bott uti någon älvdal 
längre upp i norr eller allra överst vid Bottenhavet, vart togo 
de då vägen vid denna kolonisation? 

Hur gles befolkningen här uppe var på kung Faravids tid, 
d. v. s. år 872, kunna vi föreställa oss, då vi veta att år 1413 
— således nära 100 år efter kolonisationen på Magnus Eriks-
sons tid — hade Skellefteå, Piteå, Luleå och Torne socknar till-
sammans blott 240 rökar eller hushåll enl. Bureus avskrift av 
jordeboken för nämnda år. Torne älvdal hade vid samma tid 
blott 30 hushåll. 

Men författaren till Egilssagan uppger, att kung Faravid från 
Kvänland gick ut mot fienden i spetsen för 360 väpnade män. 
Så talrik befolkning hade Kvänland 540 år före 1413! En dy-
lik styrka skulle kung Faravid knappast kunna uppbr inga uti 
obygden no r r om Umedalen på 800-talet. Detta visar, att den 
lokalitet, som i Egilssagan benämnes Kvänland, torde ha varit 
Umedalen. 

Om kvänerna och deras land få vi uti nämnda Egilssaga veta 
följande: (Om landets läge har jag förut citerat.) 

När Harald Hårfagers skatteindrivare, hövdingen Torolf, for 
upp i Finnmarken för att av lapparna indriva den sedvanliga 
skatten samt bedriva handel med dem, tågade han med sitt starka 
följe av 90 man även inpå svenskt område, där han stötte ihop 
med andra skatteindrivare (?) och krämare, nämligen kylvingar-
na, vilka "kommo österifrån". Torolf fick hjälp av lapparna, 
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vilka höllo utkik efter kylvingarna. Att norrmännen fick denna 
hjälp, berodde därpå, att kylvingarna ibland brukade råna och 
plundra. Torolf överföll dem, där de intet ont anande voro 
lägrade på fjället uti flera kåtor och spridda på flera ställen. 
Tillsammans nedgjorde han 120 man och tog "ett oerhört byte", 
varpå han återvände till Norge. — Kylvingar är ett nordiskt 
namn, som betyder klubbomän. Professor Schybergson tror, 
att de voro s. k. kolbjager från Novgorod. Namnet klubbomän 
är förstås givet av nordborna . I min hemsocken, Grundsunda, 
kallas den klubba, som användes till att dikta, d. v. s. täta hus-
väggar med, för kyla. — Vi återgå till Egilssagan. 

Nästa år (873) d rog Torolf också in i Lappmarken och nu 
med ett följe av 120 män. Även nu for han över på svenskt om-
råde, och det var den här gången, han gjorde bekantskap med 
kung Faravid av Kvänland. Det tillgick sålunda: (Jag citerar 
Egilssagan, Wieselgrens översättning). 

"Han (Torolf) gjorde på samma sätt som förra vintern: hand-
lade med lapparna och reste långa vägar genom landet. Men 
när han begav sig långt åt öster och man där talade om hans 
resa, så kom det kväner till honom och sade, att de blivit dit-
skickade. Och det hade kung Faravid av Kvänland gjort . De 
sade, att karelerna här jade i hans land, och nu sände han bud, 
för att Torolf skulle resa dit och hjälpa honom. Budskapet in-
nehöll också, att Torolf skulle få lika stor andel i bytet som 
kungen, och var och en av hans män lika mycket som tre kvä-
ner. Och bland kvänerna var det lag, att kungen av bytet skulle 
ha en tredjedel gentemot sina män och dessutom ensamrätt till 
alla bäverskinn och sobelpälsar" ( = sobelskinn?) 

Torolf antog anbudet, och "när han kom österut till Kvän-
land och träffade konung Faravid, så rustade de sig för resan, 
och hade (Faravid) 360 man vartill kom de 120 norrmännen. 
De togo vägen genom övre Finnmarken och kom fram, där ka-
relerna voro på fjället, de samma som förut härjat bland kvä-
nerna. 
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När nu dessa märkte, att ofrid var att vänta, samlades de och 
satte sig till motvärn. De väntade sig seger som förr, men när 
striden begynt, gick norrmännen hårt fram, och de hade sköl-
dar , som gick utanpå kvänernas. Då blev det manfall i kareler-
nas led; många föllo och somliga flydde. Kung Faravid och 
Torolf tog ett omätligt byte. De reste tillbaka till Kvänland, 
men därpå for Torolf och hans folk åter upp i Finnmarken. Flan 
och Faravid skildes i vänskap. Torolf kom från fjället ner till 
Vefsenfjord och for först hem till Sandnäs ". 

När Torolf for hem "ifrån Kvänland", kom han "f rån fjället 
ner i Vefsenfjord". Men till denna f jord kommer man direkt, 
om man först följer Umeälven ända fram till källorna och se-
dan fortsätter rakt fram. 
Sägner om strider i Umedalen emot kareler. 

Att här jn ingar och strider, sådana som Torolf och Faravid 
utkämpade mot karelerna, verkligen ägt rum i Umedalen och 
dess norra gränsbygd, därom bära sägnerna nogsamt vittnes-
börd. Så t. ex. berättar en år 1696 upptecknad folksägen, att ett 
kapell fordom stått på den plats, där Umeå medeltidskyrka nu 
står, och att en gång sänkte man kapellets klocka i älven "av 
rädsla för att fienderna såsom finska och ryska skulle den bort-
taga ." 

Bureus har år 1600 upptecknat följande: "En tid hände sig, 
att ryssarna kommo nedför Ule älv och d rogo över till Bygdeå 
Där f ingo de fatt en fäherde, g jorde sig lustiga och läto honom 
leka i luren för sig. Herden lekte i luren och sade: 

"Ryssan är här 
ryssan är här, 
de taga min fä," 

som han förut var lärd att göra , ifall något skulle hända. När 
de svenske, som bodde näst intill, hörde det, samlade de sig, 
överföllo ryssarna och dräpte dem." 1 ) 

*) "Bygde sten" i Oljeberget och Ladugårdsgärde av prof. Ahnlund. 
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"I Norrbot ten bodde ingen nor r om Bygde den tiden", har 
samme Bureus antecknat. 

Enligt en annan sägen kommo ryssarna en gång till Bygdeå 
och inhöggo en ristning på "Bygde sten", men de blevo slagna 
först i Bygdeå och sedan på Seskarö. 

Hiilphers berättar i sin Västerbottensbeskrivning av år 1789, 
att man i Bygdeå på den s. k. Kasmyran hittat lämningar av 
spikklubbor, spjut och andra vapen, hopade i höga kasar. De 
gamla i bygden visste på Hiilphers tid berätta, att "här en gång 
fordomtima stått fältslag med ryssar för religionens skull." 1) 

"Dessa traditioner," säger prof. Ahnlund, "möta oss i skiftan-
de klädnad, men kärnan är alltid berättelsen om vid Bygdeå ut-
kämpade strider mellan ryssar och svenskar." — Uti ingen av 
älvdalarna norr om Umeå förekommer, mig veterligt, dylika 
sägner om strider mot kareler och ryssar (kylvingar). 
Kvänlands eller Umedalens gränser i norr och söder. 

Eftersom Kvänland var ett " land", borde det ha varit av-
gränsat ifrån Finnmarken, d. v. s. Lappmarken i norr . Så var 
ock fallet i äldre tider med Umedalen. Uti denna fanns tvänne 
socknar, nämligen Umeå (som ännu 1571 omfattade även Sävar, 
Vännäs och Degerfors) samt Bygdeå, som var den yttersta ut-
posten mot norr ända in i medeltiden. "Därom vittnar," säger 
prof. Ahnlund, "det äldsta namnet (å Bygdeå) Norrbyggda , det 
är Norrbygden, den nordligaste bebyggelsen." 

Uti Hälsingelagen säges också, att i Uma och Bygda, de nord-
ligaste socknarna i landet, skulle inbyggarna ej behöva deltaga 
uti ledungen "u tan värje (de) sitt land hemma." (Mot kareler 
och kylvingar!) 

Vid nordgränsen av nuv. Bygdeå socken "går den tydligaste 
dialektgränsen i Västerbottens läns kustland; folkmålen norr om 
denna gräns röja också större likheter med hälsingemålen. 
Även folktypen blir en annan" . (Prof. Ahnlund). 

' ) Se "Bygde sten" i Oljeberget och Ladugårdsgärde av prof. Ahnlund. 
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Umedalens eller Kvänlands södra gräns är lika väl markerad 
som den norra . Den utgjordes av en ödslig och bergig skogs-
bygd, en " Ö d m o r d " skulle vi kunna säga, som kallas Malingen 
(i norra Grundsunda) , efter vilken Nordmal ing fått sitt namn. 
Med Arnäs socken, som ligger söder om Grundsunda, slutade 
sveaväldet i norr "på Kvänlands tid". De fakta, på vilka jag 
g rundar dessa påståenden, äro följande: 

Skeppslagsindelningen, som sträcker sig från Uppland ned 
till Kalmartrakten samt norrut till norra Ångermanland, slutar i 
norr med Arnäs skeppslag. Detta var det nordligaste. "Ar-
näsbacken", där prästgården nu ligger, har gett socknen namn. 
Det var härifrån skeppslaget d rog ut i ledung. 

På denna backe, Arnäsbacken, sluta g ravhögarna av jord. 
De finnas ej längre norrut . 

Byanamnen på -mark, vilka äro så vanliga i Västerbotten, 
kunna sägas bör ja norr om Arnäs. 

I norra Grundsunda, hart intill Malingen, upphör också skär-
gården, varför ett naturligt spärrområde för odling och bosätt-
ning söderifrån uppstår här. 

Nordmaling, som en gång tydligen betraktats såsom en o-
bvgd norr om Malingen, och Grundsunda, som synes ha varit 
ett glest bebyggt, magert gränsområde söder om Malingen, ut-
göra tillhopa ett 7 mil brett ödsligt gränsområde mellan det 
kulturellt gamla Arnäs och Umedalen. 

Kung Alfred säger i Orosius världshistoria, att "nor r om sve-
arna på andra sidan ödemarkerna ligger Kvänland, nordväst om 
dem äro skridfinnarna, väster om dem norrmännen." Om vi 
nu "pressa" kung Alfreds utsago något, så kunna vi ju säga, att 
"ödemarkerna" äro Ödmorden och — Malingen! 

Det var med ytterlig möda och uppoffring, man på 1600-talet 
bröt landsväg genom denna bygd. Ännu på 1700-talet sades 
landsvägen genom Grundsunda till Arnäs vara "den slemaste 
och elakaste i hela riket." 

De gamla skeppslagssocknarna Arnäs, Själevad m. fl. t rängas 
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med varandra om utrymmet vid kusten men sträcka sig däremot 
långt uppåt fjällbygden, vilket tyder på att inbyggarna fordom 
kanske voro för sitt uppehälle beroende av fjällbygden. 

Även uinebönderna synas i äldre tid för sin nödtorfts skull 
ha varit starkt orienterade mot väster, mot fjällbygden. På 1500-
talet företogo de färder på 10 å 15 mil halvvägs upp mot norska 
gränsen för "träskefiskets" skull. 1) 

Grundsunda åter skiljer sig från andra socknar däruti, att 
dess kustområde är så stort. Socknen utgör en smal kustremsa, 
4 mil lång. Grundsunda har alltså lika lång kust, som de 4 
kustsocknar tillsammans, vilka ligga närmast i söder. Men i 
stället saknar Grundsunda uppland eller s. k. "är jemark" vid 
fjällbygden. Blott de allra nedersta delarna av Gideälvens och 
Husåns floddalar tillhöra socknen. Arnäsgränsen skär obarm-
härtigt bort huvuddelen. 

Likväl är Grundsunda socken äldre än Arnäs socken. Den 
förstnämnda är känd från bör jan av 1300-talet, den senare från 
slutet av samma århundrade. Med Arnäsbygden är dock den 
äldre, ty här fanns ju en samhällelig sammanslutning före sock-
narnas tid, nämligen skeppslaget och troligen även tingslaget. 
Arnäs var den sista länken norrut uti det organiserade svea-
väldet. 

En del omständigheter tyda på att en invasion av svensk-fin-
ländare skett uti Grundsunda, måhända efter Umedalens kolo-
nisation. En tradition förmäler, att så har skett under 12:e 
eller 13 :e seklet. Ortnamnen uti Grundsunda skärgård äro 
f rappant lika skärgårdsnamnen i Finland vid Kvarken. Bya-
namnet Finna samt Alkaberg m. m. kan också stå i samband 
med denna invasion. — Labyrinterna, vilka i Grundsunda äro 
så talrika, kallas här för " jungfrudanser" liksom ock uti Svensk-
Finland — Folklivsforskaren Levi Johansson påstår tvärsäkert, 
att folktron i Grundsunda "visar omisskännliga finska inslag." 

') Om Ume lappmarks svenska kolonisation av Gustaf Qöthe. 
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En tradition berättar ock, att "en ryktbar jarl av Grundir , 1 ) 
som ägt Gniparlund i Norr land, bott uti denna socken". Någon 
mindre hövding kan det ju ha varit, och inte precis behöver han 
ha varit kvän. 

Allt detta, som nu sagts om Grundsunda : att det låg ytterst å 
utkanten av sveaväldet, att befolkningen till en del måhända be-
stod av nyinflyttade, att en jarl eller s torman bott här o. s. v., 
torde blott ha gynnat den första missionen härstädes och där-
med den tidiga sockenbildningen. Uti det gamla Arnäs var man 
kanske mera konservativ: man brådskade inte med den nya läran. 
Kanske ock, att den förste missionären häruppe kände sig mera 
obunden utanför skepps- och tingslaget, d. v. s. uti gränsbyg-
den Grundsunda. 

Men längre fram i tiden, sedan Grundsunda och Arnäs blivit 
socknar, skulle förstås gränsen dem emellan fastställas. Arnäs 
behöll då sitt hävdvunna upp-land, sin ärjemark, vilken Grund-
sunda ej kunde göra anspråk på, eftersom det självt varit ärje-
mark, men avskilts till egen socken. — Så fick Grundsunda sin 
långsmala form. 

Men vi återgå till Umedalen och kvänerna. 
När Umedalen befolkades. 

Uti Ume älvdal finnes ingen urgammal lappby, uti vilken lap-
parna i äldre tider samlades till storhelg och marknad. (De 
lappbyar, som nu finnas, t. ex. Lycksele, ä ro från senare tid.) 
Men dylika lappbyar f innas däremot uti Pite, Lule och Torne 
älvdalar. Birkarlarna erhöllo rättighet att beskatta samt handla 
med lapparna uti nyssnämnda floddalar men inte uti Umedalen, 
där lappskatten sen urminnes tid uppburi ts direkt av konungens 
fogde. Detta visar ju ock, att denna älvdal troligen varit Kvän-
land. 

Prof. Wiklund påstår, att i Ume älvdal "en hel hop av från 
nordboarna till lapparna lånade or tnamn träffas uppe i själva 

Hiilphers, Ångermanland. 
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fjälltrakterna! Detta kan inte gärna , " fortsätter prof. W., "tydas 
annor lunda, än att nordbor bodde eller åtminstone ofta vista-
des upp i fjälltrakterna vid den tid, då lapparna norr i f rån kom-
mo vandrande dit och lärde sig namnen på vissa fjäll och vatten-
drag av nordborna . — Om dessa forna nordbor vet man för 
övrigt ingenting. Man vet icke, om de stadigvarande bodde 
i fjällen, eller om de blott kommo dit på jakt- och fiskefärder, 
då väl närmast f rån den norska sidan. I vilket fall som helst 
ha nordborna sedermera dragit sig bort från fjälltrakterna eller 
upphört med sina fjällfärder, varefter fjällen helt kommit i lap-
parnas händer ." 

De orter, som prof. W. här talar om, l igga högre upp än de 
träsk, i vilka umebönderna bedrevo fiske på 1500—1600-talen. 

Vem vet, om inte Ume älvdal varit en kommersiell stråkväg 
från Bottenhavet till norska kusten liksom den kända pilgrims-
vägen från Medelpad efter Ljungan till Nidaros? J a g skall se-
dan återkomma till detta. 

Kvänerna ha kanske tagit Umedalen i besittning, innan lap-
parna norr i f rån kommit ned till dessa trakter. — Prof. Wiklund 
säger också, att till trakten av Vindelälven i Västerbottens lapp-
marker kommo lappar först sedan nordborna börja t färdas där 
och givit älven dess namn, vilket namn sedan men först e. Kr. 
upptagits av lapparna . 1 ) 

Kanske Adams av Bremen berättelse här nedan avser strider 
mellan lappar och kväner: 

"Ifrån bergen brukar komma ned på slättlandet ett slags 
människor, som äro av medelstor växt, men så starka och viga, 
att svenskarna därutinnan knappast kunna mäta sig med dem. 
Och en gång om året eller vart tredje år kommo de hastigt 
fram, ovisst varifrån. Om man då icke av alla krafter står 
emot dem, ödelägga de hela trakter och draga så tillbaks igen." 

Det kan ju hända, att oklara föreställningar om lapparna 
virvlat om i berättarens fantasi. Men troligast är väl, att hans 

J ) Nordisk familjebok: ordet lappar. 
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berättelse avser överfall å kvänerna i Umedalen, om vilket säg-
nerna, såsom vi sett, ha r t rovärdiga uppgifter. 
Umedalens forntida förbindelse med Norge. 

Vi följa Umeälvens floddal ända upp mot norska gränsen och 
stanna vid älvens källsjö, Överuman, som ligger alldeles intill 
riksgränsen. Observera att gränsen här gör en rätvinklig in-
buktning in på norskt område, och just vid själva inbuktningens 
inre hörn bör ja tvenne norska floder, vilka r inna västerut till 
Ranenfjord. Svenska och norska vattendrag knyta här ihop. 
Platsen heter Umbukta, och är avståndet härifrån ned till Ra-
nenfjord blott 3 mil fågelvägen. Här borde man fordomtima 
haft en bekväm förbindelseled mellan Umedalen och Atlanten. 

I våra dagar går landsväg från Överuman i Sverige till Norge 
genom Umbukta, men fanns säkerligen även fordom just här en 
trafikerad stråkväg. Att denna såväl på kvänernas som i senare 
tid haft strategisk betydelse, f ramgår av t. ex. landshövdingens 
i Umeå Johan Graans skrivelse till regeringen under Karl XI :s 
krig mot Danmark 1675—79. Landshövding Graan, själv norr-
länning av lapsk börd, skrev bevekande brev till regeringen och 
bad om krigsfolk till Umedalens försvar, emedan, som han sade, 
"ifrån Lycksele kyrka i Umeå lappmark till Norge vore allenast 
35 mil och mestadels sjövägen om vinter." 

Uti ett annat brev skrev han, att "fienden lätt kan komma in 
i Västerbotten, f ramför allt vid Piteå och Umeå lappmarker, där 
vägen ej vore lång, och där ej heller berg och fjäll kunde 
h indra ." 1 ) 
Rånen i Norge — en gammal kulturbygd mitt emot 
Umedalen. 

Rånen ligger som bekant vid f jorden med samma namn blott 
3 mil från Överuman i Sverige och säges vara "en av Nordlands 
folkrikaste och mest utvecklingsdugligaste trakter. Här har den 

Umeå lappmarks svenska kolonisation, Gustaf Göthe. 
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bekanta typen av nordlandsbåtar , ranvaeringar, (direkt härstam-
mande från vikingatidens skepp) sin s tamort ." (Nordisk familje-
bok). 

Vi få inte tro, att de första bebyggarna härstädes blott voro 
fiskare. Prof. Brögger säger om bebyggelsens utbredning i 
Nordnorge : 

"Fiskerierna äro icke någon orsak till bosättningens topografi , 
vilket dock ej utesluter, att fiske bedrevs i viss utsträckning och 
regelbundet. I stället var det goda jordbruksmöjligheter, som 
man eftersträvade." 1 ) 

Förmodligen var det här vid Rånen- och Vefsenfjordarna, som 
kvänerna under vikingatiden här jade hos norrmännen och vari-
från norrmännen g ingo ut att här ja hos kvänerna. Ty man kan 
ifrågasätta, huruvida norska kusten ännu längre i norr hade en 
så talrik befolkning, att dylika här jningståg där voro möjliga. 
Märk Ot tars resa runt Nordkap till Dwinas mynning! Han 
bodde "längst i nor r av alla no r rmän" och först seglade han 
6 dagar i norr längs den obebodda kusten, sedan 4 dagar åt 
öster och slutligen 5 dagar åt söder. Vi få väl antaga, att han 
gav sig iväg under goda vindförhållanden, och då borde han ha 
hunnit rätt långt under de 6 första dagarna. För resten tyckas 
norrmännen under vikingatiden ej ha varit så värst mycket ori-
enterade emot norr . Ottar var den förste (kände), som segla-
de runt Nordkap. Men vid samma tid d rogo norrmännen rätt 
ofta ut på långfärder åt andra håll, t. ex. till det avlägsna Island 
samt England. (Se Egilssagan.) 

Vi få också ett begrepp om hur långt mot norr i Norge bebyg-
gelsen sträckte sig under vikingatiden, när vi aktge på varest 
lappskattens uppbördsmän bodde under ifrågavarande tid. 

Innan Harald Hårfagre tilltvang sig "finneskatten", uppbars 
den av fylkeskonungen i Hålogaland, vars uppbördsman bodde 
på ön Torge utanför Ranenfjord. De forntida handels- och 
uppbördsmännen synas med förkärlek ha slagit sig ner å öar, 

>) Femte Nordiska Historikermötets i Helsingfors 1931 förhandlingar. 
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kanhända för att vara mera fredade för överfall från fastlandet? 
Harald Hårfagers uppbördsman, Torolf, bodde på ön Alstenö 
utanför Vefsenfjord, således även han i jämnhöjd med Umedalen. 
Bekvämast var väl att bo nära intill det folk, man bedrev affärer 
med. 

Tidigast har väl lappskatten uppburi ts av enskilda personer 
(handelskompanier) eller ock av någon storman, som haft till-
räckligt manskap att våga sig in i de avlägsna, farouppfyllda 
lappmarkerna. En sådan person var ofta en "småkonung", och 
han kunde då antingen tillväxa i rikedom och makt, så han till 
sist blev en större konung, en fylkeskonung, eller också blev 
han besegrad av en större konung, som övertog småkonungens 
landområde och rättigheter, t. ex. den hävdvunna rätten att be-
skatta och handla med lapparna å ett visst område. De större 
konungarna brukade anförtro nyförvärvade områden med de 
tjänsteåligganden och rättigheter, som ursprungligen tillhört 
småkonungar, åt betrodda män: jarlar, låntagare, länsmän 
o. d., vilka då kommo att bo i rikets utkanter. 

Eftersom fylkeskonungen i Hålogaland överlät lappskattens 
indrivning eller s. k. "f innefärden" till en storman, som bodde 
vid Rånen, och eftersom även Harald Hårfagers skatteindrivare 
bodde däruppe, få vi väl antaga, att där var rikets utkant, att be-
byggelsen ej sträckte sig nämnvärt högre upp. 1 ) 

Visserligen bodde uppbördsmännen på 1100-talet ännu högre 
upp, nämligen på gården Steigen på Engelö ute i Ofotenfjord. 
Men detta var som sagt på 1100-talet, och vi veta inte, hur det 
var med denna plats på 800-talet. 

När Ottar säger: "Kvänerna här ja ibland hos norrmännen 
och ibland norrmännen hos dem," bör ju detta förutsätta, att 
befolkningen å ömse sidor om fjällryggen varit något så när 
talrik och jämnstark. Man skulle helst vilja tro, att kvänerna 
härjade, där uppbördsmännen bodde och hade sina magasin. 

*) Varför bodde "en mäktig av Grundi r" i Grundsunda, d. v. s. i ut-
kanten av Sveaväldet? 
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Ty inte lönade det sig att här ja i den ödsliga fjällbygden, ej 
heller inbjöd ett enstaka, isolerat nybygge till plundring. Väp-
nade män, stadda på härjnings- och plundringståg, uppsökte 
n o g inte små nybyggen, vilkas inbyggare de väl i regel ej hade 
någont ing otalt med, utan i stället större bygder, vars invånare 
man kunde frukta eller bestraffa för intrång. 

Den svenska befolkning, som fanns norr om Bygdeå, var nog 
alldeles för fåtalig och glestboende för att kunna i samlad t rupp 
draga in i Norge att där plundra nybyggen, ej heller g jorde 
enskilda individer från vår kustbygd detta. 1) Alltså måste kvä-
nerna ha utgjort en rätt talrik befolkning, som varit bofast, efter-
som både kareler och nor rmän kunnat "här ja bland dem," och 
denna befolkning kan just inte ha bott annorstädes än i Ume-
dalen, vilken uppfyller alla betingelser. Kung Faravid av Kvän-
land hade ju 360 väpnade män eller lika stor styrka, som Harald 
Hårfager hade i sitt följe, när han besökte sina ej alltid pålitli-
g a fylkeskonungar och låntagare. Är det rimligt, att han kunde 
ha bott någonstans i obygden ovan Umedalen? 
Kung Faravid i Umland. 

Faravid är ett nordiskt namn, och kvänernas sätt att dela krigs-
bytet, nämligen så, att kungen skulle ha y 3 o. s. v., är äkta nor-
diskt. Att Faravid varit fylkeskonung i Umland är ju inte alls 
orimligt. I våra sägner talas ju om t. ex. "Hälsinglands forna 
konungar" . Sveaväldet ledung, som ursprungligen ej var en 
skyldighet utan fastmer en rättighet att deltaga uti plundrings-
tågen, var ej införd i Umebygden. Kung Faravid var troligen 
självständig gent emot sveakonungen, kanske den siste fylkes-
konungen, som underordnade sig sveaväldet? Men då Umland 
sen blev införlivat med Sveariket, övertog rikskonungen fylkes-

1 ) När obehöriga g jorde intrång å ens hävdvunna rättigheter, var man 
synnerligen ömtålig och ofördragsam. På 1490-talet foro birkarlar till 
Kola halvön för att taga skatt men nedhöggos av ryssarna. Även ryska 
köpmän, som kommo på förbjudet område i Finland blevo halshuggna av 
svenskarna. 
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konungens gamla rättighet att beskatta lapparna, d. v. s. dessa 
blevo "konungs lappar" i Umedalen 1 ) men ej i älvdalarna högre 
upp. I dessa senare var det birkarlar och landsköpmän, som — 
sedan kareler och kylvingar höllo sig undan — beskattade lap-
parna efter eget behag, tills sveakonungen tog även dem, bir-
karlarna, fullständigt i sin lydno. 

Våra konungar från hedenhös voro av tre s lag: 
Först småkonungar eller häradskonungar = prästkonungar 

av hersens och godens typ. 
Så fylkeskonungar, vilka voro helt litet präs tkonungar men 

desto mera "affärs- och rövarkonungar" , de där d rogo ut på 
handels- och vikingafärder för att så att säga på privat väg skaf-
fa sig inkomster. (Sålunda just ingen beskattning av det egna 
folket men väl tvångstributer o. d. av främmande, underlydande 
folk. 

Slutligen rikskonungar såsom Harald Hårfagre och före hans 
tid Sveakonungarna i Sverige. Observera rikskonungen övertog 
såväl härads- som fylkeskonungarnas rättigheter och skyldig-
heter! 2 ) 

Då nu Flålogalands fylkeskonung i Nordnorge i äldre tid 
uppbar lappskatten, innan Harald Hårfagre såsom rikskonung 
övertog den, skulle vi kunna gissa, att någon fylkeskonung i 
nordiga Sverige också i äldre tid specialiserat sig på samma 
skatt. Vi gissa på kung Faravids föregångare (i Finland?) . 
Umeälvens dalgång — en stråkväg från Västerhavet. 

Om sitonerna eller svenskfinländarna ( = de "suehans," 
som Jordanes på 500-talet omnämner) under romerska järnål-
dern och folkvandringstiden exporterade pälsverk till Sydeuropa, 
är det väl troligt, att deras uppland eller "är jemark" var bl. a. 
Umedalen hart intill dem på andra sidan Kvarken, d. v. s. den-
na dalgång var kanske ända ifrån Norge och Västerhavet ett 

') I Finland funnos också konungslappar Nord. familjebok: birkarlar). 
'-') Från ätten till konungadömet av författaren. 
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huvudstråk för pälsvaruhandeln? Innan norrmännen funno nå-
gon egen marknad för sin skinnhandel, kunde den ju ha dirige-
rats österut över Sverige? 

Exporten av skinn till Sydeuropa har väl först omhänderhafts 
av något visst folk, och sen ha andra vädrat förtjänster och 
börja t konkurrera. Det syns ju, som om "svionerna" och "si-
fonerna" voro de första, och att kareler och kylvingar började 
senare. — De nordiska ortnamn, som finnas i Umedalens fjäll-
bygder, äro delvis kanske relikter från den tid, Umeälvens dal-
gång var ett handelsstråk. 1 ) 

När birkarlarna i senare tid slogo sig ned vid kustbygden vid 
övre Bottnen, voro de ju starkt orienterade mot Västerhavet, 
"där de mesta djuren vanka" 1 ) , och därför att "de bästa skinn-
varorna kommo ifrån Västersjön, emedan såväl allehanda slags 
rävar som andra d jur sin föda söka och hava på Västersjöns 
strand, när ebbeflod faller." 2 ) På kvänernas tid var väl enahan-
da förhållande, och Umeälvens dalgång var måhända ett huvud-
stråk mot väster 3) för pälshandeln. 
Kvarken. 

Om ett bekvämt bergpass finnes mellan tvenne fjälldalar, är 
det ju klart, att det blir en förbindelseled mellan dem båda. 

Märk förhållandet i södra Norrland och Tronhjemsbygden under 
vikingatiden och den tidiga medeltiden! Norska konungar och hövdingar 
företogo då härtåg till Gårdarike (Ryssland), varvid de tågade över Jämt-
land till Bottniska viken, där de stego ombord på skeppen och seglade 
vidare. Så t. ex. tog Håkan Jarl denna väg på 900-talet, och hade han 
sina skepp över vintern i Hälsingland på 1000-talet. Umeälvens dalgång 
kan väl ha varit en än nordligare färdväg. 

-') Ur fogderapporter i bör jan av 1600-talet. 
•') I slutet av 1600-talet berättar Petter Dass uti sin versifierade beskriv-

ning över Nordlanden, att "för någon tid tillbaka" kommo köpmän från 
Luleå, Piteå, Torneå och Umeå årligen under vintern till Rånen, där de 
tillhandlade sig fisk mot yxor, filar och andra järnvaror, som de sålde 
billigare än norrmännen. De brukade bege sig hemifrån S:t Mattei dag 
(den 24 februari.) 
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Kvarken var fordom en bekväm brygga mellan Finland och 
Umebygden och torde i äldre tid ha spelat samma roll som 
Åland i söder. Ännu vid slutet av 1800-talet kommo finländare 
i långa karavaner över Kvarkens is till Umeå för att köpa och 
sälja. Uti Umeå stads historia av Steckzén läsa vi härom föl-
jande: 

"Över Kvarken via Holmön gick en livlig förbindelse med 
Vasa och Österbotten, till vilken landsända umeborgarna ex-
porterade en stor del av sin strömming för att i stället till-
handla sig lantmannaprodukter ." 

Vintertiden fördes ju ock förr den finska posten över Kvarken, 
ja, hela krigshärar ha ju även vågat sig över dess is. 
Birkarlar i äldre och nyare tid. 

En del forskare ha menat, att kvänerna helt enkelt voro bir-
karlarnas förfäder. Nu vet man, att birkarlar funnos i Väster-
bottens kustland, då kolonisationen på Magnus Erikssons tid 
började. (Täljemötet 1328.) Men uti gamla akter nämnas både 
"birkarlar och landköpmän" vid sidan av varandra . Skillnaden 
dem emellan torde blott ha varit den, att de förra voro bofasta 
i Västerbotten, men ej de senare. Man har då menat, att om 
man räknade med både birkarlar och landköpsmän, skulle det 
bli en så stor numerär människor, som kvänerna på Faravids 
tid synas ha utgjort . 1 ) 

Men såsom jag förut påpekat, var befolkningen i övre Vester-
botten flera hundra år efter kolonisationen så ringa, att något 
dylikt var omöjligt. År 1413 hade t. ex. Torneå och Piteå till-
sammans endast 60 rökar, och enl. Nordlander fanns i Torne 
och Pite lappmarker så sent som 1553 endast 50 birkarlar, 1606 
55 birkarlar. 

Men man skulle kunna säga, att Umebygdens befolkning varit 
birkarlarnas föregångare i så måtto, att det var dessa umebor 
("kväner"), som på Jordanes tid sysslade med pälsvaruhandel 

1) Se Schybergson, Frågan om kvänerna, Helsingfors. 
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men sedermera så småningom upphörde med densamma och ble-
vo jordbrukare, fiskare etc. (?) Senare — måhända under den ti-
diga medeltiden — skedde kanske ett nytt uppsving för pälsvaru-
handeln? Det var då, kanhända som birkarlar och landsköp-
män kommo från Finland och Sverige upp till älvdalarna vid övre 
delen av Bottenhavet, där det ännu var "ingen-mans-land", och 
nu skedde en upprepning av vad som förut tilldragit sig i Ume-
dalen på "kvänernas tid."(?) 

Birkarlar och landköpsmän, vilka fraktade varor efter älvda-
larna upp till norska kusten för att av lapparna tillbyta sig skinn 
och fisk, kallas uti dansk-norska dokument från 1500- ä 1600-
talet för kväner. Även Olaus Magnus benämner dem så. Men 
dessa "nyare kväner" skola vi skilja från de gamla. När dessa 
senare omnämnas sist, d. v. s. på 1200- ä 1300-talet, synas även 
andra än nordiska folk ha åsyftats. 
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Bidrag fill Umeå landsför 
samlings historia 

flv INGRID PETTERSSON 

Under åren 1934—35 har Umeå landsförsamling valt både ny 
kyrkoherde och ny förste komminister. En återblick på sock-

nens präster genom tiderna kan vid ett dylikt tillfälle ha ett sär-
skilt intresse. Det är med tanke på detta denna sammanställ-
ning — nu närmast över kyrkoherdarna kommit till stånd. 
Umeå sockens prästhistoria, som har så mycket av intresse att 
bjuda på, får väl i sinom tid sin skildrare. Detta sammandrag 
vill endast vara till tjänst för dem, vilka vill ha en överblick över 
socknens prästerskap i sammanträngd form och i en lätt tillgäng-
lig bok. 

Sammanställningen är byggd på uppgifter hämtade ur olika 
seriers pastorum, främst då utur L. Bygdéns Herdaminnen. 
Andra källor, som anlitats är Högstadius, Umeå Landsförsam-
lings kyrka, Lövroths beskrivning över Umeå socken, olika upp-
satser av professorerna K. B. Wiklund och N. Ahnlund rörande 
norrländska personligheter och förhållanden, prosten Grubbs 
självbiografi, prästmatriklar och gamla t idningsårgångar på 
Kungl. Biblioteket och — i en del fall — muntliga traditioner. 
F ö r s a m l i n g e n . 

Av de västerbottniska församlingarna ha Umeå och Bygdeå 
äran av att räknas som de äldsta, då det är deras namn, vilka 
först nämnes i gamla skrivelser, handl ingar och andra papper . 
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Bygdeå är den äldre av de två, men Umeå kommer inte långt 
efter i ålder. Vid en visitation, som ärkebiskop Olov Björnsson 
höll med Umeå församling 1324, fick han och Uppsala dom-
kyrka en gård som gåva av en bonde inom Umeå, närmare be-
stämt från Kåddis. 

I bör jan av 1400-talet hade Upplands lagman fått Umeå i 
förläning och därifrån skattades då enligt 1413 års jordebok 
300 mark penningar och 23 timmer gråskinn. 

Umeå församling var vid bör jan av sin tillvaro mycket vid-
sträckt, då den nådde ända från kusten och hela trakten upp 
efter Umeå- och delvis Vindelälven — och omfattade även en 
stor del av Lycksele lappmark. 

Karl IX försökte på sin tid ordna lappmarkernas kyrkliga för-
hållanden, vilka voro de styrande en källa till stora bekymmer. 
Hans strävanden ledde bl. a. därhän, att en första utbrytning 
företogs ur den vidsträckta församlingen. Det var Lycksele som 
under åren 1606 till 1615 bildade eget gäll. 1617 kom den åter 
att höra till Umeå och det ända till 1673, då det helt och hållet 
avskildes och blev eget pastorat . 

Något över 100 år senare utbröts ett nytt pastorat . I Deger-
fors hade 1768 bildats ett kapellag, som enligt kungl. brev av 
1794 erhöll tillstånd att som eget gäll skiljas från Umeå. Den 
definitiva utbrytningen ägde rum år 1800. 

Det dröjde inte länge — endast till 1834 — innan nya ut-
brytningar ägde rum. Enligt kungl. brev av samma år f ingo 
Vännäs och Sävar tillstånd att bilda egna pastorat. Endast ett 
par tiotal år senare — 1867 — bildade Umeå stad egen försam-
ling. Utbrytningen skedde 1871, endast för något mer än 60 
år sedan. 

In på 1900-talet utbröts så ånyo två församlingar, Hörnefors 
1912 och Holmsund 1917. Några nya pastorat äro sedan dess 
ej utbrutna ur församlingen. 
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K y r k a n . 
De resande, vilka färdas stora landsvägen Umeå—Vännäs se 

ej mycket till av Umeå landsförsamlings åldriga tempel, där det 
ligger nere i backsluttningen mot älven. 

Men den, som lämnar allfartsvägen och gör ett besök därnere, 
kan ej undgå att gr ipas av den säregna stämning, som vilar 
över platsen. Lummiga träd omgiva kyrkans vita murar , älvens 
vatten glimmar mellan trädens kronor, och på kyrkogårdsmuren 
leka solreflexerna. 

Flera av församlingens präster ligga begravna på denna kyrko-
gård. Strax söder om kyrkan ligger prosten Grubbs grav, och 
därbredvid den grav i vilken det anses att den förste lutherske 
prästen i Umeå socken vilar. Inskriften på hans grav har varit 
med s. k. munkstil, men den är numera så gott som utplånad 
och fullkomligt oläslig. I sydvästra hörnet av kyrkogården 
ligga Eurenii och Hofverbergs gravstenar bredvid varandra . 
F.n ny kyrkogård finnes numera nedanför den gamla, och på 
västra sidan håller ännu en ny på att iordningställas. 

Kyrkans västra gavel är försedd med vacker tegel dekorerad 
med vita blindarkader i 1400-talsstil. 

Umeå landskyrka har ansetts vara mycket gammal. Det har 
påståtts att den skulle vara uppförd redan på 1200-talet. 

I de s. k. Palmsköldska samlingarna talas det om en gammal 
bok med träblad, som en gång skall ha funnits i Vännäs. I 
denna bok skall följande anteckning ha funnits angående kyrkans 
ålder: "Kvrkobole blev först funderat efter verldens skapelse 
5463. Efter Christi födelse 1499. Kyrkan funderad efter verl-
dens skapelse 2470. Anno Christi 1501, fullbyggd 1508." 

Enligt vissa antaganden skall den ursprungl iga varit en hall-
kyrka, enskeppig och uppförd i rundbågsstil . Vid det den "full-
byggdes 1508" är det antagligt att den då erhöll de valv och de 
strävpelare den hade ända till branden 1893. 

Av dessa en gång så mäktiga och vackra valv ser dock nu den 
besökande ej ett spår. Efter branden ansågs valven så skadade 
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Backens (Umeå landsförs.) kyrka. 
Foto: I. Pettersson. 

och bristfälliga, att man ej vågade å teruppföra dem i dess ur-
sprungl iga skick. 

Umeå landskyrka ha r varit föremål för många och utförl iga 
beskrivningar. 

Redan på 1600-talet ha r en antikvarie Aschaneus beskrivit hu r 
kyrkan fick sina väggmålningar , vilka skulle ha bekostats av en 
man f rån Kåddis. Dessa väggmåln ingar doldes sedan under 
annan målning, men vid den förut nämnda branden 1893 upp-
täcktes det att dylika målningar funni ts på väggarna och mycket 
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arbete nedlades på att kopiera så mycket av fragmenten som 
var möjligt. 

I Hiilphers Samlingar till beskrivning över Norr land, tryckt 
1789, ägnar han kyrkan en ganska lång beskrivning. Kommi-
nistern i församlingen, pastor Linder upprät tade en beskrivning 
1832 och Högstadius en 1893. 

1854—59 gjorde en tjänsteman E. A. Lövroth en statistisk ta-
bell med til lhörande beskrivning över Umeå socken. Han be-
handlar då kyrkan i en särskild avdelning. 

Då denna beskrivning troligen är minst bekant, meddelas här 
några u tdrag ur densamma: 

"Umeå landskyrka av sten utan torn är 74 y 2 aln lång och 26 
aln bred försedd med tegelvalv i fyra avdelningar understödd 
av bågar vilande på väggfasta pelare. Yttertaket spetsigt och 
täckt med furuspån. Hennes ålder kan ej med visshet bestäm-
mas. En äldre träkyrka har förut varit begagnad, vars ålder 
även är okänd." 

Lövroth nämner så också den förut omtalade träboken från 
Vännäs och den anteckning om kyrkans ålder som skulle ha fun-
nits i den. Han nämner också en bibel ägd av en bonde i Rö-
bäcks by, i vilken skall ha varit antecknat: "Ume landskyrka 
byggdes på 1500-talet." 

Angående de olika antaganden rörande kyrkans ålder fort-
sätter så Lövroth: "Vart ovannämnda träbok, om vilken även 
gamla män i socknen vetat berätta, tagit vägen, har ej kunnat 
utredas. I valvet av ett fönster på västra gaveln i nuvarande 
kyrkan finnes med rödkrita tecknat årtalet 1426, vars betydelse 
är okänd. De ovannämnda anteckningarna om kyrkans ålder 
synas bestyrka varandra" . 

Angående en del av kyrkans inventarier m. m. fortsätter så 
Lövroth: "Orgelverket ombyggdes 1649 och nytt med 14 stäm-
mor uppfördes 1779 av orgelbyggaren Quarnström, vilken ned-
togs och försåldes till Sävar kyrka, sedan nuvarande orgelverk 
med 16 stämmor blivit år 1844 byggt och uppsatt av orgelbygg-
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Utsikt över Ume älv nedanför Backens kyrka. 
Foto: /. Pettersson. 

mästaren J. O. Ek för omkring 5000 Dl. Banco eller 7500 Riks-
mynt. 

Vid kyrkoreparat ioner 1723, 1740 och 1805 ä ro nya fönster 
dels upp tagna dels utvidgade och sistnämnde år lades golv av 
tegel. Sedan ryssarna 1720 bort tagi t alla kyrkans l juskronor 
hava 6 metallkronor sedan tillkommit, därav fyra ä ro gåvor av 
enskilda. 

I klockstapeln, som år 1751 uppfördes ny på östra sidan av 
kyrkan, ä ro tvenne klockor, vilka tid efter annan blivit omgjutna . 
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Den större klockan omgjöts 1806, sedan den förra, som 1752 
blivit omgjuten, den 20 juli 1806 sönderringdes. Den mindre 
klockan omgjöts 1720. 

Sedan kyrkans klockor sålunda flera resor genom oskicklig 
handtering blivit fördärvade, hava ordentliga ringare blivit an-
ställda och avlönade. I klockstapeln finns även ett tornur för-
färdigat och skänkt av en bonde i socknen." 

Till denna beskrivning få kommentarerna göra sig själva. 
Om andra kyrkans inventarier, vilka Lövroth ej omnämnt, sä-

ges följande i en annan beskrivning: "Predikstolen med förgyllt 
bildhuggeri, föreställande lagens tavlor och korset — — 
förfärdigades 1779 av bi ldhuggaren Caraeus. Kyrkans silver: 
1 kanna väger 153 lod, 1 kalk förgylld väger 71 % lod, 
1 oblatask 38 lod, 1 Patén 15 lod, 1 dopskål 62 lod, 1 sked med 
sil 2 lod, 1 gammal kalk med patin 30 lod, med följande in-
skrift i munkstil: "En dryck till liv av det sanna liv fås i detta 
k ä r i l " 

Den sista större renoveringen av Umeå landskyrka företogs 
1909, då bl. a. korgolvet höjdes. 

I kyrkan hänger två epitaphier, det ena tillägnat lagman Plan-
tin, häradshövding i Västerbottens södra kontrakt 1699, och det 
andra baron Gyllengrip och hans hustru. En minnestavla över 
prosten Grubb, avtäckt 1924, hänger på norra väggen i koret. 

Den ena kyrkklockan är omgjuten för endast några år till-
baka. Under ett av de sista åren har Umeå landskyrka blivit 
försedd med elektriskt ljus, en sak som hälsats med glädje av 
de flesta kyrkovänner, då det gamla ärevördiga templet däri-
genom kan tagas i bruk mycket mer än förut varit fallet. 
P r ä s t g å r d a r n a . 

Umeå landsförsamlings vackert belägna kyrkoherdebostälie 
har inte alltid legat, där det nu ligger. Den gamla prästgården 
var byggd nere på samma plan som kyrkan, men väster om 
densamma. Om denna gamla prästgård får man ingen kun-
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Prostgården på Backen. 
Foto: I. Pettersson. 

skap genom muntl iga tradit ioner. 1720 brändes Umeå sockens 
präs tgård av ryssarna. Trol igen byggdes den senare åter upp 
på samma ställe. På en karta, vilken finnes i kyrkoarkivet, är 
denna präs tgård inprickad år 1686. Enligt en del ytterligt svä-
vande uppgifter skall denna sedan ha här ja t s av vådeld. Tid 
och tillfälle har emellertid ej givit att undersöka saken närmare. 
En långloge med några alldeles ovanligt s tora kornhässjor , 
vilka tillhört präs tbordet , men legat där nere på älvbacken torde 
kanske en g å n g ha haft något samband med denna gamla präst-
gård . 
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Den nuvarande prästgården skall vara byggd på prosten 
Eurenii tid 1789—97. Gamla personer veta berätta att golven 
i densamrra före reparat ionerna på prosten Norrmans tid voro 
alldeles upphackade med yxa, och skulle detta vara minnen 
från ryska krigets dagar . 

I denna stora och vidsträckta församling har självfallet nog 
en präst varit urståndsatt att ensam hinna med församlingsvår-
den och att sköta den mångfald av uppdrag och ärenden, vilka 
gammalt tillbaka hörde prästerna till. Kyrkoherdarna ha på 
grund därav sedan länge tillbaka i tiden biträtts av två cappe-
laner eller komministrar. Hur dessas bostadsfråga varit ord-
nad, är ej gott att veta. Något bestämt boställe tyckas de emel-
lertid ej haft i gamla tider. Men enligt en anteckning i en bok 
i kyrkoarkivet uppbyggdes 1620 en "cappelansstuga" av sock-
nen. Denna anteckning tycks bestyrka en del andra uppgifter. 
Före denna tid bodde cappelanerna tydligen än här än där in-
om socknen. Herr Erik t. ex. — en av dessa cappelaner, bruka-
de sålunda 1543 skattejord i Västerhiske och hade ett pundland 
åker och åtta lass äng. En annan — herr Peder — bodde 1561 
på Urna gård d. v. s. Gustav Vasas Kungsgård i Grisbacka. 
Åter en annan — Jonas Oestenis — bodde 1600 på sin hustrus 
fädernehemman i Baggböle. Däremot 1644, alltså efter det 
" s tugan" skulle vara uppförd, heter det, att cappelanen Gabriel 
Petri bodde på "kyrkobacken". 

Först så sent som 1697 blev cappelanernas boställsfråga nöj-
akteligen ordnad. Kungl. Maj : t tog sig då an densamma och 
cappelanerna fick genom riksdagens försorg behörighet välja 
sig drägliga boställen. Förste cappelanen då — Lars Herno-
dius — anhöll att få ta ett av honom själv uppbrutet ödeshem-
man i Hissjö till boställe, vilket även beviljades honom. Detta 
boställe innehades av förste komministrarna ända till 1818, då 
det utbyttes mot ett hemman i Västerhiske. 

Andra cappelanens boställe förlades till Håkmark, och först 
så sent som 1909 upplåts det nuvarande bostället i Tavelsjö. 

51 



F. d. Gra/ströms gård. Byggd av Pastor Linder. 
Foto: I. Pettersson. 

Nuvarande förste komministergården uppfördes av pas tor 
Hal lberg, vilken var komminister här 1893—1902. 

Det är flera byggnader på Backen, vilka ännu f innas kvar, 
som vid olika perioder t jäns tgjor t såsom bostäder för kommi-
nis t rarna. 

Den vid kyrkvägen l iggande skära villan har sålunda uppför ts 
och ägts av pas tor Linder, komminister i socknen 1827—77, och 
det är troligen efter honom den fått namnet Johannesgård . 

Ovanför den nu nyaste kyrkogården ligger även en f. d. kom-
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Degermanska villan. F. d. pastor Edlunds gård. 
Foto: I. Pettersson. 

ministergård. Pas tor Edlund — komminister i församlingen 
1879—92 inköpte den av en häradsskrivare Lind. 

Längst uppe på Backen ligger den s. k. Rosénska villan. 
Även den har en g å n g varit p räs tgård , då pas tor Stenberg, kom-
minister 1843—90, bodde där hela sin tid. 

En f järde i. d. komministergård är den no r ra långa röda går -
den väster om kyrkoherdebostaden. Egentligen lär prosten Graf-
ström ska ha köpt den i tanke att den skulle bli änkesäte för h a n s 
efterlevande maka. H o n skall också ha bott där men blott en 
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kortare tid. Den blev kallad "l i l lprästgården" och hjälppräster 
och nyinflyttade präster brukade bo där tillfälligtvis till dess den 
såldes till en kronofogde Holmström vilken sedan i sin tur över-
lät den i andra händer. 
K y r k o h e r d a r n a . 

Det är en lång rad präster, vilka lett Umeå landsförsamlings 
öden genom t iderna; enligt Bygdéns herdaminnen trettiofem 
kyrkoherdar före den nu tillträdande, och dessutom alla de kom-
ministrar, vilka kortare och längre tider t jänstgjort i socknen. 

Vilka de första kyrkoherdarna ha varit är ganska osäkert. 
Bland de som antagas ha varit de allra första namnes bland 

andra Olaus Gothus, Kettilbjörn Kettilbjörnsson och en herr 
Haquin eller Håkan. 

När Gustav Vasa uppsteg som konung på Sveriges tron 
sträckte sig hans omsorger som bekant till alla delar av riket, 
men det nordligaste Norr land omfattade han med synnerligt 
intresse. Som den ekonom han var, hoppades han kanske på 
— efter tidens förhållanden — goda inkomster från dessa okän-
da trakter. 

Före Gustav Vasas dagar hade det varit de andliga myndig-
heternas privilegium att utnämna kyrkoherdarna i församlingar-
na, men denna rätt tog nu konungen som sin. Den första kyrko-
herden han utnämnde lär ha varit mäster Gerlach i Uma. Men 
då den av kungen utnämnde herden kom till sin församling, 
ville varken församlingsmedlemmarna eller deras förutvarande 
präst veta av honom. Det artade sig till tvist mellan kungen å 
ena sidan och församlingen å den andra, men mäster Gerlach 
dog, och tvisten blev tydligen bilagd. 

Verkningarna av Gustav Vasas reformation visade sig små-
ningom också i Umeå socken. Den präst, vilken första gången 
mässade på svenska i Umeå kyrka, var en — som man tror 
född västerbottning — Bo Warniksson. Denna betydelsefulla 
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händelse ägde rum kyndelsmässodagen 1537, alltså för snart 
400 år sedan. 

Efter Bo Warniksson och en herr Jakob, som efterträdde 
honom, uppehölls tjänsten av en cappelan. Under dessa år 
hade Gustav Vasa en av sina kungsgårdar förlagd till Umeå 
socken, och en stor del av kyrkoherdebostället hade därvid tagits 
till disposition för gården ifråga. 

Då gården tydligen endast gick med förlust, nedlades den så 
småningom, och jorden återlades till kyrkoherdebostället. 

Från 1567 då kungsgårdens saga var all och till 1619, då en 
av Umeå sockens kanske märkligaste kyrkoherdar tillträdde tjän-
sten, var det inte mindre än åtta präster, vilka efter varandra 
under en tidsrymd av något mer än 50 år sutto vid Umeå gäll. 

Under dessa år var det Johan III försökte få sin liturgi gäl-
lande i landet. Hur kyrkoherdarna i Umeå socken ställde sig i 
denna strid lär inte vara så väl utrett. En av dem — sonen till 
den Lars Olsson Björnram, vilken slog danskarna vid Västerås 
1521 — skall ha visat en mycket vacklande hållning i denna strid 
och samtidens mening skall ha varit den att "han för herregunst 
och snöd vinnings skull" ställde sig på kung Johans sida. En 
annan herde — Petrus Jona — lär inte alls ha velat ha någon 
befattning med kungens kyrkoordningar, då en annan — Ericus 
Laurentius — arbetade för densamma och t. o. m. stod så väl 
med konungen att han var med vid Katarina Jagéllonikas be-
gravning. Åter en annan, Petri Olai Gestricius, anses ha mist 
sin tjänst som rektor vid Gävle skola, därför att han vägrat un-
derskriva Johan III :s liturgi. Han blev emellertid tagen till 
nåder efter en tid av armod och stor fattigdom, och fick först 
kyrkoherdetjänst i Njurunda , men efter 14 års tjänst i denna lilla 
församling blev han för "sina stora gåvors skull" kallad till den, 
som den då namnes "förnemblige och widhberömde" Umeå för-
samling. 

Under dessa år har även Umeå socken en broder till den store 
Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius såsom kyrkoherde. Den-
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ne man, Petrus Rudbeckius, var även han — som brodern — 
professor vid akademien i Uppsala och en ivrig deltagare i bro-
derns heta tvister med Johannes Messenius. Det är genom ärke-
biskop Kenicius han blir antagen som kyrkoherde i Umeå. 
Ärkebiskopen — bördig från Baggböle by inom Umeå socken 
— skall därvid ha haft en del politiska beräkningar. Men Petrus 
Rudbeckius trivdes tydligen inte i Umeå. Våren 1618 företog 
han sig ett mycket ovanligt steg — han avsade sig "i hela för-
samlingens närvaro" sin kyrkoherdetjänst, ehuru han ingen an-
nan tjänst hade i sikte. Att allmogen tog sig illa vid detta, är 
inte att undra på — deras församling, som var så stor och för-
nämlig!! Han fortfor att växla från den ena tjänsten till den 
andra, och som ett egendomligt återupprepande av hans eget 
kastande mellan ytterligheterna kan nämnas, att hans enda dot-
ter, vilken var gift två gånger, skall första gången ha äktat en 
domprost och andra gången en skomakardräng. 

Innan dessa knapphändiga anteckningar avslutas och anteck-
ningarna om 1600-talet med Olaus Petri Niurenius bör ja r , kan 
det vara av intresse att påminna om, att det var just Johan III 
som påbjöd att en stad skulle anläggas vid Umeå landskyrka. 
Denna stad veta vi så gott som ingenting om, och det anses, att 
det var egentligen endast på papperet den existerade. Men det 
låter onekligen något detta, att Umeå stad allra först bör jade ute 
vid vår gamla ärevördiga kyrka. 

Sedan Petrus Rudbeckius avsagt sig Umeå sockens gäll, vände 
sig församlingen till den dåvarande ärkebiskopen Petrus Keni-
cius, vilken själv var född umeåbo, son till bonden och birkarlen 
König Olovsson i Baggböle, med anhållan, att han skulle för-
hjälpa dem till att få en församlingsherde, vilken kände till trak-
ten, och till vilken de kunde se upp med aktning och vördnad. 
En präst, vilken förut hade varit herde i socknen, Petrus Olai 
Gestricius, hade en rad av dugande söner, och en av dem, Olaus 
Petri Niurenius, rektor vid Gävle skola, ville församlingen ha. 
Denne Olaus Niurenius var gift med ärkebiskop Kenicii dotter 
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Barbro eller Barbara, och att ärkebiskopen gjorde vad han kun-
de för att svärsonen skulle få denna befattning, är ganska själv-
fallet. På ärkebiskopens förord hos Axel Oxenstierna blev Olaus 
Niurenius utnämnd till kyrkoherde i Umeå socken. Han tillträd-
de pastoratet 1619. 

Genast vid tillträdet bör jade han med kraft gripa sig an den 
stora församlingens skötsel. 

Bland det första han skall ha företagit sig var att lägga upp 
en inventaríe- och räkenskapsbok för kyrkans räkning. Denna 
bok lär nu vara den enda boken från tiden före 1721, som fin-
nes kvar i kyrkoarkivet. Inskriften på titelbladet till denna bok 
avslutas med några synnerligen stränga ord : "Wee hans hand, 
som något bladh häruthur rijfver, och wee then hand som an-
nat här insätter än thet som sant kan vara och han känner thet, 
som själf är sanningen. Guudh alsmäktigh Amen, Amen". 

I de handl ingar och papper, vilka finnas att tillgå från den-
na tid, framstår Olof Niurenius, eller som han vanligen benäm-
nes, "Mäster Olof i U m a " som en synnerligen klok, myndig och 
kraftig man, som håller väl reda på allt och alla i sin försam-
ling och som vid sidan av de andliga intressena inte försum-
made de världsliga. Han vårdade sig både om jorden och om 
fiskena i älven och hade tydligen reda på huru både det ena och 
det andra borde skötas. 1628 hade han tre hästar, 1 t jur och 
20 kcr förutom andra ungdjur och utsädet för prästbordet ut-
gjorde tolv tunnor. 

Olof Niurenius är en av de norrländska prästmän, vilkas namn 
stå inristade tiderna igenom i Norr lands kulturhistoria. Orsa-
ken till detta, är det arbete han nedlade för den del av lapp-
marken, som hörde till hans församling. 

Lapparna på den tiden var ett nä ranog hedniskt och ytter-
ligt förvildat släkte, och det var inte mycket, som var gjor t för 
deras hyfsning. I den s. k. " lappkyrkan" i Lycksele hade guds-
tjänst hållits någon gång om året, men "Mäster Olof" införde 
en annan ordning. 
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En utomordentlig hjälp i sina strävanden för lapparna fick 
han uti riksrådet Johan Skytte, vilken både 1620 och 1629 reste 
genom Norr land och antagligen även gästade prästgården på 
Backen. För • honom beskrev "mäster Olof" med stor vältalig-
het lapparnas efterblivenhet. Medlet till bät tr ing i detta beklag-
liga förhållandet ansåg Olof Niurenius en skola för lapparna 
vara, en skola på deras egen mark och där deras egna söner 
kunde inhämta kristendomens sanningar. Johan Skytte tycks ha 
fattat stort intresse för vad "mäster Olof i Urna" hade att säga 
i detta fall. Undervisningen i lappskolan i Piteå nedlades, den 
s. k. skytteanska skolan inrättades i Lycksele, och undervisningen 
där bör jade 1632. 

Det var tack vare Skyttes donation skolan kom till stånd, men 
det var Umeåprästen, som var intiativtagaren och därtill den, 
som organiserade det hela. Dessutom var han skolans första in-
spektor. Ja , inte nog därmed. Han utgav även läroböcker av-
sedda för skolan, och hans intresse för lapparna resulterade 
även däruti, att han skrev en lapplandsbeskrivning på latin. 

Han arbetade också för, att den nybildade Umeå stad skulle 
få en skola, vilken i sin tur skulle stimulera unga män att verka 
i Lappmarken. 

Olof Niurenius dog oväntat efter en kort sjukdom, och han 
ligger begraven i landskyrkans kor. Professor Ahnlund berät-
tar att när vid kyrkans restaurering denna grav blottades, han 
hade tillfälle blicka ned däri, och att han då tyckte, att en där 
nere ännu bevarad röd sammetskalott och ett par mässingbåga-
de glasögon gav något av "mäster Olofs" utseende i livstiden. 

Under 1500- och 1600-talen gick stridens vågor höga mellan 
reformationens män och katolikernas förkämpar. Och den präst, 
vilken efterträdde Olaus Petri Niurenius, fick i rikt mått erfara 
denna oro i tiden. 

Efterträdaren var den tolv år yngre brodern Erik Ericius. 
Elan hade som sin äldre broder studerat i Tyskland, och där före-
tagit en ganska omfattande resa, varunder han besökt flera katol-

5 8 



ska läroanstalter även sådana, vilka voro studerande svenskar 
absolut förbjudna. Under dessa resor hade han tagit ett visst in-
tryck av den katolska läran, dock inte mer, än att han utan vidare 
betänkligheter kunde bli luthersk präst. Han blev först rektor i 
Gävle, som brodern hade varit, sedan kyrkoherde i Luleå, där 
han även blev regementspredikant. 

Alldeles oväntat anhölls han där av konungens utskickade en 
dag, då han var på väg från hemmet till sitt regemente. 

Hans besök i de katolska skolorna hade blivit uppdagade, 
och misstänkt för katolska förbindelser blev han indragen i rätte-
gång. Han åberopade sin t jänstgöring i Gävle och Luleå bl. a., 
där han kunde leda i bevis, att hans undervisning alltid gått i 
luthersk anda, men det hjälpte inte. Han blev dömd till döden 
för brott mot Upsala mötes beslut! Men domen gick ej i 
verkställighet, utan han kom undan med tre års landsförvis-
ning, varefter han ånyo fick inträda i prästtjänst. I en tid, som 
denna, är det ett rent under med denna mildring av domen. 
Väl hade det till fullo bevisats, att han skött sitt prästerliga äm-
bete utan vank och brist, och väl fick han de bästa vitsord från 
de lutherska läroanstalter han besökte under förvisningstiden, 
men det anses att det var på brodern Olofs förbindelser och 
hans släktskap med ärkebiskopen, och dennes talan hos Axel 
Oxenstierna denna u tgång berodde. 

I Umeå socken var han kyrkoherde i närmare femton års tid. 
Han avled 1661. 

Ännu en präst av samma släkt innehade Umeå gäll under 
1600-talet nämligen "mäster Olofs" son Erik Olaus, vilken an-
tagit namnet Plantin och som efterträdde sin farbroder . Denne 
var även han en dugande och kraftfull präst, som höll noga reda 
på allt som timade inom församlingen, vilket ledde till en del 
sammandrabbningar mellan den myndige herden och hans myn-
diga församlingsbor. 1675 var han vald till att representera 
prästerskapet vid Karl XI :s kröning i Uppsala. 

Under 1600-talets sista decennium hinner inte mindre än fyra 
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prästmän utnämnas till kyrkoherdar i Umeå socken. Den förste 
av dessa, Olaus Petri Linnerius dog efter utnämningen och 
hann aldrig tillträda tjänsten. Petrus Asp, vilken efter Linne-
rius erhöll fullmakt å tjänsten tillträdde den inte heller utan blev 
kyrkoherde i en annan församling. Johan Helsing, den tredje 
i ordningen, tillträdde pastoratet 1691 men dog 1692. Den 
fjärde, Mattias Petrus Bille, tillträdde tjänsten 1693 och satt 
som kyrkoherde till 1710. 

En vanlig företeelse vid denna tid var, att tillträdande präst 
äktade företrädarens änka. Prästerna Linnerius, Helsing och 
Bille voro sålunda efter varandra gifta med samma kvinna, som 
hette Margareta Vallvik. 

Om medlemmar av släkten Niurenius behärskar Umeå soc-
kens kyrkohistoria under 1600-talet så är det namnet Grubb 
som är mest f ramträdande under dess 1700-tal. Och ändå satt 
den präst, som bar det namnet en relativt kort tid vid Umeå 
gäll, endast från 1713 till 1724. Om denne man har mycket 
skrivits och mycket talats. Och när man fördjupar sig i hans 
historia, förvånar man sig icke däröver. Ty liksom han själv 
måtte ha varit en man med annan resning än de flestas, var 
hans levnad rik på händelser av den art, vilka icke komma i var 
mans väg. 

Nils Grubb var västerbottning, född i Umeå 1681. Hans 
fader var köpman i staden, och meningen var att sonen skulle 
fortsätta på samma bana. Det blev dock icke så. I stället kom 
han — som han själv säger i sin levnadsteckning — "genom 
Guds skickelse" att gå den lärda vägen. Efter studier i Här-
nösand och Uppsala fick han tillfälle fortsätta sina studier 
vid flera utländska universitet. I den tyska staden Königs-
berg uppehöll han sig inte mindre än tre år. När han läm-
nade detta universitet för att resa till ett annat gjorde han 
ett besök vid Karl XII:s krigsläger. Där måtte tolfte Karl ha 
fattat välbehag till den unge Grubb, ty han försökte — bl. a. 
med löfte om snabb befordran — förmå honom att slå in på 
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krigarebanan. Den lärda vägen ville han dock ej lämna, och 
han fortsatte sedan till en annan stad Halle, där han tycks ha 
ämnat stanna blott en kortare tid, då universitet där — ehuru 
berömt — ansågs som en härd för den vid denna tid framträ-
dande pietismen. Vistelsen blev dock mycket längre än från bör-
jan varit tänkt. Han stannade där mycket över två år. Själv 
säger han, att orsaken därtill var den, att han ville fördjupa sig 
i politiska och filosofiska studier, och tillfälle därtill gavs honom 
särskilt i denna stad. 

Efter vistelsen i Halle fortsatte han till Greifswald. Under 
resan dit tog han filosofiska graden i Berlin. Genom avläggan-
det av detta lärdomsprov fick han utsikt vinna anställning så-
som lärare vid något tyskt universitet. Detta lyckades honom 
också. Trots motstånd från en av universitetets teologer, en 
doktor Mayer, erhöll han fullmakt å en professorstjänst vid uni-
versitetet i Greifswald. 

Han hade dock ej hunnit tillträda tjänsten i f råga, förrän han 
fick en underrättelse av allra största betydelse. Det var en av 
hans bröder — bosatt i Stockholm — som meddelade honom, 
att han var vald till präst i Umeå socken. Denna tjänst hade 
brodern sökt för hans räkning, när den blev ledigförklarad efter 
prosten Billes död. Detta kom som en fullständig överrask-
ning för den nyutnämnde professorn, ty på grund av de oroliga 
tiderna låg nära nog all postförbindelse nere mellan landen, 
varför brodern ej förut lyckats nå honom med någon underrät-
telse. Det var nog inte så lätt för Grubb att fatta ett avgörande. 
Han beslöt sig emellertid för att lämna anställningen i det främ-
mande landet och återvända till hemland och födelsebygd. 
Tjänsten skulle inte tillträdas förrän om ett år och mellantiden 
använde Grubb till en studieresa i Holland och England, var-
vid han fick tillfälle sammanträffa med många av tidens lärda 
män. Från England återvände han över Lybeck, där en av hans 
bröder var bosatt. Hos denne stannade han några månader, 
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då han under den strängaste vintern inte kunde komma över till 
Sverige. 

Hemresan i mars 1712 blev äventyrlig. Han måste resa på 
lybskt pass och som lybsk köpmansgesäll, och postbåten han 
medföljde från Stralsund till Ystad hotades av fientliga danska 
fartyg. Mottagandet i Ystad blev ett äventyr även det, då post-
båten vid ankomsten dit mot togs med "skarpa styckekulor", eme-
dan den blev tagen för att vara ett danskt fartyg. 

Från Ystad till Stockholm tillryggalades vägen på hästryggen. 
Tre dagar tog den ritten, berättar han själv. 

Vid ankomsten till Stockholm möttes han av ett allt annat än 
trevligt budskap. Flans fiende från Greifswald d:r Mayer, hade 
genom en tysk präst, vilken vistats hos kung Karl i Bender, 
framställt Grubb som den störste kättare. Med anledning av 
detta hade konungen befallt, att Grubb, ej fick tillträda präst-
ämbetet i Umeå socken, förrän han grundligen redogjor t för sin 
religiösa ståndpunkt. 

Inför teologiska fakultetens professorer examinerades så 
Grubb. Efter detta förhör betygade ärkebiskopen Flaquin Spe-
gel, att Grubb både kunnat vederlägga de pietistiska villfarelser-
na och dessutom visat sig vara en rätt anhängare av den evan-
geliska kyrkan. Förhörets resultat delgavs konungen, som då 
var i Bender, och hans bifall till Grubbs tillträde av pastoratet 
nådde Stockholm inte förrän påsk 1713. Sedan Grubb i Stock-
holm inträtt i det äkta ståndet, anträdde han resan från Stock-
holm till Umeå. Under vägen prästvigdes han i Härnösand, 
och i juni samma år höll han sin inträdespredikan i Umeå lands-
kyrka. 

Så bör jar han sin verksamhet i Umeå socken. Svårigheter 
och strider av allehanda slag möter honom. På g rund av de 
täta ombytena av präster under de närmast föregående åren och 
på grund av tidens nöd var församlingens tillstånd i andligt 
avseende allt annat än gott. Och "stora ofreden" gjorde det än 
värre. Därtill kom den lekamliga nöden. Hur det var ställt i 
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den vägen belyses bäst genom några u tdrag ur Grubbs egna 
anteckningar, utdrag, som i sin hopt rängda form, verka så myc-
ket mer beklämmande. "1714 d. 18 sept. om en lördag blev ett 
hastigt allarm att fienden var i f järden. Allt folket flydde bor t 
1 byar och skogar. — ." därpå plundrade fienden 
staden och kl. 9 om aftonen tände han eld på densamma och 
brände honom up. han brände och up borgerskapets med 
gods och dyra varor lastade farkoster, som mäst voro Segel-
färdiga till Stockholm". — "1715 uti martio kom hela finske 
arméen hit til Uhmeo under Generalmajor Armfeldts comman-
do, bestående af in mot 500 man och låg mästadels här i Uhmeo 
inqvarterat till 1716 uti Julii, och togo mästadels sitt uppehälle 
här, deraf blev socknen jämmerligen ruinerat, ty de foro illa 
fram med stiälande rövande och övervåld, föga bättre än fien-
den". "1716 näst före jul föllo Cossaquer in i Torneå, Calix, 
Luleo och Piteå allt intill Åbyn i Skellefteå. I februari lade 
quarken, och vi här voro i stor frucktan." "1717 om sommaren 
var 2 gånger ryska partier på Holmön och spolierade folket." 
"1718 uti julii månad togos utur landet 500 hästar däribland 90 
av Umeå socken". "I aug. togos ut 600 slagtnöt av landet, som 
drefvos lefvande till Jemptland och 400 skålpund smör" . "1719 
— samma åhr voro trenne ryska partier ifrån Österbotten i Ja-
nuar io av cossaquer hitöfver qvarken, som låg, spolierade hvad 
de utför kommo. Tre gånger voro de här ." — "1720 — den 21 
maj inföll fienden här ifrån Österbotten med 10,000 man en lör-
dag, och söndagen därpå brände up hela staden — — präst-
gården, alla böndernas kyrkobyhus samt ¡nästa bondgårdar på 
2 mil nära Kyrkian och däröfver, samt Holm öhn, undanta-
gandes Stöksiön (Stöcksjö) och Tiälamark." 

1721 den 8 juni kom åter fienden hit söderifrån — — — — 
"Och då brände han åter upp vad sedan förra åhret var läm-
nat ." Detta år var också en ovanligt stor vårflod, som förstör-
de laxfisken, lador, åkrar och ängar . — 

Man tycker att måttet skulle vara rågat! Men så kom därtill 
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det s. k. "oväsendet" i Umeå och i sammanhang därmed de per-
sonliga strider och svårigheter Grubb hade att kämpa emot. 

Som förut nämnts var det andliga tillståndet mycket dåligt, 
när Grubb tillträdde befattningen. Men som den kraftkarl han 
tydligen var, grep han in med hårdhandskarna. En våg av re-
ligiös väckelse blev en av följderna vid hans bemödanden. 
Men oförståelse, avund och oföredragsamhet tycks ha mött 
den myndige prästmannen från alla håll. Och när han under 
riksdagen vistades i Stockholm "förledde hans ovänner och 
avundsmän" de " svaga" bland hans församlingsbor till avfall, 
och det blev den ena historien värre än den andra om Umeå-
oväsendet och den nya Umeåreligionen, tydligen till stor del på-
verkad av att de gamla misstankarna om Grubbs förmenta pie-
tism väckts till liv. Han var dock tydligen ej den, som blev dem 
svaret skyldig. Skrivelser och motskrivelser vandrade fram och 
åter mellan Stockholm och Umeå, och vågskålen torde än gå 
upp än ned till hans förmån. Slutligen tillsattes en kommission, 
som grundligen skulle undersöka det hela, men — innan den 
fullbordat sitt arbete drabbades Grubb av en sjukdom som led-
de till döden. Fullt rentvådd inför sin samtid blev han sålunda 
aldrig. Men inskriften på hans gravsten — söder om Umeå 
landskyrka — talar sitt eget språk till hans efterkommande i 
socknen. Där står: "Tu förgiömer the Rättfärdiga när Tig 
för hvar mans t rug; Tu förskyler them i hyddorna för de träto-
sariima tungor ." I 1917 års bibelöversättning lyder denna vers 
av den 31 psalmen sålunda: "Du beskärmar dem i ditt ansiktes 
beskärm mot människors sammangaddning; du döljer dem i din 
hydda mot tungornas angrepp." — 

Efter Grubbs död erhöll Abraham Lindelius fullmakt till Umeå 
pastorat . Han hade då under många år varit ute som svenska 
kyrkans missionspräst i Nordamerika. Han hade också blivit 
utnämnd till kyrkoherde därute och trots motgångar och svå-
righeter stannat kvar till dess han kallades åter till hemlandet. 
Han fick en kort verksamhetstid i Umeå socken. Endast två år 
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hann han sitta där som kyrkoherde, innan hans livstid var till-
ända. Hans efterträdare var en sonson till den förutnämnde 
Olof Niurenius, den namnkunnige 1600-talsprästen i Umeå. 
Denne ättling hette Zackarias Nicolaus Plantin, och även han 
var en lärd man, särskilt kunnig i de gamla grekiska och ro-
merska språken. Hans verksamhet i socknen blev icke heller 
lång, endast från 1730 till 1733. — Av de tre återstående 1700-
talsprästerna i Umeå var Erik Fluur kyrkoherde från 1735 till 
1757, Nicolaus Sund från 1759 till 1787 och Jakob Eurenius från 
1790 till 1797. 
Den mellersta av dessa tre, Nicolaus Sund, son till en skolmästa-
re i Torneå, införde en sed, som lär ha varit i bruk gammalt 
tillbaka, men som bl. andra prosten Grubb avskaffade, nämli-
gen seden att med personalier beledsaga tacksägelserna över 
socknens döda. Men han stannade icke därvid. I de s. k. "död-
böckerna" införde han dessa personalier. Hans intresse i detta 
fall väckte tydligen en viss motvilja, ty i en anteckning klagar 
han över att "allmogen ansåg det som en onödighet f råga där-
efter" och de höll det för att vara "en nyhet av nygirigt sinne". 
Man må nu säga vad man vill om detta, för forskningen har des-
sa anteckningar givetvis ett inte så litet värde, då de b idraga 
till kännedomen om en del av de människors öden, vilka befolka-
de Umeå socken vid denna tid. Den siste 1700-talsprästen Ja-
kob Eurenius var kyrkoherde endast i sju år. Under hans tid 
lär det nuvarande kyrkoherdebostället ha blivit uppfört . Präst-
gården i f råga skall förut ha legat på samma plan som kyrkan 
men väster om densamma. 

Så kommer 1800-talet. Dess första kyrkoherde Fredrik Hof-
verberg utnämndes visserligen förut, men han tillträdde befatt-
ningen år 1800. Under hans tid var det åter krig och åter 
fientliga besök i Västerbotten alldeles som för hundra år förut. 
Men av de många krigsskildringarna att döma, var krigsfö-
ringen denna gång av ett helt annat kynne. Detta hade sina 
politiska orsaker och det syftade ytterst till att upplösa befolk-
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ningens trohetskänsla mot svenska staten. Men krig är krig. 
Umeå socken fick nogsamt erfara det även denna gång. Hösten 
1808 överfördes först en massa ryska krigsfångar för att inkvar-
teras i staden och i dess angränsande byar. Det heter därom 
att "friska eller sjuka medförde en atmosfär av nöd, brutalitet 
och snusk." Samma år överfördes den finländska arméens sjuk-
hus från Finland och förlades till Umeå socken. Patienternas 
antal var tidtals uppe till 3000. Fiösten 1808 dogo där över 
1000 man, vilka måste jordas i stora gemensamhetsgravar. Smitto-
samma sjukdomar bör jade här ja i socknen, och vintern 1808—09 
dogo omkring 20 proc. av befolkningen ut, huvudsakligen i tyfus. 

Huvudkvarteret av sjukhuset tycks ha varit förlagt till trakten 
omkring kyrkoherdebostället och vid den s. k. "hamnen". 

Hofverberg, som dog 1809, har sitt sista vilorum i gamla 
kyrkogårdens sydvästra hörn, där han och hans föregångare 
vila sida vid sida i var sin murade grav. 

Under 1800-talets återstående år ha fyra kyrkoherdar haft sin 
verksamhet i socknen, nämligen Olof Flambraeus, Anders Abra-
ham Grafström, Olov Nor rman och Olov Ahnlund. Alla fyra 
uppnådde hög ålder. Och alla voro de lärda män, tre med 
höga akademiska examina. Alla voro de också kontraktsprostar. 

Olof Hambraeus, kyrkoherde från 1812 var vid tillträdet i 
Umeå en man på fyllda 62 år. Han avled vid nära 84 års ålder. 
Hans grav återfinnes i nordvästra hörnet av kyrkogården. In-
nan ny kyrkoherde ånyo utnämndes i socknen förflöt det inte 
mindre än tre år. De två första årens inkomster gingo till stif-
tets byggnadskassa, och inkomsterna det tredje året delades 
mellan Vännäs och Sävar, vilka vid denna tid avsöndrades till 
självständiga församlingar. 1835 — hundra år sen — kallades 
Anders Abraham Grafström samt utnämndes i nåder till Umeå 
sockens kyrkoherde. Befattningen tillträddes i maj 1836. Han 
var då en man mellan 40 och 50 år hade skaffat sig ett aktat 
namn som akademisk lärare och framträtt som vitter författare 
och som sådan erhållit svenska akademiens dubbla pris för ett 
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bröllopskväde vid dåvarande kronprinsparets Oscar och Jose-
fina förmälning 1823. Han var intresserad för allt som rörde 
sig i tiden och Norr lands framåtskridande låg honom särskilt 
varmt om hjärtat. Han hade sin hand med i utgivandet av 
Norr lands t idningar, och då ångaren Norr land åstadkom re-
gelbunden trafik mellan landets sydligare och nordligare delar 
var det ett av hans strävanden för Norr land, som förverkliga-
des. För folkbildningen ivrade han mycket, och den skriftserie 
" för nyttiga kunskapers spridande", som vid denna tid utgavs, 
hade i honom en flitig medarbetare. 

En av hans döttrar, Sofi, var gift med Skansens berömde ska-
pare Artur Hazelius. Genom brev vilka växlades emellan dem 
under deras förlovning vintern 1863—64, lär man få en till-
talande och tydlig bild av livet i hennes hem, prostgården, på 
Backen, ett kulturcentrum och ett synnerligen litterärt hem, där 
man läser både engelsk och tysk vitterhet, men där man också 
lever med sina sockenbor och tar del av deras öden. Där idkas 
tydligen ett lyckligt och föredömligt hemliv, varunder såväl "den 
rika vardagen" uppskattats som årets alla högtidsstunder väl till-
varatagas och firas allt efter sin art. 

En liten tavla av Sofi Grafströms hand, vartill originalet fin-
nes i Nordiska museet, framställer prosten Grafström sittande 
under de träd, vilka än i dag lyfta sina kronor på pros tgårdens 
västra sida. Nedanför ser man landskyrkans branta tak som nu, 
mellan stammarna glimmar älvens silverband, och staden skym-
tar på avstånd som den gör den dag som nu är. Och med den-
na biTd — sammanbindande tider som gått med tider som äro — 
slutar så dessa anspråkslösa rader. 

Umeå sockens två sista kyrkoherdar och deras verk leva än-
nu i de generationers minnen, som bo och bygga i Umeå socken, 
och behöva ej några kommentarer. De äldre erinra sig säker-
ligen Olov Norrman, och gamla och unga, alla ha sett och hör t 
prosten Ahnlund och minnas den höstdag, då hans stoft vigdes 
till den sista vilan på Umeå landsförsamlings gamla kyrkogård. 
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Ur ]• A. Nenséns 
dagbok 

H v ERIK MODIN 

Om lappmarksprästen och lapplandsforskaren Jonas Nensén, 
kyrkoherde i Dorotea, har tidigare av författaren skrivits en 

biografisk uppsats i en jämtländsk publikation. 1) Denna grun-
dade sig på undersökningar i olika arkiv, på den levande tradi-
tionen i den ort, varest den märklige mannen levat och verkat, 
men även på den betydelsefulla andliga kvarlåtenskap, som un-
der namnet "De Nensénska Samlingarna" på sin tid hamnat i 
Uppsala universitets bibliotek. 

Sedan dess har jag blivit i tillfälle att överkomma och genom-
gå ytterligare skrifter av denne hembygdsforskningens pionjär 
i Lappmarken, bl. a. en dagbok, "Diarii Boken", såsom han 
själv betitlat den — ekonomiska och andra anteckningar, vilka 
g jor t s av Nensén mellan åren 1841—1877. 2) Dagboksanteck-
ningarna , som sålunda omspänna inemot fyra årtionden, inne-
hålla, vid sidan av mera personliga, allmänheten ovidkommande 
förhållanden och ting, dem han tecknat sig till minnes, en hel 
del uppgifter av kulturhistoriskt intresse, så mycket värdefullare 
som de här röra från en ort, f rån och om vilken eljest föga är 
känt. Tiden för deras avfattning närmade sig den ekonomiska 
omvälvning, som skedde i dessa trakter i och med timmerrörel-

*) Erik Modin: Jonas Nensén. En Lapplandsforskare. I Festskrift "till 
Carl J. E. Hasselberg, Heimbygdas förlag. Östersund 1931. 

-') Dagboken tillhör nu Nenséns dotterdotter, fru Anna Wassdahl i Gäd-
dede, f. Hanson, som välvilligt ställt den till förf:s förfogande. 
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sen, men avspeglar i det hela den naturahushållning, som där-
förut varit rådande i denna liksom andra bygder. Dagboken ger 
en god inblick ej allenast i ett prästhushålls behov och vanor, 
utan också i vad som brukades, köptes och tillverkades i hela 
den fjällbygd, där Nensén levde, före och under 1800-talets mitt. 
Man ser i den omnämnda möbler, redskap, vävnader, smiden 
och andra alster av den slöjdskickliga allmogen därstädes; man 
finner priser på dessa och på kreatur, löner för t jänare och dags-
verkare m. m. Den ger dessutom inblick i antecknarens karak-
tär, visar i mer än ett fall en ömhet och givmildhet hos denne, 
som på sitt vis kontrasterar mot den "hårdhet" , man velat på-
börda honom. 

För det mesta, som återges ur Dagboken, är Nenséns eget 
skriftsätt använt och betecknat som citat. Somligt är dock i 
sammandrag återgivet ur texten, och här och var lämnas av förf. 
förklarande tillägg, allt i syfte att göra läsaren för t rogen med 
den, som skrivit dagboken, och den tid, vari han levde. 

Några kortfattade biografiska notiser om Nensén torde här 
vara behövliga, då den ovan nämnda uppsatsen om honom sä-
kerligen är okänd för flertalet av "Västerbottens" läsare. 

Jonas Andersson Nensén (oftast begagnar han själv endast 
initialerna: J. A. Nensén) var kyrkoherdeson ifrån Själevad och 
född 3 april 1791. Fädernesläkten härstammade från Stöde i 
Medelpad (Nensjö by, varav tillnamnet bildats). Både farfadern 
och fadern voro kyrkoherdar och magistrar . Även på mödernet 
var det lärt påbrå ; hans mor, som hade anor f rån Norge, var 
kyrkoherdedotter f rån Offerdal. 

Nensén blev student i Uppsala år 1810. Studierna tyckes han 
icke med någon större iver ha inriktat på teologin. Fastmer 
synes han ha smittats av den humanistiska "forskaranda", ' som 
då ännu levde kvar i de akademiska kretsarna från Linnés dagar . 
Därpå tyda en del redan då g jorda anteckningar. Måhända lekte 
det redan nu honom i sinnet att gå som ett slags upptäckare upp 
till Lappmarken, den då i mycket okända landsdelen. 
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Eiter sju års studier prästvigdes Nensén emellertid i slutet av 
året 1817, med dispens från "Seminariikursen". Redan föregå-
ende år hade han gift sig med kyrkoherde M. Degermans i Åse-
le dotter Sara. Efter tillfälliga prästerliga förordnanden i Vil-
helmina, Åsele och Lycksele utnämndes han år 1830 till kyrko-
herde i Dorotea. Denna syssla tillträdde han i maj 1832 för 
att förbliva där till sin död den 13 maj 1881 — ett halvt år-
hundrade. Han var, då han gick hädan, nyss fyllda 90 år, men 
med sina enkla levnadsvanor och sin i det hela starka fysik hade 
han själv räknat med att bli hundraår ig . Husliga bekymmer och 
sorger torde i sin mån ha tärt på livskraften. Hans första äk-
tenskap var olyckligt. Skild från den första hustrun, gifte han sig 
för andra gången med en änka, handelsmansdotter från Umeå, 
Brita Christina Isberg, år 1834. Men till hans stora so rg avled 
hon genom bråddöd tio år senare. Denna händelse vart bety-
delsefull för hans gärn ing som lapplandsforskare; den drev ho-
nom ut från hemmet. Redan innan begravningsbestyren voro 
undanstökade säges han ha givit sig ut på en sommarvandring 
längs fjällryggen alltifrån Frostviken och upp till Alkavaare i 
Norrbot ten. Studerande och upptecknande lapparnas språk, före-
ställningar, sägner och sysselsättningar vandrade han fram mel-
lan lappläger och nybyggen i fjällen, därvid även förättande 
gudst jänster . Men även åt fjällens växt- och i synnerhet djur-
värld ägnade han uppmäksamhet, antecknande bl. a. folkliga 
namn på fyrfota djur och på fåglar. Allt intresserade honom, 
ehuruväl han icke besatt den vetenskapliga skolning, som kunnat 
g ö r a hans iakttagelser och anteckningar fullt tillförlitliga och 
begripliga — ty ej sällan äro de svåra att tolka och identifiera. 

Med dessa sina forskningar och anteckningar fortsatte Nen-
sén ända in mot ålderdomen, så ofta tillfällen gåvos, vid nya ut-
färder eller hemma i präs tgården; besökande främlingar och för-
samlingsbor, lappar och finnybyggare, alla som kommo inom 
räckhåll för hans vetgirighet, utfrågades. Så växte samlingarna 
år efter år, utan att han själv gjorde något för deras bearbetan-
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Dorotea vid tiden för Nensens vistelse i socknen. 

de, offent l iggörande eller f ramtida bevarande. H u r det mesta 
av dem räddades åt vetenskapen, är berättat om i den nämnda 
uppsatsen. En del lärer dock ha gått spårlöst för lorad. Efter 
Nenséns död skola "s to ra korga r med papper ha sålts på auk-
t ion" , vilkas innehåll på olika sätt torde ha förskingrats i bygden. 

Det är under den jämförelsevis lugna tid, han i sitt andra äk-
tenskap åtnjöt i hemmet, som han, då 50-årig, också påbör jade 
den dagbok, som nu här är i f råga . 

Än en gång, år 1846, t rädde Nensén i äktenskap, nu med 
Mär ta Helena Ullberg, komministersdotter ifrån Arnäs, en still-
sam och god kvinna, som överlevde honom. Sina trenne hust-
ru r skall han en g å n g ha karatäriserat så: "Den första var en 
dj—1, den andra en människa, men den tredje är en ängel ." 

Många lynnesdrag och levnadsvanor berät tas om Nensén, 
som låta honom framstå som ett stort or iginal även på en tid, 
då det var mera gott om sådana än i vår. Till hans många 
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egenheter b id rog väl det ensamma livet i den avlägsna fjällbyg-
den. Hä rom och om hans enkla levnadsvanor ge hans dagboks-
anteckningar hä r och var en antydning. I det hela lever han 
i folkminnet som en rät ts innig och klok församlingsherde, mån 
om sin sockens bästa och där för också omtyckt av sina försam-
l ingsbor . Att han sedan religiösa stridigheter uppkommit ibland 
dessa blev föremål även för många omilda omdömen är förklar-
ligt n o g ; fanatismen p lägar icke spara på sådana. 

Nu låta vi dagboksanteckningarna med sitt växlande innehåll 
tala. 

Diarii Boken. 
1841 l s / 5 Bergvattensjön klar f rån is. 
1842 i februari köptes "en svart Björnhud 35 rd r" . 
1 2Is, 1 3 1 5 såddes åkrarna : 4 tunnor korn. 
16/c! slaktades "en Sugga 1 å : 8 y 2 md gl. af s törre Svinsl(ag) 

f rån Åsehle, vägde 15 Lspd 13 skålp." 
"Stampades hvitt vadmal till l intyg(!)" af Ol. Michelsson i 

Laiksjön. Gråt t "s tampades dub. bott. Af 47 aln. gråt t d : o blef 
37 aln. stamp., af hvitt (s. k. ent räning 116 aln åter 97. Stampar-
lön för det för ra 1 rdlr 7 sk. 6 rs t ." 

Såldes 30 Lspd smör a 5 y 2 r ldr pundet . Inköptes I Lisp. kaffe 
å 24 sk. p r skålp.; y 2 lisp. socker ("löst") 5 rdlr . 

1843 får N. "20 böcker papper efter begäran från Broder Abr . 
i H : sd (konsistorienotarie där) af åtsk. slag och Pos tpapper . " 

Pappe r synes ha varit synnerligen välkommet för N., såsom 
man förs tår av hans myckna skrivande, och han antecknar ännu 
på ålderdomen sorgfäll igt , då han får sådant. 

Dr . Jon Pärsson i Lafsjön fick 12 sk. för att han sytt ett par 
kängor . N. använde sådana i likhet med allmogen. 

I mars köpes "en ros ig nyfärgad ylle s jawl åt m a m m a " (så 
kallar han smeksamt sin avhållna hustru) . 

"slaktades en castrerad galt, 1 å, 10 mdr , gödd , som vägde 20 
Lisp.". 
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Svin voro i dessa trakter icke så allmänna. Troligen är det 
därför N. ofta antecknar, då ett sådant kommit hushållet till del. 

1 2 / 5 , "/« "sådde pig. Ulrika 4 tunnor korn, 2 3 / 5 sattes å Präst-
Biordets) åkrar Potatoes t :nr 1 0 /s ( = 10 ått ingar)". 

I "huvvela" (tiden mellan midsommar och slåttanden) hade N. 
timmermän, som byggde å prästbordet. Dagpenningen var 24 
sk. om dagen, förmodligen jämte kosthåll. 

För kroppsligt arbete synes N. varit obenägen. Fiske eller 
jakt, som präster i fjällbygder eljest bruka taga sig till med, äg-
nade han sig ej åt. En enda gång ger dagboken antydan om att 
han haft praktisk sysselsättning utomhus: 

1843. 7 aug. "skänktes till Gubben O. Jönsson, som följde 
mig i skogen att söka käppar 12 sk.." 

Käppar av alla slag, även "knölpåkar", voro N: s fört jusning, 
och han hade en stor uppsättning av sådana, som han lånade 
ut åt vänner och besökande vid de skogspromenader till Ox-
hornsberget el. "Lustberget" varom längre fram skall talas. San-
nolikt var han nu själv ute för att förskaffa sig sådana. 

26 aug. "skänktes Isak Hanssons barn Gertrud och Nils för 
det de skänkte hallon och 15 st. hönsägg 1 rdlr ." 

Efter tidens sed uppvaktades prästen med gåvor. Under årens 
lopp ser man i dagboken en hel del omtalade — bär, fisk, ville-
bråd (harar och fåglar) m. m. Det är den gamla välviljans tid, 
och N. visar sig livligt uppskatta och även belöna den goda 
viljan, som hans sockenbor visade. 

I sept. "fick gossen Hans Johansson, som hitbar 2:ne Gäss 
fr. Långsehle 24 sk." Kanske uppmuntrade av denna gåva buro 
tre år senare "P. 0 : s o n s i Långsehle tvänne döt t ra r" till honom 
två gåsungar och fingo 1 rdr. 

N. hade stort intresse för djur, även vildmarkens, som man 
sökte tämja. Vildgässen häckade vid denna tid ännu i dessa 
trakter. 

"För lånet af ett b jörn järn 12 sk. till P. Johansson i Avaträsk." 
Björnjärnet eller björnsaxen, som någon mansålder tidigare 
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tyckes ha "uppfunni ts" i Ångermanland 1 ) , hade nu blivit ett 
verksamt, ehuru grymt medel att hålla efter " revbjörnarna" med. 
N. hade tydligen lidit någon skada av en sådan på sina kreatur, 
och järnet hade lånats för att gillra odjuret. En sägen berättar, 
att björnen en gång rivit en stor röd häst för N.; kanske var det 
denna björn, som skulle infångas. 

okt. "uppmuntrades dr. Pehr Pehrsson för god målning med 
24 sk." 

Sitt tjänstefolk och dem, som arbetade vid gården, uppmunt-
rade N. gärna, när han såg redlighet och flit hos dem, drängar-
na, såsom nu, för "god quarnvård" , p igorna "för det de skött 
kreaturen väl". Även för "eldvård under vintern" finner han 
anledning 2 4 / 5 1848 att ge dem "4 rdlr 42 sk. t i l lhopa." Livet 
hade ju denna tid en patriarkalisk karaktär, och N. är mån om 
att bevara denna. 

okt. "byttes köttet af Gråa stot till lappmannen Nils Persson i 
Byrgfjell mot en 4 års Renoxe." 

Ännu var det endast lappar som förtärde hästkött. Först in-
emot en mansålder senare begynte fördomen häremot allmänt 
brytas. 

1844. Ett särskilt intresse detta år har anteckningen om den 
Res-säck, som N:s son Erik (en faderns praktiska hjälpreda, som 
N. tyckes ha satt mycket värde på och ofta antecknat som mot-
tagare av gåvor) förfärdigade åt honom. N. skriver därom: 

" i r %, 1 6 / 3 , 1 7/a g jorde sonen Erik min Ressäck, hvartill åtgått: 
större delen af en kohud, garfvat Läder, köpt i Ume a 1: — sk. 
Ltt, in Summa 12: 24, sydd med stark trå och stark R(en)sen, 
har 3: ne Rum, näml. 1 närmast rygg för klär, 1 mellanrum för 
papper m. m., 1 ytterst för reskost. Väger 6 y 2 Ltt, yttre sid. 
ryggen och fässl. (fäsjlorna), fodrade löst för svettens skull; vär-
det jämte arbetslön med lås kan anses uppgå till 12 å 15 rdlr ." 

Det är denna ryggsäck, som han någon gång i juni efter hust-
*) Se Fale Burman: Dagboksanteckningar, s. 227. Tr . i Östersund 1930. 

Heimbygdas förlag. 
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runs död (dagen obekant) axlar för att bege sig ut på den långa 
vandrings- och forskningsfärden i fjällen. 

7=, 7o, "'s såddes 4 V2 t :nr korn. Det var vissa kvinnor, som 
i varje bygd (by) förvärvade sig skicklighet i att så och lejdes 
därtill. Denna vår lejdes N. Isak Hanssons hustru. 

4 juni såddes kryddgården av mademoiselle A. Fr. Bergstedt. 
Frön köptes följande år från Härnösand för 2 rdlr 6 sk. 

1845 1 4 / 5 — 1 7 / r , utsåddes 4 tunnor korn. 
1846 2 7 5 — 2 7 / 6 utsåddes 4 tunnor korn. 
"/t ha r N. denna utgift: "betalt Göran Pers Enka för lån av 

Kör Oxen några timmar fm. 18 s." 
Förmodligen användes den till trädeskörning; hästarna voro 

vid denna tid på sommaren långt till skogs på bete. 
1 9/t " for L. Abr. ( = 'Lill Abraham' , en son, som senare sköt 

sig, då han mot sin vilja av fadern sändes ut till studier) till 
Råstrum och dräng Jonas , som skjutsade för 1 rdr . " 

En av de möjliga utfartsvägarna från Dorotea denna tid var 
skogs- och båtledes över Röström (i Tåsjö) till Fjällsjö—Ram-
sele—Sollefteå, varest en någor lunda körbar väg gick fram. 

Detta år har N. antecknat gåvor av "maltkorn", "Sädeskorn" 
m. m. "till behöfvande, som t iggde"; de voro många. N. är giv-
mild. 

nov. 19. "Upkantades Smöret af min Hustru, Mad. Lindblad, 
H. Karin samt 3:ne mina Pigor , förut tillmåttadt, nu färd(igt) 
till försäljning, utgörande Lisp. 31. Nb. 1 skålp. öfverv(igt) å 
hv(art) Lisp. (sål. hela 31 skålp.), hvka öfv. v:s marker Skoija-
rena lära, efter hemkomsten, bor t taga och väga allenast jemnt 
till Sthlm. — Öfvervigt måste vara för lakens skull. Hv(arje) 
stycke innehåll(er) sål. 21 skålp. (31 st.). Till smöret vägdes 
äfven Fårtalg, 1 Lspd. 

Smöret såldes till Åsele marknad genom Nils Persson för 62V2 
rdlr lisp. = 201: 24. Talgen för 5 rdlr 24 sk." 

N. anmärker: " H a n (Nils Persson) begärde ej köpa skinn till 
underlag." 
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Smöret brukade vid forslingen i färdskrindorna läggas på 
skinn, vars köttsida vänts uppåt. Tydligen sörjde det betrodda 
ombudet denna gång härför, utan särskild utgift för N. 

1847. N. har sjukt i huset. 
febr.: "Betaltes H. Magl(ena) i Laiksjön f(ör) d(et) hon skött 

min H(ustru) och barn under fem (5) veckors tid contant 15 
rdlr ." — Doct. Er. Aug. Hallström från Lycksele får "för medi-
cinburken till Lena 10 rdlr och klockaren Grundström, som 
vaccinerade henne 1 rdlr ." 

febr. 26 "Skänktes Erik (sonen) för wägens uppgörande till 
berget 1 rdr 24 sk." 

Denna anteckning berör en av N: s egendomliga vanor. Nord-
ost om prästgården och omkr. 1 km. från denna ligger ett berg, 
Oxhornsberget , dit N. såväl sommar som vinter företog sina pro-
menader; gärna förde han också sina gäster dit. Vissa platser 
utmed den steniga vägen hade han givit besynnerliga namn, fin-
ska, lapska eller mytologiska, som han meddelade sina följesla-
gare vid uppgåendet med anspråk på att de vid återgåendet 
skulle kunna återge läxan. Kunde de ej detta, dömdes de till 
vissa minuters stillastående på ett ställe, som kallades "Arresten". 

Det är för upptagningen av vägen dit, han nu ger sonen en 
dusör. Sådana omtalas flerstädes i dagboken. 

febr. 28 ger N. s. m. adj. Winberg vid hustruns kyrkotagning 
3 rdlr, och "Lill Lena" (dottern Helena) får senare ge pigorna 
3 rdlr, själv ger han Erik (sonen) 25 rdlr, då de fara till Åsele-
marknaden. 

2 6 / 5 , 2 8/s) 2 9/ö såddes prästbordets åkrar "af min Hus t ru" 3 t :nor 
30 kappar. 

N. är nu, som vi sett, för 3:e gången gift, och säkerligen är 
det med glädje och stolthet han antecknar, att det är hans duk-
tiga hustru, som nu förrät tar sådden. Våren är sen, och han har 
antecknat: 

juni 4 : "försvann nu först isen ur Bergvattnsjön". 
Den 24 juni har han en anteckning: "till Ingel, som rodde mig 
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till Laiksjön den 22 att besöka Stud. Sundius 24 sk." Denne 
dör tydligen; ty strax efteråt få "drängarne Isak och Jonas, som 
jemte 3:ne andra gräf t d :o graf, 1 rdl r ." Den unge mannen var 
tvivelsutan pastor Salomon Sundius i Junsele son, Salomon, f. 
i Graninge 25/2 1823, som (sannol. felaktigt enl. Bygdén avled 
"i Åsele i mars 1847"). 

juli 17 "bör jades om aftonen l :s ta gången alfvarl. regn efter 
idel Torrka hela wåren och sommaren ända till denna tid." 

sept. 10 "skänktes Jonatha och pig. M. C. 01s:dr , som frälst 
en ko ur kallkäl(la) 36 sk." 

sept. 26 antecknas: "Min Tj. piga Segr. Johanna Pehrsd: r fr. 
Norrby, sysselsatt att plocka Lingon, dödade en liten svartorm, 
21 tum lång, litet ofvan st(ora) stenen kal. Wårsäng" . Det är 
tydligen f råga om en huggorm (V i p e r a b e r u s), ej så van-
lig i Lappmarken. 

Kornskörden blev detta år "den bästa", "40 tunnor groft godt 
och stridt korn" — "aldeles ovanligt drygt, emedan å häss-
jan innehål(lande) 11 Länkar el. s. k. Golf, fylldes blott å 6 Yo 
Länk." Men däremot foderbrist (i följd av försommarens torka), 
så att det måste slaktas undan mer än vanligt: en 4-års oxe, tvän-
ne kor, en liten kviga och 40—50 får (väl "t ionde får" en del). 
Däremot kunde i följd av den rika kornskörden "medsättas 12 
höns och en tupp." 

Man höll föga med höns denna tid för den r inga spannmå-
lens skull. 

N. antecknar, att han under hela sommaren undervisat s.m. 
adj. Winberg i lappskan 2 gånger i veckan, måndag och tors-
dag, 4 timmar på fm. Teol. studerande, som ämnade bli lapp-
markspräster, skickades till N. för att inhämta kunskap i lappar-
nes språk. 

Tiondesmöret såldes också detta år för 6 y 2 rdlr lisp. ("fast 
i Härnösand och Sollefteå betaltes 10"). Men så förstod också 
köparen, den förutnämnde Nils Persson i Söråsele, att göra sig 
välbevågen hos N. med "3 böcker conc. papper" . 
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För skämt var N. ej främmande. Julaftonen 2 4 / 1 2 har han en 
utgift: "genom ett wad till min Pig. Eva Dorothea Pehrsd: 12 
sk." Ett år senare (6 jan. 1849) är antecknat: "skänktes genom 
w a d min hustru 10 rdlr" . 

Bland gåvor detta år antecknas sådana till "gu ' -barn" . N. 
synes ha haft rätt många sådana, och regelbundet gav han i fad-
dergåva 3 rdlr, några gånger — "en gris" . Mycket grisar upp-
föddes i prästgården, och denna avel uppmuntrades därifrån i 
bygden. 

1848. För det myckna skrivandet gör N. stundom efter an-
givit recept "Blecksatser", så s / 5 d. å. en "på 4 Bouteljer". 

1849. mars 26 "skänktes C. Jacobs lille Son Jacob Enoch, 
som wari t modig vid båtkantring sistl. wår 3 rdlr" . 

2 3/s— 2 015 sådde prästfrun 4 tunnor korn ; 2 4 / 5 — 2 5 / 5 besåddes 
kryddgården, och "på en ny rista f ramom sätesbyggningen såd-
des 6 kannor l infrö." (Detta gav vid skörden den 4 sept. 465 
"steg"). Den a l / 5 sattes "potäterna". 

2 8 / 5 "ref Bergvattne" (isfritt följande dag). 
n / 0 — 1 5 / o "lades grunden och bör jade timras på nya prästgår-

den. Byggmästare Erik Ersson i Svanabyn (f. 1785). Vädret 
lyckosamt". 

23 juni "skurades kyrkan enl. Pas tors tillsägelse, kyrkan, sacri-
stian, wapenhuset och likhuset af nat twardsbarnen, som voro 21, 
4 gossar och 17 flickor, under anförande af kyrkwaktaren D. 
Mickelsson." 

1850 1 8 / 5 , 2 2 / 5 "Sådde min hustru åkrarne 3 tun. 24 kapr". Åker-
landet är nu något utökat och nya utsäden nämnas. Hon sådde 
också "nedinwid Mangårds Byggningen gå Erter 4 kappar" 
samt 8—9 kannor linfrö (som vid uppredningen gav "7 y 2 lisp. 
rent och godt lin"). Bergvattnet blev under dessa dagar isfritt, 
och 23 maj såddes i kryddgården, 24 maj sattes potäterna. 

1 juni och följ. d. utsågs plats för "bönhus" och kyrkogård i 
Risbäck. 

1851 skaffar N. sig not. För "grantågssimme" betalar han 6 

7 8 



"Nenséns hälsokälla". 
Foto: O unnar Modin. 

sk. pr famn. Noten bands av d rängarne "af fö r ra årets lin, 2 
lisp. 5 å 6 skålp. till en storlek af 28 famn. 14 kv. hvardera ar-
men och 5 alnar d jup" . 

Nu b ö r j a r ålderns och stillasittandets krämpor infinna sig. N. 
köper genom doktor Ihrman från Lycksele apotek "laxantia m. fl. 
mediciner för 6 rdlr 30 sk." 

Detta å r köper hans son Erik hemman i Laiksjö och får till 
hjälp att betala det 750 rdlr . 

2 6 / 3 , "1 5 såddes av präs t f run 4 tunnor korn, 3 kappar ärter, 
9 kannor l infrö (detta gav vid beredningen 3 lisp. 10 skålp. l in); 
den 2 juni sattes 2 tun. 2 kappar potäter ; den 6 juni såddes i 
kryddgården. 

11 aug. "sådde min hustru vinter Råg å Plats Tegen 4 kap ." 
(Detta är första gången r åg nämnes som utsäde här) . 

Hälsans vårdande har bör ja t bli en angelägenhet. N. ha r 
kommit på en "hälsokäl la" (på no r ra sidan berget, dit han förut 
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ordnat promenadvägen), en källa med järnhaltigt vatten, och han 
begynner iordningställa den för bruk. 

juli 5 "skänktes Dr. Anders och Olle, s. röjt vid hälso Brunnet 
m. m. 1 dir". Den 7 juli skriver han: "Måndagen bör jade jag 
Brunnsdrickning tillika med fru Winnberg i Bergwattn brunnet : 
börj . 1 d(age)n 2, 2 :dra 3, 3:je 4, 4:e 5, 5:e 6 glas; slutade Tisd. 
den 29, sål. 3:ne veckor och en dag. P(å) s(amma) s(ätt) sluta-
des drickningen med aftagande, t. ex. 6, 5, 4, 3, 2 Glas hvarje 
dag: Vi öste Brunnet nästan hvje morgon; anstäldes hw. mor-
gon 4 Rökar för Mygg: brukades Pinn-Taflan för reda el. minne 
med Glasdrickningen." 

Efter denna anteckning följer en lång redogörelse "för de sa-
ker, som äro erforderliga för "Brunnsdrickningen". 

Den kuriöst noggranna "sakernas ordning" , han uppskrivit, 
är denna: 

"1. Laxermedel 2 Sirup 3 Dricka 4 rågmjöl 5 Sviskon 6 Gryn 
7 grönsaker 8 Färsk fisk 9 Färskkött 10 Caffe, att dricka kl. 3 å 
4 em. att muntra och fördrifva sömn. Laxermedel 2:ne gr . ibör-
jan och i slutet vid 3 Glas drickningen." — Flan anger vidare 
angående levnadssättet under kurtiden: 

" J a g hade 2:ne Gungor , en vid Bäcken, den 2:dra i Stall 
Porten för oväders skull. Man uppsteg vanl. kl. 5 (fem) f. a. 
vara anländ till Brunnet kl. half Sex (6). Roddes sjön, hvkt är 
bäst, emedan d. ä. täml. långt att gå. 

Eft. Brunsdrickningens slut dracks hw. moron ur L(äns)man 
Rhens källa ett Glas vattn i fyra (4) d(gar?) för Dietens skull 
o. br(ukades) samma m a t . . . 

Mornarna , vanl. svala, fordra varm klädsel: rörelsen skall vara 
sakta, men jämn och uthållande. Åts middag kl. 12, frukost kl. ?, 
quäll kl. 7 e(ller) litet förut, i säng kl. 8, litet förut. Dröjdes vid 
Brunnet el. å Brunsvallen till kl. 10—11 (från morgonen räknat). 

N o t . Dessa sex (6) Glas utgjorde eller innehöllo aderton 
(18). J f r (Brunnsvallen) = 4 y 2 qwarter , hwje glas j f r" etc. . . . 

Ej underligt, att den mannen tänkte leva tills han blev 100 år! 
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Av anteckningarna för fortsättningen av året visas, alt man, 
trots saknaden av andra vägar än gång- och roddvägar , drev o-
väntad köpenskap med grannbygderna. Till Tåsjö såldes från 
prästgården smågrisar och från prästgården där köptes och er-
höll man bl. a. höns. 

27 sept. anmärkes: "tj . fl. Segre Isaksdotter ankom i anseen-
de till Svagåret 8 d(ar) för tidigt". Först 5 sept. "hässjades kor-
net och räfsades och hässjades åker-Räfsten." 

Som exempel på livsmedelspriset det året är antecknat: "Lisp. 
getmese 1 rdlr 24 sk., en tunna råg, inköpt f rån Tåsjö prästgård 
(Harlin), 24 dir". 

4 okt. är antecknat: "Skänktes dr. Anders Johansson, som 
skjutit skator 1 rdlr" . Med rätta betraktade N. sålunda dessa 
fåglar i likhet med gråsparvarne som skadedjur vid gården. 

10 dec. "vägdes Linet, ineh. blott 1 Lspd 3 Skpd, grofhäckel 
blott 6 14 Skpd" — (felskörd också därpå). 

1852. 1 8 / 5 , 1 9 / 5 , 2 1 / 5 , 2 2 / 5 , 2 4 / 5 , 2 5 / 5 sådde prästfrun 4 tun. 6 y2 kpr 
korn. 

2 7 d sattes potatisen, 2 8 / 5 såddes 7 kannor linfrö och 1 % kappe 
hampfrö. Samma dag besåddes kryddgården med "12 sorter 
kryddgårdsfrön". 

Under denna sommar bör ja r prästgårdsfolket att fiska med 
långref, förmodligen i Bergvattnet. Agn fås f rån Laiksjön. 

För första gången omnämnes köp av "tändstickslådor". Troli-
gen köptes de på Åselemarknaden samtidigt med "2 stänger co-
colade för 36 sk." den 11 mars — fosforstickor förpackade i 
lådor. 

1853. 2 3 / ' 5 — 2 6 / 3 såddes av prästfrun 4 tun. korn, 1 skäl ( = 7 
kannor) ärter, och den 27 maj sattes potatis och f röna i krydd-
gården. Den 29 blev sjön isfri. 

I okt. hade N. 2 vallacker, 1 hingst, 1 sto — alla födda i trak-
ten. Han tyckes ha haft stort intresse för hästar och hästavel; 
sålunda antecknar han i dagboken noga fölens födelsetider, t. o. 
m. timmen, då nedkomsten skedde. 
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1854. Ankommer i bör jan av året mademoiselle Mallania Hof-
werberg, förmodligen som guvernant för de båda flickorna i det 
sista äktenskapet, Lena och Greta. En ovanlig inköpspost före-
kommer nu : "1 stop arrak för 2 rdl r ." 

Om vintern d. å. är antecknat: "Ovanligt lindrig, blott några 
dar i Januar i kallt — liten snö." 

1 3/s, 1 7/e, 1 9 /s verkställdes sådden, dessa år av Isak Hans 
hustru, korn 3 tun., 24 kap., råg 6 kap., ärter 6 kap. 

2 2/., sådde prästfrun 6 kan. linfrö och samma dag i kryddgår-
den. 

8 aug. redan bör jade skörden av korn. 
22 dec. "skänktes en vidf(arande = 'vifäring', Jämtl.), som spe-

lade och visade en markatta, 1 rd r . " (förmodligen en italienare). 
1855. 7 april köptes "en Boa-Bindel åt Lill Greta af Ekorr-

skinn 3 aln. 1 kv. lång 1 rdlr 24 sk." — Förmodligen förfärdigad 
av ekorrsvansar, såsom denna tid var brukligt. 

Å Sollefteå apotek inköpes " ^ B o u t e l j rödt vin för 36 sk." 
211&—26/5 sker sådden: 4 tun. korn, 7 kap. sommarråg, 8 kap. 

ärter och 30 maj 7 kannor linfrö. 
2 7 / 5 är sjön isfri. 
Skörden blir: 29 y 2 tun. korn, 2 tun., 4 kap. råg, 2 tun. ärter. 
Nov. 5 ges åt den fiolspelkunnige "Ingel, som spelat en stund, 

att barnen dansat, 24 sk." 
1856. Jan. "för 1 Lisp. Laka från Bellvik 24 sk." 
Drängarne Olle och Erik, som "hålla väg till berget", få både 

i januari och februari 1 rdlr . 12 sk. 
2 6 / 5 — 3 1 / s såddes "under kall väderlek och snöglop och regn" : 

4 tun. korn, 6 kap. som råg, 3 d :o vinterråg, 6 d :o ärter och d :o 
hampfrö. 3 juni sattes 2 y 2 tun. potatis och 7 juni f rön i krydd-
gården. 

Denna sommar sker en stor händelse i det avsides boende 
prästfolkets liv. Det blir en långresa till huvudstaden och an-
dra sevärda orter söderut. Resan anträdes den 17 juni. Den 
går först till Själevad, N : s födelsebygd, därifrån till Härnösand, 
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där de bo hos konsistorienotarien Sidner, hans nu avlidne bro-
ders efterträdare, och på följande, noggran t antecknade fartyg, 
depenserar N. hela 75 rdlr under resans fortsättning (på ånga-
ren "Nor l and" hade de rest från Örnsköldsvik till Härnösand) : 
"Evgenie" Härnösand—Sundsvall—Stockholm. Därifrån hem 
med "Thule" Stockholm—Härnösand och med " A n g u r " Härnö-
sand—Sollefteå. Vid sina kringfärder från huvudstaden reste 
de med "Drot tn ingholm" till Drot tningholm, "Pr ins Gustaf" 
till Skokloster, "Ullriksdal" till Ullriksdal, " H a g a " till Haga och 
med "Djurgå rden" till Djurgården. 

Syftet med Stockholmsvistelsen anger N. vara "att dricka 
brunn och hälsa på släktingar" i huvudstaden. 

Det kan såsom tidsmålning ej sakna sitt intresse se vad N. i 
Dagboken nedskrivit om vistelsen och upplevelserna där : 

"Husrum och kost gratis hos syster Greta. Vi bodde hos 
Fabriqueuren, Phil. Magistern 01. Hamberg å Nor ra Malm-
torgs Gatan i Luthers gränd, Huset n :o 17. Min Brorson, Abr. 
Nensén, fatt. Läkare i Adolf Fredriks förs., bodde å Drottning-
gatan, i Kungsbacken, Huset N : o 102. 

Hofpred. och Bruns.Pred. Pas tor Tham höll Bön blott tven-
ne gånger sedan min ankomst, emedan han insjuknade i hals-
sjukdom, hvarföre jag sedan alltid bestridde Tjensten till Brunns-
gästernas stora nöje, hvarföre Brunnsvattnet, C a r l s b a d e r , 
som jag drack (6 glas) och M a r i e n b a d e r , som min H. 
drack, kost(ade) 60 Rdr å Apotek Nyqvist, efterskänktes. Och 
erhöll jag af honom dessutom contant 50 rdlr. Wi drucko en 
månad å s. k. H u m l e g å r d e n (en Park, tillhörde Kgn, 
hvst 4 å 5 vackra Alleer af Skuggrika Lindar: ett mindre otill-
räckligt B r u n s h u s), och w o r o qwar dässutom 1 wecka, 
sål. i Stockholm sam. (5) weckor." 

Som "wår t synnerliga Sällskap" äro antecknade: 
"Prosten Forsman med son i "Ilmota i Wasa Län & Broder, 

Comminist., Sekreteraren i Cammar Col. Dufva från Åland, 
Enkefru handelsmanskan Sarin och d :o Åberg från Åbo (såle-
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des finnar, med vilka N. väl talade deras språk). Vidare näm-
nas "Fabr iqueur Hamberg från H:sand och fäste qvinna, kal, 
Mamsel Hamberg från Hedesunda, kronofogde Sundbaum 
(B(ond)son från Råne(byn)". 

Sorgfälligt uppsökte makarna vad som var i deras tycke mest 
sevärt, och den att bör ja med till synes ej så litet vågsamma ut-
färden synes ha avlöpt till stor belåtenhet och ökat levnadsmod. 

Efter hemkomsten (1 sept.?) sattes av N. "y2 Satts godt Bläck 
enl. min föreskrift af Apotekare". Han är tydligen i nytt kurage 
att skriva. Vid denna tid ha r han också fått ärva; hans broder 
Anders, Jur is d : r och borgmästare i Uppsala, hade avlidit år 
1842, och kvarlåtenskapen fick delas av syskonen. Att arvet 
måtte varit rätt betydande kan slutas därav, att systern Greta i 
Stockholm hade insatt 16.734 rdlr, som N. vid besöket där attes-
terade riktigheten av. 

18 sept. är drängen Olle sysselsatt med att göra en stor "fo-
gelbur" och får därför i dusör 24 sk. Då följ. år ( 3 / 7 1857) kö-
pas kanariefåglar, förstår man, att den är avsedd för sådana. 
Förmodligen är det också sina döttrar N. vill glädja med denna 
nymodighet på samma gång som sig själv. 

1857 febr. 14 gavs åt "en Skåpbärare (väl på nytt en italiena-
re) för musikspelande 12 sk." 

mars 5 "skänktes Skarprättar Gyllstad på hemresa till Ume 
1 rd l r . " 

maj 7 "skänktes Nils Isakssons son för en erhållen Gås, som 
fåtts i s lagjärn 24 sk." 

1 3In, " / . , 1 5 / e , 1 8 / 5 företogs sådden: 4 tun. 6 kap. korn, 6 kap. 
som. råg, 2 kan. hampfrö. 25 maj sattes 2 y 3 tun. potatis och 
4 juni såddes i kryddgården. Denna höll "67 Va aln- i 1-, 33 % 
aln. i b r . " Den 26 maj blev sjön isfri. 

23 maj få "d rängarne Erik och Mickel för skjutna sjöfåglar 
1 rdl r ." Den senare får V 0 " för vård om kvarn och skott åt 
Gråsparfvar 1 rdr 24 sk." 

3 juli "gjordes en resa till Dopaberget , åtföljd el. lotsad af 
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Jacob Jacobsson i Mårdsjö och pig. Jonata , som följde mig hem-
från, 4 rdlr + 1 rdlr ." 

Att N. företog sig att besöka det 6,4 km. från Mårdsjö by upp-
efter Fjällån belägna Dopaberget torde ha föranletts av den 
märkliga, i sägnen omtalade grotta, som finns å sydöstra sidan 
— ungefär vid mitten — av det höga berget. Grot tan uppges 
ha en golvyta av 30 kv. fot och en spricka i "taket", varigenom 
röken går ut, då det eldas i den. 

Sägnen om berget och grot tan är denna. De någon gång på 
1600-talet till Bellvik och Svanabyn inflyttade nybyggarf innarne 
hade boskap, som gick på bete omkring berget. Gång efter an-
nan kom det bort kor och får där, utan att de kunde förklara or-
saken. Av rökar, som alltemellanåt syntes i skogen, bör jade de 
dra misstankar på en lapp uppifrån Blaikfjäll, som setts där 
ibland. Då en vårmorgon rök iakttogs uppe i Dopaberget , 
rände några av finnarne dit. Just som de närmade sig rökstäl-
let, kom en lapp utspringande ur en håla i berget och satte av 
i vild fart utför. Han hade ej hunnit få på sig skorna och skar 
fötterna blodiga på skaren, så att han snart upphanns. Det blev 
ståndrätt — undersökning, dom och exekution med detsamma. 
Han erkände stölderna och sköts såsom "gor t jyv" på stället, 
t rots enträgna böner om nåd. 1 ) 

Bergets namn kan härleda sig av det lappska ordet t u p e = 
stuga. Men sannolikast är, att finnarne, kanske just vid den i 
sägnen omtalade händelsen funno grot tan och namngåvo ber-
get. Samma ord återfinnas nämligen i finskan under formen 
tupa med enahanda betydelse. 

3 sept. "ankom skolmästaren Anders Forssgren (f. 1831 l s / 5 i 
Stumnäs by i Rättvik) och bör jade skola i Lafsjön." — Det var 
denne man som senare, såsom upphovsman och ledare av den 
religiösa söndringen inom församlingen, skulle bereda N. så 
många bekymmer och svårigheter på gamla dagar . 

1 ) För denna sägen m. m. har författaren att tacka kassören E. Emanu-
elsson i Dorotea. 
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N. Anmärker, att "först natten emellan 13—14 (september) an-
kom l :s ta g :n Snö — ända hittills ba r jo rd . " — Tidiga vintrar 
denna tid i fjällbygden! 

1858 maj 16 sjön isfri. Tidig vår : 8 / 5 , 1 2 / 5 , " / 5 , 1 5 / 5 , l s / 5 såddes 
åkrarna såsom förr ; 2 5 / 5 sattes potatis och såddes i kryddgården. 

Hemslöjden denna tid omfattade också tapettillverkning: 
21—23 juni "g jorde Nyb. Sonen Erik Jonsson från Långsehle 

d. stycke, s. fattades å Salstapeten, besynnerligen nog härmade 
af egen fatabur till nära nog fullkoml(ig) likhet, biträddes i tryck-
ningen af dr. Olle och Erik." 

aug. 5 "påbör jades kornskörden i anseende till torka under 
sommaren. Obs. Efter ett stop Hvete-sådd å kullen ofvanom 
Gompabacken skördades 14 kappor ." Förmodligen första för-
söket med odling av vete i denna trakt. Det uppmuntrade till 
nytt försök: 

aug. 9 "såddes 5 kap. vinterråg samt några nävar Hvete invid 
å samma teg." 

De olika åkerstyckena hade förr i tiden alla sitt särskilda 
namn. I namnet å denna åker ingår det lappska ordet 'gompa' , 
namn på en rätt av grönsaker ( a n g e l i c a , r u m e x och 
e p i 1 o b i u m) samt mjölk. 

Vidare är antecknat: "Lemlar voro allestädes hela sommaren 
quars tannande sedan förra hösten." — "Linet utmärkt godt, 3 
lisp." 

Att lämlarna kvarstannat här nere i skogslandet och sanno-
likt fortplantat sig där är anmärkningsvärt såsom sällan iakt-
taget. 

I huvvela bygges ett "Lusthus" (åt barnen). 
1859 jan. 27: "Nu först denne dag föll c:a 2:ne quarter snö, 

att man fick ricktigt före och första gången brukade P log ." 
jan. 31 "NB. Derföre nu först denna dag vågade mina 3:ne 

Dränga r och en Piga med mina fyra (4) hästar till mitt lust Berg 
och skänkte dem Contant 2 rdl r ." 

maj 23—26 såddes: "5 tun. korn och råg (däraf 12 kap. råg), 
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6 kap. ärter och 28, 30 maj sattes 2 y 2 tun. potatis." Samtidigt 
såddes i kryddgården jämte l infrö som vanligt av prästfrun. 
"Den 29 gick sjön Bergvattnet (på lappska G r a p o k) klar från 
is." 

nov. "häcklades" linet af prästfrun, barnen och 2:ne Pigor , 
sedan det veckan förut "drag i t s" af 8 personer. Gaf 4 lisp. 

nov. 28 " intogos i Bur 2:ne domherrar , hvarför Isak Jons-
sons son fick 12 sk." 

186 0 2 1 / 5 , 2 3Is, 2 5/5, 2 7 5 "sådde arrendatorn eller gårdsdrängen 
(N. hade nu anställt sådan) 01. Olsson Hallin (min hustrus sys-
terson) prästbordets åkrar" på vanligt sätt. 26 maj blev Berg-
vattnet isfritt. 

i aec. "köptes 2 lisp. färsk och 1 y2 lisp. salt röding från 
Raukasjön(?) och Blåsjön för 3 rdlr lisp.; betalades med korn." 

1861 febr. 28: " foro barnen till marknads i Åsele, f ingo 32 
rdlr med." 

2 8 / 5 , 3 % , 3 1 / 5 såddes: 3 tun. 3 k. korn, 10 k. råg, 8 k. ärter, 4 k. 
vete. Anm. "Tunn sådd förra våren af 12 kpr v t rRåg" . 4 juni 
utsåddes av prästfrun 7 kan. linfrö och 3 kan. hampfrö. 4 tun. 
potatis sattes och kryddgårdslandet med f rö från apotekaren i 
Sollefteå. 

Under denna frus tid blev det fart på lin- och hampodlingen 
i präs tgården; hon var från linbygderna vid kusten. 

"Denna sommar besvärlig bergning, nästan anhvar dag regn: 
en beständig flod; först 19 sept. slutades slottanden. Linet 
misslyckades — blott 1 lisp. 6 skålp." 

"Köptes 10 par skohöhällor = 16 skålp. af lappen Pål Påls-
son för 1 rdlr 24 sk." — "brukade få 3 rdlr lisp." — Det är här 
f råga om s tar rhö (flaskstarrn, C a r e x a m p u l l a c e a Good, 
lapparnes "kabbmaksuoine"), som de använde i stället för strum-
por i sina läderskor. Även N. begagnade detta " lappskogräs" 
i kängorna. 

dec. 16 "mättes min Bj(örn) Hud, längd 4 aln. 1 kv., bredd 
nära 1 V2 a l n - " 

8 7 



dec. 22 "mättes ett Ox Renskin på väggen i min Kammare, 
bredd 2 aln., längd 2 aln. 13 tum. Stora torde vara 3:ne aln. 
långa." 

N. säges haft väggarna i sin studer- och expeditionskammare 
beklädda med renhudar i st. f. tapeter. På golvet låg den stora 
björnhuden, på kammarens vägg hängde måhända också den 
lappska spåtrumman, han var i besittning av, och vid ingången 
stod en bråte med olikformade käppar eller stavar — en karak-
tärsfull inredning hos en "Pas tor l apponum" och lapplands-
forskare. 

1862. Här är antecknat om resande smålänningar, västgötar 
och dalkarlar, som fara omkring och sälja kläder, tyger, hals-
dukar och husgerådsartiklar. Vintertiden var också för dem den 
bästa framkomsttiden i obygderna. 

1615, 1 7Is, 1 9Is skedde sådden på vanligt sätt. Den 21 maj blev 
sjön isfri, och då sattes 3 tun. 8 k. potatis. Det anmärkes: "Lin-
f rö finnes ej, och intet lin blir sådt d. å." 

aug. 23: "fick stud. Hans Edfelt, Torparson f rån byn Öhn i 
Eds sockn, fadern Hans Abrahamsson, viatic(um) 10 rdr . Ernår 
blir magister". Den 26-årige, storvuxna viatikanten, som tyckes 
ha imponerat på N., blev sedermera den bekante boströmianske 
filosofiprofessorn i Uppsala Hans Edfeldt, som han själv skriver 
namnet. 

dec. Nu talas om julklappar — sådana ges åt hustru och barn 
och Ulla Hasselhun, kyrkoherdedotter från Bodum, som sytt 
deras kläder. 

1863 febr. insjuknar prästfrun i nervfeber; doktor O. Sillén 
från Fjällsjö kom tillstädes. 

mars 3 fick N. "en stor hästklocka, guten i Tåsjö, bruk(as) å 
skakelskåk(en)". 

En nybyggare Olof Johansson på Sandnäset i Tåsjö, till bör-
den jämtlänning, sysslade vid denna tid med gelbgjutning. Kloc-
kan tvivelsutan förfärdigad av honom. 

2 2 / 5 , 2 6 / 5 , "I* samt V«, 3/c såddes: "3 tun. 19 k. korn, hf. ( = 
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havre? — i så fall första gången detta sädesslag kommer till an-
vändning) 4 kapr ." Helena (dottern) sådde 12 kap. korn "för att 
lära sig", liksom också 7 kannor linfrö. 

Senare: "Bonden Sv. Jönsson i Mårdsjön för 2:ne tänders ut-
t a g a n d e ) af min Hustru 1 rdlr 24 sk." 

186 4 2 3 / 5 — 3 0 / 5 såddes i vanlig ordning. "Lena" sådde linfröet. 
juni 29: "skänktes stud. O. D. Hansson fr. Tåsjön 10 rd l r . " 

Denne blev sedan såsom ses (1871) N: s måg. 
juli 10 köpes ett lisp. socker för 13 rdlr 16 sk. 
juli 23—24 "ungefär vid midnatt kl. 12 ä 1 gick åskan mycket 

hårdt, hon hade bör ja t några timmar förut. Då en knall, alldeles 
ovanl. stark, hvars like jag under hela min tid i Lappmarken 
aldrig hört . Var förenadt med störtregn. NB. Mine Döttrar hör-
de i(cke) ngt udr sin sömn." 

3 veckor före Helgamäss bör jade enl. anteckningarna detta år 
vintern med köld och snö. 

Detta år inköpas för första gången "frimärken, 17 st. af läns-
man Nordenstedt å 6 sk. st." — "Få köpas af Post Insp. Viroix i 
Lycksele". 

N. vinner genom process (som skötes av länsman Engblom i 
Själevad) om arvsmedel 9.000 kr., som insättas i bank i Härnö-
sand. 

11 dec. f ingo döt trarna Lena och Greta fara till Fjällsjö mark-
nad. 

20 dec. "köpt af en Tysk en nymodig bordsduk 15 rdler". — 
Den förste juden i orten? 

1865 på våren måste sädeskorn och livsförnödenheter köpas 
ända från Härnösand (föreg. å rs skörd blev klen). Drängarne 
köpte där "3 tun. korn å 20 rdlr och % tun. maltkorn för 7: 75." 
De reste 26 mars över Junsele och återkommo 6 april "södra vä-
gen" genom Ramsele och Fjällsjö, körde ofta om nätterna (för 
skarens skull) mestadels efter Ångermanälven — sluppo där-
igenom backarna. "Sädeskornet skulle vara från Burträsk". 

En talande bild av provianteringssvårigheterna i "den gamla 
goda tiden". 
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Tidig vår: 
maj 18 sjön isfri. 1 8 / 5 , 1 9 / 5 , 2 2 / 6 , 2 3 / 5 såddes 4 tun. korn, den 20 

maj 7 kannor l infrö och samtidigt 5 tunnor potatis; den 7—8 
juni besåddes kryddgården, "som tillagats af drängarne och 
några läsbarn". 

Om "min häst" (favorithästen; N. var, som vi redan sett, stor 
hästvän), som såg sina dagars ände det året, har han 

sept. 22 nedskrivit: "Slagtades min grå Vallack (Grålie) 22 år 
gammal. Var en förträfflig häst, stor, stark, utmärkt springare, 
slug, hade bort vara Hingst, var af sällsynt race, goda lungor, 
under största lopp dock icke flåsa. Sjöts ihjäl vid örat, knall och 
fall." Köttet åts hemma vid gården — oväntad fördomsfrihet. 

Detta år prenumererar N. på t idningarna Aftonbladet och Här-
nösandsposten för år 1866 "på h a n d " genom J. R. Forshéll (i 
Backe). 

1866 juni 1 blev Bergvattnet isfritt. Detta år inga anteck-
ningar om sådd. 

aug. Hustrun bekommer "till sidenklädningar åt ba rnen" 150 
rdlr . Husets nu goda ekonomi tar sig också uttryck i dessas re-
sor åt skilda håll — Fjällsjö, Bodum, Tåsjö, Åsele, Östersund 
m. fl. orter. 

okt. 10 "för skräddning af en vadmalsrock 1 rdlr 50 öre". 
N. gick klädd i g rå vadmalskläder i vardagslag. 
1867, "det stora svagåret". Härom har N. antecknat: 
"Under bör jan af detta år och slutet af föreg. stark köld, 35— 

45°, över hela Sverige. Kalmarsund bar att köra ." 
juni 25: "s jön isfri, 8—20 juni såddes i allmänh. i förs., i 

prästg. 18—20; 17—25 sattes potäterna. Då blef så stark vär-
me att löfven å träden å 2:ne dygn halflöfvades". Om skörden 
detta märkesår har N. däremot intet antecknat. 

Sin gårdsdräng, som han också kallar "gårdsfogden" , Olof 
Olsson Hallin, ger han en dusör på 5 rdlr. Flan inköper ett rött 
3-årigt sto i Laiksjön för 165 rdlr och en 2 års t jur för 18 rdlr. 

1868 maj 22 gick sjön fri f rån is. Den 23 "såddes sista gången 
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prestbordet" (genom N : s egen åtgärd?) . "Helen (dottern) sådde 
ock några tegar". 

i aug. är nedskrivet: "Detta år det fruktbaraste både å skörd 
och slått och i allmänhet tjenligaste, skönaste väderlek." 

aug. 29 skriver N., ej utan en restriktion: "Skörden redan 
slut å Pastorsbostället, god men ej mycket ymnig. Sädeskornet 
godt, köpt af nemndemannen Hans Hansson i Tåsjö by." (av 
föreg., 1867 års skörd? — Denna skulle sålunda där gett mogen 
säd). 

sept. skrivs ett: "N. B. Detta goda härliga år antal Spannmål 
af Pastorsbostället: T :no r korn 35, för sin ovanl. godhet, kraft 
och dryghet lika med 45 T mor. Linet härl igt ." 

En "mademoiselle A. G. Rhen, d : r till afl. fattiga Landtm. E. 
G. Rhen", som "lärt Helena och M(argreta) g jöra b lommor" fick 
"15 rdlr, dessutom diverse skänker." 

1869 maj 18 "köpt i Hoting af Bond. E. Ersson 2:ne k:nor Br.-
vin för dyra priset 10 rdlr [kostar vanl. 8]." Det skall hållas 
bröllop åt "gårds fogden" Hallin, som nu övertagit prästbordet 
som arrendator . Också från annat håll skaffas "dricksvaror", 
som eljest voro främmande för prästgården. Så skrives: "28 
maj hemkom min dräng H. Danielsson från Tåsjö med 2 Va k mor 
godt Bränvin 10 rd l r . " 

Hembränningen florerade ännu i dessa trakter (i t rots av att 
den s. k. husbehovsbränningen genom lag avskaffats redan år 
1860), och föregående års goda skörd synes ha utnyttjats även 
härför . 

maj 26 bör jade sås alla åkerstycken i Kyrkbacken; 26—27 fort-
sattes å de andra tegarna: Stortegen, Gompa-backen, Sjötegen, 
7/,i sattes potatisen 3 y 2 t mor å Storstycket. 7 ( 1 släpptes korna i 
skogen, % hästarna. 

Senare antecknat: "Våt sommar, stor, ymnig växtlighet å åk-
rarne, mark och skog." 

nov. 11 "Lemnades Mamma för Helgmässvälplägning 20 rdlr ." 
1870 maj 18 "blef vår sjö Bergvattne klar från Is", 23—24 såd-
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des åkrarna och 30 maj sattes potatisen. 1 juni tillreddes krydd-
gården. 

juni 27 "köptes 19 lisp. hvetmjöl för 46 rdlr ." 
Senare antecknades som allmänt skördeomdöme: "Den förträff-

ligaste sommar för växter öfver hela riket." — Tidningarnas 
notiser vidga blicken. 

sept. 5 "sattes nytt Bleck å 4 Bouteljer, med något kvar af förra 
blef 5. N.B. Pigorna , 2:ne, stötte sönder Ingredienserna, förut 
inköpta." 

1871. Nu utsträckes marknadsfärderna till Sollefteå, 
jan. 20 får Helen för resa till Sollefteå marknad 110 rdlr. 
febr. 2 betaltes till And. Wikström i Brattbäcken för en tunna 

norsk sill 30 rdlr. 
maj 30—31 och 1 juni sker vårsådden, men först 8 juni sås 

det i kryddgården. 
juni 6 köps en "Bröl lopsf lagga" och bland mycket annat "Ci-

garrer och kardusar" för 15 rdlr. Lena (Helena) gifter sig med 
v. länsmannen i Skön O. D. Hansson f rån Tåsjö. Om det stor-
artade och trevliga bröllopet hörde jag, då 9-årig, mina för-
äldrar tala vid hemkomsten från Dorotea. N. skriver dock där-
om ingenting annat i dagboken än: "Prosten O. Lindahl vig-
de." 

Nu begynna "s toråren" i dessa trakter — timmerrörelsen 
med dess nya livsföring: oanade inkomster av skogar och körs-
lor, lanthandel, sprit, nyheter i mat och dryck och levnadsskick. 
Det gamla enkla levnadssättet förändras nu efterhand även inne 
i fjällbygderna. 

Nu bör ja också Dagbokens anteckningar bli av mindre allmänt 
(kulturhistoriskt) intresse, mest inskränka de sig till familjean-
gelägenheter. Åldern tar också mer och mer ut sin rätt hos 
den, som för pennan; den rätt svårlästa pikturens höga, grova 
linjer bli darrande. Den gamle sätter sig mer än förr inne i 
sin kammare; inga vandr ingar och resor ge nya intryck och 
erfarenheter. Vården om hus och hem kommer i andra händer. 
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Dorotea kyrka efter restaureringen 1933-34. 

Han kommer ej heller som förr i kontakt med sin församling; 
adjunkter och v. pastorer — hitsända ofta utan hans begäran 
av domkapitlet — avlösa va randra i rask följd. De ta hand 
om församlings- och själavården, ej sällan på ett sätt, som är 
för den gamle församlingspatr iarken ej allenast oförståeligt, 
utan också smärtsamt. 

Då och då kommer emellertid en gammal sockenbo, en gam-
mal vän, man eller kvinna ut ifrån byarna, eller en lapp uppi-
f rån fjällen, på besök i präs tgården. Och de b judas som för r in 
i "Präs tkammarn" , till den gamle pastorn. Där håller han dem 
länge kvar hos sig, för att " p u m p a " dem, u t f råga gammalt och 
nytt — vetgirigheten ha r ännu icke slocknat. Mest tyckas lap-
pa rna ännu intressera honom, han älskar att få tala med dem 
på deras eget språk och höra om deras gamla liv i fjällen. Och 
folk säger, att han " lär sig t ro l la" av dem. Men av honom in-
lägges ett och annat nytt folioblad bland "Saml ingarna" . 
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Ännu skola vi dock följa N. några år framåt i Dagboken, så 
långt han för den. 

1872. Nu är F. Th. Fiimmelstrand (längre fram hans efter-
t rädare i ämbetet) adj. här. 

maj 13—17 såddes åkrarna; utom de vanliga utsädena sås 
nu 4 kappar "hvitärter". Den 20 maj är Bergvattnet isfritt. 

juni 6 får Greta (yngre dottern) 200 rdlr för resa till Stock-
holm och Södertelje. 

I dagboken får den, som skött sig och sin sak illa, betyg där-
efter. Om en handlande i Laiksjön skriver N. kort och gott : 
"Skoijare", om en hästgetare (Lars Sjulsson, lapp) 1 4 / a : "betalat 
denne dålige getare sin lön 8 rd l r . " 

N. medicinerar: 
nov. 24: " In togs en matsk. och en Thesk. Eng. salt samt y 2 

thesk. Cremor Tar tar . i tillsammans utg. 3:ne Lod, hvilket allt 
verkade raskt och starkt." En läkare, Dr. Sandgren, kommer 
över Hot ing på besök. 

1873. Nu A. F. Vesterlund från Vilhelmina adj. 
apr . 18. Foderbris t : hö och halm måste skaffas från Hoting. 
maj 27—31 såddes det "i gynnsam och god väderlek"; 1 juni 

sjön isfri. 
juni 21 "ankom studenten Johan Gustaf Söderman från 

Vermdön, bondson, af Biskopen genom skrifvelse rekommende-
rad. Fick i resekostnad från H:sand—Bergvattnet , 27 mil, 30 
rdler ." — Bragte olycka i familjen. 

Först i bör jan av sept. kornskörden d. å. 
1874. febr. 25 "rymde tvänne mina drängar Jöns och An-

ders till Avaträsk, men återkommo om 3:ne dygn. J ag gaf dem 
skarpa tillvitelser och förmaningar ." 

i maj (d. 26) dör hans yngsta barn ,dottern Greta (Margreta) 
under sorgliga omständigheter, och mycket är antecknat om till-
rus tningarna och utgifterna för begravningen. 

26 maj bör jade sådden, som avslutades 3 juni. 

9 4 



5 juni köptes "en låda finare cigarrer (100 st.) 6: 25" (säkerli-
gen icke för eget bruk). 

1875 maj 31 "betalades Isak Hans mor för åkrarnes sående 
5 kr.". N. synes sålunda fortfarande ha utgifter för jorden. 

1876. Vesterlund nu ånyo adjunkt efter förhandl ingar med 
domkapitlet. 

maj 23—26 skedde vårsådden. 
juli 8 "ankom S. M. Cand. Joh. Max. Rydén från Fogelås vid 

Vettern att vara adjunkt i Dorotea (lön 40 rdlr pr månad)" . 
Det synes nu, i följd av de många ombytena av "hjälpprester", 

varit oordning med kyrkobokföringen, ty fogden måste hitkom-
ma och uppgöra förteckning över folkmängden för åren 1871— 
75, varför han bekom 50 rdlr. 

sept. 22 "lämnades L:man Hansson (mågen) att köpa foto-
gen 15 rdlr ." Första gången denna vara nämnes i Dagboken. 

1877 jan. "ankom stud. Bjurberg, bonds. fr. Bjurträsk, att 
vara adj ." (senare, efter prästvigning, v. pastor) . 

juni 5 skedde vårsådden. 

Av de många anteckningarna om jordbruket, om sådd och 
skörd m. m., varav en, som vi se, utgör en av de sista i "Diarii-
Boken", får man det intrycket, att N. hade sinne även för prak-
tiskt ekonomiska ting, ehuru hans verksamhet — utom den rent 
pastorala, för vilken han visst icke var likgiltig — till det mesta 
kom att riktas åt annat håll, Lapplandsforskningen. I ett pap-
per rörande bostället säger han, vilket kan t jäna som ett exem-
pel härpå, att då 15—19 juni 1834 det s. k. "Nya Hög-fähuset" 
uppfördes av socknemännen, "detta byggdes å mitt förut upp-
murade Gödselrum". Det var nog ej många den tiden, allraminst 
i lappmarkssocknarna, som murat gödselstad under sina ladu-
gårdar . 

På ett blad har han gjor t anteckning om sina tjänare. 
Drängar : Jöns, Jonas, Mårten; p igor : Gustafva, Anna Lisa, Al-
bertina och Märta, den sistnämnda "getare" (denna tid måste 

9 5 



kräken "getas", tillses i skogen, ledas till betesställena och vak-
tas för odjuren). En stor t jänarskara efter nutida förhållanden 
i en och samma gård. 

I Nenséns "välmaktsdagar", var det säkerligen liv och rö-
relse och god ordning i Bergvattnets patriarkaliskt styrda präst-
gård. 
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Johan Olof i Klimpen 

flv O. P . PETTERSSON, V ä s t e r h i s k e 

Klimpen, eller såsom byn kallas, Klimpfjäll, är belägen vid 
västra änden av Kultsjön i Vilhelmina socken. Byn ligger 

på södra sluttningen av västra Fjällfjäll nära sjöstranden, på det 
utsprång från högfjället, som kallas Båvnan. Fjällsluttningen 
ovan byn är beväxt med tät, f rodig björkskog. Orten ligger 
utmärkt vackert till och från gårdarna där har man en vidsträckt 
utsikt över Kultsjön. Nedanför byn rinner Suinemakkälven ut 
genom flera älvgrenar i Kultsjön. Mellan dessa grenar ligga 
uppslammade slättland på vilka f rodig starr och bladrika örter 
finnas i överväldigande rikedom. På detta gräsrika röjnings-
land har byn det mesta av sin ängsmark. Byn Klimpen ligger 
i fjälldalen inne i gränsfjällen mot Norge. En halv mil vid sjön 
öster om Klimpen ligger den närmaste grannbyn, Lövberg. 

Under förra hälften av 1800-talet innehades de två hemmanen 
i Klimpen av bönderna Johan Olof och Anders Jaksson (eg. Ja-
kobsson). När Johan Olof bosatte sig i Klimpen, var han, 
som nybyggare i allmänhet, en fattig man. Han hade gift sig 
med en bonddotter , som hette Anna Sara. Johan Olof var en 
mycket duktig arbetare. Han upparbetade sitt fjällhemman med 
sådan kraft och ihärdighet, att han längre f ram i tiden kunde på 
sin gård vinterföda ända till 20 mjölkande kor och tre hästar. 
I Kultsjön idkade han ett överdådigt givande fiske, och han för-
värvade sig en mängd goda fiskredskap och flera präktiga båtar. 

Johan Olof var mycket redbar i alla sina affärer och därtill 
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en god och välvillig man, som gärna hjälpte utfattiga nybygga-
re både vid Kultsjön och Gikasjön. Stora handelsaffärer idka-
de han med lapparna, vilka i äldre tid hade sitt tillhåll inom 
fjällvidderna runt om byn Klimpen. Om sin granne, Anders 
Jaksson, brukade Johan Olof säga, att han inte var någon "pja-
sare" (stackare), utan en duktig karl, "som väl förstod sig på att 
både åka och vända och köra hem igen". — — — Johan Olof 
och Anders Jaksson voro mycket ofta på jaktfärder i fjällen i 
varandras sällskap, och goda vänner och t rogna g rannar voro 
de sinsemellan. 

Johan Olof var son till Johan Johansson Edman. Denne 
man var skicklig att bota sjukdomar hos både människor och 
djur, och av honom hade Johan Olof lärt sig denna konst samt 
förvärvat sig en betydande trollkunnighet. Om faderns skick-
lighet berättade sonen på följande sätt: "Min fader var en stor 
djurdoktor. En gång kom en bonde från en by nere i socknen 
med en häst till honom och bad honom försöka bota djuret. 
Det hade råkat ut för skabb och sjukdomen hade brett ut sig över 
hela kroppen, så att den var överfylld med skabbsår. Gubben 
såg på hästen och sade, att han skulle göra sitt bästa. Han 
stängde sedan in sig i kammaren, där han redde samman en 
salva, som han kom ut med i en stor träskål, varefter han gick 
ui till hästen. Därefter bör jade han flå huden av den sjuka 
hästen. Elan gick därvid tillväga med den största noggrann-
het och försiktighet. Han gjorde sitt arbete så väl, att han till 
och med flådde av hästens ögonlock. Sedan beströk han dju-
rets kropp hel och hållen med den salva, han hade fört med sig. 
Då detta var gjort , sade han åt ägaren att leda hem hästen och 
låta den stå i fred i spiltan under f jor ton dagars tid, så skulle 
den bli botad från skabbet. Mannen gjorde, som han befallt. 
Under det hästen stod inne i stallet, växte ny hud f ram och nytt 
hår på denna hud, vilket var så fint och slätt, att det glänste av 
det över hela kroppen, och av skabbsåren återstodo ej det minsta 
spår ." 
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Under färderna i fjällen råkade Johan Olof ut för mångahan-
da äventyrligheter och om dessa berättade han gärna. 

En dag var Johan Olof och Anders Jaksson uppe på Västra 
Fjällfjäll och jagade fjällripor. Under det de strövade omkring 
däruppe, hade de kommit upp på högsta toppen, den omkring 
1200 meter höga Dorrompiken, vilken med tvärbrant s tupande 
hällar sänker sig ned till Dorromsjön, nere i det djupa men 
smala Dorromskaret . Johan Olof sade till Anders Jaksson: "Nu 
ränna vi, gå vi på skidorna, västerom de tvärstupande hällarna, 
och därifrån hur ra vi, skjutsa vi på skidorna ned på Dorrom-
sjön; det gå r som ett skott och i en handvändning äro vi nere 
på sjön och få sedan ränna ned genom Dorromskaret och be-
höva ej färdas över fjället." Anders Jaksson drog på målet och 
menade, att det nog icke var möjligt att skjutsa ned utför denna 
hiskliga brant , men Johan Olof sade ba ra : " N o g går det." 

— Flan släppte iväg på skidorna och det bar iväg med 
svindlande fart. Anders Jaksson släppte också iväg. Men re-
dan vid färdens bör jan måste han sätta skidstaven mellan be-
nen och satt så på staven, under det han skred i sakta fart utöver 
branten, ty nederändan av skidstaven plöjde en djup fåra i snön 
och höll tillbaka, så att farten ej blev så svindlande hastig. In-
om en liten kort stund hade Johan Olof nått ned på sjön. Men 
han hade en sådan hastighet, att han fortsatte att rusa framåt 
nästan över hela sjön. Först när han närmade sig sjöns norra 
strand, stannade farten av. Johan Olof kunde se sig tillbaka 
och såg då att Anders Jaksson var i mitten av fjällbranten och 
kom farande med skidstaven mellan benen och efter en stund 
nådde även han ned på sjön och kunde bör ja gå på skidorna 
med skidstaven i handen. Det var gruvligt kallt denna dag, och 
därför hade Anders Jaksson tagit på sig sina byxor av kalv-
skinn. Men när han kom till Johan Olof, var han alldeles blot-
tad och barnaken på lårens innersidor, ty under färden utöver 
branten på skidstaven hade denna alldeles nött sönder byxbenen. 
Nu gällde det för de båda jägarna att så fort de förmådde skynda 
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till hemgårdarna, men nog bet kölden skarpt i Anders Jakssons 
nakna ben, så att det sved och brände i dem. Men av denna 
otrevliga färd i kallvädret tog Anders Jakssons hälsa ingen ska-
da. Han fick ej ens snuva efter den. Johan Olof höll ej tyst 
om, huruledes han och Anders Jaksson hade färdats utöver den 
stora branten, och han tillade: "Anders Jaksson är ingen skral 
karl att fara fram utöver branter och i oländigt land, men för 
att ränna utför Dorrompiken måste man vare en karlakarl." 

Johan Olof var en lärd man. Han sade: " J a g kan åtminstone 
tre tungomål: svenska, norska och lapska, och därtill kan jag 
grammatiken." Han hade i sin ägo Haquin Spegels "Gudswerk 
och wi la" i två digra band, och ur den boken kunde han utan-
till läsa upp hela långa sånger. — Han hade upptäckt, att 
en ört, som omtalas i den stora boken, växte på fjällsluttningen 
västerom byn där han hade sitt hem, och på fjällslätten väster 
om Ransarälven hade han vid flera tillfällen sett fågel Phcenix, 
som på många ställen omtalas uti "Gudswerk och Wila." 

En vinterdag rände Johan Olof och jagade fjällripor på det 
höga fjällutskottet f rån Östra Fjällfjäll, vilket kallas Ålke, vid 
norra sidan av Dorromskaret . Det var så oerhört kallt den da-
gen, att det sprakade och knäppte i de stenar, som stucko upp 
över snötäcket på fjället. I denna köld voro r iporna mycket 
skygga, så det lyckades honom blott att få skjuta några av des-
sa fåglar. Flan färdades omkring på fjället hela dagen och han 
kände sig varm och vid gott mod. Det hade hunnit bli alldeles 
mörkt om kvällen, innan han nådde fram till hemmet. När han 
kom in i sin stuga, satte han sig framför den väldiga brasan i 
spiseln. Men när han setat en stund, sade han till sin hus t ru : 
" H ö r du. T a g och drag upp skjortan uppefter ryggen på mig 
och se efter, vad det är, som kryper på mig." Hust run bör jade 
draga i skjortan, men denna satt fast. Under dagen hade skjor-
tan frusit fast vid gubbens rygg. Först efter långvarigt och för-
siktigt dragande kunde hustrun få lös skjortan från ryggen. 
Då hade det bildats frostblemmor, den ena bredvid den andra, 
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och med skjortan följde huden från dessa blemmor, så att en 
mängd öppna sår uppstodo. Han befallde då hustrun att taga 
fram den flaska, i vilken han hade läkemedel mot frostskador, 
och så fick hon smörja gubbens rygg. Men Johan Olof fick 
så svår sveda och värk, att han måste ligga till sängs i hela 
tre dygn och hade ingen ro varken natt eller dag. Under f järde 
dygnet var dock plågan överstånden, och då begav han sig åter 
på ripjakt i fjällen. 

Från tallskogen omkring sydöstra änden av Kultsjön plägade 
Johan Olof hämta hem skidämnen av talltjär, förhårdnad tallved, 
och av dessa ämnen tillverkade han tjörskidor åt sig. Dessa ski-
dor använde han så väl som andra att färdas på skarsnö med. 
En gång, när det var mycket hård skare gick han på dessa skidor 
uppe på fjällhöjden Båvna och sköt r ipor på kalfjället ovanför 
den täta björksidan. Under färderna än åt det ena än åt det andra 
hållet uppe på fjället kom han till sist upp på dess högsta kam, 
och då beslöt han, att han därifrån skulle skjutsa ned på Kultsjön 
på sina goda tjörskidor. Han ställde skidorna i den rätta rikt-
ningen och satte i gång. Med en förfärlig hastighet bar det av 
ned utöver slätfjället och i samma fart gick det genom björk-
skogen på nedre delen av fjällsidan. Under denna färd gällde 
det för honom att väja åt s idorna för t rädstammar och han 
fick nu vara påpasslig att slänga sig med skidorna än åt en 
björks ena sida, än åt motsatta sidan av en annan, och under 
tiden rusade han framåt med våldsam fart. I skaren var det 
upphöjningar och sänkor, och när skidorna rusade framåt, hop-
pade och skakade dessa, så att den, som stod på dem, kände ej 
annat än att han skulle skakas sönder. Men så nådde skidorna 
isen på sjön och med den fart dessa hade fått i branterna, ru-
sade de till mitten av sjön, innan de stannade. Men då var Jo-
han Olof så förvirrad i sitt sinne, att han ej märkte, att skidor-
na hade stannat, utan han tyckte, att de fortsatte att rusa fram-
åt. Och nu stod han därute på sjön och slängde med kroppen 
än åt ena sidan än åt den andra. — — I gården hade de 
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sett, hur husbonden kommit rusande, och de fingo nu till sin för-
färan se, hur han spottade ut sex tänder ur munnen. Dessa 
hade skakat loss ur käkarna av den våldsamma färden nedöver 
fjällsidan. 

En vinter var tillgången på r ipor i trakten omkring Klimpen 
ej särdeles riklig, men Johan Olof, hans son Aron och drängen 
fångade i snaror och sköto så pass mycket fåglar, att de f ingo 
forsla med sig ett lass av dessa både vid stormarknaden efter 
nyåret och till Ullmarknaden längre fram på vintern för att 
sälja sin fångst åt fågelhandlare, som hade infunnit sig på mark-
nadsplatsen. Dessa marknader höllos i Åsele, kyrkobyn i Åsele 
socken. Men vid tiden efter påsk, då man icke längre 
kunde sälja de r ipor, som man fångade, kom det en alldeles 
överväldigande mängd sådana till liden ovanför Klimpen. När 
man på morgnarna kom ut, hade fåglarna slagit sig ned i björ-
karna, så liden var helvit av dem. Före soluppgången hade 
de flugit dit och satt sig. Man hade snaror utgillrade, och i 
dessa fick man vid varje vittjning ett antal fåglar. Dessa ploc-
kade man och rengjorde, kokade och åt varje dag, så mycket 
man förmådde. Men nu hittade Johan Olof på, att de ej skulle 
behöva besvära sig med att fara till skogs för att vittja snaror-
na. Det var vid denna tid stark skare på snön. Med Arons 
och drängens hjälp förde nu Johan Olof sin 80 famnar långa 
fiskenot upp till t rädgränsen på fjällhöjden Båvna, och där gill-
rade de ut noten mellan träden, så att den stod alldeles på sam-
ma sätt, som den stod, då den var utkastad till fångst i sjön. 
När de tre männen efter ett par dygn kommo upp till noten för 
att vittja den, funno de notkilen alldeles fylld med r ipor och på 
noten i övrigt satt ripa vid ripa. Männen togo ned noten och 
rullade samman den. Men det var ej lönt att tänka på att forsla 
ned den på en släde, utan man tog sig till att rulla den ned åt 
fjällsidan. När de hade rullat f ram till en brant, föll den av 
egen tyngd nedöver fjällsidan ända fram till Johan Olofs gård. 
Där plockade man alla r iporna ur noten. 
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Nästa dag satte sig både män och kvinnor och plockade dunet 
och f jädrarna av de fångade fåglarna. Men om kvällen var en 
vida större mängd oplockade än den mängd, man hade plockat. 
— På morgonen följande dag befanns det, att de, som 
hade plockat r ipor förra dagen, därvid hade nött bort huden av 
fingerspetsarna, så att de nu voro oförmögna till sådant arbete. 
Man måste därför taga sig till att med hela handen riva av det 
bästa dunet av fåglarnas rygg och buk, men låta det återstående 
dunet samt ving- och s t jär t f jädrarna sittta kvar, varefter man 
kastade de halvplockade r iporna på hustaken inom gården. Jo-
han Olcf sände en hälsning till byarna på båda sidor om Kult-
sjön, att de fattiga bönderna och nybyggarna i dessa skulle få 
komma till Klimpen och där hämta ripor i så stor mängd som 
helst utan att betala för dem. Det dröjde ej länge, innan en 
skara fattigfolk bör jade komma nedifrån sjön. De körde med 
käppskrindor, ja somliga hade till och med hela höskrindor. 
Folket plockade ned alla r iporna från taken, samlade dem i 
skrindorna och foro till sina hem, där man tog bort den dun 
och de f jädrar , fåglarna hade kvar på kropparna, rengjorde dem 
samt kokade och åt dem med stor begärlighet. 

Johan Olof företog varenda vinter resor till kyrkobyn Åsele 
i Åsele socken. Han reste dit strax efter nyåret för att där över-
vara stormarknaden, och längre fram på vintern gjorde han en 
andra resa dit för att bevista Mattesmässmarknaden därstädes. 
Han körde alltid till marknaden med tre hästar, och var och 
en av dessa hade alltid tungt lass att draga. I lassen hade han 
smör, r ipor, salt röding, renkött, renskinn och renballingar. 
Alla dessa varor skulle han sälja åt handelsmän nerifrån landet, 
ty dessa betalade bättre för dem än handlarna inom hemsock-
nen. Det var icke någon småsak att köra till Åsele från Klim-
pen. Det var 19 mil f ram och 19 mil tillbaka. På marknadsre-
sorna hade han sin hustru, Anna Sara, och sonen Aron med. 
Var och en körde var sin häst. Två av Johan Olofs svågrar, 
Anders Johansson och Jan Karlsson från Lövberg, s logo ofta 
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sällskap på färden. De hade sina hustrur med och körde alltid 
två hästar vardera. Erik Arvidsson i Bångnäs och Mats An-
dersson i Kroksjön slogo också ressällskap till marknaden med 
bönderna från Kultsjöns övre ände. På marknadsplatsen bod-
de Klimp- och Lövbergsborna år efter år i samma kyrkostuga, 
där två kammare upplåts åt dem till bostad. — -Vid en stor-
marknad fingo Johan Olof och hans reskamrater höra berättas, 
att det nedifrån landet hade kommit en man, som hade "porren" , 
roulett, med sig, och denna hade han ställt upp i ett stort rum 
i en kyrkobystuga. Där fick var och en, som så ville, spela på 
porren för att, om han hade lyckan med sig, vinna en sak. En 
riksdaler erlades för rättigheten att få spela. Det sades, att folk 
hopades vid porren, dels för att själv pröva lyckan, dels för att 
se på, när andra spelade. En afton föreslog Johan Olof, att 
han och Lövbergsgubbarna samt Aron skulle följas åt till por-
ren för att se på spelet. När de kommo till rummet, där denna 
var uppställd, var det så tjockt av folk, att de knappt kunde 
t ränga sig fram. Då de väl kommit fram, sågo de, att porren 
bestod av en stor, rund bordskiva, vilken var upplagd på ett 
bord på golvets mitt. Runtom på skivan, nära dess kant, voro 
siffror målade i stort antal, och mellan dessa voro streck dragna, 
vilka skilde de områden på bordskivan, som hörde till de olika 
siffrorna. Bakom varje siffra var en sak av något slag ställd 
eller lagd. Så stod t. ex. bakom en siffra en dyrbar väggklocka 
och bakom några andra, nyttiga saker, som nog voro värda mer 
än en riksdaler stycket. Flertalet föremål utgjordes dock av 
småsaker såsom metkrokar, häktvingar m. m. av blott några skil-
l ingars värde. Bakom ett ganska stort antal siffror voro emeller-
tid alls inga saker lagda. I mittpunkten på bordskivan var en 
lång visare fästad på en axel. Dess armar nådde med ändarna 
fram till siffrorna. Den ena änden slutade med en lång spets, och 
den andra hade formen av en fjäder. När porrens ägare eller porr-
mannen slog till visaren med handen, rusade den runt ett antal 
varv, och då den stannade, pekade spetsen på en siffra eller mot 
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det lilla område, som svarade mot denna. Por rmannen stod vid 
ena hörnet av bordet och framför sig hade han en låda, i vilken 
han kunde samla in spelavgifterna. — Johan Olof t rängde 
sig fram och erlade avgiften, men drog sig sedan undan, så att 
han blev stående mitt emot klockan. Just när porrmannen skulle 
slå till visaren, höjde Johan Olof sitt pekfinger i luften. Man-
nen slog till visaren och denna rusade runt två varv, men då 
dess spets i tredje varvet nådde till klockan, ropade Johan Olof: 
"Stopp!" och slog samtidigt nedåt med pekfingret. I samma 
ögonblick stannade visaren, och den svagt darrande visarspet-
sen pekade på siffran framför den stora klockan. Johan Olof 
hade vunnit den och porrmannen överlämnade den åt vinnaren. 
Denne tog klockan och gick med den hem till bostaden, följd 
av sina kamrater. Men efter en stund sade Johan Olof, att han 
ämnade gå till porren och spela en gång till. Kamraterna följ-
de honom. När de kommo till porren, sågo de, att porrmannen 
hade ställt en klocka, alldeles likadan som den förra, innanför 
den siffra, där denna hade stått. Johan Olof lämnade avgiften 
för att få spela, d rog sig åt sidan och höjde pekfingret uppåt. 
Nu skedde samma sak som förra gången. Då visaren under 
tredje varvet nådde med spetsen mot klockan, ropade Johan 
Olof ånyo "s topp" och åter stannade den. Johan Olof hade 
vunnit även denna klocka, och med bister min räckte porrman-
nen honom vinsten. — När det led bra sent mot kvällen, 
sade Johan Olof: "Nu skall jag gå till porren och vinna den 
tredje klockan. Följ mig, karlar ." Alla fyra gingo. Men då 
Johan Olof skulle gå genom rummet, där porren var, kom porr-
mannen rusande emot honom och skrek: "Ut, ut med dig. Ingen 
trollkarl får spela på min por r . " Han fattade tag i Johan Olof, 
sköt iväg honom genom dörren och låste denne, så att de fyra 
kamraterna ej hade annat att göra än att begiva sig hem till 
bostaden. (Om huru allt gick till, då Johan Olof vann de två 
dyrbara klockorna, har hans son, Aron Johansson, utförligt be-
rättat för den, som skriver denna berättelse.) 

105 



En man vid namn Anders Johansson köpte en del av slåtte-
ägorna under hemmanet Stalonnäs, men förvärvade sig ingen 
andel av åbyggnaden på nämnda hemman, utan han byggde åt 
sig en ny gård på en udde vid sundet mellan sjön Gilles och Mal-
gomajsjön. Inne i viken, sydväst om den nybyggda gården, 
r inner Gäddbäcken ut i Malgomajsjön. Den nya gården kalla-
des med anledning av nämnda bäcks närhet uteslutande för 
"Gäddbäcken", men sedan ångbåt bör ja t gå på Malgomajsjön 
under 1880-talet, tog sig dess kapten för att kalla gården vid 
sundet "Skönvik", och detta namn blev sedan det vanliga. 

Anders Johansson, som bör jade bygga gård och upparbeta 
åker och höbärande mark på näset eller udden vid sundet, var 
en mycket driftig och kraftfull arbetare. Men en vår hade han 
att utföra arbete i skogen, och i detta arbete gav han sig ut ome-
delbart efter att snön hade tinat bort av marken, men medan 
tjälen ännu var kvar i jorden. Under det han arbetade i skogen, 
låg han om nätterna på blotta marken och förkylde sig mycket 
illa. Sommaren därefter kände han sig sjuklig och svag, och 
när det blev kallväder och snö på marken, fick han häftig och 
ihållande värk i ena benet. Denna värk blev så svår, att han 
måste ligga till sängs både natt och dag. Att tillkalla läkare 
var ej att tänka på, ty sådan fanns på den tiden ej närmare än 
i Lycksele. Men då snön på marken blev så djup, att det blev 
skidföre, sände Anders Johanssons hustru, Eva Eriksson, en 
budbärare till Johan Olof i Klimpen för att anhålla, att han 
skulle vidtaga någon åtgärd, så att Anders Johansson kunde få 
l indring i sin svåra värk. Budbäraren infann sig i Klimpen och 
framförde sitt ärende till Johan Olof. Denne svarade, att han 
tills vidare ej var i stånd att uträtta något till Anders Johanssons 
hjälp, men sade vidare, att då han körde till kyrkan till An-
dersmässan, skulle han försöka giva den sjuke mannen lind-
ring i hans plåga. Budbäraren återvände med det svar, han 
hade fått. Under veckan före Andersmässhögtiden körde Olof 
ensam från sitt hem till kyrkbyn. Men när han kom till byarna 
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längre ned efter Kultsjön, erhöll han ressällskap från dessa. Då 
han och hans färdsällskap kommit över Litsjön, läto körkarlar-
na hästarna gå efter eget behag och själva g ingo de tillsammans 
efter sista skrindan och samtalade med varandra. Frampå efter-
middagen gick färden uppöver Roselberget. När man kom 
hcgre upp på detta, kunde man se något av inägorna och ett 
hus i Gäddbäcken. När Johan Olof kastade sina ögon på huset, 
sade han: "Det var så sant. J ag lovade ju att försöka bota 
Anders Johansson ." Flan sprang nu från de övriga männen, 
skyndade sig förbi skrindorna och hästarna och nådde fram till 
sin egen häst, som gick främst i raden och stannade den, var-
vid de övriga d ragarna gjorde detsamma. Johan Olof kasta-
de upp fällen i sin kyrkskrinda och lade sig framstupa på 
den. Efter en stund reste han sig upp, satte sin häst i gång, 
varpå alla de övriga djuren åter bör jade gå, under det Johan 
Olof stannade vid vägen, tills alla skrindorna hade passerat ho-
nom. Så sällade han sig till männen. Icke ett ord yttrade han 
om orsaken till att han burit sig så egendomligt åt, och ingen 
av männen sade något om det, som hade inträffat. — Då 
ressällskapet kom till Lövnäs, skulle man stanna där till följande 
morgon. Männen skildes nu från varandra och var och en kör-
de till olika gårdar . Där berättade de, hur egendomligt Johan 
Olof hade betett sig. — På morgonen körde sällskapet vi-
dare. Litet längre fram på dagen kom kyrkofarare från Dåses 
och Stalonnäs. Dessa hade den glädjande nyheten att berätta, 
att Anders Johansson hade blivit befriad från sin svåra värk. 
Under gårdagen hade han haft en olidlig värk i benet, men vid 
fyratiden på aftonen hade han känt, att det var som om någon 
hade slagit kallvatten ur en så över benet. I samma stund upp-
hörde värken, och han kunde om en stund stiga upp ur sängen. 
De, som hade hört, hur Johan Olof burit sig åt på Roselberget, 
hade nu fullt klart för sig, att han hade botat Anders Johans-
son. 

Om denna händelse har varken Johan Olof eller hans anhö-
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r iga berättat för undertecknad. Men den underliga berättelsen 
har förts vidare av andra vittnen och finnes nu här uppskriven. 

Det inträffade ej ofta under årtiondena i mitten av 1800-talet, 
att en bonde eller nybyggare erhöll ett brev, som hade postats 
och var försett med stämpel och sigill. Under en vårvinter hade 
Johan Olof i Klimpen anlänt till Volgsjöplatsen, kyrkobyn i Vil-
helmina socken, i sällskap med sin hustru Anna Sara och sonen 
Aron för att deltaga i firandet av den stora påskhögtiden i sock-
nens kyrka. Under vistelsen i kyrkan erhöll Johan Olof under-
rättelse från länsmannen, att ett brev från Stockholm hade an-
länt till honom. Johan Olof förundrade sig över denna under-
rättelse och dröjde icke med att infinna sig på länsmanskontoret 
för att mottaga brevet. Dess utanskrift var skriven med stor 
karlstil. Han öppnade brevet, medan han var kvar hos läns-
mannen och gav sig till att läsa det, men han kunde ej få något 
sammanhang i innehållet. Han kunde visserligen ej skriva, men 
utan svårighet läsa sådant, som vanligt folk inom socknen hade 
skrivit. Denna stil kunde han dock icke tyda. Han måste an-
hålla om att länsmannen skulle läsa brevet och giva honom un-
derrättelse om dess innehåll. Denne läste. Brevet var från en 
överstelöjtnant vid namn Oskar Edv. von Knorring. Han hade 
blivit utnämnd till svensk medlem av den kommission, som un-
der kommande sommar skulle rensa upp gränsen mellan Sveri-
ge och Norge. Någon vecka efter midsommar skulle han sam-
manträffa med kommissionsledamöterna från Norge vid Jadmes-
klumpen 1 ), det spetsiga, höga fjäll, som bildar ett jätteröse mel-
len Västerbotten, Jämtland och Norge. Von Knorr ing ämnade 
anlända till Klimpfjäll närmast före midsommar, och han an-
höll, att Johan Olof skulle t inga båtar och roddare åt honom 
över alla de stora s jöarna samt anskaffa hästar, som kunde föra 
honom och hans resgods på färden inåt fjällområdet. — 

När Johan Olof hade hört brevets innehåll, kliade han sig i 

' ) Jadnemklumpen. 
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huvudet och undrade, hur de skulle kunna taga emot en sådan 
hög herre och härbärgera honom i Klimpen, men han sade till 
sist: "Någon råd blir det väl alltid. Han är väl bara en män-
niska, han ock, och ingen gud ." Så tingade han båtar och 
hästar samt överenskom i Saxnäs med Jan Persson, att denne och 
hans söner skulle möta den höge herrn i Luspen 1 , östra änden 
av Kultsjön. Ett par dagar före midsommar anlände 
överstelöjtnanten till Klimpen, där han blev på bästa sätt mot-
tagen och omhuldad. Han var mycket vänlig och gemen, så 
det mötte ingen svårighet för dem att ha honom som gäst hos 
sig. Som betjänt och uppassare hade han med sig en ung bon-
de vid namn Nils Isaksson från en by i Vilhelmina socken. På 
midsommardagen sade överstelöjtnanten, att han ämnade hålla 
bön för dem i Klimpen. Då han satt sig vid bordet, sade han, 
vilken psalm, de först skulle sjunga. Så läste han varje vers 
för dem samt uttydde och förklarade varje ord och mening, han 
hade läst. Folket i Klimpen menade, att överstelöjtnanten måste 
vara en gudelig man. Men under dagarna efter helgen skulle 
v. Knorr ing lära sin betjänt, hur man sätter upp tält. Det gick 
icke så bra, ty Isaksson visade sig hava svårt att lära. Då svor 
överstelöjtnanten och larmade alldeles förfärligt, så folket i Klim-
pen bör jade dra i tvivelsmål, huruvida den höge herrn var så 
gudelig. Men efter ett par dagars övning kunde Nils Isaksson 
sätta upp tälten både hastigt och på rätta sättet. — — — — 
I bör jan av följande vecka skulle man företaga färden till Jad-
mesklumpen. Överstelöjtnanten hade med sig en hel hop säckar. 
Dessa klövjade männen på sadlarna, men tältduken skulle några 
män bära såsom bördor i mesar. V. Knorr ing skulle rida på 
en häst, som aldrig förr hade burit en ryttare. Denna häst 
skulle Johan Olof själv leda och hålla i ordning under färden. 
Så bar det i väg. Då man kommit till Ransarälven var denna 
alldeles oöverkomlig. Högvattnet var så högt, att det nådde 

luspen = yttersta delen av en sjö. 
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långt in på landbackarna bredvid älvfåran. Men Johan Olof 
visste, att det fanns en stadig snöbro på ett ställe, där älven gick 
i en djup fåra, som den hade utformat under årens lopp. Till 
denna bro ställde Johan Olof färden. Men när de väl kommit 
dit, förklarade överstelöjtnanten, att han ej ville våga rida där-
över. Då svarade Johan Olof: "Ditt liv är i min hand. Sitt du 
bara i lugn på hästen, så skall jag föra dig välbehållen över 
älven." Överstelöjtnanten lät sig nöja med detta och färden 
fortsatte. 

Då de kommo till Jadmesklumpen, hade inga medlemmar av 
kommissionen anlänt dit. Då beslöto Johan Olof cch de öv-
riga från Klimpen och Lövberg att stanna kvar, till dess några 
fler hann anlända. Karlarna hjälpte till att resa tälten och hugga 
ved, ty i en dal i närheten växte en liten tät skog av småbjörk. 

På fjärde dagen efter ankomsten till Jadnem anlände en krigs-
man från Jämtland, vilken skulle vara överstelöjtnantens med-
hjälpare, och denna förde med sig ridhästar och ett antal män, 
som skulle vara hant langare åt de bägge herremännen. Nu tog 
Johan Olof och hans vänner avsked av herrarna för att begiva 
sig till sina hem. Då de nu kommo tillbaka till snöbron, visade 
det sig, att denna fallit ned, så männen måste taga en omväg 
och färdas nästan ända upp på Nor ra Borgafjällets kam, innan 
de kommo sig över Ransarälven. 

När Johan Olof hade överskridit sextioårsåldern, byggde han 
åt sig en förmånsstuga på en backe norr om den gamla gården. 
Stugan innehöll kök och kammare. Sedan delade han sitt hem-
man i två lika stora delar. Den ena gav han sin måg, Olof Da-
niel Holmgren, och den andra sin son, Aron, som var gift med 
Sigrid Matilda från Åsele. Utav de båda hemmahalvorna hade 
han skrivit ut rikliga förmåner till underhåll åt sig och sin hustru 
under återstoden av deras levnad. — — — Då Johan Olof och 
Anna Sara hade lämnat från sig hemmanet, levde de i lugn och 
ro i sin gammelfolksstuga utan att besvära sig med något ar-
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bete. Av allt, vad de behövde, hade de överflöd. Man sade i 
trakten, att ingen hade det så bra där, som just dessa gamlingar. 

År 1880 vistades den, som skriver detta, i Klimpen från ok-
tober till nyåret. Under ett stort antal aftnar satt han hos de 
gamla och hörde Johan Olof berätta om sina levnadsöden samt 
om lappar och nybyggare i fjällen och byarna omkring Kult-
sjön. På sommaren 1883 hälsade författaren på hos Johan 
Olof och Anna Sara. Men då var gubben alldeles såsom för-
ryckt. Han talade ej om annat än Amerika och all härlighet 
där. Hans hustru var lika mycket uppeldad av alla dess ljuvlig-
heter, "präjer ierna", prärierna och åkrarna, vilka man icke ens 
behövde gödsla. Denna Amerikafeber hade gripit även Aron 
och hans hustru samt ett stort antal personer i nästan alla byar 
runt omkring Kultsjön. Alla hade beslutat att sälja, vad de 
hade, för att få medel till utvandring. Johan Olof ägde så myc-
ket pengar, att han kunde lämna lån till många, som längtade att 
få vara med på färden. Men mågen Olof Daniel ville icke ens 
höra talas om att resa till Amerika. 

På våren följande år begåvo sig emellertid alla från Kultsjön 
av till det gyllene landet. De reste över Norge till Trondheim, 
varifrån en ångare förde dem över Atlanten. Väl ¡landstigna på 
Amerikas jord, togo de järnväg till Minnesota och därifrån in 
till de stora skogbeväxta slättlanden, där de skaffade sig jord-
områden. Men inom kort kommo de till insikt om, att de begått 
ett fel. Visserligen var jorden mycket bördig och de fingo goda 
skördar. Men de hade kommit till en trakt, som var så alldeles 
olik hemtrakten, att de grepos av stark hemlängtan. Den starka 
värmen oroade dem om dagarna och den ständigt mullrande 
åskan om nätterna. Det vatten, de hade att dricka, var alldeles 
kalkblandat, så de kunde endast med möda dricka det. Anders 
Johansson från Lövberg insjuknade och dog, och på samma sätt 
gick det med Aron Johansson. Johan Olof blev halvt vansin-
nig av sorg och dog efter ett par år. Hans hustru, Anna Sara 
och hennes syster Fredrika motstodo bättre svårigheterna. Då 
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deras män dött, ägnade de sig åt att idka fiske i en sjö, på sam-
ma sätt som de i unga dagar hade fiskat i Kultsjön. De levde 
båda några år in på 1900-talet. 

Det fanns dock de av utvandrarna från Kultsjötrakten, som ej 
grepos av hemlängtan, utan uthärdade de nya förhållande, de 
kommit in i. Dessa förmådde arbeta sig upp till en god ställ-
ning i det f rämmande landet. 
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Något om Västerbottnisk 
djurläkekonsf 

H v HRTUR OLOFSSON 

För en knapp mansålder sedan fanns här i Västerbotten en 
mängd folkliga djurläkare. Somliga använde uteslutande ur-

gamla magiska medel. Andra köpte droger från apoteket men 
förstärkte deras verkan med en del i alla fall kraftigare magiska 
medel såsom kvicksilver, mässingsspån, spånor av koppar- och 
silvermynt, smulor av människoben o. s. v. Många skrevo ock-
så ut recept. För övrigt torde både de och deras kunder ha an-
sett, att även apoteksmedicinens verkan egentligen var av ma-
gisk natur. 

Gubbarna hade ofta stor praktik, ty sedan gammalt hörde det 
på många håll till god ordning, att djuren, även om de inte vi-
sade några tecken till sjukdom, minst två gånger årligen skulle 
ha en kur. Man "sökte" åt dem på våren vid betesgångens bör-
jan och på hösten, när de togos in i vinterladugården. På detta 
sätt ville man skydda kreaturen för sjukdom och olyckor, t rygga 
deras trevnad, och, vad korna beträffade, skaffa god mjölklycka. 

Och om t. ex. Pell Persa sökte åt sina djur, måste alla gran-
narna i byn göra på samma sätt. I annat fall riskerade de, att 
lyckan med djuren övergick från dem till honom. Han fick då 
på g rannarnas bekostnad en orimligt stor avkastning från sin 
ladugård. Deras kor sinade, och hans ökade i samma mån 
mjölkningen. 
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Då man gav kreaturen medicin, fick man noga se till, att alla 
i besättningen fingo sin andel. Hoppade man över ett djur, och 
detta således var oskyddat, s trömmade dess livskraft lätt över 
till de andra. Det tynade då av och kunde till och med dö. 

Allt detta är ju föreställningar, som ha sin rot långt borta i 
grå hednatid. De ha nedärvts genom tusen år av kristen tid 
och torde på en del håll ännu inte vara helt utdöda. 

Av dessa djurläkare finns väl nu knappast någon kvar, men 
ännu kommer en och annan gång något av deras recept till 
apoteken. Gubbarna blevo inte rika på sin praktik, ty de togo 
en ytterst liten ersättning för sina besvär. Ofta gåvo de sina 
råd alldeles gratis. Många av dem voro synnerligen originella. 
Här nedan får läsaren göra en flyktig bekantskap med ett par av 
dem. 

På Stomdalsbacken i Tegsnäset bodde sjukvårdssoldaten och 
"Corpora len" Karl Gustaf Nord . Sedan han avgått ur tjänsten, 
kallades han vanligen Gamm-Nordn till skillnad från efterträda-
ren den unge Jakob Nord . 

Gamm-Nordn var utan tvivel i sitt slag skicklig och brukade 
efter den tidens metoder behandla sår, öppna bölder, spjälka 
ben, dra ut tänder och dylikt. Hans verksamhet var i dessa lä-
karebristens tider utan tvivel till nytta, och jag har träffat mer 
än en, som han botat. 

Som exempel kan nämnas Anders Frank i Sundö. Han hade 
en gång råkat komma under en rasande timmervälta och blivit 
illa tilltygad. Då det var nära 10 mil till närmaste läkare, hade 
han säkert förblött , om inte Nord händelsevis funnits i närheten. 
Denne lyckades hejda blodflödet och lappade sedan ihop honom 
så skickligt, att han blev fullt återställd. Ärren buro dock efter-
åt vittne om att såren varit ohyggliga. Frank talade med stör-
sta vördnad om Gamm-Nordn. " J a g har honom att tacka för 
mitt liv", sade han. 

Mest anlitad var dock Nord som djurläkare. Fian vandrade 
omkring mellan byarna. På ryggen bar han en stor skinnsäck 
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av lapptyp. I den förvarade han de läkemedel, han använde vid 
sina kurer. Det mesta var köpt f rån apoteket, men han begag-
nade även andra medel. 

En gång kom Nord till en gård för att laga i ordning medicin 
åt en sjuk ko. Inne i s tugan satt Skräddar-Olle och sydde. De 
två träffades ofta under sina vandr ingar från gård till gård, och 
de hade i all vänskap utkämpat mången ordstrid. Nord med 
sitt grovkorniga korpralsspråk kom visserligen oftast till korta 
mot den slagfärdige skräddaren men var alltid redo till nya 
duster. Han hoppades att ändå till sist kunna ordentligt täppa 
till munnen på motståndaren, som läste fritänkarböcker och ro-
maner och inte t rodde varken på spöken eller troll. Nu hälsade 
skräddaren honom med ett utmanande leende. Hans tänder 
blänkte vita i det smala, bleklagda ansiktet mellan de väldiga, 
mörkbruna polisongerna, och i de livliga grå ögonen syntes en 
spefull glimt. 

Nord ville dock för tillfället inte inlåta sig i batalj. Han gick 
ut i ladugården och tittade på kon. Därefter d rog han sig till-
baka in i kökskammaren för att där, som han alltid brukade, 
utan åskådare laga i ordning medicin åt djuret. En lång stund 
knackade och stötte han någont ing i en mortel. 

Slutligen kom han ut i köket med ett par tunna vita spånor 
på en tallrik. "Kan du Olle gissa, vad detta ä r ? " sade han till 
skräddaren. Denne luktade på spånorna. De hade ingen lukt. 
"Är det g i f t ?" f rågade han. "Ne j" blev svaret. Han satte för-
siktigt tungspetsen på en av dem. De smakade ingenting. " J o , 
nu ska du få se, vad du smakat p å " sade Nord och hämtade ur 
kammaren de båda hopväxta underkäksbenen av en människa. 
"Här har jag täljt" fortfor han och visade på ett fräskt snitt. 
"Det här dödingbenet är av en ryss, och i natt kommer han 
och hälsar på dig". "Han kommer åtminstone inte att bita mig 
så länge, du har hand om hans underkäke", svarade skräddaren. 

"Får jag titta på den ett t a g ? " 
Det fick han och konstaterade, att benet bar många märken 
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efter kniven. Nord brukade således använda smulor av döding-
benet i sin medicin, säkerligen som ett kraftigt magiskt medel. 

Nord visste, att skräddaren inte trodde på honom och hans 
medicin och hade tänkt skrämma honom med benet eller åtmins-
tone inge honom en smula respekt, men det lyckades inte. Kar-
len var omöjlig. Han hade nyss smakat på en smula av benet, 
och ändå visade han intet tecken till fasa. Tvärtom, han satt 
där med otyget i näven och log, medan han vände på och be-
skådade det med största intresse. 

Helt snopen försvann Nord med sitt dödingben tillbaka in i 
kammaren. Han brukade skrämma folk med det och var van, 
att den, som fick se en skymt av det, på en gång blev blek om 
näsan. Han var fruktad, därför att man visste, att han ständigt 
bar med sig det där trolltyget i ryggsäcken. 

Nord fortsatte sitt arbete. Han gjorde små strutar av blad 
ur en gammal almanacka och fyllde dem med det pulver, han 
gjor t i ordning i morteln. Sedan täljde han till en lång smal 
pinne. Han bar därefter all tsammans ut i ladugården. 

Nu öppnade han med våld den sjuka kons mun, satte strutar-
na en och en i spetsen på pinnen och förde dem med dess hjälp 
så långt ned i hennes hals, att hon blev tvungen att svälja dem. 

Efter väl förrättat värv gick Nord in för att prata en stund 
med skräddaren. Han bör jade berätta dödingbenets historia. 

"Det där käkbenet" sade han, "har jag en mörk höstnatt grävt 
upp ur en ryssgrav på Krutbrånet. För att blidka den döde lade 
jag ned ett silvermynt i stället. Följande natt såg jag benets 
ägare. Det var en stupad rysk soldat. Han lovade, att jag 
skulle få ha det till låns och begagna det under en tid av 25 
år. Men på samma gång hotade han att själv komma och hämta 
benet, om jag försummade att i rätt tid lägga det tillbaka i 
graven". 

Några år senare avled Nord . Huruvida han dessförinnan hun-
nit återställa benet är okänt. 

* 
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Jakob Persa i Skivsjön, sedermera bosatt i Bjurholm, var en 
annan av dessa djurläkare. Han var en liten kutryggig man, 
som rörde sig snabbt och smidigt. Under hakan bar han en 
gles svartbrun skäggkrans och hade livliga bruna ögon samt 
låg panna. 

Hästar var hans liv, och han ägde en ovanlig förmåga att be-
döma sådana. Till detta anlitades han också mycket. Det var 
även hästar han mest kurerade. Han tog tandskalet och blod-
skalet på dem, slog åder, anlade förband, behandlade dåliga 
hovar o. s. v. Därjämte skrev han ut recept och lagade själv 
ihop medicin. 

Han hade lärt av en gammal djurläkare, Jon Månsa i Vännäs, 
och av honom fått en bok, ur vilken han tog sina recept. 

Troligen finns inte ett enda av dessa kvar, men av hans in-
strument: tandskaljärnet, blodskaljärnet, snäpparn och hank-
nålen, har den sistnämnda räddats. Den finns på Västerbottens 
läns museum i Umeå. 

En gång var Jakob Persa på besök hos sin gifta dotter Kajsa. 
Familjen satt kring kvällsbrasan och talet rörde sig, som natur-
ligt var, kring gamla minnen. Plötsligt f rågade Kajsa: 

"Minns far, att en gång, medan jag var barn, hände det, att 
mor en morgon helt förskräckt kom in f rån fähuset och sade: 
'Nu är det på tok med korna. Dem smakar inte på ett strå' . 

' Jasså ' , sade far förargad, 'Nings Manuls käringa har förstås 
varit framme igen!' Han satt vid spisen och stoppade hö i 
kängskorna, men fick dem nu i en hast på sig och gick ut. Om 
en stund kom han tillbaka och sade: 'Nu äter dem'. Sedan ta-
lades inte mer om den saken". 

" J a " , svarade Jakob Persa, "det minns jag mycket väl. Då 
jag kom in i fähuset stod verkligen varenda ko över sin högiva 
utan att äta. J ag gick då ut och såg av spåren i snön, att en 
kvinna under natten hade gått baklänges ansöns (motsols) runt 
fähuset. Hon hade förstås gått tre varv, ty hon hade stigit mer 
än en gång i varje fäl. 
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Jag visste nu att någon, ja det var ingen annan än Nings Ma-
nuls käringa, hade förgjor t korna om natten. Jag skar då ett 
kors ytterst i romptanga (jämför: tången på en kniv eller fil) 
på varje ko och lät tre d roppar blod ur såret falla på en bröd-
skiva, som jag sedan gav åt djuret. Kon åt upp den och bör-
jade därefter genast med höet. På detta sätt botade jag dem alla 
i en handvändning" . 

Jakob Persa trodde på verkan av de nämnda magiska medlen. 
Trolldomen hävdes med tillhjälp av tre heliga t ing: korset, blodet 
och brödet. Bloddropparna voro tre. Det heliga tretalet före-
kommer här alltså två gånger. 

Bröd hade magisk kraft. Det brukade i vissa fall användas 
som sjuk- och trolldomshävande medel även, då det gällde män-
niskor. Revorm t. ex. behandlades ofta genom strykning med 
en brödbit . 

* 

Härnedan följa två typiska recept på medicin för djur jämte 
t i l lhörande bruksanvisningar. De äro utfärdade av två andra 
gubbar . 

Man lägger särskilt märke till det stora antalet sorter : å det 
ena receptet inte mindre än 18. Enligt allmän tro hade ett läke-
medel desto säkrare verkan, ju flera beståndsdelar det innehöll. 

Flera av de ordinerade medlen äro gammal folkmedicin. Tolv 
mans kraft användes mycket till utvärtes bruk åt klena småbarn. 
Slagvatten brukades mot huvudvärk och allmänt illamående. 
Dyvelsträck saknades sällan i en medikamentsblandning för djur. 
Dess genomträngande lukt, torde ha gjort , att man ansåg det 
särdeles kraftigt. 01 sten = vanlig orsten. Valfiskfjäll — ett 
s lags fiskfjäll. Allom petter = salpeter. 

De två recepten, som ännu mycket väl kunna expedieras å ett 
apotek, få i övrigt tala för sig själva. 

* 
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Till Anna Nattanaelsson i Medsele. ftec. N:r 1. 
Efter häri bifogade nota skall köpas å Apoteket. 
Ibland den medesin du får ifrån apoteket efter receptet fins en 

sort som är som små gula ärter (dett är Tenis grekum) dessa 
skola b rännas och malas som kaffi samt kokas några minuter; 
sedan kokas allt sammans till sammans en halftimma under sten-
dig omröring. All medesinen sönder stötes väl innan den ned-
strös i kokningen, som bör ske i wanligt kokkt kaffi ty då smäl-
ter det bättre. 

Blanda ut allt sammans till 2 liter så behöfver det icke blan-
das sedan. 

Hvarje fullväxt ko får en jumfru första gången på morgonen. 
Om 2 dagar likaledes. 

Så om 6 dagar för tredje gången men något drygare. 
Alla Djur o. kreatur bör få en liten dosis första gången. 

N o t a 
Rödbolus 
Ickobolus 
Johannisbröd 
Tigerackt 
Tenis grekum 
gråt Hästpullver 
gult Eckluns- pullver 
Hvalfiskfjäll 
Dyvelsträkk 

För 15 öre hvarje sort 
P. Westerlund 

kr 1.35 
* * 

Frid! Rec. N:r 2. 
Monga Vänliga inneslutande hällsningar från mig till eder, 

som efter ett Longt dröjande äntligen finner reda på detta receft. 
Storsäfvarträsk den 8:de Sept. 1883. 

Olof Holmgren. 
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En ny lig underrättelse från E. Ludvik att man får mera me-
diksin för pängar i Lyckselett än i Umeå. 

Underrättelse om huru följande receft Skall begangnas. 
De torra sakerna de skola stötas små till ett pulver, och sedan 

blandas med dett våta, och omskakas väl. Sedan skall dett stå 
i 3 dyng för än dett begangnas, Då tager man hälften ur flaskan 
och blanda i mjöl och vatten, och dela dett allt lika melan hvar 
ko, Dett öfriga gifves korna Om våren då det lider till den tiden 
då de skola slipas på bete. 

Detta sker båda gångerna åt dera matombytning, H ö s t o. 
V å r . 

Detta Receft begangnas för 4 Kor 

R e c e f t 
Lod 

Bävergäll V2. 
Drackblod 2. 
Mjölkpulver 3. 
Ekmans äktta pulver 3. 
Spräng kornn 2, 
Alloe 2. 
Johanis tästamänt 2. 
fijäl ratt (valrav) 2. 
filli gruk (fenis grecum) 2. 
0 1 sten 6. 
Raboli 6. 
Divelsträck 4. 
Sjölöck 2. 
Walfiskfjäll 2. 
Tolf mans kraft U/2-
Slag vatten U/2-
Allom petter U/2-
Allom lattri 1. 
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Kast ut å sök 
för jälakf 

H v HRTUR OLOFSSON 

Per Hans Pelle i Näset var en rik mans ende son. Han klädde 
sig efter ortens och tidens förhållanden ovanligt elegant samt 

bar urkedja och kråsnål av guld. Hans mindre lyckligt lottade 
kamrater gåvo honom därför öknamnet Guld-Pelle. 

Vid unga år fick han övertaga faderns stora gård och utveck-
lade sig snart till en duglig man, som med skicklighet och om-
tanke skötte sin egendom. 

Pell Persa, som han numera kallades, höll strängt på en 
mängd gamla seder och bruk. Han trodde också på deras be-
tydelse. 

Hösten 1875 fick den då gamle mannen plötsligt svår värk i 
vänstra låret. Han var genast på det klara med, att han råkat 
ut för jälakt (trolldom). "Nu har den här gamm-Asmodeus 
gripit tag just här i låret på mej", sade han ofta, när värken 
satte i som värst. 

En kväll gjorde han enligt fäderneärvd beskrivning i ordning 
ett offer. Det skulle kastas ut för att blidka den onda makt, som 
vållade hans pina. Han klippte en liten lock av sitt hår och 
några bitar av sina naglar samt tog en liten kornmjölsdompt 
(dompt — näve, hög), en nypa koksalt och några bitar träkol. 
Alltsammans lade han på en kasta (skovel, som användes vid 
rensning av säden) och kallade på innepigan. "Hördu , Brita 
Kajsa," sade han, "gå med den här kastan till vägkorsningen 
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därborta , där tre vägar mötas! Där vänder du ryggen mot väg-
korsningen, kastar det här över vänstra axeln och säger: 'Tag 
du det här, och ge'n Pell Persa hans hälsa igen!' Gå sedan ge-
nast hem! Hälsa inte, och säg ingenting, om du träffar någon! 
Se inte tillbaka!" 

Pigan tyckte, att uppdraget var obehagligt, men hon grep 
hastigt kastan, sprang till det anvisade stället och utförde offer-
handlingen samt ilade tillbaka hem i snabbaste fart. 

Offerkuren hjälpte inte. Här var det f råga om svår trolldom. 
Kraftigare medel måste tillgripas. I Stor-Lögda bodde en man, 
Per Ersa, som var berömd vida omkring. Han kunde mer än 
andra . Kanske han förmådde betvinga det onda. 

Den sjuke lejde nu Ol Pers Olle, som var en rask fotgängare 
och pålitlig karl, att gå till Stor-Lögda för "å sök". 

Då Olle kom till Per Ersa, sade denne: "Jaså du kommer 
nu. J ag såg dej redan i går morse, då du gick hemifrån". Olle 
f ramförde sitt ärende och överlämnade ett halvstop brännvin. 

Per Ersa tog flaskan höll upp den mot ljuset och kastade 
en forskande blick in i den. Efter en stunds begrundande sade 
han: " J a g ser redan nu, att det här är ett svårt fall. Det är 
tydligen f råga om en mycket svår trolldom. Det här har ingen 
människa åstadkommit, utan Pell Persa har råkat komma i vä-
gen för och reta ett verkligt troll." Sedan mannen ännu en 
gång sett in i flaskan, fortsatte han : " Jaha , det är som jag sä-
ger. Det är ett troll och inte ett landtroll utan ett sjötroll. Då 
isen nu ligger över alla vatten, är det inte lätt att komma åt 
sjötrollen, men jag ska göra , vad jag kan. J ag tror, att jag i 
alla fall ska rå på det onda. Du får skaffa dej husrum i någon 
av granngårdarna . Folket här i byn hyser gärna dem, som är 
hit å sök. I morgon bittida kommer du hit, så får du höra , hur 
det gått". 

Då Olle följande morgon kom tillbaka, sade Per Ersa: "Det 
här gick bra" , och lämnade en flaska med ett smörj elsemedel, en 
vätska, som bestod av brännvin tillsatt med någonting, som lik-
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nade brunbränt fett. Olle stoppade flaskan i sin skinnsäck, snör-
de snabbt till denna och gjorde sig beredd att gå. 

Men Per Ersa hejdade honom. "Vänta litet, pojke!" sade 
han. "Du har för bråttom. Innan du går , måste du ha reda 
på vad du ska iakttaga under hemvägen och hur medlet ska an-
vändas. Och om du eller annan, som har med saken att göra , 
inte till alla delar lyder mina tillsägelser, så gör medlet inte den 
ringaste nytta. Det kan tvärtom åstadkomma stor skada. 

Under vägen får du inte hälsa mötande, inte vända dej och 
se tillbaka och inte behålla säcken på ryggen, medan du kastar 
ditt vatten eller sköter annat behov, samt inte ta in den under 
tak. Där du vilar, får du inte säga, varifrån du kommer och 
vart du skall fara. Sedan du kommit hem, skall flaskan förva-
ras liggande på bara marken: således på naken jord eller jord-
fast sten. Torsdagen i nästa vecka skall behandlingen ske och 
bör ja klockan 9 på kvällen. Ibland brukar jag låta de sjuka ta 
tre smörjningar , men det här är så kraftigt, att det räcker med 
en. Pell Persas hela kropp med undantag av vänstra lillfingret 
skall noga insmörjas. Därvid iakttages att man bör ja r med tår-
na och sedan hela tiden stryker uppåt kroppen, så att man kom-
mer att sluta mitt uppe på hjässan. Finns efter smörjningen nå-
gont ing kvar i flaskan, så skall man genast slå ut det på naken 
jord. Det får inte sparas. Det br ingar olycka. Inte den min-
sta droppe av medlet får komma i berör ing med föremål av t rä ." 

Gubben tystnade för några ögonblick och såg skarpt på den 
uppmärksamt lyssnande unge mannen vid dörren. Sedan fort-
satte han : "Om mina anvisningar noga följas, blir Pell Persa 
frisk. Nu kan du gå" . 

Hemfärden gick bra, och redan två dagar senare kunde Olle 
i sjuklingens händer överlämna det trolldomshävande medlet. 
Flaskan gömdes genast i ett stenröse ett stycke från gården. 

Den bestämda torsdagskvällen var äntligen inne. Brita Kajsa 
fick förtroendet att ge husbonden smörjeisen. Visst kändes det 
kusligt, men hon tog mod till sig, gick ut i kolmörkret och 
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hämtade flaskan ur dess gömsle. Under tiden gjorde sig Pell 
Persa redo. Han lät noga binda om vänstra lillfingret med en 
bit linne, bredde ut en skinnfäll på golvet, klädde av sig och 
lade sig på den. Då klockan slog nio, doppade flickan med 
darrande f ingrar en kråkfjäder i den undergörande vätskan och 
bör jade smörja gubbens vänstra stortå. Hon var närsynt och 
kunde i det f laddrande skenet f rån brasan endast med svårighet 
se, hur hon förde fjädern. Dock fortsatte hon tappert det inga-
lunda behagliga arbetet, och snart blänkte hela den magra gubb-
kroppen från fotabjället till hjässan av det b runa fett, som fanns 
i smörjelsemedlet. 

Då allt var färdigt, fanns ännu mycket kvar i flaskan. Detta 
hällde hon nu hastigt ned genom den på förhand öppnade skur-
vattensluckan på golvet. Kråkfjädern och den tomma flaskan 
g ingo samma väg. Skjortan, han hade på sig och lakanet han 
låg på första natten efter behandlingen, brändes upp följande 
morgon. 

Pell Persa blev frisk. Värken gav genast med sig och var 
snart alldeles borta. 

* 

L ö j s k o e n. 
En viktig dag var den, då man "löst koen", det vill säga, på 

våren första gången släppte ut korna ur vinterladugården. Vår 
gamle vän Pell Persa försumma då aldrig att på förfädernas sätt 
söka skydda djuren för ont och trygga deras trevnad under som-
maren. Redan flera veckor i förväg hade han gett alla sina 
kreatur, stora som små, ett eller annat medel tillagat av Gamm-
Nordn eller någon annan folklig djurläkare. 

På den stora dagens morgon fyllde han koskällan med kok-
salt, som han haft i en påse i sin säng och legat på i sju nätter. 
Alla korna fingo smaka ur skällan, varpå den hängdes på skäli-
kons hals. Detta skulle t rygga korna vid husbonden och vid 
varandra samt verka, att " lös ingarna" (de kor, som inte buro 
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skälla) höllo ihop och följde skälikon. För säkerhets skull hade 
han dessutom i skällträlgen, som var av läder, laskat in en liten 
skinnpåse med tre hårstrån från varje ko. En skarpslipad täljyxa 
högg han stadigt fast i ladugårdens trägolv tätt innanför dörr-
tröskeln, och utanför denna lade han en hög fuktig jord. Nu 
var allt i ordning. Löjsningen kunde börja . 

De tolv korna leddes ut en och en av drängarna , under det 
husbonden stod vid dörren och övervakade det hela. Alla 
djuren måste stiga över täljyxan och mitt i jordhögen. Så snart 
en ko letts ut, stack han en skyffel under jordkakan och vred 
den försiktigt ett halvt varv så att "fälen", kons fotspår, kom-
mo att peka inåt ladugården. Misslyckades detta, så att "fälen" 
föllo sönder, f ingo drängarna ta in kon och leda ut den på nytt. 
Gick det då lyckligt, jämnades ytan ut, och man hade klart för 
nästa djur. 

Täljyxans stål skulle skydda för vittror och troll, och de om-
vända fotspåren skulle verka, att korna gärna ville hem från 
skogen och inte " låg bor t" , även om getarn tappade bort dem. 
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Nolrönnevaftne 

flv HRTUR OLOFSSON 

En dag, det var i bör jan på 1870-talet, kom soldaten Uppen-
berg till Ol Ersa i Tegsnäset och sade: "Kälinga min ha sä-

kert råke ut för jälakt, för hon ha fått en faseli ryggvärk. Hon 
jär riktit sängliggen. Hör du 0 1 Ersa, du som jär en klok å 
förståndi karl, du vill fäll int göra väl å skaff me' nalta (litet) 
nolrönnevattn (vatten ur en bäck, som rinner åt nor r )? Hä ska 
ju vara sä bra mot värken". 

Ol Ersa t rodde inte på nolrönnevattnets undergörande kraft 
men lovade dock att hjälpa Uppenberg. Följande dag skulle 
denne få hämta vattnet. Han lämnade en tombutelj och gick. 

Vattnet måste beställas i förväg, ty den, som hämtade det, 
fick inte gå in och inte säga någonting. Han fick dessutom inte 
vända sig och se tillbaka under vägen hem. 

På utsatt tid stod soldaten ute på gården. 0 1 Ersa hade dock 
försummat att hämta hem nolrönnevattnet. Hastigt tog han 
ur sån vid dörren en skopa brunnsvatten och fyllde flaskan med 
detta. Men läkemedlet var inte därmed färdigt. Dess hälso-
br ingande kraft skulle förstärkas genom att man bar flaskan till 
gårdens smedja, ställde den i den kalla härden och med smi-
desbälgen blåste i dess mynning, det vill säga på vattnet. Ol 
Ersa skickade sin yngste son att utföra den viktiga handlingen. 
Med gravallvarlig min bar denne vattnet till smedjan. Uppen-
berg följde med men måste ju stanna utanför. Därför hörde 
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han nog, att pojken av alla krafter d rog blåsbälgen, men såg 
inte, att flaskan hela tiden stod på smidesstädet i stället för i 
härden. 

Sedan spjuvern en tillräckligt lång stund väsnats med blås-
bälgen, öppnade han dörren och räckte fram flaskan, men höll 
den så, att mannen utanför dörrtröskeln skulle vara tvungen 
att sträcka in handen för att få tag i den. Denne lät dock ej 
lura sig. "Hmm, hmm" grymtade han och vinkade ivrigt i rikt-
ning åt sig. Äntligen tycktes pojken begripa och gick ut med 
flaskan. Uppenberg stoppade den hastigt i fickan och skyn-
dade belåten hemåt. "Vänta, vänta", skrek pojken efter honom. 
" J a g borde kanske ha blåst en gång till." Soldaten glömde sig 
dock inte. Han vände inte det minsta på huvudet utan höll 
blicken stadigt riktad framåt. 

Några dagar senare kom Uppenberg till 01 Ersa och sade: 
"Tack ska du ha Vattne du ruste dell va olicklit (mycket) sä 
bra. Kälinga behövd int mer än en tvättning. Värken gav se' 
på ejn gang. Hä va alldeles, som då du njup ut ljuse (släcker 
ett ljus)". 
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Några folkliga begrepp och 
föreställningar om sjukdomar 
och deras botande 

flv RHGNHILD HNDERSSON . 

De senaste årt iondena ha, som var man vet, nästan alldeles 
sopat bort den gamla allmogekulturen. Redskap, husgeråd, 

seder och bruk ha förändrats . Kanske dock icke helt vad åt-
minstone Västerbotten beträffar, ty ännu händer det, att en all-
mogehustru helst räknar sin förmögenhet i antalet "uppbädda-
de sängar" och i förrådet av duktyg och sänglinne, vilket senare 
fortfarande ibland räknas som ett slags lyx och inte som en var-
dagens nyttovara — något som gärna för tanken på de högre 
ståndens hustrur under låt oss säga 1500-talet och senare. 

Det händer ännu i dessa dagar , att man kan påträffa en eller 
annan gammal allmogehustru, som mitt i varuöverflödets och 
penninghushållningens tid har en strikt genomförd självhushåll-
ning och inte räknar med att något överhuvud taget kan er-
hållas för rimligt pris. Hon är snål, säga kanske grannarna . 
Men hon är f ramför allt ett levande eko, om uttrycket tillätes, 
av forna hårdare tider. Åtminstone har man den känslan, när 
man ser med vilket oerhört allvar hon vakar över husets mat-
förråd och med vilken ängslan hon utdelar maten portionsvis 
åt sitt husfolk såsom vore den ett heligt gudslån, vilket endast 
borde anammas under bön och åkallan. 

Ett sådant exempel som detta är naturligtvis ett ganska säll-
synt undantagsfall i nutiden. Det finns emellertid ett område, 
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där det icke är undantagsfall utan snarare regel att helt plöts-
ligt i en modern allmogemiljö stå inför företeelser, som för 
tanken århundraden tillbaka. Det är, när det gäller uppfatt-
ningen om sjukdomar och deras orsaker. Den som i åratal 
levat bland allmogen har säkerligen inte kunnat undgå att märka 
vilka dunkla och underliga begrepp, som komma i dagen när 
talet faller på människokroppens sätt att fungera under norma-
la eller onormala omständigheter. 

Här skall nu i all anspråkslöshet göras ett försök att bena 
upp några av de vanligaste begreppen och föreställningarna om 
människokroppen i hälsa och sjukdom. De exempel, som kom-
ma att lämnas, äro samtliga från Västerbotten. Det är möjligt, 
att jag vid mina försök att klarlägga den kulturhistoriska bak-
grunden till vissa av dessa begrepp kan tyckas dröja för mycket 
vid välkända historiska fakta. J a g påtager mig dock risken av 
denna anmärkning i medvetande om att dessa fakta trots allt 
rö ra ett område, som vanligtvis icke påräknar något större in-
tresse av den stora allmänheten. 

När jag var liten, bodde jag i regel hos släktingar på landet 
under somrarna. Åv allt som intresserade mig i detta välmåen-
de bondehem fanns det något, som väckte min nyfikenhet i allra 
högsta grad och det var en glasburk, söm stod på köksskåpet. 
I burken fanns en blodigel. Då och då kom det människor för 
att låna blodigeln. Oftast gällde det att bli hjälpt för tandvärk, 
men även vid andra åkommor togs blodigel till hjälp. Blod-
igeln ansågs kunna suga bor t gammalt skämt, "svar t" blod, 
som man antog kunde "sät ta" sig nånstans, t. ex. i käkarna, där 
det skämda blodet då åstadkom tandvärk. Tandvärk åstadkoms 
även av "mask", som ansågs l igga och gnaga på tandroten. I 
sådant fall kunde "masken" dödas genom att man stoppade nå-
got frätande eller starkt i tanden. Härvid kom snus, beck, t jära, 
lutpulver och andra mer eller mindre underliga saker till an-
vändning. 

Vad nu det skämda blodet angår , är det tydligt, att begreppen 
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härvidlag bottna i läran om människokroppens fyra safter. Som 
bekant anses greken Alkmaion ha framställt det första fysiolo-
giska systemet med sin sats om att "de flesta mänskliga ting äro 
två". Människan, menade han, består av det varma och det 
torra , det bittra och det söta o. s. v. Av sådana "krafter", som äro 
varandra motsatta bero hälsa och sjukdom. Om dessa "kraf ter" 
äro harmoniskt blandade råder hälsa, men stores jämvikten 
av någon anledning, uppstår sjukdom. Med utgångspunkt från 
Alkmaions lära om motsatserna formade Empedokles sin sats 
om de fyra elementen, grunden för den humoralpatologi , som 
behärskat läkekonsten under mer än två tusen år. Humoral-
patologien fick sin definitiva utformning i de s. k. hippokra-
tiska skrifterna. I skriften "Om människans na tu r" bör ja r fjär-
de kapitlet sålunda: "Människans kropp innehåller i sig blod, 
slem, gul och svart galla. Dessa ämnen äro vad som utgör 
hennes kroppsliga natur, av dem betingas såväl sjukdom som 
hälsa. Hälsotillståndet är sålunda som bäst, när dessa ämnen 
hålla jämvikt i sin blandning såväl till kvalitet som kvantitet 
och äro möjligast väl blandade; människan är däremot sjuk, då 
något av dessa ämnen förefinnes i för liten eller för stor kvan-
titet eller isolerar sig i kroppen och ej är blandat med de övri-
ga . " 1 ) Dessa fyra kroppsvätskor ansågs motsvara de fyra ele-
menten: luft, eld, jord och vatten. Blodet kom från hjärtat, re-
presenterade det varmt-fuktiga och motsvarade luften, gula gal-
lan kom från levern, representerade det varmt-torra och motsva-
rade elden, svarta gallan kom från mjälten, representerade det 
kalit-torra och motsvarade jorden och slemmet slutligen, an-
sågs komma från hjärnan, representerade det kalit-fuktiga och 
motsvarade vattnet. (Jag förbigår här den ur läran om de fyra 
safterna uppkomna indelningen av människorna i fyra tempera-
ment allteftersom vätskorna ansågs dominera: det sangviniska, 
koleriska, melankoliska och flegmatiska.) De fyra kroppsvät-

x ) Citatet är hämtat ur professor Ernst Nachmansons bok "Hippokra-
tes och hans tid". 
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skornas förekomst voro också i någon mån beroende av årstider-
na. Om vintern, "som är kåld och vååt, tå växer then fuchtig-
heet i Menniskan som kallas Flegma" står det till exempel i den 
gamla svenska Bondepraktikan. 

De naturvetenskapliga framstegen på 1800-talet omkullkasta-
de helt den gamla humoralpatologin, men denna urgamla upp-
fattning hade naturligtvis så grundligt hunnit sjunka ned i mas-
sornas medvetande, att det ingalunda är märkvärdigt, om man 
än i dag i de mest konservativa befolkningslagren påträffar den 
i en eller annan form. 

För att nu återgå till berättelsen om blodigeln, som användes 
att suga ut "skämt", "gammal t" eller eljest "dål igt" blod, kan 
man alltså anta att den uppfattning, som låg till g rund för an-
vändandet av igeln just bottnade i t ron på att blodet kunde för-
ändra sig kvantitativt och kvalitativt samt samla sig i s törre 
mängd på ett eller annat ställe i kroppen — och härvid åstad-
komma ett sjukdomstillstånd. Mycket, mycket ofta har jag hört 
gamla människor här i Västerbotten tala om blodet på ett sätt 
som kommit mig att undra på, om de verkligen haft den upp-
fattningen, att blodet cirkulerar i blodkärlen. Det har snarare 
förefallit, som om de trott, att blodet skvalpat omkring lite hur 
som helst i kroppen och att det följaktligen kan "s tanna av" 
eller "sätta s ig" någonstans och att man alltså borde kunna av-
hjälpa detta genom att på ett eller annat sätt få blodet igång. 

Engelsmannen Harvey offentliggjorde, som bekant, sin upp-
täckt av blodkärlen år 1628. När sedan mikroskopet blev upp-
funnet upptäcktes också de röda blodkropparna och beskrevos 
av bland andra italienaren Malpighi och den originelle hol-
ländske krämaren Leeuwenhook. Tron på de fyra blodvätskorna 
rubbades och man kom till den åsikten, att det fanns två be-
ståndsdelar i blodet: blodvätskan och de röda blodkropparna. 
Flegman eller slemmet ansågs nu vara ett för friskt blod främ-
mande ämne och dess betydelse för s jukdomars uppkomst an-
sågs mycket stort. Det var av mycket stor vikt, att slemmet av-
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lägsnades ur kroppen. Det skedde för övrigt rent mekaniskt i 
form av svettning, under slemavsöndring vid t. ex. snuva och 
vid varbildning, då slemmet rann ut ur kroppen genom huden, 
vid upphostning o. s. v. Denna uppfattning tycks ha blivit or-
dentligt fixerad i allmänhetens medvetande och är ännu allmänt 
utbredd ehuru naturligtvis inte i sin ursprungl iga, koncisa form. 
Exempel härpå skulle kunna lämnas i stor mångfald, men de 
ä ro kanske alltför alldagliga för att behöva här andragas. Den-
na uppfat tning låg givetvis till g rund för användandet av de nu 
inom folkmedicinen i stort sett övergivna hjälpmedlen fontanell, 
hank, moxa och de s. k. b låsdragande medlen. 1) Men ännu för 
ett t jugotal år sedan kunde man ibland se t. ex. en häst med en 
hank i halsen. Hanken var ett snöre, tvinnat av hår eller något 
annat, och den anbringades tvärs genom huden i ett varigt sår, 
som sålunda hölls öppet och möjl iggjorde en fortgående av-
söndr ing av var, vilket uppfattades som att kroppen utsöndra-
de något som "skulle ut" och som på underliga vägar sökte sig 
ut ur kroppens okända, inre regioner. (I detta sammanhang 
kan kanske i förbigående nämnas, att modet med stora örr ingar , 
anbringade tvärs genom örsnibben, egentligen var ett slags 
hank, som ansågs inte endast kunna hjälpa mot huvudvärk utan 
även kunde förebygga sådan. Därav kom det sig att även män 
hade örr ingar eller små metallstavar med knappar tvärs genom 

*) H a n k : litet snöre av tvinnat hår, infördes på m ä n n i s k o r of-
tast i ett hudveck i nacken. 

M o x a : Liten hoprullad cylinder av bomull, fnöske eller deg, beredd av 
ruttnande lysved, placerades på huden och antändes. Härigenom orsakades 
ett litet varigt brännsår . 

B l å s d r a g a n d e m e d e l : Oftast spanskflugeplåster, som sattes på 
huden och orsakade ett slags brännblåsor. Olika slags grötar användes 
också för att "dra". 

F o n t a n e l l : Användes i liknande syfte. I ett litet sår, som man 
åstadkommit genom spanskflugeplåster eller på annat sätt lades en liten 
ärta, som kvarhölls genom förband. Härigenom uppstod varflytning så 
länge ärtan låg kvar. 
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örsnibben, något som var mycket vanligt i Västerbotten ännu i 
detta sekels bör jan. Naturligtvis voro inte alla gubbar , som 
voro prydda med guldknappar i öronen, klart medvetna om de-
ras egentliga betydelse, företeelsen var väl åtminstone på den 
tiden en modesak, men uppkomsten av detta mode hade alltså 
rent medicinsk bakgrund.) De härovan nämnda hjälpmedlen 
hank, moxa o. s. v. betecknades som de "nu inom folkmedicinen 
i stort sett övergivna hjälpmedlen". För att inte uttrycket skall 
missförstås bör kanske understrykas, att dessa saker naturligtvis 
inte varit folkmedicinsk egendom i alla tider, de ha givetvis varit 
den officiella läkekonstens medel i å rhundraden och sedermera, 
när läkarna övergivit dessa medel såsom föråldrade, ärvts av ut-
övarna av den folkliga läkekonsten. Men om man numera säl-
lan eller aldrig hör talas om att hank och moxa komma till an-
vändning, så finns det dock folk, som fortfarande låta åderlåta 
och koppa sig. Händer, som blivit kylda och som följd härav 
fått en envist röd färg, anses kunna bli vita genom koppning 
och en envis ryggvärk händer det att man än i dag försöker 
bota genom att låta en i koppning förfaren person anbr inga en 
koppsnäppare på det värkande stället och sedan suga ut blodet 
med sitt kopphorn. Huduts lag betraktades förr som kroppens 
eget sätt att befria sig från något dåligt, som "skulle ut", därför 
kan man också än i dag höra uttryck såsom "hä jär b ra att hä 
slö ut sä han kön vahl frisk nan g å n g " — sagt om en sjuklig per-
son, som råkade få någon hudåkomma. I analogi härmed hand-
lar väl också den snälla och ra ra gumma bland mina bekanta, 
som är ofta anli tad djurläkare och som efter vad jag kan förstå 
är specialist på att bota grisar, som fått "rösjuka". Det mest 
påtagliga botemedlet härvidlag är, att hon skär den sjuka grisen 
i öronen, så att en mer eller mindre kraftig blödning uppstår 
— detta antagligen för att underlätta kroppens försök att befr ia 
sig från det som "skall ut". I kuren ingår även andra saker, 
som inte har någon betydelse i detta sammanhang. 

Hittills ha vi nu rör t oss på ett område, där begreppens u r L 
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sprung tydligt kunnat skönjas och där botemedlen varit fullt na-
turliga och strängt konsekventa i enlighet med den uppfattning, 
som legat till g rund för dess användande. Men det finns en 
oändlig massa andra begrepp i den folkliga sjukdomsuppfatt-
ningen, begrepp, vars u rsprung äro dunkla och outredda. Ge-
mensamt för allt, som bot tnar i uppfattningen om kroppens fyra 
safter — och efter Harveys upptäckt i uppfattningen om flegman 
som sjukdomsorsak — är att "sjukdomsmaterien" synbart kan 
lämna kroppen genom kroppens egen förmåga att befria sig 
f rån densamma eller genom de av människorna uppfunna hjälp-
medlen härtill. Men man möter ofta en uppfattning om, att 
sjukdom är något som utifrån kan komma in i kroppen, ta sitt 
säte där och sedan drivas ut därifrån på olika sätt, men när 
sjukan sålunda utdrives, så sker det på ett alldeles osynligt sätt. 
J a g skall lämna ett exempel: Under ett tiotal år var jag god vän 
med en gammal gubbe, som numera är död. Han fuskade lite 
smått som kodoktor och var för övrigt mycket intresserad av 
s jukdomar och deras botande och lämnade gärna långa och om-
ständiga beskrivningar av sina egna krämpor. Han berättade 
sålunda, att han en gång i sin ungdom blivit förfärligt sjuk i 
hela kroppen. Sjukan satt faktiskt överallt och han kunde inte 
riktigt begripa var den kommit ifrån, men det var mycket an-
tagligt att han fått den från luften eller f rån vattnet. På något 
sätt lyckades han få en tillräckligt kraftig medicin och sen bör-
jade det verkligt intressanta. Efter första dosisen kände han tyd-
ligt att sjukan bör jade lätta i huvudet och drog sig nedåt halsen. 
Andra dagen var huvudet och halsen befriade och den satt nån-
stans mitt i bröstet. Tredje dagen hade sjukan sjunkit ned i 
magtrakten för att nästa dag uteslutande sitta i benen, där den 
också långsamt sjönk. Slutligen hade den endast en tå i be-
sit tning och där satt den länge och värkte liksom i ilska över 
att den måste lämna kroppen, men tack vare den starka medici-
nen fick den slutligen bekväma sig att vackert krypa ut genom 
tån och så var kroppen befriad från faran för den gången. 
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För det första skulle man ju kunna säga att en sjukdom, som 
kan hävas genom en hank eller genom koppsnäppare är ett ki-
rurgiskt fall, men det härovan anförda fallet är rent mediciniskt. 
För det andra måste man av gubbens förklaring få den uppfatt-
ningen, att han anser sjukan vara något som likt ett andeväsen 
ständigt finns till och kan ta sin bostad än här och än där. Den-
na gubbens sjukdomsbeskrivning är ett typiskt — jag höll på 
att skriva klassiskt — exempel på urgammal folklig sjukdoms-
uppfattning. Den bot tnar ingalunda i några vetenskapliga teo-
rier om kroppsliga tillstånd utan hör hemma på vidskepelsens 
snåriga marker. Ehuru jag är fullt medveten om att mina kun-
skaper ingalunda räcka till för att kunna analysera denna sjuk-
domsbeskrivning på ett ens tillnärmelsevis tillfredsställande sätt, 
skall jag dock göra ett försök till några förklaringar. 

Åsikten att en sjukdom kan komma från luften skulle kunna 
tänkas stå i samband med den redan av grekerna omhuldade läran 
om klimatologiska faktorers inverkan på kroppstillståndet. Engels-
mannen Thomas Sydenham (1600-talet) anslöt sig till de i de 
hippokratiska skrifterna utvecklade teorierna om väderlekens be-
tydelse för kroppens hälsa. Men här gällde det främst väder-
lekens inverkan på kroppsvätskornas tillstånd, teorier, som bl. a. 
avspegla sig i hälsoreglerna i vår gamla Bondepraktika. I syn-
nerhet blev det de smittosamma sjukdomarna, som ansågos kom-
ma ur luften, man ansåg att smittämnet var något som helt en-
kelt uppstod i dålig luft och åstadkom sjukdom, då det inanda-
des. I farsotstider gjordes också allt för att rena luften genom 
att röka med svavel och dylikt. (Uppfattningen att man på det-
ta sätt kan rena luften lever ännu kvar! När man hälsar på en 
gammal gumma, som sitter och röker sin snugga eller suger 
på en cigarrstump, som görs dryg genom att den stoppats in i 
en trådrulle eller spetsats på en hårnål, så kan det hända att 
man får den överraskande förklaringen att hon röker för att 
"det blir så friskt i luften". Den förklaringen har jag hört flera 
gånger . Det händer också att cigarrstumpen lägges på spisen, 
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där den får ligga och småryka av samma anledning. När man 
hade öppna spisar lades ibland på elden något särskilt starkt 
doftande ris, som också med sin fräna rök renade luften.) För 
övrigt lever hela denna uppfattning ännu kvar i våra vanliga 
talesätt om "förkylningsväder", "feberluft" o. s. v. 

Emellertid t ror jag för min del inte att gubbens förklaring, 
att han kunnat få sjukdomen från luften, står i någon direkt an-
slutning till den gamla klimatläran. Alldenslund sjukdomen 
uppfattades nästan som ett väsen torde hans tro snarare bottna 
i de vidskepliga föreställningarna om de onda andarna , som 
ständigt ligga på lur efter människors barn. I samband härmed 
skall jag be att få andraga ett par andra exempel. Det har här 
i Västerbotten levat ett par kvacksalvare av det gamla hederliga 
slaget. De ä ro med allra största säkerhet välkända för en stor 
del av länets befolkning. Båda voro av tattarsläkt, den ene 
hette Didrik, allmänt kallad Tattar-Didrik, den andra var en 
kvinna, som hette fru Faltin. Båda lära nu vara döda och om 
det finns någon som axlat deras fallna mantlar har jag mig 
inte bekant. Båda voro emellertid vida omkring kända för att 
kunna laga till ofelbara salvor för små barn, som hade "r is" . 
Det skulle vara ganska intressant att få inregistrerat hur många 
tusen västerbottniska barn, som blivit smorda med Didriks eller 
fru Faltins "r issmorning". Vad deras undergörande smörjor be-
stod av vet jag inte, men bland ingredienserna fanns bl. a. smör 
och ett antal dekokter på örter samt, om jag inte minns alldeles 
fel, brännvin. Det är f. ö. inte denna smörjan, som i detta sam-
manhang har betydelse. Vad som är av intresse är själva smörj-
ningsproceduren. De regler, som härvid uppställdes, följdes 
med minutiös noggrannhet av de små barnens mammor, ty de 
voro klart medvetna om att om något gjordes fel, så var hela 
proceduren värdelös eller kanske rentav farlig. Smörjningen 
skulle tillgå så, att man bör jade med barnets huvud och gned 
in salvan över hela kroppen, man skulle smörja utför eller ned-
åt kroppen, aldrig uppåt, och slutligen skulle man lämna fotsu-
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lorna osmorda. Detta sista var inte det minst viktiga, ty där 
skulle sjukan lämnas tillfälle att komma ut. Huruvida gumman 
(detta är reglerna för fru Faltins smorning) angav att sjukan 
skulle ut på det sättet vet jag inte. J ag t ror inte, att hon lämna-
de några förklaringar till sina regler, den hemlighetsfullhet, som 
omgav henne, hade en liten smak av det övernaturligas oåtkom-
lighet och inbjöd inte till några nyfikna f rågor . Det eggade 
bara mammorna till att så noga som möjligt följa föreskrifterna 
utan att f råga varför det skulle vara så eller så. Alltnog, tanke-
gången i denna procedur är alltså att "den sjuka", som finns i 
barnets kropp, skall smörjas ut och beredas tillfälle att lämna 
kroppen på ett ställe, där smörjan inte stänger vägen, i detta 
fallet under fotsulorna. Tankegången överensstämmer med den 
ovan anförda sjukdomsbeskrivningen, där sjukan även lämnade 
kroppen på nästan enahanda sätt, ehuru det hos gubben var 
den starka medicinen, som inifrån utdrev sjukdomen. Till 
smörjningsproceduren hörde vidare, att barnet under en viss tid 
skulle ligga med denna smörja på kroppen. Under den tiden 
fick barnet icke komma i berör ing med vatten, ej heller fick man 
byta kläder på det. Efter en viss tid skulle barnet badas (uppi-
från och ner) och fick då iföras andra kläder. Badvattnet fick 
icke komma i berör ing med luften utanför rummet. Huruvida 
det på sista tiden förekom, att ett kolstycke från spisen lades i 
vattnet efter badet vet jag icke, men för ett eller annat årtionde 
sedan förekom det nästan alltid vid sådana tillfällen. J ag har 
själv vid flera tillfällen sett, att en balja vatten, som använts vid 
ovan beskrivna tvättningsprocedur, noga övertäckts med en 
handduk eller ett förkläde sedan ett kolstycke först kastats i vatt-
net. Därpå har baljan utburits med stor försiktighet. Ur-
sprungligen var det så, att badvattnet skulle hällas i en för till-
fället grävd grop, som sedan ögonblickligen skulle grävas igen. 
Men tack vare mänkslighetens tekniska landvinningar har det 
redan länge funnits avlopp i ladugårdarna , varför man nöjt sig 
med att bära baljan i ladugården och försiktigt hälla vattnet i 
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avloppstrumman. På sista tiden har man kanske inte behövt 
göra ens detta utan bara hällt vattnet i slasktratten, det har ju 
i alla fall kommit i jorden utan att komma i beröring med luften. 
Denna procedur är säkerligen bekant för många mödrar , fru 
Fahin liksom Didrik hade stor praktik både i staden och på 
landet. 

Om man nu f rågar sig vad som ligger i detta med badvattnet, 
så blir förklaringen den, att när barnet badats, har sjukan kom-
mit i vattnet. Om sedan vattnet kommer i berör ing med luften 
därute kommer kanske något av sjukan i luften och kan sedan 
komma tillbaka in i rummet och med förnyade krafter kasta sig 
över det arma barnet. Allt detta är emellertid onda makters 
spel och för att gardera sig mot de onda makterna kastar man 
ett eldkol i vattnet! Mot djävulen och hans anhang har i forna 
tider funnits tre säkra medel: eld, stål och Guds ord. I detta 
fall är det elden, som fått utföra skyddsgärningen, men jag skulle 
nästan tro att även en bit stål någon gång kommit till använd-
ning under liknande förhållanden. Några signerier har mig ve-
terligt aldrig använts vid r issmorningsprocedurerna. 

Pejlar man denna sak djupare, kommer man till det resultatet, 
att en sjukdom kan överföras och bindas vid vatten. Skulle se-
dan någon människa komma i beröring med det vattnet, får hon 
naturligtvis sjukan. Sjukan kan också sväva omkring i luften, 
inte som ett kemiskt ämne, som den gamla vetenskapen antog, 
utan som något ont som besitter något som liknar vilja, en ond 
vilja. När gubben hade fått sin starka medicin, måste sjukan 
ge sig ehuru med stor ovilja. Om man var vårdslös med bad-
vattnet efter smörjningen, kunde sjukan åter kasta sig över bar-
net. Det finns en viss överensstämmelse i dessa båda saker, en 
vidskeplig uppfattning av sjukdomen såsom något utanför män-
niskan varande ont, mot vilken det gäller att gardera sig eller 
utfinna tillräckligt starka utdrivningsmedel om man råkat ut för 
detta onda. Ett av medlen var att "kast ut för jälakt". Andra 
medel var att trolla sjukan ner i jorden, i ett träd eller under en 
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sten o. s. v. En tillräckligt stark människa kunde kanske dra 
ut sjukan ur den sjuke och ta den på sig själv. För detta sista 
har jag bara ett exempel. När jag var liten, hade jag en gång 
tandvärk. En man, som hörde talas om denna min tandvärk 
skulle bota mig. Det tillgick så, att han till min ytterliga för-
färan stoppade två av sina smutsiga f ingrar i min mun, lade 
dem på var sida om den värkande tanden och tillsade mig att 
stå stilla så skulle värken dras ut ur tanden genom hans f ingrar . 
J ag var stel av skräck och obehag — och tandvärken upphörde 
verkligen för en stund! Mannen triumferade, då jag i sanningens 
namn måste erkänna att tandvärken upphört . Om han själv 
trodde på kuren eller bara var en skojmakare vet jag inte. Hur 
som helst kan man kanske anta, att det inte var ett lösryckt på-
hitt av honom själv utan att handlingen hade någon dunkel bak-
grund. 

Det är naturligtvis inte så ofta man nuförtiden påträffar en så 
renodlad vidskepelse som i de här anförda exemplen. Den all-
männa upplysningen har sopat bort en hel del och gammalt 
och nytt blandas om vartannat i den folkliga uppfattningen om 
sjukdomar och deras botande. Ett utmärkande drag är emeller-
tid, att man förväxlar orsak och verkan, när det gäller ett sjuk-
ligt tillstånd, med andra ord att man betraktar sjukdomens sym-
tom såsom den egentliga "sjukan". Om en människa får t. ex. 
kramp, f rågar man sig i regel: hur botas kramp? Man f rågar 
inte vad som är orsak till krampen. Ett exempel: En gumma 
kom en dag till mig och berättade, att hennes son blivit sjuk. 
Han hade fått en sån förfärlig värk. Hon undrade om jag hade 
"nån medicin". J ag f rågade mycket förvånad vad hon mena-
de för sorts medicin och fick till svar: vilken medicin som helst, 
bara den kan häva värken. J ag svarade naturligtvis, att jag 
inte hade någon medicin och att det var bäst att rådf råga en 
läkare angående värken. Det är emellertid ganska säkert, att 
gumman gick till någon annan och lånade någon medicin av 
något slag för att " försöka" med den. Tron på medicinen så-
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som något slags trollmedel att utdriva sjukdom eller "ta bo r t " 
värk och andra yttringar av sjukdomstillstånd är djupt rotad och 
helt naturlig, förresten, om man beaktar den föreställningsvärld, 
som betingar denna tro. En gammal fiskare, nu död för flera 
år tillbaka, vilken jag var god vän med en gång i tiden, hade 
en hustru, som var mycket sjuk och slutligen dog. Under hen-
nes sjukdomstid hade det i huset samlats en ansenlig mängd me-
dicinflaskor och burkar av olika slag. Efter gummans död 
drack gubben upp alltsammans, dels naturligtvis för att inte så 
dyra saker som denna medicinen skulle förfaras, dels också för 
att medicinen "alltid var bra för nånting". Det sista är beak-
tansvärt, ty tankegången är ganska typisk för den gamla upp-
fattningen om medicinens betydelse. Med ett annat uttryck 
skulle man kunna säga att "en medicin hjälper för allting". Det 
var forna dagars uppfattning och den uppfattningen lever ännu 
kvar i kanske högre grad än man tror . De gamla kraven på 
en god medicin voro, att den helst skulle vara mörk, smaka illa 
och vara sammansatt av så många sorter som möjligt. (En god 
illustration till den saken äro de efter denna uppsats åter-
givna recepten.) Ju starkare medicinen var, desto verksammare 
ansågs den vara. Någon gång hände det förstås, att man fick 
för stark medicin och då gick det på tok. Otaliga gånger har 
jag hört uttrycket att om en medicin riktigt kan "schvi gö rn ing" 
(svida igenom, ordagrant översatt) så gör den verkan. Alltså, 
om man har en svidande eller brännande känsla i maggropen 
och så får nånting som svider och bränner i ännu högre grad, 
då vore det ju märkvärdigt, om det inte skulle hjälpa. 

Denna tankegången tangerar den gamla t ron på att "lika bo-
tas med lika", similia similibus curantur. Denna lärosats fram-
fördes på sin tid av den tyske läkaren Samuel Friedrich Christian 
Hahnemann, vilken föddes 1755 i Meissen. År 1810 började 
han offentliggöra sina läror i Tyskland. Till Par is flyttade han 
1834 och avled där år 1843. Hahnemann, som gripits av tvivel 
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på de dåtida medicinska lärornas sanning, utarbetade en ny be-
handlingsmetod, som syftade på att vara mindre fördärvbringan-
de för patienterna än de den tiden använda avföringsmedlen, 
blodiglarna och åderlåtningsprocedurerna. Hahnemann trod-
de, i likhet med de åsikter, som då voro rådande, att människans 
hälsa beror på en andlig kraft, livskraften. Sjukdom uppstod 
genom "livskraftens förstämning", varför man följaktligen inte 
kunde komma åt "s jukdomarnas väsen". Sjukdomar kunde, an-
såg Hahnemann, endast bedömas och behandlas genom sina 
symtom. Han ansåg vidare att "lika skall botas med lika" 
d. v. s. att ett sjukdomssymtom kan hävas, om man använder ett 
läkemedel som inom kroppen framkallar ett liknande symtom. 
Vid 1800-talets bör jan slöto många läkare upp kring Hahne-
manns lära, men hans lärosatser övergåvos naturligtvis under 
1800-talet, då så många revolutionerande upptäckter och veten-
skapliga rön förde läkekonsten in på helt andra banor . Hahne-
mann var emellertid homöopatiens fader och är allt fortfarande 
homöopaternas lärofader. I skriften "Homeopatiens Härold, 
organ för Hälsovård och Naturläkekonst", n : r 5, årg. 1933, upp-
tages de första s idorna av en lång artikel, betitlad "Hahnemann, 
Homeopatiens fader", varpå bl. a. följer en artikel om "Homeopa-
tiska rön". Artikelns första mening lyder: "Similia similibus cu-
rantur är den homeopatiska grundvalen". I slutet av samma arti-
kel står ett difterifall beskrivet. Artikelförfattaren framhåller, att 
om en legitimerad läkare konstaterar difteri får tyvärr inte homöo-
paten behandla fallet, men om så lyckligt skulle vara att den legi-
timerade läkaren icke skulle kunna konstatera difteri på grund 
av att sjukdomen skulle befinna sig i ett allt för tidigt stadium, 
"då få v i behandla patienten utan att vara legitimerade läkare" 
utbrister artikelförfattaren triumferande. Sedan följer en redo-
görelse för den behandling, homöopaten i så fall skall ge patien-
ten, som ordineras "Lycopodium, frömjölet av lummern, intaget 
i materiell dosis, åstadkommer ej smittsam difteri, men det fram-
kallar symtom mycket liknande sådana, vilka förvärras av att 

141 



dricka kalla drycker, men kännas lindrigare vid varma". Ar-
tikeln slutar med följande: "Det torde nog i naturen finnas ett 
ämne, som åstadkommer smittosam difteri. Om vi hade detta i 
vår hand, så skulle vi säkert kunna åstadkomma bot av denna 
sjukdom ännu mycket snabbare" . — Det är nästan som om man 
hörde fader Hahnemann själv tala, när man läser dessa ord, 
vilka, liksom så mycket annat inom den homöopatiska littera-
turen, kulturhistoriskt sett ä ro mycket intressanta. 

För att nu återknyta till berättelsen om gumman, som ville 
ha medicin för att häva värk, kan man alltså se en bestämd lik-
het mellan de Hahnemannska efterföljarnas sätt att se på en sjuk-
dom och den ännu ganska allmänt utbredda folkliga uppfatt-
ningen härvidlag. Likheten består i att man på båda dessa håll 
anser att en sjukdom kan bli botad, om man förmår häva dess 
symtom, varvid man aldrig f rågar efter vad som orsakar sjuk-
domstecknen. I den folkliga uppfattningen har också sjuk-
domsbeskrivningen haft en stor betydelse, det har varit ett kärt 
ämne, nästan en lindring bara att riktigt få tala om hur allting 
bör jade och hur det känts vid olika tillfällen, varvid en hel mas-
sa i och för sig ovidkommande saker kopplats in i händelse-
kedjan och givits betydelse i samband med sjukdomen. ( Jag 
föreställer mig, att än i dag är mången liten gummas rädsla för 
att gå till doktorn betingad av en ängslan för att doktorn inte 
skall ha tid att riktigt höra på hur allting varit f rån bör jan och 
intill den stunden, då hon talar med doktorn). Hos Hahnemanns 
efterföljare intar sjukdomsbeskrivningen en framstående plats 
alldenstund det är på grund av patientens beskrivningar om när 
det känns sämre eller bättre i kyla eller värme, om morgonen 
eller aftonen, av att l igga på magen eller ryggen, efter förtä-
r ing av potatis eller mjölk, med eller utan kläder o. s. v., o. s. v., 
det är alltså av dessa beskrivningar, som homöopaten avgör 
vilka läkemedel, som böra komma till användning. 1 ) I beaktan-

' ) Uppgifterna hämtade ur "Homeopatisk läkarbok med orientering i 
ögondiagnostik" av Fredrik Johansson. Boken tryckt i Stockholm 1926. 
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de av den överensstämmelse i många saker, som {örefinnas mel-
lan den folkliga uppfattningen och de Hahnemannska lärorna, 
är det ju förklarligt, att en så stor del av allmänheten söker 
hjälp hos dem, som ännu troget omfatta de teorier, vilka Hahne-
mann lade fram för hundra år sedan. 

Det var min mening att avsluta denna artikel med att ge några 
exempel på här i Västerbotten använda huskurer av olika slag 
— med och utan signerier. Men då denna artikel blivit mycket 
längre än jag från bör jan tänkte, att den skulle bli, skall jag av-
stå härifrån för att eventuellt återkomma härtill en annan gång 
Låt mig dock taga ett litet exempel ur högen. Det är säker-
ligen bekant, att i forna dagars mediciner ingick en hel del rent 
av ruskiga saker, som man väl i allmänhet föreställer sig inte 
kan komma till användning i ens de underligaste nutida hus-
kurer. Den bekanta rradame de Sévigné, till exempel, skrev en 
gång till sin dotter och berättade, att hon varit opasslig men 
kurerat sig med "trois gouttes d'essence d 'urine". I nådens år 
1925 hände det här i Västerbotten, att man kurerade ett litet barn 
med samma sorts medicin, ehuru det här gavs i dosis om en 
tesked var gång. Gången tid och nutid äro sannerligen säll-
samt inflätade i varandra! 

* * 

Folkskollärarinnan Ragnhild Andersson, Överboda, har väl-
villigt ställt följande tre recept till redaktionens förfogande, vilka 
härmed delgivas årsbokens läsare. 

Kommentarerna äro utarbetade med benäget bistånd av en 
apotekare. 
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Härnedan förklaringar till de i receptet på omstående sida in-
gående beståndsdelarna. 

B l o d r e n a n d e d r o p p a r . Ett spri tutdrag på bl. a. guajakved. An-
vändes fortfarande i stor utsträckning i folkmedicinen. 

A n i s s p r i t m e d a m m o n i a k . Ingår i vår nuvarande farmakopé. 
Har stor användning som ett slemlösande medel. 

V a 1 r a v. Ett fett, som erhålles från hålrummen i huvudet av kaske-
lottvalen. Drogen synes ha kommit i bruk först under medeltiden. Den 
användes både in- och utvärtes såsom ett stärkande, läkande och förde-
lande medel. "Gavs mot skador av fall från höjd." — "Han lärde mig, att 
spermaceti vore mot inre skador riktigt suveränt." (Det senare ett citat 
ur Shakespeares Henrik IV). (Spermaceti är ett annat namn på valrav.) 
Det var fordom ett dyrt läkemedel. År 1660 kostade ett pund (425 gr.) 30— 
56 Reichsthaler. Ännu för några årtionden sedan användes drogen någon 
gång invärtes i huskurer i form av valravsocker, som beredes genom att 
valrav sammansmältes med socker, varefter massan pulveriseras. En lös-
ning av detta pulver i varm mjölk dracks mot hosta och heshet. Numera 
användes valrav endast utvärtes i medicinen i salvor och cerater. 

L a g e r o 1 j a. Framställes ur lagerbär. Dioskurides beskriver dess 
användning som värmande, uppmjukande, livande och upphävande för-
slappning. Detta g jo rde oljan till ett värderat medel mot styvhet i leder 
och muskler, ävensom mot kolikanfall. Har ännu användning som ett hud-
retande medel i salvor, plåster och liniment. 

L i v s e s s e n s . Bärnstensdroppar. En eterhaltig spritlösning av bärn-
sten, försatt med smakämnen. Bärnsten har sedan länge använts i folkme-
dicinen. Livsessens användes fortfarande någon gång såsom ett upplivan-
de och krampstillande medel. 

F i s k l e v e r o l j a . Framställes numera genom utsmältning medelst 
ånga vid möjligast låg temperatur ur torsklevern. I de nordiska länderna 
synes torskens lever och därur hämtad olja länge funnit bruk som närings-
medel och även till huskurer (användes bl. a. mot reumatisk värk). Någon 
betydelse som läkemedel fick ol jan först under 1800-talet. Oljan användes 
numera på grund av sin vitaminrikedom bl. a. mot rachitis. 

E t e r . Angående den första framställningen av eter äro uppgifterna 
mycket växlande. En bestämd föreskrift om dess beredning offentliggjor-
des 1552. Preparatet kallades Oleum vitrioli dulce verum, äkta söt vitriol-
olja. Bereddes av vinsprit och vitriololja efter en mycket omständlig metod. 
Preparatet råkade sedermera i fullständig glömska. År 1710 framställde 
apotekaren Martmeyer i Halle en sprithaltig eter, som han försålde under 
namnet Panacea vitrioli, vitrioluniversalmedel, sedermera berömt såsom 
Hoffmans droppar , men beredningsmetoden hölls hemlig. Först 1741 blev 
denna offentliggjord. Eter har numera vidsträckt användning i medicinen. 
Förutom till narkos användes den invärtes såsom ett upplivande, väder-
drivande, kramp- och smärtstillande medel. Utvärtes åstadkommer den 
vid avdunstning köld och lokal känslolöshet. 
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T y m o l . I Indien har tymol länge varit känd och under namnet Ajwan 
Ka-phul (ajowanblommor) sålts i basarerna som utvärtes läkemedel. Hov-
apotekaren Neutnann i Berlin upptäckte dess förekomst i t imjanolja (1719). 
Syntetiskt har tymol först framställts av svensken O. Widman i Uppsala 
(1882). Som antisepiicum rekommenderades den (1868) av apotekaren 
Bouilhon och läkaren Paquet, båda i Lille. Finnes numera upptaget i de 
flesta farmakopéer. Är ett utmärkt antiseptiskt medel. Användes huvud-
sakligen utvärtes. Ingår exempelvis i en hel del munvatten och tandpulver. 

M e n t o l . Ehuru redan för 2000 år sedan känd i Japan, blev mentol 
först omkring 1770 uppmärksammad i Europa, sedan den holländske bo-
tanisten Oabius observerat, att pepparmyntolja vid avkylning avsätter kri-
staller. Dessa ansågos till en bör jan identiska med vanlig kamfer, men på 
1800-talet utforskades den riktiga sammansättningen. Mentol finnes upp-
tagen i farmakopén. Användes huvudsakligen utvärtes som ett kylande 
medel i sprit lösning och salvor, vidare exempelvis i snuspulver mot snuva. 

R i g a b a l s a m . En sprit lösning av bl. a. t imjan- och rosmarinolja. 
Användes huvudsakligen utvärtes som ett hudretande medel, vanligen i 
blandning med andra beståndsdelar i liniment. 

J o d s p r i t . Lösning av jod jämte jodkalium i sprit. Användes ut-
värtes som sårantisepticum. Invärtes i små mängder mot åderförkalkning. 

K a rn f e r s p r i t. En lösning av kamfer i sprit. Var upptagen redan 
i den första upplagan av svenska farmakopén. Användes huvudsakligen 
utvärtes dels oblandad dels i liniment mot bl. a. reumatisk värk. 

T o l u t o n b a l s a m . Sammansatt bensoétinktur. Spritutdrag på ben-
soé, aloé och perubalsam. Användes huvudsakligen utvärtes som sårmedel. 
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K a m f e r. Dess medicinska bruk lärde Europas folk känna av araber-
na. Det gällde hos dem såsom ett upplivande, svettdrivande, men på sam-
ma gång kylande och törstsläckande medel. I Norden var kamfern känd 
redan på 1200-talet. Den fick småningom ett alltmer utsträckt bruk mot 
en mängd sjukdomar och åkommor av allehanda slag. Den användes bl. a. 
som skyddsmedel "At förekomma Koppor på ögonen. Man fäster linne-
lappar wid nattmössan, så at en hänger framför hwardera ögat. Desse gni-
des ofta med Campher." — Kamfern har numera stor användning i me-
dicinen, invärtes som bl. a. ett hjärt- och andningsstimulans, utvärtes i 
salvor och liniment mot t. ex. reumatiska smärtor. 

S v a v e l . Omtalas redan i bibeln och av Homerus. Tjänade i äldsta 
tider som rökelse tillsammans med virak och lagerträ. I religiöst hänseen-
de tillmättes det en underbar kraft och benämnes på grund härav Theion, 
det gudomliga. Redan Hippocrates kände dess användning som läkemedel, 
och Galenus skickade lungsiktiga till Sicilien för att i grannskapet av Etna 
inandas svavelhaltig luft. Alkemisterna betraktade svavel som "brännbar-
hetens princip" och menade, att det, bundet vid kvicksilver, förefanns i 
alla metaller. Lavoisier visade 1777, att svavel var ett element. — Använ-
des utvärtes som antiparasiticum, mest i salvor, invärtes (i form av tvättad 
svavelblomma) som laxermedel. (Ingår exempelvis i sammansatt lakrits-
pulver.) 

R å s p e t s g l a n s (Hepar antimon. crud.). En kemisk förening av 
svavel och antimon. Förekommer i naturen som mineral. Svavelantimons 
historia sträcker sig långt tillbaka. På flera ställen i gamla testamentet 
omnämnes det som smink för ögonbrynen. Såväl Dioscorides som Plinius 
förtälja om dess användning som utvärtes läkemedel. Användes ännu i 
veterinärmedicinen i blandning med andra läkemedel mot exempelvis 
kvarka. (Ingår för övrigt i Sven Samuelssons '"ädla hästepulver"). 

F e n u m g r e k u m , bockhornsfrö. Fröet av en ärtväxt, som växer i 
Medelhavsländerna. Drogen hade fordom vidsträckt användning. Bland 
kinesernas äldsta läkemedel finnes den upptagen som medel mot impotens. 
Plinius använde Fenum Grsecum i flera välluktande salvor. 1200-talets ara-
biska läkare lärde, att avkok på drogen krusar håret. "Ingiven framkallar 
den reglering, förbättrar lukten av andedräkten, svetten och överhuvudtaget 
alla avsöndringar. Den är mycket nyttig för bröstet och gör stämman klar, 
åstadkommer lättnad i astma och blåssjukdomar" (Sickenberger, Die ein-
fachen Arzneistoffe der Araber im 13. Jahrhunderte christlicher Zeitre-
chnung). Hos oss brukas den numera endast i djurmedicinen, ingår i en 
del gamla kvarkpulver av slemlösande medel. 

S a l p e t e r . Omtalas först av Geber (8:e århundradet). — Användes 
numera huvudsakligen i astmapulver. Vid förbränning bildas nämligen 
gaser, som kunna verka lindrande på bronkialastma. Användes förr myc-
ket invärtes som febernedsättande och urindrivande medel. 

L a g e r b ä r . Fick medicinsk användning först under 11- och 12-hundra-
talen som medel mot njursjukdomar. Har använts i folkmedicinen och 
den äldre veterinärmedicinen huvudsakligen utvärtes som hudretande me-
del och skydd mot flugor, invärtes som magstärkande och urindrivande 
medel. Ingick i Stockholmsfarmakopéns (1686) Unguentum nervinum, en 
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komposition med 25 beståndsdelar, bland dem lagerbär, en mängd retande 
kryddor, daggmaskolja, människofett, vildkattfett och hundfett. Senare 
uteslötos dock de nämnda fettarterna, och lagerbären ersattes med lager-
olja. 

E n b ä r . Under den klassiska forntiden voro våra enbär föga upp-
märksammade, Visserligen omnämnas enbär i såväl gamla testamentet 
som i skrifter av Hippocrates m. fl., men med tämligen stor säkerhet kan 
antagas, att de där åsyftade ej härstammade från vår en, utan från andra 
Juniperusarter. Däremot omtalas de i arbeten av senare romerska förfat-
tare, och under hela medeltiden voro de allmänt i bruk såsom läkemedel. 
Drogen verkar väderfördelande, magstärkande och urindrivande. Användes 
numera huvudsakligen i veterinärpraxis. 

C r e m o r t a r t a r i . Vinsten. Namnet härrör sig av att saltet av-
sätter sig som en fällning på kärlets väggar vid vinets jäsning (är nämligen 
svårlösligt i sprit). Vinsten var känd redan av de gamla grekerna och ro-
marna. Användes ännu som ett lättdiuretiskt och avförande medel. 

N a t r i u m s u l f a t . Glaubersalt. I Kina förekommande naturligt 
natriumsulfat var känt redan i 8:e århundradet av detta lands invånare. 
Med konst framställdes det först av Glauber genom upphettning av kok-
salt och svavelsyra. Han beskrev preparatet under namnet Sal mirabile, 
det underbara saltet, och anbefallde det ivrigt till in- och utvärtes bruk. 
En tacksam eftervärld kallade det Sal mirabile Glauberi, som förkortades 
till Sal Glauberi, Glaubers salt. Natriumsulfat användes numera endast 
invärtes som laxermedel. 

K u n g s l j u s b l o m m o r . Blomkronan av Verbascum thapsus och 
andra Verbascum-arter. Flera av södra Europas Verbascum-arter ha an-
vänts av de gamla läkarna. Kungsljusblomman verkar lindrande och slem-
lösande vid katarrer i slemhinnorna och ingår som beståndsdel i bröst-
teer. Användes numera sällan. Drogen finnes dock ännu upptagen i en 
del utländska farmakopéer. 

O r s t e n. En sorts kalksten. Namnet härrör av oran, en typisk raki-
tisk svinsjukdom. "Orsten kallas så, emedan man med honom botar svin 
för allt" (Linné, Stenriket). Oran ansågs förr bero på mask, varför man 
för att bota den tillgrep maskmedel. "Stöt twänne Gall-Äpplen, hälst tre, 
om kreaturen äro stora, helt fint till hvart Swin, samt litet sönderstött 
Ors ten" (Den sluge Gubben, 1790, medel mot dynt). Tack vare sin halt 
av s. k. bituminösa ämnen är orsten användbar även för detta ändamål, 
men dess verkliga medicinska värde beror på dess kalkhalt. Användes nu-
mera sällan. 

D r a k b l o d . Harts av en palmväxt, hemmahörande i Botre Indien, på 
Sundaöarna och Moluckerna. Namnet drakblod synes ha uppkommit, där-
igenom att det blodröda hartset ansetts ha varit blod av drakar. Anses 
verka adstringerande och användes fordom mot blodets sjukdomar, blodiga 
uttömningar o. d. 
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Ur det forna nybyggarlivet I 
Västerbotten och Lappland 

Föredrag i Västerbottens Gille i Stockholm 
den 21 september 1935 

H v P r o f e s s o r H E R M A N GEIJER, U p p s a l a 

Ordet n y b y g g a r e har en hemvan klang, särskilt i Sveri-
ges nordligaste landskap. De föreställningar, som detta ord 

framkallar, torde för oss och våra samtida i regel vara utgestal-
tade mot en nordsvensk bakgrund. Vi föreställa oss visserligen 
denna bakgrund ej alldeles likadan som i våra dar utan något 
ålderdomligare, men det är dock ägnat att slå oss som något 
överraskande, om vi vid närmare eftersinnande finna såväl bak-
grunden som mannen, nybyggaren som människotyp betraktad, 
märkvärdigt lik sig under skilda tider. Det var i g rund och 
botten samma scen, samma sak, som upprepades, när under 
1800-talet nybyggare sökte sig fram i obygden och därför togo 
upp av ris och rot, som det heter, sina första åkertegar, jämfört 
med vad som skedde när många hundra och tusen år t idigare 
nybyggare sökte sig f ram i Västerbottens då ännu glest befol-
kade eller öde kusttrakter. Med ett nu aktuellt ord skulle vi 
kunna kalla vad som skedde kolonisation. Våra norrländska 
nybyggare voro kolonister, som sökte sina nya hemvist inom 
det egna rikets gränser, fastän i en ödemark. Kolonisten sökte 
sig bort från en bygd, en omgivning, en stuga, som blivit ho-
nom för t rång och mötte där han t rängde fram en natur, som 
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ända till hans ankomst bevarat en forntida för att ej säga ur-
tida prägel, den av människans ständiga närvaro ännu ej på-
verkade naturens ödemarksprägel. 

Norr lands, Finlands och Estlands kuster te sig till större eller 
mindre delar som svenska kolonisationsbygder, vilkas traditioner 
och dialekter tyda på gammalt, g rundläggande sammanhang 
med de centralsvenska landskapen och särskilt dessa landskaps 
kustbygder. Östersjön och Bottniska viken ha härvid utgjort en 
spridningsfaktor, som på samma gång varit en sammanhållan-
de faktor. I kustdialekterna från Karlskrona upp till Kalix träf-
fa vi en del ord, som saknas eller blivit annor lunda utvecklade 
eller ersatts av andra ord, när man från kusten går ett stycke 
inåt landet. I Roslagen till exempel möter åtskilligt, som känne-
tecknar denna landsdel i motsättning mot längre från havet lig-
gande delar av landskapet Uppland och detta ej blott i f råga 
om dialektens ordförråd eller uttal, utan jämväl i f råga om 
andra sidor av det gamla folklivet. Med någon förenkling kan 
man säga att Roslagen bildar en motsättning mot Uppsala län 
eller — vilket i huvudsak sett går ut på detsamma — det gamla 
Attundaland, kustlandet, står mot det gamla Tiundaland, kärnan 
av Uppland. Attundalands språkliga kännetecken återfinnas 
till väsentlig del i Södertörn och längre söderut. De återfinnas 
också, fast s tundom blott intermittent, nor ru t vid Bottniska vi-
kens kuster. Emellertid är i Norr land skillnaden mellan inland 
och kustland väsentligt mindre än söderut. I stället framträder 
i Norr land ett annat typiskt spridningsfenomen: från Norrlands-
kusten ha en mängd karakteristika spritt sig inåt landet i nära 
anslutning till älvarna eller som det här ofta heter: åarna. 

Det finns en för ett par år sedan tryckt, men långt tidigare 
skriven, populärt hållen kulturhistorisk skildring från Norr-
landskusten, varigenom en intressant belysning vinnes över kust-
samfärdselns betydelse för ett par hundra år sedan och tidiga-
re, liksom jämväl över den roll kuststäderna och marknaderna 
spelat som spridare av kulturinflytelser söderifrån, nämligen Jo-
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han Nordlanders bok Korsmässmarknaden, nummer 11 av hans 
Norrländska samlingar. Till denna marknad, som hölls vid 
korsmässan den 14 september på samma plats, där småningom 
staden Härnösand växte upp, infunno sig skepp f rån särskilda 
hamnar vid Bottniska viken och även något längre söderut, sär-
skilt Stockholm och vissa mälarstäder, till vilka Uppsala räkna-
des — båda hamnarna varifrån skepp f ingo avgå till korsmäss-
marknaden och antalet skepp från varje hamn var noga före-
skrivet — och dit samlades också allmoge från ådalarne och 
från bygderna "nolaskogs" i Ångermanland. 

De årliga marknadsresorna och förbindelserna mellan allmo-
gen från Ångermanland och "bottenkarlarne", d. v. s. väster-
bottningar , norrbot tn ingar och österboitningar ävensom borga-
re från Gävle, Åbo, Stockholm o. s. v. b idrog ej blott till om-
sättning av varor och pengar och spridning av kulturinflytelser: 
även folket självt spreds och blandades i sammanhang med han-
dels- och marknadsförbindelserna. Allmogesöner och döttrar 
togo tjänst hos borgare i staden Härnösand eller i Gävle (vilket 
synes ha varit vanligt) eller i Stockholm och vände i många 
fall tillbaka till hemorten, men ej för att stanna på fäderne-
torvan utan för att söka sig nya boplatser på ännu obruten 
mark, där en ung man kunde finna utkomst för sig och den fa-
milj han ville stifta. Borgare, som från främmande hamnar år-
ligen seglade till marknaden, s logo sig s tundom själva ned året 
runt på marknadsplatsen eller i dess närhet eller läto en son 
eller en dräng göra det, och på dylikt sätt kommo Gävleborgare 
att bilda en inflytelserik s tamtrupp i Härnösands befolkning, 
en art koloni det också. Fisket föranledde också kolonibild-
ningar. Gävleborgare, som årligen besökte Ulvö hamn, bildade 
ett starkt inslag i det samhälle, som uppväxte ur fiskläget, och 
på liknande sätt i flera fall, därvid de inslag i de uppväxande 
samhällenas befolkning, som kommo från bondebefolkningen, ej 
får förbises. Långt upp i ådalarna, såsom i Resele, hade man 
del av havsfisket. De ur fisklägen och marknadsplatser upp-
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växande kuststäderna f ingo en biandbefolkning och ett bland-
språk, vari än i dag Gävleinslaget stundom är märkbart. 

Folkblandning är karakteristisk för kolonisationsbygder hos 
oss liksom på andra håll. Denna blandning beror ej blott på 
sammanströmmande av folk med skilt geografiskt u rsprung; 
även ståndscirkulationen — som över huvud taget förefaller ha 
gjort sig starkt gällande i Norr land — spelar härvid en stor 
roll. Allmänt bekanta äro åtskilliga exempel på hurusom begå-
vade och energiska söner, u tgångna ur en bondes eller en ny-
byggares stuga, arbetat sig upp som präster, som ämbetsmän 
eller annars. Mindre observerat är det motsatta förhållandet: 
hurusom många ur de norrländska präs tgårdarna utgångna sö-
ner blivit bönder eller nybyggare, hurusom många prästdöt trar 
gift in sig i bonde- eller nybyggarsläkter, vilket ofta inneburit att 
gifta in sig i en närskyld familj. Petrus Lgestadius har i sin jour-
nal över av honom utförda resor i Lappmarken, ett nu hundra-
årigt arbete, som ännu kan läsas med största intresse, särskilt 
framhållit prästsönernas insats i de lappländska nybyggenas 
uppkomst. Han ser också häri en huvudsaklig anledning till 
att man i Lapplands nybyggartrakter hör det svenska språket 
talas i en form, som mer närmar sig herrskapens och böckernas 
språkform än kustsocknarnas gamla bondmål. 

En särskild s tröm av kolonister och en särskild form av ny-
byggen kom med finnarne, som slogo sig ned här och där i 
skogarna, svedjande — under protester från den gamla svenska 
bondbefolkningen, som ej ville lida intrång på sina skogar. 
Anspråken på utrymme voro å ömse sidor mycket stora. Som 
en annan särskild form av kolonisation kan man i flera fall be-
trakta gruvföretagen, begynnande för Övre Norr lands del med 
Nasaf jä l lsanläggningarna på 1630-talet, samt de bruk som an-
lades i Västerbotten och Ångermanland med Graninge, anlagt 
1673 nära Ångermanlands gräns mot Jämtland, som en första 
förebild. 

Den urgamla svenska bondekolonisationen fortgick emellertid 
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i sin art spridande sig allt längre inåt landet i riktning från 
kusten mot fjällen. Under förra delen av 1700-talet tog denna 
kolonisation särskild fart i Lappland, och under loppet av ett 
och ett halvt å rhundrade spredo sig nybyggare, kommande från 
skilda håll, över mycket stora delar av detta landskaps område. En 
så sentida kolonisation av sådan omfattning har vårt land ej sett 
motstycke till. Vända vi oss till andra länder, där större koloni-
sationer under sen tid försiggått , ha förhållandena legat ganska 
annor lunda till än hos oss. Så i f råga om den stora kolonisa-
tionsverksamhet, som bedrivits i Preussens östra delar i syfte att 
utbreda tysk befolkning inom områden med gammal slavisk be-
folkning, en verksamhet som fortgåt t f rån tidig medeltid fram 
till senaste tid. Men dessa tyska kolonister kommo ej som våra 
Lapplandskolonister till en ödemark i yttersta utkanten av vad 
som alls kan odlas. I så måtto voro dock förhållandena likarta-
de, som kolonisationen både i vårt lands norra delar och Tysk-
lands östra delar skedde i anslutning till vad som tidigare var 
bebyggt av det egna folket. Både Norrlandskolonisationen och 
den östtyska kolonisationen innebar ett genom århundraden fort-
gående framträngande. Den ålderdomlighet i kolonisations-
sättet, som kan väntas som en naturl ig sak under sådana för-
hållanden, var emellertid utan tvivel i ojämförligt högre g rad 
till f innandes på svensk sida. Här möta vi verkligen vad man 
kunde frestas kalla för en urnordisk fornvärld, när vi taga våra 
nybyggares f ramträngande i närmare betraktande. 

Vilka voro våra nybyggare? Vilka motiv drevo dem att söka 
nya boplatser i dessa öde nejder? Hurudant var det liv, som 
levdes i nybyggena? 

I de allra flesta fall kommo de f rån närmast belägna, redan 
bebyggda nejder. Som ett exempel skall jag i korthet berätta 
om grundandet av Kroksjöns nybygge i Vilhelmina för omkring 
100 år sedan. 

Johan Olof Johansson Edman t jänade d räng hos sin farbror , 
den välbärgade bonden Daniel Johansson Edman i Löfnäs vid 
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södra stranden av Malgomajsjön. Johan Olof var i beråd att 
gifta sig med en nybyggares dotter, Anna Sara Karlsdotter från 
Stornäs. Han såg sig om efter ett ställe, där ett krononybygge 
kunde upptagas samt stannade i sitt val vid Kroksjön, ej fullt en 
mil nordväst om Löfnäs. Hos Konungens Befallningshavande 
sökte han och fick rätt att där anlägga ett nybygge, varför 
gårdsställe och åkerodlingsland utsynades åt honom på några 
släta backar vid nor ra sidan av Kroksjön. Men odisponerade 
slåtteslägenheter funnos ej att uppvisa omkring Kroksjön eller i 
närheten av det utsynade gårdsstället — alla sådana, som fun-
nos i närheten, voro redan utsynade för nybyggarne i Löfnäs 
med undantag av en enda myr nedanför Hundbenberget 1 ) , som 
åborna i Löfnäs hade glömt att låta utsyna åt sig. Johan Olof 
måste därför uppvisa slåtteslägenheter på stort avstånd från den 
blivande bostaden (tre kvarts- eller en hel mil). Åboarna i Löf-
näs upptändes emellertid av stor vrede mot Johan Olof för hans 
tilltag att anlägga ett nybygge så nära dem. Han vågade därför 
inte bör ja upparbeta nybygget. Det enda han uträttade var att 
han fällde en mindre gran, kvistade av den och barkade tre rän-
der utefter stammen och reste upp den mot en annan gran. Ny-
byggesrätten sålde han till en dalkarl, Anders Bergelsson, som 
flyttade hit f rån det nybygge han börja t upparbeta i Heligfjäll, 
som även det låg obekvämt till. Anders grep sig an arbetet med 
all flit, men hela hans tid som nybyggare förblev tungsam, då 
han hade svagt stöd av de avlägsna och dåliga slåtteslägenhe-
terna och ej heller hade han nog stöd av fisket, ty Kroksjön vi-
sade sig vara fiskfattig. Anders var full av vidskepelse, men 
han var dock tillika en gudfruktig man, som varje söndag läste 
högt ur postillan för sitt husfolk och andra, men då hans språk 
var en blandning av Moramål, Tåsjömål och Vilhelminamål var 
det ej lätt att förstå vad han läste. Fattig liksom han var hans 
son och efterträdare på Kroksjön, Mats Andersson, ehuru en 

*) Namnet därav att en av lappen Durpiks renhundar där fastnat i en 
bergsskreva och brutit benet. 
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ovanligt kunnig och duglig man. Han var den första i trakten 
som höll sig med tidning. Han var den, som satte upp inlagor 
och brev åt alla i trakten. Först sonsonen Mats Matsson upp-
arbetade sin hälft av hemmanet så att det blev jämngott med de 
bättre hemmanen i trakten. 

Flistorien är typisk för nybyggarlivet. Det var i detta fall 
liksom mycket ofta annars en ung mans och kvinnas strävan att 
oberoende av andra skaffa sig ett eget hem för att där kunna 
leva i äktenskap med varandra, som var drivkraften, när de sökte 
sig ut i obruten mark. De mötte genast ogenhet och avund-
sjuka från deras sida, som redan förut hunnit få alla de bästa 
slåtteslägenheterna insynade åt sig och lämnat endast de sämsta 
och avlägsnaste odisponerade, men ej på dessa tålde en "gran-
ne". Att denne nykomling var en nära f rände gjorde ej saken 
bättre. Uppgivandet av försöket, när det visade sig för svårt, 
upprepade anläggningsförsök på olika ställen, den långa kam-
pen mot fattigdomen och äntligen f ramgång — allt är typiskt. 
Men när ti l ldrog sig denna kolonisationshistoria i Kroksjön? 
Varför har intet årtal nämnts? Vilken är källan för en dylik 
skildring, där mycket saknas, som vanliga historiska källor bru-
ka innehålla, men där å andra sidan finns en så överskådlig 
skildring av dalkarlen Anders Bergelsson, hans flit, hans ar-
mod, hans vidskepelse, hans gudsfruktan och till och med hans 
uttal? 

Källan är d e n m u n t l i g a t r a d i t i o n e n i o r t e n , i 
detta fall utan stöd i någon som helst skriftlig källa. Alla gamla 
gårdshandl ingar i Kroksjön äro förlorade. Den muntliga tradi-
tionen, som här endast återgivits i sammandrag — den innefat-
tar i själva verket långt mera enskildheter såsom namnen på ett 
tiotal vid anläggningssynen uppvisade slåttesängar m. m. — före-
ligger upptecknad av en son av svenska nybyggarsläkter i Lapp-
land, Olof Petter Pettersson, född i byn Löfnäs 1859, folkskollä-
rare, efter pensionsålderns inträde helt ägnade sig åt utforsk-
ningen av hembygdens historia, traditioner och dialekt. Ett av 
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hans manuskript, varur ovanstående uppgifter f rån Kroksjön 
hämtats, "Gamla byar", skrivet 1926—1928 och liksom hans 
flesta andra manuskript befintligt på Landsmålsarkivet i Upp-
sala, u tgör en framställning av alla Vilhelmina sockens omkring 
160 nybyggens uppkomst och deras utveckling till hemman och 
byar. Skildringen väsentligen grundad på den muntliga tradi-
tionen, förbunden med efterforskningar i sådana handl ingar som 
Konungens Befallningshavandes utslag, varigenom rätt till an-
läggande av krononybyggen beviljats, protokoll över anlägg-
ningssyner, ägo- och husesyner, av- och tillträdessyner, tilläggs-
syner, födorådskontakt o. s. v. Dessa handl ingar har dock för-
fattaren ej haft tillfälle att anlita mera än i den mån de funnits 
bevarade i gårdarna . Såväl gårdshandl ingar som muntliga tra-
ditioner synas emellertid ha i Vilhelmina bevarats i mer än van-
lig utsträckning, tydligen vittnande om minnesgodhet och om 
sinne för både det historiskt givna och det personligt karakte-
ristiska. Men liksom annars är traditionen även här stadd i upp-
lösning, och det har varit i sista stunden det uppteckningsarbete 
utförts som utgör en huvudbeståndsdel i O. P. Petterssons nyss-
nämnda manuskript "Gamla byar" . 

Naturligtvis kan ej detta arbete ensamt ge en uttömmande bild 
av det forna nybyggarlivet, men det är dock den mångsidigaste 
källan för kännedomen om nybyggarna och deras liv, som gives 
för någon del av hela vårt land. J ag begränsar mig för åter-
stoden av denna min lilla framställning helt till vad som där 
meddelats och avser blott att ge några prov därpå. Ehuru O. 
P. Petterssons framställning endast ägnats åt Vilhelmina, torde 
den dock vara representativ för norrländsk kolonisation även i 
övrigt, särskilt för Västerbotten, där säkerligen motsvarande 
öden och scener förekommit något eller några århundraden 
tidigare. 

Vad som ovan anfördes kan, starkt sammandraget som det är, 
ej ge någon tillfredsställande föreställning om hur nybyggarbe-
folkningen själv berättat sina traditioner om bosättningens för-

158 



sta begynnelser och senare öden. För att med åtminstone något 
exempel belysa traditionens egenart, sådan den framträder i O. 
P. Petterssons egen återgivning, som redan den torde vara starkt 
sammandragen, men som dock tydligen i enskildheter direkt byg-
ger på berättarnes egna ord, vill jag ur redogörelsen för nybyg-
garhemmet Liden, mera bekant under namnet Simaskalet, vid Skik-
kissjöns 1 ) sydöstra ände, anföra följande berättelse om hur tjuv-
skytten Noak sökte sig ett nytt hem längre bor t i fjälltrakten: 

" P å den gamla, i ödesmål lagda gårdstomten i Simaskalet 
bodde under lång tid såsom backstugusittare en son till Abra-
ham Ersson i Vikennäs. Hans namn var Noak Axel Abrahams-
son och hans hustru hette Kajsa Johanna Johansdotter . Noak 
och hans hustru hade tre söner: Jonas Erik, Johan Axel och 
Abraham Petter, samt flera döttrar . I Noaks hem rådde hård, 
tryckande fattigdom. I sin nöd att anskaffa underhåll åt sig och 
de sina, föll Noak för frestelsen att olovligen skjuta renar. 
Länge hyste lapparna misstankar mot honom, och till slut f ingo 
de klara bevis mot honom och nu dömdes han till straff. Efter 
återkomsten från straffarbetet voro såväl lapparna som folket i 
grannbyarne högeligen misstänksamma och fientligt stämda mot 
Noak, och han fick det hädanefter än svårare att draga sig fram. 
Nu fattade Noak ett djärvt beslut: han ville flytta f rån Simaskalet 
till en avlägsen enslig plats långt inne bland fjällen, där inga 
g ranna r fanns nära, vilka kunde oroa honom. Så snart snön 
hade tinat av marken och s jöarna blevo farbara med båt, begav 
sig Noak ut att se sig för, varest han skulle slå sig ned. Lång 
tid var han ej borta , och när han hade återkommit, samlade han 
och hus t run de få och enkla bohagst ingen i bördor , satte de 
minsta barnen på dessa, ledde med ett pa r kor och vandrade i 
väg uppåt till Dikanäs och Henriksfjäll, tog vägen därifrån ge-
nom dalen mellan Grönfjället och Södra Gardfjället och upp-
nådde östra änden av den stora Virissjön, efter vars nor ra 
strand de färdades, till dess de kommo till en med grov fjäll-

uttalas med hårt k. 
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björk beväxt södersluttning mot sjön vid östra änden av stora 
Virisfjället. Här skyndade Noak att timra upp en ytterst liten 
stuga av björkstockar i vilken familjen fick krypa in och taga 
bostad och hem. Därjämte reste Noak upp stockar och täckte 
över dem med mossa, näver och torvor och fick sig hus åt kor-
na. Utav en lapp i närheten, kunde han förvärva sig en båt, 
och med de få nät, han hade burit med vid flyttningen fångade 
han stor, fet röding och bör t ing och till denna hade man mjölk 
att äta. Nu var Noak med familj i det nya hemmet vid den 
stora fjällsjön ej långt från gränsen mot Norge. Åt alla håll 
utom mot sydväst hade man höga fjäll och här var nu familjen 
lämnad åt eget öde och egen förmåga att reda sig bäst den kun-
de. Till närmaste g ranna r räknade man vägens längd i miltal. 
Men på fjällsluttningen och på myrarna i närheten växte ym-
nigt av gräs, så att Noak och hustrun kunde på kort tid samla, 
vad de behövde till föda för vintern åt sina kor och därtill fånga 
något fisk för vintern. 

Ryktet spred sig bland lapparna i trakten runt om, att Noak 
var i färd med att ordna sig ett hem vid Virisen och detta rykte 
väckte både harm och rädsla Ett antal lappgubbar samlades 
och tågade till Noaks hem och tillsade honom strängeligen, att 
han utan vidare skulle draga sina färde från trakten och aldrig 
mer visa sig där. Men Noak bör jade föreställa lapparna sin 
nöd och bedja dem om överseende och hjälp och slutade med 
att avlägga ett heligt löfte, att han hädanefter aldrig skulle olov-
ligen taga någon ren ej heller något annat vare sig av lapparna 
eller av någon annan människa. När lapparna hörde detta, 
mildrades deras sinne, och de lovade honom sitta, där han hade 
börja t bygga, så länge han höll sitt löfte, och Noak och lappar-
na skildes från varandra som vänner och vänskapen dessa par-
ter emellan, har bestått allt framgent. Noak lever än, 95 år 
gammal, och han har till punkt och pricka hållit det löfte han 
givit lapparna, och hans söner ha förvärvat aktning såsom är-
liga och redliga män. 
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En hård tillvaro blev det iör Noak och hans familj i den lilla 
fjällstugan, isynnerhet under vintern, då f jäl ls tormarna hopade 
snödrivor över och omkring de små husen, så att man endast 
med stor möda kunde arbeta sig fram till det lilla fähuset, ved-
högen och vattenkällan och under ovädersdagarna kunde intet 
hemförskaffas ur skogen. En sällsynt händelse var, att något 
f rämmande ansikte tittade in i Noaks lilla stuga. Därinne hade 
man en stor spis av skifferhällar, på vilken en stor brasa av ny-
huggen och nykluven halvtorr, näverrik, grov fjällbjörk flamma-
de, kolade eller pyrde. Varken ljus eller lampa lyste den tiden i 
stugan. En stor bred säng hade Noak inrättat därinne. I den 
lågo far och mor och de minsta barnen. De övriga barnen lågo 
på golvet på ett renskinn med en gammal fäll över sig. 

Vintertiden fick Noak dela sina dagar till att d raga hem hö 
och ved f rån skogen och att sätta ut snaror i de björkbeväxta 
fjälldalarna åt r iporna, vilka lyckligtvis hade sitt tillhåll i trak-
ten uti oräkneliga skaror, och att sätta ut en och annan sax åt 
viträvarna, vilka vid den tiden hade sina kulor på otaliga stäl-
len i fjällsluttningarna. Ofta strövade Noak dagen i ända på 
skidor och med sin lilla lodbössa i handen uppe på de skog-
lösa fjällen för att komma i tillfälle att nedlägga r ipor. När han 
hade lyckats få samman så många ripor, ett 40—50-tal, att de 
utgjorde en duktig mansbörda, s toppade han fåglarna i en strig-
säck och knöt fässlor på denna eller band den i mesen, ställde 
sig på skidorna, tog bördan på ryggen och skidade iväg över 
Virisfjället, Lövfjället, Björkvattnet och Björkfjället ner till kyrk-
platsen i Tärna för att där sälja r iporna. Anträffade han icke 
handelsmännen på detta ställe, fick han färdas ett par mil längre 
upp till Björkfors, där han fick sälja sina r ipor för 8 till 12 skil-
ling stycket i utbyte mot norskt grynmjöl, salt och något litet 
kaffe. Sedan hade han att vända åter samma väg, han kommit 
med mjölbördan, saltet och vad annat smått, han kunde haft råd 
att köpa. 

Någon vinter kunde det hända, att r iporna voro som bort-
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blåsta ur fjällen och under en sådan vinter var det också sällsynt 
att man fick fisk på de ståndkrokar, man hade ute vid lämpliga 
ställen på sjön. En sådan vinter hade inträffat. Det var under 
värsta svartvintern f rampå nyåret. Korna i ladugården lämna-
de blott en liten droppe mjölk och fisken från sommaren var 
slut. Noak skidade i fjällen dagarna i ända men kom tomhänt 
hem från skogen. Det såg ej bättre ut än att Virisfolket skulle 
få svälta ihjäl. Hustrun grät , barnen voro blå och uthungrade 
och Noak låg tung och hjälplös och ralades i sängen. Vad 
skulle han ta sig till? Ingen utväg till hjälp tycktes stå honom 
öppen. Men när morgonen kom, hade han lyckats skaka av sig 
dåsigheten. En kall dag var det med brännande kallblåst f rån 
fjällvidderna. När det blev ljus dag, tog Noak säcken på ryg-
gen, kastade lodbössan över denna på ryggen, band på skidorna 
och skjutsade i väg utöver liden nedåt sjön. Om vart han äm-
nade sig hade han icke sagt ett ord. 

Vid denna tid bodde såsom åbo i Henriksfjäll en man vid 
namn Nils Petter Andersson och hans hustru Ulrika Matsdot-
ter. Denne nybyggare hade lyckats arbeta sig upp till en väl-
bärgad ställning. Han hade i ladugården många kor och ett 
stort antal får, och dessa skötte Ulla så väl att de gåvo god av-
kastning, så att man där i gården hade överflöd av smör, ost, 
mesost och kött, men ej heller mjöl och bröd saknades, ty för 
Nils Petter i Lill Kittelsfjället lyckades det att under goda år få 
så mycket korn av åkern, att han kunde ha sådant i bespar, då 
svagåren inträffade. Både Nils Petter och Ulrika voro god-
hjärtade och välvilliga människor, hos vilka de utfattiga kunde 
erhålla hjälp, då nöden blev överhängande. Till Nils Petters 
gård kom Noak sakta skidande sent f rampå den iskalla stjärn-
ljusa kvällen och trädde in i stugan, hälsade och stannade vid 
dörren, såsom sedvänja och folkvett i trakten bjöd. "Men vad 
stackarn är du, Noak, ute och färdas så sent i detta förskräck-
liga kallväder. Kom fram till spiseln och sätt d ig!" uppmanade 
Ulla. Med vacklande steg gick Noak f ram och sjönk tung ned 
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på stolen. "Mur är det med dig? Är du alldeles uts juk?" frå-
gade husmodern. "Inte är jag precis sjuk", svarade Noak låg-
mält, "men jag har ej smakat matgrynet på tre dygn". Ulla fick 
bråttom med att rusta fram mat på bordet och bjuda Noak att 
slå sig ned vid detta. I den mån Noak hann med att taga för 
sig av brödet, smöret, osten och tätmjölken, vaknade livsandar-
na och talförmågan, så att han blev i stånd att berätta om huru 
bedrövligt de hade det i Virisen, där hustrun och barnen sutto 
och hade icke den minsta bit mat att sticka i munnen. Under 
natten fick Noak sova varmt under en långullfäll. På morgo-
nen vägde Nils Petter till ett pund kornmjöl åt Noak och Ulla 
letade f ram bröd, smör, ost och kött och stoppade i säcken åt 
honom, och så sade hon åt Noak: "Nu får du raska på, så att 
du hinner hem, innan käringen din och barnen ha hunnit svälta 
ihjäl!" Noak fann vägen hem icke hälften så lång som vägen 
bort . När Viris-hustrun såg allt som var i säcken, spred sig 
ett stort leende över hennes ansikte och barnen gav sig till att 
hoppa och dansa på golvet i den t rånga s tugan; det var länge 
sedan de hade g jor t så sist. 

När Noaks söner hade växt upp, blevo de två äldsta starka, 
synnerligen duktiga karlar, en tredje var något svagare. Söner-
na drevo fattigdomen och nöden ur Noaks hus. Alla tre voro 
jägare till liv och tröja. Vintern igenom lågo de i fjällen på 
jakt efter r ipor, rävar och andra djur , om sommaren drevo de 
givande fiske, ty nu hade man kunnat skaffa åt sig dugliga fisk-
redskap och goda båtar och nu bärgade man så mycket hö, att 
man kunde underhålla hästar och många kor och ett stort antal 
får och av jorden fick man potatis. Men sönernas jaktfärder var 
ingen dans på rosor . En man i Rönnbäck vid namn Fredrik 
Kristian hade en vinter bott tillsamman med Noakssönerna i en 
lappkåta i en fjälldal inne i fjällvidderna, där alla fyra männen 
idkade jakt. Han berättade om Noakssönernas sätt att leva. 
Hela deras utrustning bestod av en stor mjölpåse och en mindre 
påse salt samt jakttillbehör. Så snart det bör jade lysa av da-
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gen på morgonen begåvo sig de tre unga männen ut i fjällvid-
den. Intet annat hade de med än bössan och kruttygen, yxan 
och en mängd r ipsnaror av tråd i fickorna. Sedan det hade 
blivit mörkt om kvällen, kommo de åter till kåtan med en knip-
pa fåglar i ena handen, vadmalskläderna väl inpyrda av snö och 
med isklumpar i skobandtofsarna. Sedan de hade fällt ett pa r 
grova fjällbjörkar, släpat f ram stockarna till kåtadörren, huggit 
och kluvit stockarna till ved och kastat in denna i kåtan till 
kvällsved, tog en av dem järngrytan ut ur kåtan, fyllde den med 
snö och satte den över elden, varefter man satte sig omkring 
brasan. När det vart vatten i grytan, tog man sleven och drack 
ett par skopor vatten var och fyllde därpå mera snö i grytan, 
och kastade dit en näve salt. När vattnet kokade smältade man 
i mjöl och lyftade av grytan och satte den på rismattan i kåtan. 
Skedarne kommo nu fram och de tre männen åto den varma vat-
tenvällingen så länge något fanns att taga i grytan. Den var-
ma vällingen verkade sövande. Karlarna vältrade åt var sitt 
håll omkring grytan och i nästa ögonblick sovo de alla som stoc-
kar och stördes på intet vis av det, som Fredrik Kristian kunde 
ha för sig i kåtan. Under natten blev det så kallt i kåtan att 
det knäppte i kåtavirket, men de tre bröderna sovo i djup ro, 
under det att Fredrik Kristian låg och huttrade av köld, änskönt 
att han hade ett täcke över sig. När morgonen kom och brö-
derna skulle resa sig, hände det att deras kläder voro fastfrusna 
i rismattan. Åter fyllde de på morgonen grytan med snö och 
kokade välling och åt den tom, varefter de stego på skidorna 
och gåvo sig av in bland fjällen för att på kvällen komma åter 
och tillbringa kvällen och natten på samma sätt ånyo. Så fort-
satte de, till dess att de hade fångat så många ripor, att de hade 
börda att bära alla tre och då vände de åter till hemmet, friska 
och starka. 

Sönerna förde fram timmer f rån barrskogen i Björkvattsdalen 
och byggde upp två gårdar i Virisen. Inga stora hus byggde 
de, men de gjorde dem varma och av tillräckligt utrymme i kök 
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och kamrar, och de två äldsta sönerna delade lägenheten, som 
längre f ram blev hemman, mellan sig. Den äldsta sonen blev 
med tiden en välbärgad man, den andra med anhör iga ha ej be-
hövt lida brist. Virisfolket har hållit sig med t idningar och 
skrivit efter böcker och gjor t sig ganska väl hemmastadda med 
förhållanden både i hemsocknen och ute i världen. 

För lång tid tillbaka dog gamla Noaks hustru bort , glad och 
väl nöjd med de öden, som hade mött henne i världen, både de 
mörka och de mindre mörka. 

Gamle Noak fick med tiden anseende såsom en man, den där 
hade kunskap i var jehanda hemlighetsfulla och förborgade sa-
ker, och de ha ej varit få, vilka hava besökt honom för att av 
honom få smörjn ing till bot för engelska sjukan hos deras barn , 
eller för att få medikamenter mot utslag på kroppen eller andra 
åkommor." 

Berättelsen om Noak, som i sin nöd tjuvskjutit lapparnes re-
nar, och därför först ses med oblida ögon, när han slår sig 
ned i deras grannskap, är ett exempel på de berör ingar , fient-
liga såväl som vänskapliga, vilka från urminnes tid ägt rum 
mellan nybyggarna och de lappar, de funno före sig i ödemar-
ken. Utan tvivel har nybyggarnes f ramträngande ej sällan ägt 
rum på ett sätt, som ej utan skäl kunnat väcka lappens miss-
nöje. I Vilhelmina kyrka eller under äldre tid i Åsele kyrka ha r 
pålysts att anläggningssyn skall förrättas, och den äger rum 
utan att lappen infinner sig för att bevaka sina intressen, ty lap-
pen har ej nåtts av kungörelsen och han förstod sig under äldre 
tider ej på dessa syner, liksom han ej heller förstod sig på att 
överklaga vad han fann vara intrång i sina intressen eller över-
våld. Han tillgrep stundom det primitiva hämndmedlet: dråpet, 
varom många dunkla traditioner finnas. Spänningen upplöses 
emellertid ofta i frid. J ag anför ur redogörelsen för nybygget 
Norrvik (på gränsen mellan Vilhelmina och Lycksele) föl jande: 

"Vid Arasjöarna inom Mårdsjö lappskatteland skall under 

165 



tiden för nybyggarnas inträngande till Vilhelminatrakten hava 
bott grymma och patriotiska lappar, vilka skola hava hållit nog-
grann uppsikt över de dat jar d. v. s. svenskar, som kommo till 
trakten, att dessa icke togo sig för att där försöka anlägga hem 
åt sig i ett nybygge. Sägnen berättar att till Stor Arasjön kom 
en svensk man, som såg sig om i trakten. Lapparna fattade 
genast misstankar mot honom, att han där ämnade inrätta ett 
nybygge. Med anledning därav överföllo de mannen och slogo 
honom till döds. Hans kropp förde de till en holme i Arasjön, 
där de lade ned den döde i jorden och murade tillsamman ett 
stenröse på hans grav. Om händelsen höllo de tyst, men längre 
fram i tiden berättade gamla lappar om vad deras förfäder hade 
tagit sig till för att skydda sitt land mot obehöriga inkräktare. 

Till en by inom Fredrika socken helt nära gränsen mot Björ-
na socken brukade lapparna från Arasjötrakten komma med sina 
renar under höstvintern och vid byn stannade de sedan under 
en dryg del av vintern. Under tiden närmast före 1820 levde 
där i byn en dräng, som hette Johan Larsson med sin hustru, 
Sigrid Kristoffersdotter. Dessa voro alldeles nygifta. Jan 
Larsson och hans hustru kom i livlig berör ing med lapparna, 
och drängen hjälpte dem med renvården och på många andra 
sätt och kom därigenom i stort förtroende hos dessa. De tyckte 
så bra om Jan Larsson, att de uppmanade honom att komma 
och sätta sig ned på ett nybygge vid Arasjön och berättade för 
honom om hur övermåttans rika Arasjöarne voro på fisk och 
huru rikligt det fanns av slåttermyrar och röjningsland i trakten 
av dessa sjöar. J an Larsson och hans hustru litade på lappar-
nas tal och beslöto att vandra upp till de stora s jöarna på Stöt-
tingsfjället för att invid dem upparbeta (ett) hemman åt sig. Un-
der sommaren 1819 vandrade de två i väg mot fjälltrakten. Allt 
vad de ägde bu ro de med sig i bördor på ryggarna . Uti en by 
i Lycksele köpte de sig två kor och ett par får och med dessa 
kreatur i repen fortsatte de vandringen och kommo slutligen 
fram till nor ra stranden av Stor Arasjön, där de nu skulle stan-
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na för att se sig för. Jan Larsson bör jade hugga undan kvistar 
av några granar , under vilkas grenar han och hans hustru och 
husdjuren skulle få tak över huvudet i första hand. Men yx-
huggen hade väckt lapparnas vid södra sidan av sjön uppmärk-
samhet, och de kommo roendes över sjön i hastig fart. Men då 
de närmade sig nor ra landet gledo båtarna fram helt sakta och 
höllo sig på mer än ett skotthålls avstånd från stranden. Ny-
byggarna på stranden sågo, att lapparna hade bössorna med i 
båtarna. J an Larsson ropade nu åt lapparna och hälsade dem. 
Lapparna uppgåvo höga rop och kommo hastigt mot stranden. 
De hade känt igen Jan Larssons röst och deras misstänksamhet 
var försvunnen. De togo Jan Larsson och Sigrid i båtarna och 
vände åter till lappvistet på södra sidan om sjön och där und-
fägnades främlingarna på bästa sätt med renmjölk, ost, torr t 
renkött och fisk, och lapparna inbjödo nybyggarna att bo i 
deras kåtor, till dess att de hade hunnit bygga sig hus på stäl-
let, där de ämnade sätta sig ned, och där i kåtorna bodde Jan 
Larsson och Sigrid hela första sommaren. Morgon och afton 
rodde de i en båt, som lapparna hade lånat dem, över till nor ra 
sidan och åter på kvällen. De utsågo åt sig ett gårdsställe och 
bör jade där hugga undan skogen och timra ett fähus, som till 
att bör ja med skulle vara bostad så väl för nybyggarna själva 
som för fåren och korna. Sigrid deltog i allt arbete med nästan lika 
stor kraft och fart som mannen. Jan Larsson hade burit med några 
nät, då han kom till Arasjön. Dessa satte han ut f rån sjöstran-
den, såsom han var van att gö ra i andra sjöar, men han fick 
just icke mycket på näten. En afton sade lappgubben, att Jan 
Larsson skulle få följa honom på sjön för att få lära sig, huru 
man skulle sätta ut näten i Arasjön för att få fisk på dem. Lap-
pen lade i båten icke endast näten utan därtill många stenar, 
större än en knytnäve, flera korta men tjocka träkubbar en bunt 
rep, varefter han rodde nästan mitt ut på sjön. I det nät, han 
ämnade lägga ut knöt han fast en sten i änden av nedre telnen 
och i övre telnen knöt han fast änden av ett rep och i övre änden 
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av detta knöt han fast en av t räkubbarna, varefter han lät nätet 
bör ja glida ur båten. Under det att nätet gled ut och han sakta 
rodde framåt, knöt han fast stenar i nedertelnen, och då hela nä-
tet var utlagt knöt han fast en stor sten i nedertelnen på nätänden, 
som ännu var kvar i båten, sedan fick nätet sjunka i blåa djupet. 
På detta sätt gick han tillväga till dess alla näten voro i sjön. 
Följande morgon fick både Jan Larsson och Sigrid följa med 
lappen på fisksjön. När de nu kommo ut på sjön, var det lätt 
att hitta näten, ty t räkubbarna, som flöto på vattnet, utvisade, 
varest näten lågo, och när de d rogo upp näten, så satt på des-
sa fisk vid fisk, och då alla näten voro upptagna, hade man så 
mycken fisk i båten, att den täckte över vrängerna. J an Larsson 
och Sigrid nyttjade hädanefter lapparnas konst att lägga ut nä-
ten, och fastän Jan Larsson var ägare till allenast ett fåtal nät, 
fiskade han så mycket att de hade nog av fisk för vintern. Men 
Jan Larsson hade nödgats förspilla några sommardagar på att 
fara till byar nere i Lycksele för att förskaffa sig bland annat 
salt, ty man kunde icke förmå sig till att behandla fisken, man 
fångade på samma sätt som lapparna behandla den, som de 
fingo. Innan hösten hade nybyggarna fähuset färdigt och på 
de frodiga myrarna, över vilken ingen lie förr hade gått allt 
ifrån skapelsedagen, slogo de och hässjade tillhopa tillräckligt 
vinterfoder för kreaturen. Senhösten var snart inne, snön bör-
jade falla, och s jöarna f röso till. Lapparna stjälpte upp sina 
båtar på stranden, slöto väl till sina härbärgen, reste stockar 
mot kåtadörrarna och begåvo sig med renar, hundar och ackjor 
på färd nedåt landet. Jan Larsson och Sigrid stodo ute på bac-
ken och åsågo lapparnas avfärd. Själva hade de att på tu man 
hand tillbringa den långa vinterns både klara och stormfyllda 
dagar i huset vid sjön och hjälpas åt att hålla modet uppe och 
bära bekymren. Till närmaste g rannar var deras väg milslång 
eller mer." 
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Från flera håll f innas uppgifter om att de svenska nybyggar-
na anlade skogseld för att renmossan skulle förstöras, så att 
lapparne ej skulle kunna komma till platsen med sina renar. Så 
skall ha skett inom det av lapparna s. k. Vackerlandet (Tjappies-
lanta) vid Marsvikberget på västra sidan om Marsåns utlopp 
i Malgomajsjön. Den nybyggare, som röjde för att grundläg-
ga nybygget Marsnäs, fann strax att han ej var den förste som 
byggt hus där. Han anträffade strax nor r om sin gårdstomt 
lämningar av en stuga, 6 meter lång, 3,6 meter bred, med grund-
mur av flata hällar, omgiven av uppskovlade mullbänkar, för-
multnade väggstockar, som föll o till stoft, då de vidrördes, och 
spår av en eldpall mitt på golvet i det större av de två rum, vari 
s tugan varit indelad. Denna stugulämning utplånades, när 
backen bröts upp till åkerteg. Men i närheten finnas två andra 
hustomter i behåll, i det ena fallet något större, i andra fallet 
något mindre än den; vars mått ovan nämndes. Det enda före-
mål, som fanns inom någon av dessa byggnadstomtningar , var 
en tunn täljyxa av järn, men denna är ej bevarad. Vidare fin-
nas inom "Vackerlandet" eller "Sagolandet" (Supstelanta), för 
att nu anföra ett annat lapskt namn från Marsviktrakten, en 
stor mängd fångstgropar , som anses vara äldre än nybyggar-
tiden och som lapparne med sina vanliga verktyg ej anses ha 
varit i stånd att åstadkomma. Vilka ha gjor t det? Vilka ha 
byggt husen? Ett par gamla lappar ha berättat som en sägen 
de hört av sina fäder, att "t jorie", d. v. s. fienderna ha haft bo-
stad i "Sagolandet" för länge sedan. En gång anföllo dessa 
" t jor ie" eller " rövare" en lappbuförning ute på Malgomajs is, 
s logo ihjäl alla lapparne, s toppade ned de döda i vakar, som 
de h ö g g o i isen och förde renarna och ackjorna till sin bostad 
på Malgomajs norra s t rand; varemot en annan gång lapparne 
lyckades fly över isen, som höll på att gå upp, så det endast var 
med nätt nöd lapparne kunde ta sig fram från isstycke till is-
stycke med renar och ackjor, under det att " t jorie", som voro 
mycket tunga och klumpiga, ej vågade ge sig ut på den bräck-
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liga isen. Gravhögar och fornfynd liksom även spår av hus 
eller fångstgropar tillskrivas av lapparna s tundom även deras 
mytiska jättar, stalofolket, som skall levat i urminnes forntid. 

Lappar och nybyggare kommo med tiden att blanda blod 
med varandra , ehuru från bådadera hållet ett oförsonligt ogil-
lande kunde möta dem, som ville ingå ett dylikt blandat äkten-
skap. Nils Larsson, son av den förmögne renlappen Lars Lars-
son, som under bör jan av 1800-talet brukade sitta på östra si-
dan av Gittsfjällandet, gick och friade på ortens vis, det vill säga 
med nattliga besök hos Laura, dotter av nybyggaren Sakarias 
Bång, då bosatt i Fjällboberg. Bång, som var kommen från 
Österbotten, hade t jänat som soldat i finska kriget och deltagit 
bland annat i en strid vid Virta bro, bekant genom Runebergs 
Sven Duva, för vilken Bång skall ha varit modellen. Den gamle 
stolte, fast mycket fattige Bång, och hans hustru, dotter av en 
officer, ville ej veta av en lapp som måg, och när Nils Larsson 
kom smygande lördagskvällarna för att besöka Laura, hände 
det att gamle Bång låg på lur och jagade i väg friaren med en 
bastant käpp. Tro ts motståndet blevo dock slutligen Nils Lars-
son och Laura Bång gifta, men till faderns kåta varken ville 
eller fick Nils komma med sin svenska hustru. När Sakarias 
Bång (som liksom så många andra nybyggare försökt sin lycka 
på flera ställen) lät utsyna åt sig ett nytt nybygge, sedermera 
kallat Bångnäs vid Vuollelite, infann sig Nils Larsson vid syne-
förrättningen och yrkade på att honom måtte tillerkännas ägan-
derätt till hälften uti det blivande nybygget, därvid åberopande 
det förhållandet, att de till nybygget utsynade ägorna lågo in-
om hans arvskatteland. Hans yrkande lämnades utan avseende. 
Senare ansökte Nils Larsson om rätt att anlägga ett nytt krono-
bygge, som efter åtskilliga motigheter, medförande flera års 
dröjsmål, beviljades honom vid det ställe, som härvid fick nam-
net Hällfors. Han hade emellertid intet handlag för jordbruk, 
ej heller var han duglig som timmerkarl. Därför måste han 
lega folk både för att bygga hus och röja åker och äng. Så 
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länge de renar han ärvt räckte, gick det för sig, men snart nog 
kom han i svårt betryck. Barnen måste ge sig ut till andra vid 
sex, sju års ålder för att bli först barnsytare, senare getare 
(vallhjon). Sedan de läst för prästen, blevo de d rängar och 
pigor och skola ha varit duktiga som sådana, så länge de stodo 
kvar under sina husbönders och matmödrars ledning, men när 
de gifte sig och skulle slå sig f ram på egen hand, skola flera av 
dem ha haft svårt att reda sig. Nils Larsson själv måste sälja 
Hällfors och han ha r på gamla dagar , då det bör jade bli van-
ligt att bönderna höllo sig med hästgetare, sommar efter som-
mar getat hästar och fann sig väl i denna sysselsättning, då 
han dag och natt fick vistas ute i skogarna med hästflocken. 
Han sparade ihop av vad han förtjänade, så att han hade för 
vintern vad han behövde. Hans hustru Laura gick i gå rdarna 
och kardade och spann. Hos oskylt folk fick hon slutligen dö. 

Laura Bång var, såsom i det föregående nämnts, både på 
fädernet och mödernet en dotter av andra bygder än den lapp-
mark, där hon föddes, levde och dog. Hon bildade alltså lik-
som flera andra av de nybyggare, vilkas öden här anför ts som 
exempel på vad kolonisterna hade att genomleva och hurudana 
de voro, ett undantag från det allmännaste förhållandet, som be-
stod i att de kommo från förhållandevis nära håll. De flesta 
nybyggare torde ha varit söner och döttrar av nybyggare, om 
också ej alltid närmaste led. De, som kommo från en något av-
lägsnare bondebygd, synas oftast ha varit ångermanlänningar . 
Bland folk från än avlägsnare nejder märkas särskilt flera dal-
karlar — den ovan omtalade Anders Bergelsson är ett exempel 
därpå. Bland de mera långväga främlingar, som blevo nybyg-
gare i Vilhelmina märkes även en ryss, av vars historia några 
d rag kunna anföras : 

"Abraham Filipsson, som nu (1824) hade blivit bonde i La-
tikberg, var född av äktryska föräldrar år 1784 i Moskwa. Hans 
fader var doktor därstädes och han skall hava varit en välaktad 
och förmögen man. När kriget mellan Ryssland och Sverige 
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utbröt 1808, blev Abraham Filipsson uttagen till soldat och 
sänd att kämpa mot svenskarna. Det säges, att även två hans 
bröder blevo ut tagna till soldater. När ryssarna gjorde sitt in-
fall i Umetrakten var Abraham Filipsson med. Vid striden på 
Röbäcksänget rymde han och bröderna f rån den ryska trupp-
styrkan och flydde in i Umeå stad, där de sällade sig till en 
ryssfientlig familj och av den blevo de tre desertörerna väl mot-
tagna och de blevo under det första dygnet i största hemlighet 
nedsänkta i en b runn och sedan väl dolda i huset hos sina gyn-
nare. Men sedan de ryska t rupperna hade lämnat trakten, sän-
des Abraham Filipsson till kronofogden i Lycksele, där han 
stannade såsom dräng några år och under åren lärde han sig 
tala god svenska. Men kronofogden önskade få honom gömd 
längre inåt landet och sände honom därför till pastor Olof Ersson 
Lindahl i Vilhelmina, och nu blev Ryss-Abram, såsom han all-
mänt kallades av befolkningen, dräng i prästgården. Vid samma 
tid t jänade Kristoffer Kristofferssons Susanna såsom piga i 
prästgården, och hur det nu gick omkring, så blevo Abraham och 
Susanna fästefolk och sammanvigdes till äkta makar år 1819 och 
erhöll Abraham genom sin hustru hemman i Latikberg. Abra-
ham Filipsson var liten och späd till växten, starkt mörkhyad 
och med mörka starkt glittrande ögon. Han var kvick och rör-
lig och häftigt uppbrusande. Det berättas, att då han kände 
sig uppretad mot Susanna, så förklarade han, att nu skulle han 
resa sina färde till Ryssland. " Ja , nog får du göra det", svara-
de Susanna, " jag skall rusta i ordning färdsäcken åt dig", och 
sedan lade hon i säcken underkläder och mat. Men när färd-
säcken stod redo för Abrahams räkning, var redan misstäm-
ningen bortblåst ur hans sinne, och han gav sig till att skratta och 
prata med Susanna på det allra vänligaste sätt. Abraham skall 
hava varit synnerligen rättvis i allt. Hörde han någon tala illa om 
och skvallra om någon frånvarande person, så brusade han upp i 
häftig vrede mot bakdantaren. Om sitt deltagande i kriget talade 
han ej gärna, men han sade, att han där "fått mycke frys, mycke 
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stryk och mycke svält". Han var synnerligen kunnig i att tvät-
ta, färga och stryka silkeschalar, bandmössor av sidentyg, band 
och annat, och han gjorde sin sak så väl, att det han behandla-
de blev såsom nytt. För denna hanterings skull kallade han sig 
Vaskersko. Man frågade Abraham Filipsson, huruvida han ej 
kände längtan att få återvända till Ryssland, men han svarade: 
"Till det landet vill jag aldrig mer komma, men nog önskar jag, 
att jag kunde få mitt fädernearv därifrån." 

Liksom ryssen ha naturligtvis även flera andra bland nybyg-
garna ofrivilligt kastats ur sin ursprungl iga omgivning och 
genom flerahanda yttre tillskyndelser slutligen kommit att ham-
na i detta nybyggarland. Somliga ha nog också haft det moti-
vet, när de begivit sig upp i obygden, att de velat leva i avskild-
het f rån människor och samhällen, vilkas närhet de fruktade eller 
avskydde. Även de, som ej direkt velat undfly den vanliga 
sammanlevnaden med folk i sin hembygd, ha väl, när de valde 
sina hemvist i lappmarken, ofta, drivits ej enbart av beräkning 
var de på ny, oupptagen mark bäst skulle kunna slå sig f ram 
med sina urgamla näringsfång, jakten, fisket, boskapen, en 
smula åkerbruk, allt drivet med metoder, som till stor del varit 
tusenåriga. Öde, men fria vidder, äventyr och oberoende av 
närståendes vilja och bygdelivets tryck — allt detta har i alla 
tider varit en av de starkaste drivkrafterna, när nybyggare 
vandrat ut hemifrån och trängt fram längs vattnen i skogsland-
skapet. 

De ovan anförda exemplen ha i flera fall givit en antydan om 
svårigheterna för folk, som ej redan i generationer härdats och 
anpassats till nybyggarens liv, att genomföra det krävande före-
tag, som anläggningen av ett nybygge var. Men vi ha också 
sett hur t rägen vinner och hurusom därvid mannen och kvin-
nan hjälpas åt. Ofta griper kvinnan vid behov in även i såda-
na sysslor, som betraktas som särskilt manliga, till och med i 
smide och i myrmalmens ti l lvaratagande och behandling. Bland 
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männen förekomma många med oroliga sinnen, svåra, att inord-
na i det liv, som nybygget krävde. I sådana fall hängde fram-
gången eller motsatsen till f r amgång ofta på kvinnans förmåga 
ej blott i arbetet, utan ock i konsten att hålla ihop det unga fa-
miljesamhälle, för vars skull nybygget i kanske de flesta fall 
grundats . 
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Näveraskiillverknlng 
En bildserie med 
kortfattad text 

flv INGRID PETTERSSON 

Iden gamla västerbottniska hushållningen spelade näveraskar-
na en ganska betydande roll. De voro präktiga förvarings-

rum för allehanda småsäker, och de tillverkades i flera olika 
storlekar. 

Till dessa askar måste alltid särskilt fint näver utväljas. Man 
kunde av klyvöppningarnas storlek bedöma näverns halt. Voro 
dessa korta, var nävern bra, voro de långa, var den dålig. I 
nor ra Degerfors benämnes dessa klyvöppningar för brösken, 
(best. plur.). 

Då en näverask skulle tillverkas utvaldes först ett stycke näver 
i lämplig storlek. Näverstycket skrapades på utsidan, varefter 
det veks i två delar på längden med utsidan inåt, och kanterna 
på kortsidorna vekos sedan in i varandra. Den näverrulle, som 
därigenom uppkom, fästes sedan ihop på olika sätt. Antingen 
syddes den, och då användes hemspunnen lintråd. Ville man 
ha den särskilt stark syddes två ränder, två "fölen" bredvid 
varandra . Man sydde med en "tr iaxnål" en skonål, vilken stacks 
in snett, varannan gång åt ena, varannan gång åt andra hållet, 
varigenom tråden kom att ligga mycket fast. Näverrullen kun-
de också fästas ihop med tågor, och det benämndes att " t jväng 
ihop" den. Man stack då först upp hål genom den dubbla 
nävern, och sedan träddes tågan upp genom det ena hålet och 
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Nävern hämtas. 
Foto: I. Pettersson. 

ned genom det andra . Man bör j ade nedtill, och när man kom-
mit till övre kanten, vände man och gick tillbaka ned. T å g a n s 
båda ändar kom på det sättet vid nedre kanten. Tågan , rot-
t råden av björk, klövs alltid, innan den användes. 

T å g a n kunde också t rädas på ett annat sätt än enbart upp 
och ned. Förs ta varvet t räddes även då nedifrån och upp. 

Ett präktigt näverstycke. 
Foto: /. Pettersson. 
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Näverasken sys ihop. 
Foto: I. Pettersson. 

Men då övre kanten var uppnådd, och man skulle vända tillbaka, 
bor rades hål i tågan, som låg t rädd mellan bägge hålen, och 
genom det hålet d r o g s den lösa t råden upp. Sömmen eller 
" t jvängningen" kom då att se ut som kedjesöm. 

Ett tredje sätt att fästa ihop näverrullen var att sinka den. 
Det benämndes att " sänk" eller " s p å r a " ihop den. Sinkarna 

Näverasken sjs ihop. 
Foto: I. Pettersson. 
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Lindnävern sättes över sömmarna. 
Foto: I. Pettersson. 

skuros ut i olika mönster. Man hade " M-sänke", "X-sänke", 
"N-sänke" o. s. v. Ju högre asken var ju flera sinkar eller 
" s p å r a n " fick skäras ut på densamma. F ö r att få askarna mera de-
korativa lades s tundom flera näverlager på varandra . Lagren gjor-
des smalare och smalare, och blott det yttersta sinkades ihop. 

N ä r rullen var hopfäs tad fö rsågs den med botten och lock. 

En näverremsa dekoreras. 
Foto: I. Pettersson. 
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Bottnen och locket gjordes antingen av näver eller av trä. 
Skulle det vara näver togs först mått av askens omkrets varefter 
de skuros ut av dubbla nävrar, vilka lades så, att nävrets ut-
sidor kommo mot varandra, och insidorna kommo utåt. Bott-
nen syddes så fast i asken. Locket försågs med en smal kant, 
vilken syddes fast i det runda stycket. För att dölja sömmen 
försågs både botten och lock med "l innäver" lindnäver. En 
ungefär 2 cm. bred näverremsa revs av en ung björk med sär-
skilt mjuk och fin näver. Remsan nystades upp. Den fuktades 
sedan och lindades runt om locket och bottnen just över söm-
marna. Tack vare sin elasticitet lade den sig tätt till och dolde 
sömmarna fullständigt. 

Skulle lock och botten vara av trä ritades de ut på och snick-
rades till av ett trästycke. Bottnen pinnades fast i asken. På 
locket fästes en liten skinnremsa till handtag. 

Askarna dekorerades på flera olika sätt. Mönster av olika 
utseende, rutor, prickar, blommor och ränder, namn och årtal 
antingen "stämplades" eller brändes in på askarnas sidor och 
lock. Vid stämplingen var mönstret, namnet eller årtalet utsku-
ret på "en stämp", ett stycke trä. Den utskurna sidan av trä-
stycket sattes mot asken, som var uppträdd på något hårt un-
derlag, varefter mönstret slogs in i nävret. Skulle mönstret 
b rännas in, användes brännjärn . 

De askar, vilka voro g jorda av flera näverlager över var-
andra dekorerades på så sätt, att de olika lagrens kanter behand-
lades med en kniptång, varvid olika mönster "klipptes" ut. 

Bland de få, vilka ännu syssla med tillverkning av näveraskar, 
är Nicke Flolmgren, Storsävarträsk. Det är han, jag har att 
tacka för en del av uppgifterna till dessa uppteckningar, och 
det är även han, som välvilligt ställt sig till förfogande vid foto-
graferingen. 
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Några härveltyper 
I Västerbotten och deras 
användning 

H v GERTRUD GRENANDER 

Härveln är ett redskap, som användes vid uppvindning av 
ga rn till härvor. I Västerbotten brukar man den s. k. 

knäpphärveln, vilken registrerar de t rådar , som pålindas, och 
genom en knäppning tillkännager, när ett visst antal t rådar 
uppnåtts. 

Västerbottens härvel är främst en nyttosak; den är ingen rikt 
utskuren och svarvad tingest, och i regel är den omålad. Men 
några skarpa hörn fingo ej förekomma, och här och där har 
den tuktande täljkniven gjort små fantasiutflykter. Sällan finner 
man några spikar; t räpluggar är det vanliga, ty härveln är säl-
lan nygjord. "He feck je, då je vort geft", eller "He ha svär-
mora min hat t" , 1 ) äro de svar, man får, på f rågan om dess älder. 
Och mången gång ha de varit i gården i flera generationer. 
Endast undantagsvis äro de daterade, men ofta brännmärkta 
("krynta") med föregående ägares initialer. 

Härveln består i huvudsak av "korse" d. v. s. den anordning, 
varpå garnet lindas, två sidostycken, mellan vilka räkneverket 
sitter ("själva stoln"), samt en fot av varierande utseende. 

' ) Inom citationstecken satta ord äro hämtade ur Burträsk sockens 
folkmål. 
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Korset är gjort av 2 tvärställda t rär ibbor (en sådan kallas 
"halve korse"), som vid hopfogningen äro bredare och skurna 
hälft i hälft. 1) 

Endast i undantagsfall äro de med fyra t räpluggar fast hop-
satta. (Detta är ej nödvändigt, och korset förvaras lättare isär-
taget). På mitten av hopfogningsytorna finnes ett fyrkantigt hål 
för den vågräta träaxel, varpå korset sitter orörligt fast. Axeln, 
som är lagrad i härvelstativets sidostycken, är rund bakom kor-
set, men framför detsamma avfasad till fyrkantig genomskär-
ning, så mycket att korset kan trädas på. En t räplugg h indrar 
korset att glida ut och genom dess bort tagande kan korset lätt 
avtagas (fig. 3). Ytterst på var och en av de fyra korsarmarna 
är ett litet tvärställt trästycke ("klo"), fastsatt, genom att kors-
armen är intappad i trästycket och fasthålles av en från sidan 
insatt t räplugg (fig. 1). Trästyckena ha på sidorna små upp-
höjningar eller klor, mellan vilka garnet vilar, då det "revas 
på korse" d. v. s., lägges från korsarm till korsarm genom 
kringvridning av korsets axel (fig. 4). När tillräckligt ga rn 
härvats på korset, skall det avtagas. Korsarm saknar för 
den skull den ena klon, och här kan garnet skjutas av (fig. 
9 a). En mindre primitiv typ har en ledad korsarm. Fig. 8 
visar detta tydligast. Den översta pinnen kan dragas ut, och 
överdelen av korsarmen — som med en tapp skjuter in i den 
nedre — är ledbar kring den nedersta pinnen. Spinnrocksrul-
len ("snällan") med det färdigspunna garnet sattes på en träpin-
ne, en strumpsticka eller en fint utskuren "snällsticka" (fig. 13) 2), 
som hölls i vänstra handen, under det att den högra förde härvel-
korset runt. Korset kringvrides — alltid medsols — enklast 
medelst pekfingret, som sättes mot en korsarm. Vanligen 
finnes dock en pinne, intappad på en av korsarmarna, att hålla 
i, eller också användes för detta ändamål en av den ledade kors-

' ) Av var och en är ett fyrkantigt stycke borttäljd till dess halva tjock-
lek, och r ibborna sedan lagda vinkelrätt mot varandra. 

-) Den s. k. rullstolen är ett redskap från senare tid. 
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armens pinnar. Den mest utvecklade typen har ett vevhandtag 
på korsaxelns för längning bakåt (fig. 4). — Den vidd, härvan 
får beror av korsarmarnas längd. Omkretsen på Västerbottens 
härvelkors, är med få undantag omkring 150 cm., d. v. s. drvgt 
2 y 2 aln. 1 ) Även 2 och 3 alnars vidd kan förekomma. 

De härvlar, jag i Västerbotten genomgått , skulle jag med hän-
syn till deras konstruktion vilja indela i följande grupper : 

G r u p p I. H ä r v l a r m e d e t t s t o r t k u g g h j u l . 
På korsets axel, mitt emellan sidostyckena sitter ett snäck-

drev (fig. 1 x) av trä eller järn med drygt ett varvs gänga. Det 
är fastsatt på samma sätt som korset genom axelns avfasning 
och en tvärsprint (fig. 2 b) eller också genom två tvärsprintar 
på var sin sida om detsamma (fig. 1). Snäckdrevet gängar mot 
ett stort kugghjul på en vågrät axel, som står vinkelrätt mot kor-
sets axel. Kugghjulet är av en mycket enkel beskaffenhet, 
vilket f ramgår av fig. 2 b. Kuggarna ("peggan") utgöras av trä-
pinnar, som äro intappade radiellt f rån hjulets centrum. (För 
att p innarna ej skola komma alltför nära varann äro de satta i 
två rader.) Fig. l visar en mindre primitiv variant, där kug-
garna äro plana träskivor, och andra exemplar ha t räpinnarna 
utbytta mot järnstift (fig. 4 b). På ännu en annan typ äro kug-
ga rna direkt utskurna ur hjulet (fig. 3). 

På kugghjulets skruv, närmare kuggarna än axeln är intap-
pad en träpinne, som reglerar s ignalanordningen (fig. 1 xx). — 
Även av s ignalanordningar f innas flera variationer. Fig. 1 vi-
sar en enkel konstruktion. Vid varje varv, kugghjulet gör 
vidrör träpinnen en i fotbrädet fastsatt, f jädrande träribba 
("scbmälln"), som spännes (fig. 1 xxx). Då kugghjulets träpin-
ne gått förbi, faller r ibban tillbaka mot en grövre, stabil trä-
r ibba, varvid ett knäppande ljud uppstår. Nu har "han schmällt". 

1 ) 1 aln — 0,593 m. 
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— Vanligen är kugghjulet inbyggt i en låda, och träfjädern slår 
då antingen mot en träpigg, fastsatt i lådans yttervägg, eller 
också rör den sig i en urholkning i väggen, vilket fig. 3, tyvärr 
otydligt visar. Den f jädrande r ibban kan även vara av järn. — 
En annan signaltyp (fig. 4) g rundar sig på en hävstångsanord-
ning bestående av en trähammare, vars axel är vågrätt intap-
pad i en springa i ena sidostycket. Då kugghjulets träpinne 
träffar t rähammarens övre hävstångsarm, upplyftes den nedre, 
som sedan faller ned mot en metallfjäder, fästad på sidostycket. 
Denna fjäder, som ibland saknas, är till för att göra ljudet star-
kare. — På fig. 2 b är hammarens axel intappad i t rär ibban x. 
Fig. 2 b visar hammarens läge, då kugghjulets träpinne fört den 
uppåt. Sedan slår hammaren mot metallklockan, som sitter fast 
i r ibban x med ett snöre. 

Med hänsyn till kuggarnas antal uppdelas denna grupp i: 

T y p I A: Denna härvel har 60 kuggar . Då garnet vindats 
ett varv på korset, har snäckdrevet på korsets axel vridits ett 
varv och fört f ram en kugge på kugghjulet. Efter 60 varv av 
korsets axel har kugghjulet alltså gått ett varv, för vilket knäpp-
anordningen signalerar. 

T y p I B : Härvelns kugghjul har 100 kuggar . Efter 100 
varv på korset ( = 100 påhärvlade trådar) har stora kugghjulet 
gått ett varv. 

Denna grupp av härvlar ä ro ibland försedda med en siffer-
tavla för registrering av trådantalet på korset. Den axel, på 
vilken kugghjulet sitter, är för längd genom ena ytterväggen, och 
på denna är en trävisare fastsatt (fig. 2 a). Siffertavlan är på 
typ A graderad från I—XII (ibland arabiska siffror, 1—12) — 
säkerligen ett inflytande från urtavlan; eller från 1—60; på typ B 
från 1 —100. Siffrorna äro inristade eller mera sällan, påmåla-
de. Ibland finnes endast visare och ej nummertavla. 

Dessa härvlar kunna utan större svårighet förfärdigas av en 
slöjdkunnig och händig person i gården. Dock fordras en viss 
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precision att få mellanrummen mellan kuggarna i stora hjulet 
och stigningen i snäckan att passa ihop. Förebilder äro ärv-
da av år och arbete utnötta härvlar. 

G r u p p I I . H ä r v l a r m e d e t t k u g g h j u l p å e n 
l o d r ä t o c h e t t k u g g h j u l p å e n v å g -
r ä t a x e l . 

De bestå av ett trästativ och ett "kors" liksom föregående 
grupp. Korsets axel har ej ett påsatt snäckhjul, utan den är 
själv på mitten utskuren i skruvform (fig. 5 a). Tre till fyra 
gängor är det vanligaste. Intill korsets axel är en lodrät stolpe 
lagrad upptill och nedtill i två tvärslåar, gående mellan sido-
styckena (fig. 5 b). Stolpens övre del är utskuren till ett kugg-
hjul, som gängar mot nyss omtalade skruvdrev; dess undre del 
består av ännu ett skruvdrev, som i sin tur driver ett kugghjul 
på en vågrätt lagrad axel. Flärveln på fig. 5 har följande knäpp-
anordning : Den nedre vågräta axeln fortsätter ut genom sido-
stycket, i vilken den är lagrad, så att ett påsatt kilformat trä-
stycke genom axelns rotation föres runt och för varje varv 
spänner en f jädrande träribba, som nedtill är fastsatt i härvelns 
fot. Då trästycket släpper r ibban, slår densamma mot en trä-
pinne, intappad i stativets sidostycke. — Den vanligaste sig-
nalanordningen på denna g rupp f ramgår av fig. 8. Den fjäd-
rande t rär ibban är nedtill fästad på fotbrädet. (För att få bättre 
stöd för r ibban är ett tvärbräde mellan sidostyckena ditsatta). 
På nedre vågräta axeln är fästad en liten träklack, som spänner 
träribban, vilken därefter slår mot räkneverkets botten d. v. s. 
mot det vågräta tvärbräde, i vilken den lodräta stolpen nedtill 
är lagrad. För att få en kraftigare knäpp är en bit av tvär-
brädet bortskuren mitt för r ibban. — På fig. 6 a följer trärib-
ban nedtill sidostycket för att få stadga, varefter den blir fjäd-
rande. Hål är uttaget för r ibban i räkneverkets botten så stort, 
att r ibban får rum att f jädra sig, då träklacken spänner den. — 
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En annan knäppanordning har träfjädern fästad i räkneverkets 
tak. Den är då kortare än den förut beskrivna. Ribban slår 
ej mot något utan knäpper endast till just som träklacken pas-
serat. 

Kugghjulen ge följande typindelning: 

T y p II A. Härveln har 10 kuggar på den lodräta axelns kugg-
hjul och 6 kuggar på den nedre vågräta axelns kugghjul (fig. 5) 1 ) 
Då korsets axel vridits 1 v a r v , har skruvdrevet på denna 
axel fört f ram 1 k u g g e på den lodräta stolpens kugghjul. 
Det sistnämnda har efter 1 0 v a r v av korsets axel gått 
1 v a r v , och därmed har även skruvdrevet på samma stolpe 
vridits 1 varv och i sin tur fört f ram 1 k u g g e på den undre 
vågräta axeln. Först efter 60 varv av korsets axel har den nedre 
axeln fullbordat sitt varv, och härveln knäpper. Denna härvel-
typ signalerar alltså vid 60 t rådar på korset. 

T y p II B. Härveln har 10 kuggar på båda kugghjulen. 
Denna härveltyp signalerar först efter att 100 varv vindats på 
korset (fig. 6). 

T y p II C. Härveln har respektive 10 och 12 kuggar på kugg-
hjulen. Denna typ knäpper alltså för 120 t rådar (fig. 7). 

T y p II D. Härveln har samma antal kuggar som föregåen-
de, men på den nedre vågräta axeln äro två träklackar placera-
de. (Ofta är ett trästycke stuckit tvärs igenom axeln). Härveln 
knäpper på så sätt för varje halvt varv ( = 6 kuggar) , som den 
nedre vågräta axeln gör , alltså för var 60:nde tråd (fig. 8). 

Siffertavla, som mera sällan förekommer på denna grupp, bru-
kar sitta på den sida, där korset är placerat, och visaren är 
orörligt fästad på nedre axelns förlängning, som sticker ut ge-
nom härvelns stativ. Då nedre axeln gör ett varv, går även vi-
saren ett varv på siffertavlan. 

*) Delta foto visar en svarvad och målad härvel, vilket är ovanligt. 
Dessutom är korset ej av- och löstagbart. Denna grupps vanliga utseen-
de visa fig. 6, 7 och 8. 
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För att förfärdiga denna g rupp av härvlar fordras en större 
mekanisk skicklighet än för den föregående. Tillverkare voro 
snickare, soldater, bössmeder. Ofta var det en mångkunnig och 
händig gubbe, som specialiserat sig på härvlar och försedde 
trakten därmed. 

G r u p p III. F i ä r v l a r m e d t r e k u g g h j u l p å v å g -
o c h l o d r ä t a a x l a r . 

På dessa härvlar är nedersta vågräta axeln försedd med ett 
skruvdrev, som driver ytterligare ett kugghjul. 

T y p III A (fig. 9). Härveln har 6 kuggar på den lodräta 
axelns kugghjul och 10 kuggar på den nedersta vågräta axelns 
kugghjul. (Skymmes på fotot av det därtil ihörande drevet). Den 
sistnämnda axelns skruvdrev gängar mot ett kugghjul, vilkets 
axel ligger ovanför och vinkelrätt mot föregående samt är lag-
rad i de båda ytterväggarna, av vilka den ena är bort tagen på 
fig. 9 b, på den andra väggen, på härvelns framsida, är en 
siffertavla målad med siffror från I—XII. Visaren är orörligt 
fästad vid nyss beskrivna axel. — När härveln signalerat för 
60 varv, har den nedersta axeln alltså gått ett varv, och dess 
snäcka fört f ram en kugge i det ovanför l iggande kugghjulet, 
som har 12 kuggar . Visaren på siffertavlan har därmed flyt-
tats en siffra. — Enligt småskollärarinnan Ingrid Pettersson, 
Västerhiske, som fotograferat härveln, är knäppanordningen föl-
jande: "Trär ibban är orubbligt fastsatt i räkneverkets botten, 
och dess övre ände är avfasad på insidan. Likaså är klacken på 
nedersta vågräta axeln motsvarande avfasad, och det hela så av-
passat att, då klacken berör träribban, knäpper det." — Denna 
härveltyp signalerar för 60 trådar, och siffertavlans visare mar-
kerar 12 sådana t rådgrupper . 

T y p III B (fig. 10). Härveln har 10 kuggar på den lodräta 
axeln och 10 kuggar på den vågräta. Den signalerar alltså för 
samma antal t rådar som härveln II B, men här har tillkom-
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mit ytterligare en lodrät stolpe med ett kugghjul , som har 
16 kuggar och drives av ett skruvdrev på nedre vågräta axeln. 
— För vart 100: de varv, korsets axel gör , föres 1 kugge fram 
på detta kugghjul, vars axel nedtill är lagrad i räkneverkets bot-
ten och upptill går igenom dess tak, som upptill har formen 
av en oval skiva, på vilken siffertavlan är målad. På axelns 
för längning sitter en trävisare. Siffertavlan är graderad f rån 
1—16, och visaren framflyttas en siffra för vart 100: de varv, 
korsets axel gör. — Härveln signalerar för vart 100: de varv, 
och dess nummertavla visar 16 sådana t rådgrupper . — Den ty-
piska signalanordningen för dessa härvlar är en trähammare, 
uppsatt som en hävstång. Dess axel är lagrad i stativets båda 
sidostycken eller i räkneverkets botten. Träklacken på nedre 
vågräta axeln för dess övre del inåt mot räkneverket och där-
med dess nedre med trähuvudet utåt. När sedan träklackens 
axel gått vidare runt, släpper den hammaren, och den senare 
faller då tillbaka på en tvärslå, som är fästad i lagom höjd mel-
lan sidostyckena. — Dessa härvlar äro vanligen rikt utsirade, 
har årtal och initialer. 

G r u p p IV. H ä r v l a r m e d t v å k u g g h j u l p å p a -
r a l l e l l a v å g r ä t a a x l a r (fig. 11). 

Korsets axel bär ett s. k. pinndrev 1 ) , som framdriver ett kugg-
hjul med 20 kuggar , utskurna eller intappade i hjulet. Kugg-
hjulet sitter på en vågrät axel, som dessutom bär ännu ett pinn-
drev. Det sistnämnda för i sin tur fram ett kugghjul med 20 
kuggar . Alla tre axlarna ä ro fästade parallellt med varandra. Hur 
kugghjulen fastsatts vid sina axlar genom dessas avfasning 
samt tvärsprintar f ramgår av bilden. Det undre hjulet är något 
större än det övre för att det senare ej skall skava mot den 
undre axeln, vilken för samma orsaks skull är något urtäljd. — 
Hammaren är av hävstångstyp. Då den drivande träpinnen är 

Samma sorts drev återfinnes i urverk. Pinnarna äro av trä eller järn. 
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placerad på den sida av kugghjulet, bilden visar (fig. 11 x), måste 
hävstångens övre ände förskjutas åt sidan, så att den kommer 
mitt för kugghjulets träpinne. — På grund av pinndrevets kon-
struktion med två pinnar i en roterande axel framdrives efter ett 
h ä l f t varv en kugge i det under detsamma placerade kugg-
hjulet. Efter 1 0 v a r v av korsets axel har övre hjulet gått 
1 v a r v och därmed även det bredvidsittande pinndrevet som 
fört f ram 2 k u g g a r . Efter 100 varv av korsets axel har 
det nedre pinndrevet fört fram 20 kuggar (d. v. s. ett varv) på 
det nedre kugghjulet. Dessa härvlars hammare slår alltså vart 
100: de varv, korset gör. 

Av de ovan beskrivna härveltyperna, äro de, som knäppa för 
6 0 t r å d a r , de vanligaste i inre och norra Västerbotten och 
förekomma i hela landskapet. Sextio t rådar utgöra en pasma 
("basne"). Då varje pasma i härvan "är full", lägger man en 
tråd, "basentråa", omkring de 60 t rådarna. I vävskeden ("väv-
skea") trädes vanligen 2 t rådar i vart rör ("tinne"); en pasma 
i skeden är därför lika med 30 rör . Med en 4 pasmors sked 
menas en sked, som rymmer 4 pasmor ga rn = 1 2 0 rör på 1 alns 
bredd. (En finare sked har fler pasmor eller rör per aln). De 
60-trådars pasmor, som erhållas på dessa härvlar, stå alltså 
i ett direkt samband med vävskedens pasmor. 

Grupp I är av en primitiv typ, som man oftast träffar på i 
mera avlägset l iggande byar. 

T y p I A samt II A och II D knäppa för varje pasma. 
T y p III A, som enligt I. Pettersson ofta förekommer omkring 

Ekträsk i Degerfors socken, registrerar pasmornas antal medelst 
siffertavlans visare. 

T y p II C kallas av fru Gustava Brännström, (född 1853, 
Ljusvattnet, Burträsk s:n), vilken äger en sådan härvel, för en 
"dubbelhärvel" och är speciellt konstruerad för att räkna ut 
garnåtgången till vadmalsväv, som är särskilt bred. En van-
lig 60-trådars härvel kan naturligtvis även användas därtill. 
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Uträkning av en vävs garnå tgång på härveln har längst be-
hållit sig ifråga om vadmal ("vämmal"), till vilket man använ-
der egenhändigt berett ullgarn både som inslag ("inschlag") 
och varp ("revgarn") . Ty tyget skall bli så varmt som möjligt 
för den kalla vintern. Vid hamp- eller linnevävnad frestar som 
varpgarn det starka och billiga bomullsgarnet, som finnes i 
handeln i bestämd pasmauppdelning. När det däremot vävdes 
för hemmet av i hemmet berett material, ville man använda allt 
garn, man fått vid beredningen. Hur lång varpen kunde bli av 
en viss mängd garn till en bestämd bredd, visade härveln. — 
Till inslag beräknades ungefär lika mycket ga rn som varp. In-
slagshärvans t rådar behövde ej indelas i pasmor, utan man här-
vade av lika många spinnrocksrullar som till varphärvan (fig. 
12). — Till en vadmalsväv användes en 9, 10 eller 11 pasmors 
vävsked, och den beräknades vanligen 2 alnar bred. (Efter 
stampningen krymper den till ungefär 5 kvarter). Då t. ex. en 
10 pasmors sked användes, behöves 20 pasmor garn för att få 
den bestämda bredden. Man härvlar enligt detta 20 pasmor i var 
härva på korset. Om garnet ej ryms mellan korsets klor uppde-
las härvan i två. Då härvelkorsets omkrets är 2 y 2 aln 1 ), har man 
nu garn, räckande till en varp, 20 pasmor bred och 2 y 2 aln lång. 
Av 20 härvor fås en varp 50 alnar lång, vilket blir en ganska 
vanlig vadmalsväv. Pasmaantalet står i relation till varpens 
bredd. 

Härvantalet står i relation till varpens längd. På härveln ut-
räknades, så berätta äldre väverskor, även mattväv och "fälltäcks-
väv" (väv till foder på fällar, i regel med rosengångsmönster) 
på liknande sätt. — I stället för att såsom i modern vävning 
först bestämma varpens längd och bredd och sedan på papperet 
räkna ut, hur många härvor , som åtgå, brukar fru G. Bränn-
ström sätta de köpta härvorna på en nystkrona och vinda upp 
dem på härveln för att se, hur långt de räcka. Alltså får detta 

' ) Korset är ofta drygt tilltaget för eventuell krympning av garnet vid 
vävens uppsättning. 
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garn genomgå två härvningsprocedurer, en på fabriken och en 
hos fru Brännström enligt en gammal, beprövad metod. — 

"Dubbelhärveln" är lämpad för vadmalsvävning därigenom att 
den knäpper endast för varannan pasma = för 120 trådar . Efter-
som vadmalsväven är 2 alnar bred, behöves alltid dubbelt så 
många pasmor, som skedens grovlek anger. I nyss nämnda 
exempel räknar man alltså 10 dubbelpasmor på härvelkorset. 

Då varpgarnet tvinnades mycket hårt för att hålla vid väv-
ningen, kunde garnet ej avtagas från härvelkorset utan att det 
trasslade till sig ("knorre sej") till oanvändbarhet . Därför hade 
man flera härvelkors, så att allt garn , som behövdes till en 
varp kunde uppvindas på en gång. Härvelkorsen med garnet på 
sänktes sedan ned i ljumt vatten, varefter garnet kunde tagas 
av och hanteras. 

Enligt A. Hiilphers 1 ) vävdes vid slutet av 1700-talet i dåva-
rande Bygde, Lövånger och Burträsk socknar vadmal till salu. 

Att härveln redan på den tiden haft den betydelse och an-
vändning, som ovan beskrivits, kunna vi antaga. Se de datera-
de härvlarna (fig. 10, 11 o. 3). Enligt Svenska Akademiens ord-
lista påträffas härvel första gång i bouppteckning 1683. 

I sin bok "Beskrifning öfwer Skandinaviska halfön", tryckt 
i Stockholm 1846, berättar Pehr B. Sköldberg, att i Västerbottens 
södra socknar en icke obetydlig linodling för avsalu bedrevs, 
och att kvinnornas vävnader kunde i finhet och godhet tävla med 
utländska tyger. 2 ) — Vid linnelärftsvävning till avsalu hade 
väverskorna noggranna föreskrifter att följa beträffande det härv-
antal, 3 ) som fordrades till en vävsked av viss grovlek, ty kvalitet 
och vävbredd voro bestämda av beställaren. Därvid hade här-
veln alltså ej någon uppgift som uträknare av väv. 

1 ) Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland, Femte Samlingen om 
West er botten, Band I, 1789. 

-) Se även Hiilphers o. a. a. sid. 45. 
3 ) Jmfr. C. J. Törnsten, "Författning öfver Lijn-garns spännande til Lerf-

ter". Jönköping 1757. 
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De härvlar, som räkna till 1 0 0 t r å d a r , kallas i Väster-
botten mera högtidligt för "haspelhärvlar" . 1 ) De vävkunniga 
skilja på en "haspelhärv" och en "vävbasmhärv". 2 ) En haspel-
härva, vari l ingarn särskilt i södra Västerbotten brukar räknas, 
består av 16 pasmor med 100 t rådar i var pasma. Ofta upp-
delas denna härva i 2 "halvhärv" med 8 pasmor = 800 t rådar 
i vardera. En vanlig halvhärva, "vävbasmhärv" innehåller där-
emot 13 pasmor å 60 trådar, sammanlagt 780 trådar. 

I samband med förfat tningarna för manufakturerna utfärdade 
Kungl. Maj: t 1739 en "Förordn ing om en allmän och lika Härf-
wels och Haspels brukande" — "såwäl wid och under Fabri-
querne som eljest". 3) Enligt denna förordning skulle härvelkor-
set vara 2 y 2 aln i omkrets, och varje pasma hålla 100 trådar . 
Lingarnshärvan skulle hålla 16 pasmor ; ull- och bomullshärvor-
na 12 pasmor. 

I Ångermanland, där linnelärfttillverkningen fick stora mått, 
benämnes den där allmänna 100-trådarshärveln för "haspel" . 1 ) 
Denna slags härvel tyckes ha vandrat vidare till södra och östra 
Västerbotten men kallas här "haspelhärvel". 

En 8 pasmors härva av l ingarn skulle väga vissa lod, vilket 
var noga, ty garnets finhet berodde därav. Garnets längd var 
nämligen bestämd av korsets vidd och antalet t rådar i härvan. 
Ju finare garnet var, desto mindre vägde härvan. En mycket 
fint spunnen härva vägde 2 å 3 lod och skulle kunna dragas 
genom lillfingerringen. 

Typ I B samt typ II B slå för varje pasma. Typ III B registre-
rar pasmornas antal genom siffertavlans visare. Grupp IV åter-
finnes mest i kustsocknarna. 

1 ) Detta o rds användning är dock ej av alla fullt klar. I synnerhet 
män kalla alla härvlar med siffertavla eller hammare för haspelhärvlar. 

2 ) Ordet är hämtat ur en uppteckning från Ume socken på Landsmåls-
arkivet, Uppsala. 

*) R. G. Modee, "Utdrag utur publika handlingar," Sthlm 1742. 
4 ) Enligt F. Tamm: "Etymologisk svensk ordbok" troligen ett låneord 

från lågtyskan. 
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Numera är härvelns uppgift reducerad till uppvindning av 
överblivna garnrester vid vävningen, och många härvlar stå nu 
obegagnade och trasiga. Men i forna dagar , på de hemspunna 
garnernas tid, var knäpphärveln en viktig tingest. Spännande 
var det ögonblick, då det under dagen spunna garnet "vort 
revt" på härveln, som var en noggrann mätare av en spinner-
skas flit och skicklighet. Och en tacksam tanke skänktes nog 
den karl, som förfärdigat detta underverk, genom vilket hon 
slapp att räkna till sextio så många gånger om da'n. 
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Härvel, typ I A. 
Västerbottens läns museum, inv. nr 1810, Sävar socken. 
Korsets omkrets 149 cm. 
Stativet: höjd 57 cm., bredd 34 cm. 
Sidostyckenas bredd 6,2 cm. 
Hjulets diameter (utom kuggarna) 22 cm. 
Nummertavla med siffror från I—XII på den sida av härveln, som 
är vänd från kameran. 
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Fig. 2 a. Härvel, typ I A. Märkt A Q B och S S ) ( S S . 
Ägare: V. Granberg, Rödåsel, Umeå socken. 
Härvelkorsets omkrets 148 cm. 
Stativet: höjd 67 cm. 
Foten: längd 34 cm. 
Hjulets diameter 18 cm. 
Ett skjutlock utgör baksidan på härveln och är här borttagen. 
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Fig. 2 b. Se beskrivning under 2 a. 
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Fig. 3. Härvel, typ I A. Märkt 11 på kors och korsaxel samt med 1627. 
Västerbottens läns museum, inv. nr 327, Lövånger socken. 
Härvelkorsets omkrets ung. 149 cm. 
Stativet: höjd 62 cm., bredd 20, s cm. 
Sidostyckenas bredd 5 cm. 
Hjulets diameter (utom kuggarna) 13 cm. 
Härveln är på bilden isärtagen. En vägg ses t. v., hjulet t. h. 
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Fig. 4 a. Härvel, typ I B. Märkt J W M . 
Västerbottens läns museum, inv. nr 1186, Umeå socken. 
Härvelkorsets omkrets 149 cm. 
Stativet: höjd 52 cm., bredd 31 cm. 
Sidostyckenas bredd 10 cm. 
Hjulets diameter (utom kuggarna) 17 cm. 
Siffertavla till 100. 
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Fig. 4 b. Se beskrivning under 4 a. 
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Fig. 5 a. Härvel, typ II A. 
Ägare: Sjuksköterskan Ingeborg Lindgren, Gammelbyn, Burträsk 
socken. 
Härvelkorsets omkrets 147 cm. 
Stativet: höjd 63, 5 cm. 
Räkneverkets lodräta axel 16 cm. 

vågräta „ 9, 5 „ 
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Fig. 5 b. Se beskrivning under 5 

2 0 0 



Fig. 6 a. Härvel, typ II B. 
Ägare: Fru Johanna Gustavsson, Grisbacka, Umeå socken. 
Härvelkorsels omkrets 150 cm. 
Stativet: höjd 63 cm., bredd 18,s cm. 
Sidostyckenas bredd 8,5 cm. 

201 



Fig. 6 b. Se beskrivning under 6 a. 

2 0 2 



Fig. 7. Härvel, typ II C. 
Ägare : Fru Gustava Brännström, Ljusvattnet, Burträsk socken. 
Härvelkorsets omkrets 150 cm. 
Räkneverkets lodräta axel 14,5 cm. 

„ vågräta „ 11,5 „ 

2 0 3 



Fig. 8. Härvel, typ II D. Märkt S O S . 
Ägare: Fru Ester Lundkvist, Gammelbyn, Burträsk socken. 
Härvelkorsets omkrets 158 cm. 
Stativet: höjd 60 cm. 
Räkneverkets lodräta stolpe 12 cm. 

vågräta „ 13 „ 

2 0 4 



Fig. 9 a. Härvel, typ III A. 
Ägare: Karl Lindberg, Ekträsk by, Degerfors socken. 
Härvelkorsets omkrets 182 cm. 
Räkneverkets lodräta stolpe 13 cm. 

vågräta „ 11 „ 

2 0 5 



Fig. 9 b. Se beskrivning under 9 a. 
Räkneverkets ena vägg borttagen å denna bild. 

2 0 6 



Fig. 10. Härvel, typ III B. 
Ägare : Fru Marit Torgrimsson, Gammelbyn, Burträsk socken. 
Härvelkorsets omkrets 149 cm. 
Trävisaren borta. 

2 0 7 



Fig. 11. Härvel, typ IV. Märkt V A J S. 
Västerbottens läns museum, inv. nr 2018, Umeå socken. 
Härvelkorsets omkrets 151 cm. 
Stativet: höjd 73 cm., bredd 18 cm. 
Sidostyckenas bredd 5,r, cm. 
Övre hjulets diameter (utom kuggarna) 9, ä cm. 
Undre hjulets diameter (utom kuggarna) 11 cm. 

2 0 8 



Fig. 12 a. Härvel, typ I A. 
Märkt 1796, Skellefteå museum, inv. nr 1441, Bureå socken. 
Härvelkorsets omkrets 141 cm. 
Stativet: höjd 63 cm., bredd 29 cm. 
Siffertavla I—XII. 

2 0 9 



Fig. 12 b. Se beskrivning under 12 a. 
Siifertavla 1—60 användes. 
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Fig. 13. Revsticka. 
Ägare : Fru Johanna Gustavsson, Grisbacka, Umeå socken. 
Längd 26 cm. 
Handtaget 12 cm. 
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Fotos fig. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 av B. W. Bourvall, Umeå. 

fig. 5, 7, 8, 9 av G . Grenander, Uppsala, 

fig. 10 av L. Wickström, Umeå. 
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Föreningsmeddelanden 

STYRELSEMEDLEMMAR. 
Ordfö rande : Landshövding G. Rosén, Umeå. 
Sekreterare: Intendent L. Wickström, Umeå. 

1933—1936: 
Redaktör Ernst Wester lund, Skellefteå. 
Förval tare Th. Hellström, Umeå. 
övers te lö j tnant L. Wahlberg , Umeå. 
Rektor D. Jakobson, Vindeln. 
F ru G. Jakobson, Vindeln. 
Kamrer K. Holm, Umeå. 
S tads t rädgårdsmästare J . Strand, Umeå. 

1935—1936: 
Landssekreterare Elis Almgren, Umeå. 
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå. 

1 9 3 4 - 1 9 3 7 : 
Fru Tyra Conradson , Nordmal ing . 
Jägmäs tare K. E. Kallin, Umeå. 
Småskollärarinna Ingrid Pettersson, Västerhiske. 
Fabr ikör Ot to Wret l ing, Umeå. 
Rektor Flelge Granfelt , Umeå. 
Riksdagsman Evert Jonsson , Lycksele. 
Her r Almar Löfgren, Ånäset. 
Folkskollärare Carl H. Nyström, Bureå. 
Doktor Sten Strömbom, Dorotea . 



1 9 3 5 - 1 9 3 8 : 
Hemmansägare C. J. Lundberg , Bjursele, Nors jö . 
Drätseldirektör N. Hj. Nilsson, Umeå. 
Konsul A. Unander-Scharin , Umeå. 
Adjunkt O. Lundquist , Umeå, v. Ordförande . 
Riksdagsman N. Gabrielsson, Teg, Umeå. 
Riksdagsman O. E. Sandberg , Böle, Umeå. 
Handlande E. E. Nordenstedt , Fredrika. 
Folkskollärare Nils Eriksson, Skansholm. 
Lappfogde H a n s Cederberg, Umeå. 

1935—1939: 
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå. 
Landst ingskamrer G. Wigren , Umeå. 
Handlande E. Edén, Åsele. 
Fröken D a g m a r Rönnberg, Burträsk. 
Fröken Mia Lundkvist, Drängsmarkby. 
Agronom Ad. Grans t röm, Umeå. 
Lektor Seth Larsson, Umeå. 
Folkskoleinspektör E. Wästegård , Umeå. 
f. Lektor O. Flolm, Umeå. 

Verkställande utskottet. 
Landshövding G. Rosén, Umeå, Ordförande . 
Adjunkt O. Lundquist , Umeå, v. Ordförande . 
Drätseldirektör N. Hj. Nilsson, Umeå. 
A g r o n o m Ad. Grans t röm, Umeå. 
övers te lö j tnant L. Wahlberg , Umeå. 
Konsul A. Unander-Scharin, Umeå. 
Förval tare Th. Hellström, Umeå. 

S u p p l e a n t e r : 
S tads t rädgårdsmästare J. A. Strand, Umeå. 
Landst ingskamrer G. Wigren , Umeå 

S e k r e t e r a r e : 
Intendent L. Wickström, Umeå. 

K a s s a f ö r v a l t a r e : 
Banktjänsteman A. Leander, Umeå. 
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Restaurangkommittén. 
Stadst rädgårdsmästare J. A. Strand, Umeå, Ordförande . 
Fru O. Forsberg , Umeå. 
Landst ingskamrer G. Wigren, Umeå. 

S e k r e t e r a r e : 
Intendent L. Wickström, Umeå. 

K a s s a f ö r v a l t a r e : 
Banktjänsteman A. Leander, Umeå. 

STYRELSEBERÄTTELSE 
för år 1934. 

Under s tads t rädgårdsmästare J . A. St rands ledning fullföljdes 
under år 1934 p laner ingarna inom Gammlias folkparkområde, 
vilket d r o g en kostnad av kr. 1.036: 07. 

Under sommaren voro S. G. U : s s tora r ikskongress och 
Kooperat iva Förbundets distriktsfest för lagda till Gammlia, bäg-
ge ut formade efter likartade linjer och p r o g r a m som Hembygds-
föreningens sommarfester, varför Föreningen icke själv arran-
gerade någon hembygdsfest under sommaren. Gammlias restau-
r a n g har vid de nämnda festerna med gott ekonomiskt resultat 
omhänderhaf t all servering. 

Under september månad anordnade Umeå Trädgårdssäl lskap 
en t rädgårdsuts tä l ln ing å Gammlia, för vilken hela Jämteböle-
gårdskomplexet ställdes till Trädgårdssäl lskapets för fogande. 

Under sommaren har intendent H. Möllman-Palmgren g jor t 
undersökningsresor inom bl. a. Örträsk och Degerfors socknar, 
vartill beviljats ans lag på kr. 370: —. 

Åt arkitekt J. D. Sundberg, Umeå, u p p d r o g Föreningen i 
bö r j an av året att i samråd med museiintendenten u p p g ö r a pre-
liminära skisser och kostnadsförs lag till museibyggnad enligt 
tvenne alternativa linjer. Enligt första alternativet en ombygg-
nad av "Gamla Bankens" fastighet i Umeå och som alternativ 
II en nybyggnad för lagd till Gammlia. De av arkitekt Sund-
berg utarbetade skisserna hava underställ ts verkställande ut-
skottets prövning, men då intet av förslagen syntes utskottet ac-
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ceptabelt, anmodades arkitekt Sundberg att inkomma med ett 
nytt förslag utgående från alt. II med byggnaden förlagd till 
Gammlia. 

Bland märkligare gåvor till museet under året må i främsta 
rummet nämnas ett taffelpiano från 1800-talets förra hälft f rån 
länsman Nyblads gård i Burträsk. Pianot har skänkts före-
ningen av familjen Rönnberg i Burträsk. 

Särskild vikt har under året lagts på utvecklingen av Gamm-
lias restaurangrörelse, som även under år 1934 övervakats av 
den av verkställande utskottet tillsatta restaurangkommittén un-
der redaktör B. Lundströms ordförandeskap. Såväl restaurangens 
servisinventarier som möbelförråd har i stor utsträckning kom-
pletterats genom nyinköp. Ny kombinerad radio- och grammo-
fonappara t har anskaffats m. m. 

Ekonomiska svårigheter ha även under 1934 hämmat Före-
ningens arbetsmöjligheter och verkställande utskottet har där-
för nödgats sälja de förut belånade obligationerna, vilka ge-
nom rådande överkurs tillförde Föreningen en väsentlig vinst. 

Utskottet har igångsatt utredningar rörande Föreningens eko-
nomi, uppläggning av ett personhistoriskt register för länet, väs-
terbottniska industriers historia, m. m. 

Museet har besökts av närmare 2.000 personer. I denna siffra 
äro icke inbegripna de besök, som anordnats klassvis från sta-
dens högre läroanstalter i samband med de under hösten hållna 
vandringsutstäl lningarna av svensk och holländsk konst, vid vilka 
intendenten hållit ett trettiotal föreläsningar. 

I oktober månad ingav Hembygdsföreningens intendent begä-
ran om avsked från sin befattning. Ansökningen beviljades, men 
skulle dock intendenten slutredigera 1934 års hembygdsbok och 
under tiden intill 1 mars 1935 biträda Föreningen med speciella 
uppdrag . Under tiden intill dess ny intendent bleve tillsatt 
t jänstgjorde under år 1934 som Föreningens sekreterare redak-
tör Birger Lundström. Beträffande Föreningens ekonomiska 
ställning och resultatet av 1934 års rörelse för såväl Hembygds-
föreningen som Sävargårdens res taurang hänvisas till revisorer-
nas berättelse. 

Umeå den 15 november 1935. 
GUSTAV ROSÉN. 

/ L a r s W i c k s t r ö m . 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 
Undertecknade, utsedda att g ranska Västerbottens läns Hem-

bygdsförenings räkenskaper och förval tning för år 1934, få här-
med avgiva föl jande berättelse: 

Styrelsens och verkställande utskottets protokoll hava genom-
lästs. 

Kassabehållning, bankt i l lgodohavanden och obligat ioner över-
ensstämma med räkenskaperna. 

Byggnader och inventarier ä ro brandförsäkrade till betryg-
gande belopp. 

Föreningen h a r under året haf t föl jande: 

Inkomster. 
Anslag från länets landsting 3.000: — 

„ Umeå stad 3.000: — 
„ „ Umeortens Koop. Han-

delsförening 50: — 6.050: — 
Räntor 7777777777 3 .121 :55 
Årets förlust 4 . 4 6 1 : 0 2 

Kronor 13.632:57 
Utgifter. 

Löner 6.950: — 
P o r t o och telefon 3 1 7 : 1 7 
Årsboken 1933 2 3 8 : 7 6 
Lyse och värme 617: 93 
H y r o r 1.300: — 
Anslag och gåvor 540: 45 
Diverse omkostnader 2.632: 19 
Gammlias p laner ing 1 .036:07 

Kronor 13.632:57 

Ti l lgångar och skulder per 31/12 1934 u tg jo rde : 
Tillgångar. 

Bankkonto 7 .675 :54 
Pos tg i rokonto 1.057: 13 
Obligat ioner , nom. Kr. 110 .000 :— 110.601:57 
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Inventarier 1.340: 35 
Museiförrådet 1: — 
Byggnader å Gammlia 44.985: -

Kronor 165.660:59 
Skulder. 

Reserverade medel 772: 46 
Museifonden 96 .690 :93 
Årsboken 1934 925: — 
Restauranten 74: 76 
Kapitalkonto 67 .197 :44 

Kronor 165.660:59 

Restaurantens rörelse utvisar per 31/12 1934 föl jande: 
Inkomster. 

Matvaro r 9 .606 :39 
Kaffe 5 .739 :25 
Läskedrycker 1 .728:70 
Tobak 5 0 8 : 4 4 

Kronor 17 .582:78 
Utgifter. 

Räntor 7 : 5 1 
Omkostnader 8.988: 50 
Löner 5 .099 :57 
Avskrivningar 3.443: 62 
Årets vinst 43: 58 

Kronor 17 .582:78 

Ti l lgångar och skulder per 31/12 1934 u tg jorde : 
Tillgångar. 

Kassa 9 7 6 : 2 6 
Bankkonto 2.233: 15 
Inventarier 3.000: — 
Lager 1 .339:09 
Fo rd ran av Hembygdsföreningen 74: 76 

Kronor 7 .623 :26 
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Skulder. 
Diverse personer . . . 
Utelöpande accepter 
Kapitalkonto 

3 .425 :25 
825: — 

3 .373 :01 
Kronor 7 .623 :26 

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förval tningen 
föreligger, tillstyrka vi ansvarsfr ihet för den tid revisionen om-
fattar. 

Umeå den 5 november 1935. 

Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer. 
Carl Olsson. 

Av Stadsfullmäktige utsedd revisor. 
Axel Rönquist. 

Av Länsstyrelsen utsedd revisor. 

Viktor Broman. K. Lundberg. 
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Gåvor till Västerbottens läns museum efter juni 1935. 
Föremål: 

Långrock 
Linhäcklor, 2 st. 
Näverlur 
Skidstav 
Nyckel, av järn, till visthusbod 
Grynstamp av trä 
Vändskiva till plog 
Bandbråk av trä 
Flaska av trä, laggad 
Brännvinskagge av björk, i ett 

stycke 
Potatishacka 
Potatiskross av trä 
Strucksticka, använd vid lagg-

kärlstillverkning 
Krynjärn för stämpl. av boskap 
Ljusask av trä, med vridlock 
Malmblock 
Slidkniv m. träslida i ett stycke 
Papperskniv av renhorn 
Sked av renhorn 
Nålhus av renhorn 
Kälhyvel av trä 
Håljärn för dek. av bogträn 
En del verktyg till hattmakare-

verkstad 
Psalmbok med skinnpärmar och 

blindtryck 
Fotografier av Brukspatron O. 

Forsell med maka 
Kärra, "Jacksonkärra" 

Umeå s:n 

» ,, 
Burträsk s:n 

Boliden 
Vb. 

Givare: 
Math. Forsman, Umeå. 

,, ,, ,, 
A. Törnblom, Umeå. 

T. Wiklund, Burträsk. 
Gertrud Grenander, Uppsala. 
J. Rönnberg, Burträsk. 
Alma Isaksson, Trågaliden. 

Albin Lindmark, Burträsk. 
Sofia Bergström, Mjödt järn . 
Hulda Johansson, Västanträsk. 

Oskar Burström, Bursiljum. 
Bolidens Gruvaktiebolag. 
Maja Beskow, Umeå. 

,, » ,, »» 
Deger fo rss :n Ingrid Pettersson, Västerhiske. 

,, ,, » 
F. N. Jonssons sterbh., Umeå. 

Malin Domei s sterbh., Umeå. 

Carin Sjöberg, Stockholm. 

Joh. Hällgren, Ljusvattnet. 

» ,, 
Umeå 

Sävar s:n 

Burträsk s:n 
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Handel 
Indusiri 
Medlemsförteckning 

En betydelsefull kulturell insats göra de 
firmor och företag, vilka anlita årsboken 
som annonsorgan och därmed stödja 
Hembygdsföreningen i dess arbete 
G Y N N A därför årsbokens annonsorer 



H E D E R S L E D A M Ö T E R , 

H. K. H. Hertigen av Västerbotten Prins Gustaf Adolf. 
F. d. Landshövdingen Nils G. Ringstrand. 



STÄNDIGA MEDLEMMAR. 
Almlöf, Nils, jägmästare, Visby. 
Andelius, Emma, fru, Stockholm. 
Ahn, Rudolf F:son, skogsförvaltare, 

Olofsfors. 
Berg, Åke, jägmästare, Eksjö. 
Bohmansson, Tora, doktor:a, Örebro. 
Boisman, E. von, ryttm., Skärblacka. 
Brändström, F., bankrevisor, Stock-

holm. 
Carlsson, Alfr., fil. d : r , Stockholm. 
Cederblad, Carl, adjunkt, Upsala. 
Conradson, R., apotre, Nordmaling. 
Conradson, Tyra, fru, Nordmaling. 
Ekman, C., bankdir., Stockholm. 
Ekman, J. L., disponent, Stockholm. 
Eriksson, Ivar, grosshandl., Umeå. 
Ernberg, F. V., disponent, Olofsfors. 
Folkbildningsföreningen Minerva, 

Umeå. 
Gabrielsson, N., riksdagsman, Teg. 
Giertz, K. H., med. d : r , Stockholm. 
Gillberg, Anna, fru, Säter. 
Gillberg, Ernst, grosshandl., Säter. 
Grahn, Andreas, konsul, Umeå. 
Grapengiesser, Sten, disp., Stockholm. 
Grundberg, Ernst, grosshandl., Stock-

holm. 
Hallström, Sven, advokat, Umeå. 
Hedberg Th., disp., Köpmanholmen. 
Hedenberg, Ludvig, major , Stockholm. 
Helleberg, Birger, dir., Stockholm. 
Huldt, Herman, disponent, Skaftet. 
Huldt, Kristoffer, bruksäg., Stockholm. 
Huldt, Sven, bankdir., Stockholm. 
Huss, Gunnar, generaldir., Stockholm. 
Kempe, Eric, fil. d:r , Stockholm. 

Kempe, Ragnar, civilingenjör, Örn-
sköldsvik. 

Kempe, Seth, bruksäg., Stockholm. 
Kramer, I., häradshövding, Sundsvall. 
Landgren, Axel H., stadsfiskal, Umeå. 
Larzon, Jean, direktör, Stockholm. 
Linden, Ivan, tandläkare, Gränna. 
Lindfors, Elof, direktör, Umeå. 
Lindström, G., överste, Stockholm. 
Ljungqvist, H., ryttmäst., Stockholm. 
Lund, A., doktor, Djursholm. 
Nilsson, J. M., direktör, Stockholm. 
Nilsson, Nils, handl., Obbola. 
Nyström, Hugo, bankdir., Stockholm. 
Olsson, Aug., j:or, disp., Stockholm. 
Olsson, G., kamrer, Stockholm. 
Ringstrand, Berta, fru, Umeå. 
Ringstrand, Nils G., landshövding, 

Umeå. 
Rydbeck, O., bankdir., Stockholm. 
Rydin, Axel, fil. d:r , Stocksund. 
Salin, Karl, disponent, Stockholm. 
iScherdin, Per Ant., herr, Stockholm. 
Snellman, E., bankdir., Stockholm. 
Stenberg, J. A., konsul, Skellefteå. 
Strömsnäs, Emil, Jakobstad, Finland. 
Sönsteby, K., disp., Backe. 
Kungl. Universitetsbiblioteket, Upsala. 
Wiklund, Ad., riksdagsman, Öreälv. 
Wikström, Henning, lantbruksingen-

jör, Skellefteå. 
Ålund, V., jägmäst., Stockholm. 
Öhlén, Einar, bankkamrer, Upsala. 
Öhlén, Iwar, banktjänstem., Stockholm. 
Örtenblad, Signe, fru, Åsele. 

ÅRLIGT BETALANDE M E D L E M M A R INOM LÄNET. 

Umeå stad och Teg: 
Åhlén, Algot, ingenjör. 
Abrahamsson, Gunnar, landskontorist. 
Ahlgren, O., färghandlare. 
von Ahn, Magda, fru. 
Almgren, Elis, landssekreterare. 
Almqvist, B., vaktmästare. 

Almström, K. J., bokbindare. 
Anderlind, Pontus, bankkamrer. 
Andersson, Anders, löjtnant. 
Andersson, Anders, journalist. 
Andersson, Einar, herr. 
Andersson, Fritz, bagare. 
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Västerbot tens läns ä l d s t a b a n k i n s t i t u t 
W e s t e r b o t t e n s E n s k i l d a B a n k , 
g r u n d a d 1 8 6 6 — u p p g i c k 1 8 9 9 i 
Bank A.-B. Stockholm — Övre Norrland, 
v i l k e n s r ö r e l s e 1911 ö v e r t o g s a v 
A k t i e b o l a g e t N o r r 1 a n d s b a n k e n. 
År 1917 uppgick denna bank och år 1916 
Aktiebolaget J ä m t l a n d s K r e d i t b a n k i 

Svenska Handelsbanken 
På g r u n d av sin mångår iga verksamhet 
i n o m l ä n e t o c h o r g a n i s a t i o n g e n o m 
L Å N S C E N T R A L I U M E Å 
o c h 21 s t y c k e n a v d e l n i n g s k o n t o r 
k a n a l l t s å b a n k e n b e t r a k t a s s o m e n 
P R O V I N S B A N K 
m e d v i l k e n a l l a v ä s t e r b o t t n i n g a r 
b ö r a s t å i a f f ä r s f ö r b i n d e l s e . 
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Andersson, Karl, typograf. 
Andersson, Karl, hemmansägare. 
Andersson, O. M., handlande. 
Andersson, P. A., modellsnickare. 
Appelgren, Ounnar, lektor. 
Arinell, H., postassistent. 
Arnell, M., lektor. 
Arner, Anders, lektor. 
Asp, Isidor, faktor, Qimonäs. 
Asplund, Karl, kamrer. 
Berg, Elma, fru. 
Berg, Ernst, fanjunkare. 
Berg, Gustaf, tandläkare. 
Bergman, Gärda, lärarinna. 
Bergman, Aron E., köpman. 
Bergstedt, Axel, löjtnant. 
Berlin, G., ingenjör. 
Beronius, O., jägmästare. 
Beskow, Maja, teckningslärarinna. 
Bjurström, Anna, handlande. 
Björk, Erik, folkskollärare. 
Björnwall, Erik, l :s ta provinsialläk. 
Björnwall, Karin, fru. 
Bleckert, Hjalmar, faktor. 
Blomkvist, H., faktor. 
Bondesson, K. G., lektor. 
Bonnedahl, E. A., smidesmästare. 
Boström, Gustaf, häradsskrivare. 
Bourvall, Bertil, fotograf. 
Broman, Eva, lärarinna, Teg. 
Broman, Tyra, bankbokhållare. 
Broman, V., bankdirektör. 
Bursell, Tyra, fru. 
Byström, Tekla, folkskollärarinna. 
Bäcklund, Emma, fru. 
Bäckman, Bengt, kamrer. 
Bäckman, Bernhard, kamrer. 
Bäckman, E. B., bankkassör. 
Bäckman, Joh., kronojägare. 
Bäckström, Hjalmar, typograf. 
Bäckström, J. M., byggmästare, Teg. 
Bäckström, Oskar, målare, Böle. 
Carlgren, J. O., syssloman. 
Carlgren, N. P., handlande. 
Carlsson, Anna, fröken. 
Carlsson, Bernhard, köpman. 
Carlsson, Edith, modist. 
Carlsson, Erik, byggmästare. 
Carlsson, Hilding, fabrikör. 
Carlsson, Kristina, fru. 
Carlsson, Robert, flottningschef. 

Cederberg, Hans, lappfogde. 
Cederström, O., friherre, kapten. 
Claesson, Fredrik, stadskassör. 
Collberg, Gunnar, annonsackvisitör. 
Dahlgren, Gunnar, grosshandlare. 
Dahlgren, J. A., landskontorist. 
Dahlgren, O., direktör. 
Dalin, G., redaktör. 
Dahlman, Sigrid, lärarinna. 
Danielsson, Ludvig, skräddarmästare. 
Dufvenberg, Elon, redaktör. 
Edgren, Maria , handlande. 
Ehrland, Astrid, folkskollärarinna. 
Ekholtz, Tor , fotograf. 
Ekman, Gunnar, handlande, Haga. 
Elson, O., föreståndare. 
Emanuelsson, Em., gårdsägare. 
Emanuelsson, Erik, skräddarmästare. 
Emsing, J. A., distriktschef. 
Eriksson, Erik, hemräg., Böle. 
Eriksson, Helmer, Kontorist . 
Eriksson, Nanny, lärarinna. 
Eriksson, Nils, hem:äg., Böle. 
Falk, Ferdinand, fil. mag. 
Forsberg, Annie, fru. 
Forsberg, Axel, fabrikör. 
Forsberg, Augusta, hotellförst:a. 
Forsberg, Gurli, fru. 
Forsberg, J. A., köpman. 
Forsgren, Betty, fru. 
Forsman, Agda, telefonist, Haga. 
Forsman, Johan, direktör. 
Franzén, Johan Arv., åkare. 
Fredriksson, R., ingenjör. 
Frisen, G., körsnär. 
Frost, N., löjtnant. 
Gadd, Harald, häradsskrivare. 
Gafvelin, Elsa, fru. 
Gafvelin, Knut, journalist. 
Gafvelin, Åke, studerande. 
Gewalt, Helmy, fru. 
Glas, Gottne, disponent. 
Grahn, C. A., Byggmästare. 
Grahn, Gunnar, grosshandlare. 
Grahn, K. Magnus, målare. 
Granberg, Hjalmar, ångbåtskomm. 
Granberg, C. A., lantbrukare, Haga. 
Grahnén, O. H., vägingenjör. 
Granfelt, Helge, rektor. 
Granström, Adolf, sekreterare. 
Ctrubbström, K. G., kassör. 

2 2 5 



Stöd 
den Västerbottniska hembygdsrörelsen, som vill 
omsluta alla och allt inom länet! 

Gå in som medlem i VÄSTERBOTTENS LÄNS 
HEMBYGDSFÖRENING! Varje medlem 

erhåller årsboken «Västerbotten« gratis. 

Anmälan om inträde kan göras till 
VÄSTERBOTTENS LÄNS MUSEUM, UMEÅ 

Årsavgiften är 3 kronor. 

Prislista å äldre årgångar av 
årsboken "Västerbotten" 
1920 per st. Kr. 1 — 1928 ... ... per st. Kr. 1: 50 
1921 1 — 1929 ... . . . „ „ 1: 50 
1922 1 — 1930 .. . . . „ „ 1: 50 
1923 1 50 1931 ... . . . „ „ 2: 50 
1924—25.. 2 — 1932 ... 2- 50 
1926 1 50 1933 ... . . . „ „ 2: 50 
1927 » v 1 50 1934 ... — 

För samtl iga å rgångar 1920—34 är priset 
Kr. 15:— så långt upplagan räcker. 

Rekvisition insändes till 
Västerbottens läns Museum, U m e å 

Tel. 836 
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Grönfeldt, Anna, lektor. 
Gustaisson, Maja , sjuksyster. 
Hage, Hilding, bokhållare, Öbacka. 
Hallström, Siri, lektor. 
Hansson, G., verkmästare. 
Hansson, Johan, tullvaktmästare. 
Hansson, Ludvig, hemmansägare. 
Hedberg, John, grosshandlare. 
Hedlund, Helmer, vågmästare. 
Hellsten, Gustaf B., köpman. 
Hellström, Gärda, fru. 
Hellström, Thorsten, förvaltare. 
Henriksson, Ester, fru. 
Henriksson, J. A., kommissionär. 
Hermansson, Johan, möbelhandlare. 
Hjortsberg, Lars, köpman. 
Holm, K., kamrer. 
Holm, Valfrid, överlantmätare. 
Holmström, E. A., skiftesgodem., Teg. 
Holmström, Nancy, lärarinna. 
Huss, R., tullförvaltare. 
Håkansson, Joseph, gårdsägare. 
Häggbom, Folke, kapten. 
Häggman, Henny, fru. 
Häggström, Ernst, musikhandlare. 
Häggström, G. A., byggmästare. 
Härlin, Einar, redaktör. 
Ivvar, Erik, fanjunkare. 
Jacobsson, Axel, verkmästare. 
Jacobsson, Conrad, snickare. 
Jacobsson, Edit, lärarinna. 
Jacobsson, Gunnar, kassör. 
Jacobsson, Hilma, fru. 
Jacobsson, Rob., handlande. 
Jansson, C. J. V., agent. 
Jansson, E., över jägmästare. 
Jansson, G. R., exekutionsbiträde. 
Janze, Seth, folkskollärare. 
Jeansson, Sten, direktör. 
Johansson, Edvin, handlande. 
Johansson, Ernst, åkare. 
Johansson, Frans V., kamrer. 
Johansson, Guido, arkitekt. 
Johansson, Johannes, hemmansägare. 
Johansson, Ludv., direktör. 
Johansson, Otto, sergeant. 
Jonsson, Alb., inspektor. 
Jonsson, K. V., målarmästare. 
Jonsson, Carl, slakterifabrikör. 
Johnsson, Tycho, kassör. 
Johnson, Walter, tandläkare. 

Jäger, Bror, fanjunkare. 
Jönsson, Karin, fru. 
Jönsson, Nils, distriktslantmätare. 
Kallberg, Knut, kassör. 
Kallin, K. E., länsjägmästare. 
Karlsson, Gustaf Th., apotekare. 
Karlsson, O., jordbrukare, Haga. 
Kjellerstedt, Herta, fröken. 
Lagergren, Signe, skolföreståndarinna. 
Lagerkvist, Emil, direktör. 
Lagerqvist, Betty, fru. 
Larsson, Helmer, köpman. 
Larsson, Seth, lektor. 
Larsson, Sixten, ingenjör. 
Leander, Albert, banktjänsteman. 
Leander, Axel, disponent. 
Liden, Hanna, folkskollärarinna. 
Lilja, Sven, lärare. 
Lind, Gotthard, snickare. 
Lindberg, Carl, köpman. 
Lindberg, Joh., lagerarbetare. 
Lindberg, Olof, vaktkonstapel. 
Lindblad, Gustaf, fanjunkare. 
Linder, Hugo, apotekare. 
Lindgren, Gustaf, linjeförman. 
Lindgren, J. G., bussägare. 
Lindgren, Stig, doktor. 
Lindholm, S., folkskollärare. 
Lindqvist, L. A., överinspektör. 
Lindström, Olga, fru. 
Lundberg, August, häradsdom., Teg. 
Lundberg, Axel K., lokförare, Haga. 
Lundberg, K. J., bankkamrer. 
Lundquist, Carl Vilhelm, lasarettsläk. 
Lundquist, Oskar, adjunkt. 
Lundström, Alfrida, fru. 
Lundström, Birger, redaktionssekr. 
Lundström, K., agronom. 
Lundström, K. Gustaf, tingshusvaktm. 
Lundström, P., banktjänsteman. 
Löf, Elisabeth, lärarinna. 
Löfgren, Bertil, köpman. 
Mark, Maria, handlande. 
Markgren, Alb., kyrkoherde. 
Marklund, Axel, länsschaktmästare. 
Markström, Carl, sergeant. 
Melander, Thure, musikhandlare. 
Middelsten, Ester, lektor. 
Middelsten, Sigrid, fröken. 
Mobrink, Seth, kassör. 
Modig, Alma, fru. 
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RESTAURANG 
SÄVARGÅRDEN 
GAMM-L IA 

T e l e f o n 2 2 2 

U M E Å 

Daglig konditoriservering, luncher, middagar 

och supéer. Hemtrevliga lokaler för familje-

fester och föreningssamkväm. Större och 

mindre beställningar emottagas. - Vackraste 

målet för promenaderna sommar och vinter 

Kaffekonsert varje söndag av 5 mans orkester 

Regim: 
HEMBYGDSFÖRENINGEN 
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Modig, Erik, skohandlare. 
Måhlén, Erik, rektor. 
Nilsson, Carl, faktor. 
Nilsson, Erhardt , Gimonäs. 
Nilsson, Greta, fröken. 
Nilson, J., riksbanksdirektör. 
Nilsson, Johan, handlande. 
Nilsson, Karl, kassör. 
Nilsson, Nils, mejerist. 
Nilsson, Nils Hj., drätseldirektör. 
Nilsson-Stig, T., ingenjör. 
Nilsson, Olof, Böle. 
Nordén, Sven Aug., grundläggare. 
Nordgren, Elsa, barnmorska. 
Nordin, Joel, redaktör. 
Nordström, Algot, Ingenjör. 
Nordvall, Abel, musikdirektör. 
Nyberg, Rickard, fängelsedirektör. 
Nyström, Alice, sjuksyster. 
Nyqvist, Wäinö, förman. 
Olofsson, Art., folkskollärare. 
Olsson, Arvid, ombudsman. 
Olsson, Carl, rådman. 
Olsson, Gunilla, lärarinna, Böle. 
Ohlsson, Karin, doktorinna. 
Olsson, P., kommissionär. 
Orr ing, Frans, länsskogvaktare, Väs-

terteg. 
Palm, Karl, Gimonäs. 
Palmgren, Gustaf, maskinist, Haga. 
Persson, Gust., byggmästare. 
Pettersson, Gösta, ritare. 
Pettersson, Maria L., hembagerska. 
Pettersson, Per, skräddare. 
Pettersson, Viktor, Kakelugnsmakare. 
Porad, Edvin, tandläkare. 
Quennerstedt, Nils, vattenrättsdomare. 
Rasmusson, Nils, distriktslantmätare. 
Rehnman, J., köpman, Ytterhiske. 
Ringström, Engla, lärarinna. 
Roos, Birger, advokat. 
Roos, Henry, kapten. 
Rosén, Gustav, landshövding. 
Rosén, Staffan, redaktör. 
Rosén, Stellan, redaktör. 
Rosén, Tyra, fru. 
Rönnberg, Fanny, fru. 
Rönnberg, Oskar, direktör. 
Rönblom, Rut, fru. 
Sasdén, Birger, tandläkare. 
Saedén, Carl Th., handlande. 

Saedén, Gustaf, tobakshandlare. 
Sandberg, Astrid, fröken. 
Sandberg, Gösta, köpman. 
Sandberg, Lina, Grisbacka. 
Sandberg, Lorentz, snickarmästare. 
Sandberg, O. E., riksdagsman, Böle. 
Sandberg, Oskar, maskinist. 
Sandström, Albert, ingenjör. 
Sandström, E. A., hem:äg., Böle. 
Sandström, Beda Maria, kontorist. 
Sandström, Ludvig, hem:äg., Väster-

teg. 
Sandström, Maria, småskollärarinna. 
Sandström, P. V., byggmästare. 
Scherdin, O., kapten. 
Schwartz, Eugén, bankkamrer. 
Schöldström, W., köpman. 
Schönning, Ester, bankkassör. 
Serrander, Sigrid, föreståndarinna. 
Silén, Einar, kyrkoherde. 
Sjöberg, Carl, fr isör. 
Sjögren, Egil O., guldsmed. 
Sjöstedt, P. O. Edv., handlande. 
Sjöstedt, Selma, fru. 
Sjöström, Oskar, inspektor, Gimo. 
Sjöström, Wilhelm, kontorist. 
Skoglund, Gösta, folkskollärare. 
Sohlgren, Knut, direktör. 
Sohlman, Gunnar. 
Stenberg, Signe, fröken. 
Stenbom, K. A. R., löjtnant. 
Stiernström, Berta, fru. 
Strand, Joh. A., stadsträdgårdsmäst. 
Strandell, Margi t , lärar:a, Sandåkern. 
Strandgren, Elisabet, fröken. 
Strandgren, Oskar, byggmästare. 
Strömberg, C. A., direktör. 
Strömgren, Aron, bokhållare. 
Strömqvist, Elsa, fröken. 
Strömqvist, N., grosshandlare. 
Sundberg, Denis, arkitekt. 
Sundén, Emma, fru. 
Sundén, Ragnar, D. H. S., jur. stud. 
Sundström, J. H., fanjunkare. 
Sundström, Johan, bryggmästare. 
Svanberg, Harald, lektor. 
Svanborg, J. A., komminister. 
Sylvén, Tyra, fru. 
Söderberg, Axel, kontorist. 
Thalén, Adolf, jordbrukare, Haga. 
Thalén, Lorentz, agronom. 
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Stads-
hotellet 
Skellefteå 

Rekommenderas! 

t r e e t e x 

Gör Edert hus varmt 
och hemtrevligt 
med 

T R E E T E X 
Försäljes och lagerföres av 

fabrikens ombud: 

Bröderna L i n d i o r s 
U M E Å 

Tel. Nomnanrop Bröderna Lindiors 
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Törnqvist, Emilia, fru. 
Umeå Qymnasieförening. 
Unander-Scharin, Arne, direktör. 
Unger, B., konsulent. 
Unger, Greta, fru. 
Wadell, Gustaf, kamrer. 
Wahlberg, L., överstelöjtnant. 
Wahlberg, Signe, lärarinna. 
Waldenström, Lotten, fröken. 
Wallén, Karl, överbanmästare. 
Wallin, Ingeborg, sjuksköterska. 
Wandén, Joh., häradshövding. 
Wedberg, Erik, överstelöjtnant. 
Westberg, Manbert , telefonarbetare. 
Westerlund, Signe, fröken. 
Widding, C. A., direktör. 
Wigren, Gustaf, landstingskamrer. 
Wikberg, Dagmar, fru. 
Wiklund, Olga, kontorist. 

Wikner, F. M., grosshandlare. 
Winberg, Carl, handlande. 
Wretling, Kjell, arkitekt. 
Wretling, Otto, fabrikör. 
Wågberg, Nils F., disponent. 
Wänman, Johan, byggmästare. 
Wärre, Wolger, kamrer. 
Zingmark, Anders, kamrer. 
Ågren, Seth, typograf. 
Åhman, J. R., svarvare. 
Åström, Bernhard, handlande. 
Åström, C. E., verkmästare. 
Åström, Dagmar, fru. 
Åström, Edvard, sparbankskamrer. 
Åström, G. A., hamnkapten. 
Åström, Signe, fru. 
Öberg, Sven, maskinist. 
Öqvist, Ingeborg, telegrafist. 
Östberg, E. A., fabrikör. 

Skellefteå stad: 
Ahn, J. S. 
Andersson, Agnes, fröken. 
Andersson, Louis C., guldsmed. 
Andersson, Art. S., inspektör. 
Boström, J., veterinär. 
Brandt, Ellen, lärarinna. 
Brännström, Gust., fabrikör. 
Brännström, Ludvig, riksdagsman. 
Burman, Otto, landsfiskal. 
Burström, Ossian, överlärare. 
Bäckman, N. Albin, skogschef, Skel-

leftehamn. 
Bäärnhielm, Margareta, lärarinna. 
Dahlberg, Birger, vaktmästare. 
Ellverson, Anna, fru. 
Fellström, K. A., kontraktsprost. 
Folkskolebiblioteket. 
Forsell, Betty, fröken. 
Forsell, Märta, folkskollärarinna. 
Grehn, J. M., bokhåll., Skelleftehamn. 
Hedman, Ivan, distriktslantmätare. 
Häggbom, Sven, stadsbokhållare. 
Höög, Martin, vandringsrättare. 
Jacobsson, Berta, fru. 
Johansson, A., brevbärare. 
Johansson, Lydia, frkn, Skelleftehamn. 
Jonsson, Henny, frkn, Skelleftehamn. 
Johnsson, John, kontorsbiträde. 

Kallholmens skolbibliotek, Skellefte-
hamn. 

Kågström, S., fabrikör. 
Kårseli, B., läkare. 
Lagergren, Anna, lärarinna. 
Landström, Joh., bagarmästare. 
Linder, Th., tumningschef. 
Lindgren, Emil, folkskollärare. 
Lundeli, Olga, telegrafexpeditör. 
Lundström, Barbro. 
Marklund, Anna. 
Nordin, Y., byggmästare. 
Olsson, Ida, lärarinna. 
Palmgren, Sten, advokat. 
Rehn, Alex, advokat. 
Renhorn, Gust. J., folkskollärare. 
Renhorn, Verna. 
Samskolan. 
Sandberg, Fancy, fru. 
Sjödin, Tycko, järnhandlare. 
Sjöström, Rob., slöjdlärare. 
Skolbiblioteket. 
Svenonius, R., banktjänsteman. 
Westerlund, Ernst, redaktör. 
Westman, Jonas, jägmästare. 
Wikström, Henning, läroverksadjunkt. 
Åström, Otto, lärare. 
Öhman, Gustaf, handlande. 
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VÄSTERBOTTENS 
LÄNS 
KONSTFÖRENING 

Årskort å 5 kr. berättigar t i l l f r i t t i n t r ä d e vid av föreningen 

anordnade utställningar, föreläsningar m. m. 

M E D L E M S K O R T E T med sitt n u m m e r gäller som L O T T S E D E L 

vid den årliga utlottningeh av konstverk. 

Avg i f ten kan insättas å postgiro 6 2 8 0 9 eller uttages den genom 

postförskott efter anmälan till föreningens kassaförv. L. Wickström, 

Länsmuséet, Umeå. 
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Bjurholm socken: 
Adner, Wald., folksk:e, Bjurholm. Ståhlsten, F., handl., Bjurholm. 
Bäckström, Verna, lärar :a , Bjurholm. Björling, A. Fr., Agnas. 
Forsell, Margi t , lärar :a , Bjurholm. Lundberg, Edw., hem:äg., Bjurholm. 
Johansson, Hedvig, fru, Bjurholm. Burs t röm, J. Q., Bjurvattnet. 
Samkoff, Johan, handl., Bjurholm. Lindgren, Nils, Ottervattnet. 
Strandberg, Hugo, poststationsförest. , Lindqvist, Anna, frkn, Ström. 

Bjurholm. 
Bureå socken: 

Aspgren, Eric, Bureå. 
Brännström, Johan, disp., Bureå. 
Burström, C. L., skräddare, Bureå. 
Eklund, Göta, Bureå. 
Eklund, K. O., Bureå. 
Eriksson, F., landstingsm., Bureå. 
Holmgren, Betty, frkn, Bureå. 
Johansson, Erik, lärare, Bureå. 
Larsson, L., frkn, Bureå. 
Lundqvist, Alma, lärar :a , Bureå. 

Norlund, Gust., nämndeman, Bureå. 
Nyst röm, Carl H., folksk:e, Bureå. 
Wallmark, R., förvaltare, Bureå. 
Åkerström, K. J., kyrkoherde, Bureå. 
Öqvist , A., kamrer, Bureå. 
Brännst röm, Helga, lär :a , Burvik. 
Larsson, Alfr., lärare, Hjoggböle . 
Lidström, Nils, lärare, Örviken. 
Norberg , S., skiftesman, Örviken. 

Burträsk socken: 
Brännst röm, Hilma, fru, Burträsk. Eoström, Alvira, postationsförestån-
Dahl, Ragnar , landsfiskal, Burträsk. dar inna, Bygdsil jum. 
Johansson, A. F., schaktm., Burträsk. Ulfhielm, Ninny, lär:a, Kalvträsk. 
Jonsson, Anna, fru, Burträsk. Wiklund, Hj., Kalvträsk. 
Larsson, A. H., handl., Burträsk. Lundqvist, Rob., Kvarnriset . 
Lindeberg, K., distr iktslantmätare, Norberg , Göta, lär :a , Lidsträsk. 

Burträsk. Brännst röm, Nils, r iksdagsman, 
Lundberg, Konrad, vandringsrät tare , Ljusvattnet. 

Burträsk. Holmström, A., handl., Ljusvattnet. 
Rönnberg, John F., bankkassör, Bur- Nyström, Anders, nämndeman, Ljus-

träsk, vattnet. 
Rönnberg, Magda , frkn, Burträsk. Rehnman, Hilma, lär :a , Ljusvattnet. 
Wännman, A. kyrkoherde, Burträsk. Rönnberg, Dagmar , frkn, Ljusvattnet. 
Zetterberg, Wald., förvalt., Burträsk. Lundmark, Albin, Mjödvat tnet . 
Nilsson, Lars , folkskoll :e, Bodbysund. Olofsson, E. N., arb., Rödningsheden. 
Olsson, Oskar, hem:äg., Bygdeträsk. Olofsson, J. P., Rönnliden. 
Andersson, K., Bygdsil jum. Forsgren , F. G., folksk:e, Åsträsk. 
Andersson, Rut, Bygdsil jum. 

Bygdeå socken: 
Elfgren, Rut, frkn, Robertsfors . Hörneström, W., förvalt., Robertsfors. 
Eriksson, E. M., sågställ., Robertsfors . Laurell, Aline, telegrafkomissarie, Ro-
Forsgren, J. E., kassör, Robertsfors. bertsfors. 
Högström, Fanny, fru, Robertsfors . Liedén, A., landsfiskal, Robertsfors . 
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Etab le rad 1868 C M E Å Rt. 52, 438, 567, 1406 
T e l e g r a m a d r e s s : B A C K L U N D 

Välsorterad Järn- & Maskinaffär 

A K T I E B O L A G G R U N D A D 1864 

Egna fonder Kr. 32.500.000 

KONTOR 1 V Ä S T E R B O T T E N : 

UMEÅ - SKELLEFTEÅ 
L Y C K S E L E - N O R D M A L I N G - V I N D E L N 
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Lindahl, Edit, lärar:a, Robertsfors. 
Lindmark, Leontin, Robertsfors. 
Lindqvist, Ernst, handl., Robertsfors. 
Möller, Gunnar, provinsialläkare, Ro-

bertsfors. 
Nilsson, Elis, arbetare, Robertsfors. 
Sparrman, Axel, bankkassör, Roberts-

fors. 
Stenberg, Axel, kronojäg., Robertsfors. 
Stoltz, Viola, lärar:a, Robertsfors. 
Wikström, B. W., folkskoll :e, Roberts-

fors. 
Bäckström, Johan, nämndem., Bliska. 
von Ahn, M., fru, Bygdeå. 
Isberg, Otto, fabrikör, Bygdeå. 
Pettersson, K. V., schaktm., Dalkarlså. 

Forsgren, Nanny, lärar:a, Fredriksfors. 
Larsson, Amanda, lärar:a, Gryssjön. 
Jakobsson-Andersson, Göta, lärarin-

na, Laxbacken. 
Liljebäck, P . L., hem:äg., Laxbacken. 
Bäckström Maria, frkn, Ratan. 
Hedlund, Anna, lärar:a, Sikeå. 
Johansson, Jenny, fröken, Sikeå. 
Jonsson, Karl, Sikeå. 
Lundberg, Maria , lärar:a, Sikeå. 
Lundgren, Albin, hem:äg., Sikeå. 
Andersson, Karl, Överklinten. 
Grenholm, Anders, Överklinten. 
Holmqvist, Helmer, Överklinten. 
Nordström, Ellen, Överklinten. 
Wikman, Märta, frkn, Västanträsk. 

Byske socken: 
Berglund, Anna-Lisa, frkn, Byske. 
Gustafsson, Karl-Gunnar, Byske. 
Gårding, O., landsfiskal, Byske. 
Karlsten, Gunnar, Byske. 
Nordberg, M., f. d. skollär., Byske. 
Olsson, Hilda, lär:a, Byske. 
Tjerngren, O. J., Byske. 
Essner, Hj., folkskoll :e, Drängsmark-

by. 
Lindmark, Carl, riksdagsm, Drängs-

markby. 
Lindmark, Evald, riksdagsm., Drängs-

markby. 

Holmberg-Lindqvist, Gurli, fru, Frost-
kåge. 

Stenman, Anna, Furugrund. 
Marklund, Oskar, Ostvik. 
Österlund, Alfrida, lärar:a, Ostvik. 
Forssén, Marie-Louise, folkskoll :a, 

Renholmen. 
Falk, Matilda, lärar:a, Åbyn. 
Johansson, E., folkskoll :e, Ytterstfors. 
Grönlund, Linda, lärar:a, Östanbäck. 
Lundqvist, Adèle, lärar:a, Östanbäck. 
Lundqvist, Edlar, lärar:a, Östanbäck. 
Lundqvist, Viktor, handl., Östanbäck. 
Persson, Jens, Östanbäck. 

Degerfors socken: 
Ahlman, J. F., folkskoleinsp., Vindeln. 
Andersson, Nanny, sjuksköt., Vindeln. 
Bäckström, G. A., Vindeln. 
Degerfors J. U. F. (Ing. Sandqvist), 

Vindeln. 
Edin, P. Arv., byggmästare, Vindeln. 
Enström, J. Hj., kronojäg., Vindeln. 
Folkhögskolan, Vindeln. 
Forsberg, K., hem:äg., Vindeln. 
Församlingsbiblioteket, Vindeln. 
Holm, Einar, inspektor, Vindeln. 
Häggström, Märta, fru, Vindeln. 
Hörnberg, Algot, arbetare, Vindeln. 

Hörnsten, Fanny, fröken, Vindeln. 
Jakobson, D., rektor, Vindeln. 
Runnqvist-Jakobson, Gerda, fru, Vin-

deln. 
Johansson, Henny, lärar:a, Vindeln. 
Johansson, A. L., smedsmäst., Vindeln. 
Johansson, Otto, arbetare, Vindeln. 
Jonsson, A. E., lantbrukare, Vindeln. 
Karlsson, O. A., lantbrukare, Vindeln. 
Larsson, Thure, fabrikör, Vindeln. 
Melander, Helge, folkskoll :e, Vindeln. 
Nilsson, Olof, jordbrukare, Vindeln. 
Nordström, Hilda, Vindeln. 
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Västerbottens läns Sparbank 
U M E Å 

Rikstelefon: Direktören 751 
Kamreraren 125 
Expeditionen 62 

E x p e d i t i o n s t i d : kl. 10 fm.—2 em. 

O 

2 6 F I L I A L E R i landskommunerna. Insättningar 
mottagas mot högsta gällande 

inlåningsränta. 

O 

L Ä N 
utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad 

och på landet inom länet på för-
månliga villkor. 
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Olofsson, Einar, reparatör, Vindeln. 
Olsson, Frans, kassör, Vindeln. 
Persson, Berthold, arbetare, Vindeln. 
Reineck, T., inspektor, Vindeln. 
Rönnberg, O., faktor, Vindeln, 
Sandqvist, Ingemar, Vindeln. 
Skolbiblioteket, Vindeln. 
Åström, Hugo, landsfiskal, Vindeln. 
Bobrink, Axel, folkskoll :e, Granö. 
Grahnén, A. A:son, f järdingsman, 

Granö. 
Jonsson, Ludvig, Granö. 
Nilsson, Nanny, fru, Granö. 
Lundgren, K. A., folkskoll :e, Hällnäs. 
Lundqvist, Gust., handl., Hällnäs. 
Persson, Herta, Hällnäs. 
Schöld, Carl, syssloman, Hällnäs. 
Persson, Astrid, frkn, Lillsele. 
Sundelin, Frida, lärarra, Medsele. 
Jacobsson, Albert, Skivsjöstrand. 
Olsson, Gideon, Skivsjöstrand. 

Nygren, Jakob, hem:äg., Skurträsk. 
Edvardsson, Gunhild, frkn, Tegsnäset. 
Landfors, Hilda, fru, Tegsnäset. 
Landfors, Johan, kronojäg., Tegsnäset. 
Nilsson, Holmfrid, arb., Tegsnäset. 
Nord, Börje, Tegsnäset. 
Nygren, Harald, hem:äg., Tegsnäset. 
Nygren, Sven, hem:äg., Tegsnäset. 
Olofsson, Svea, fru, Tegsnäset. 
Oscarsson, Clas, skrädd., Tegsnäset. 
Persson, Hulda, sömmerska, Tegsnä-

set. 
Tegström, Nina, fru, Tegsnäset. 
Bäckström, Ragnar, järnvägstjänstem., 

Tväråbäck. 
Bredberg, Astrid, folksk:a, Tvärålund. 
Eriksson, Gunhild, Tvärålund. 
Jacobsson, Carl, Tvärålund. 
Johansson, Hulda, frkn, Tvärålund. 
Granström, Artur, handl., Åmsele. 
Johansson, Dan, tillsyn.-man, Åmsele. 

Dorotea 
Andersson, A. P., Dorotea. 
Guldbrandzen, A., komminister, Do-

rotea. 
Selin, Jonas, Dorotea. 
Strömbom, Sten, prov.-läk, Dorotea. 
Westman, Bengt, bankkamr., Dorotea. 
Cstman, Olof, Dorotea. 

socken: 
Wiklund, Leon, Avaträsk. 
Nordenstedt, Magnhild, lärarinna, 

Lajksjöberg. 
Eriksson, Konrad, Lavsjön. 
Wåhl, Helge, folksk:e, Lavsjön. 
Sjöström, Ernst, Ormsjö. 

Fredrika socken: 
Eriksson, O., kyrkoherde, Fredrika. 
Nordenstedt, E., Fredrika. 
Ström, Sanny, Fredrika. 
Tengborg, O. A., Fredrika. 
Gidlund, Oskar, Långbäcken. 

Jonsson, Elof, faktor, Lögdasund. 
Jonsson, Fabian, hem:äg., Nordanås-

by. 
Danielsson, N. A., Norr fors . 
Widmark, Dagmar, frkn, Tallsjö. 

Holmsund socken: 
Holmqvist, Adolf, maskinist, Holm-

sund. 
Johansson, B. A., kapten, Holmsund. 
Johansson, Evert, Holmsund. 
Kriström, Oskar, folksk:e, Holmsund. 
Nordlund, Allan, Holmsund. 
Nordlund, Edith, Holmsund. 

Söderholm, Anna, lärar:a, Holmsund. 
Zachrisson, Alma, lärar:a, Holmsund. 
Åkerlund, Axel, dir., Holmsund. 
Sandberg, Knut, Djupvik. 
Lindgren, Anna, lärar:a, Lövön. 
Forsberg, Bernh., kassör, Obbola. 
Johansson, Linus, hernäg., Obbola. 
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J O N S S O N & S A N D G R E N , UMEÅ 

utlämnar statens egnahemslån 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 jordbrukslägen-
het, 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 jord-
bruk med tillskottsjord eller delvis nya åbyggnader kan dessutom 
tilläggslån beviljas. 

Amorterings- och räntebestämmelserna äro följande: Jordbrukslån 
ä ro 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 
amorteringsfr ia år med 4 % ränta samt 6 1 / 2 %, varav 2 1 / 2 % äro 
amortering å amorteringsdel och 4 1/2 % å stående delen. 

Jämte jordbrukslån för nybildad jordbrukslägenhet kan beviljas 
premielån, vilka äro återbetalningsfria och utlämnas för nybyggnads-
eller odlingsarbeten. 

Ansökan om egnahemslån bör inlämnas till vederbörande egnahems-
ombud, som lämnar nödiga upplysningar om egnahemslånerörelsen och 
tillhandahåller erforderliga ansökningsblanketter. Uppgift å egnahems-
ombuden erhålles hos egnahemsnämnden. 

SPECERIER, KONSERVER, DELIKATESSER, 
FÄRSKA O C H K O N S E R V E R A D E FRUKTER. 

Ät Öhmans bröd! Drick Pyramidens kaffe! 

PRIMA FLÄSK-, K Ö T T -
& C H A R K U T E R I VAROR 
i par t i och minut . 

Huvudaffären Brogatan Rt. 670 och 993 
Filialen Rådhustorget Rt. 165, 1794 

Filialen Storgatan 72 Rt. 759 

odress Umeå - Telefon 69 

Rt. 17 & 559 U M E Å Skolgatan 47 
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Kjellin, Siri, läraria, Obbola. 
Lundberg, Aug., Obbola. 
Lundqvist, Bernhard, lärare, Obbola. 
Löfgren, Emil, A., lärare. 
Norberg, Elisabeth, lärar:a, Obbola. 

Pettersson, Jenny, lärar:a, Obbola. 
Sjöström, Lilly, Obbola. 
Granström, Artur, Sandvik. 
Lundberg, Leon, Sandvik. 

Hörnefors socken: 

Andersson, Sigrid, Hörnefors. 
Asplund, Johan, Hörnefors. 
Backlund, Axel, Hörnefors. 
Bergström, Elsa, Hörnefors. 
Bergström, Ossian, Hörnefors. 
Egerblad, O., kantor, Hörnefors. 
Hammarberg, Evert, Hörnefors. 
Holmström, Karl, Hörnefors. 
Hörnkvist, Ingvar, Hörnefors. 
Nordgren, Ludvig, Hörnefors. 
Norgren, Kerstin, Hörnefors. 
Rehnmark, H., kassör, Hörnefors. 
Renström, C. V., överlär., Hörnefors. 
Simonsson, J. V., Hörnefors. 
Sundberg, Joh., faktor, Hörnefors. 
Sundelin, Klas, kyrkoherde, Hörnefors. 
Svensson, Erik d. ä., Hörnefors. 
Tegenfeldt, Edvin, Hörnefors. 
Wiklund, Edvin, Hörnefors. 

Wiklund, Ester, Hörnefors. 
Wållberg, Magda, fröken, Hörnefors. 
Åström, C. A., folksk:e, Hörnefors. 
Häggström, Abel, Häggnäs. 
Sandström, Carl, rättare, Häggnäs. 
Dahlgren, Edvin, Norrbyskär . 
Hörnell, Knut, kassör, Norrbyskär . 
Kyhlberg, Erik G., tullnotarie, Nor r -

byskär. 
Lundström, Olga, lär:a, Norrbyskär . 
Nilsson, Knut, Norrbyskär . 
Nordström, A. E., inspektor, N o r r -

byskär. 
Nordstedt, Bror, arb., Norrbyskär . 
Olsson, Anton, Norrbyskär . 
Persson, Frans, arb., Norrbyskär . 
Hammarberg, Eric, Sörmjöle. 
Englund, Klas, Åheden. 
Carlsson, Astrid, fru, Ängersjö. 

Jörn socken: 
Sparrman, Hilda, fru, Björkliden. Berglund, Ragnar, lärare, Jörn . 
Andersson, M., f järdingsman, Jörn. Johansson, Artur , Älgträsk. 

Lycksele köpin 
Broström,Axel Th., distriktslantmät., 

Lycksele. 
Bäcklund, N. J., A.-Bol., Lycksele. 
Grahn, P. Edv., nämndern., Lycksele. 
Jonsson, Evert, riksdagsm., Lycksele. 
Karlsson, Hilma, frkn, Lycksele. 
Lindgren, Adolf, Lycksele. 
Ohlsson, J. A., vandr.-rätt., Lycksele. 
Sjöberg, H., jägmästare, Lycksele. 

och socken: 
Strandberg, B., jägmästare, Lycksele. 
Gustafsson, Mauritz, lärare, Arvån. 
Källberg, Vera, lärarinna, Arvån. 
Björk, E., kronojägare, Björksele. 
Molander, N. O., pastorsadj., Björk-

sele. 
Sundelin, Hilda, lärar:a, Blåvikstrand. 
Eriksson, Edv., kronojäg., Vindelgran-

sele. 
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Utte rs t röms Järnaffärer 
UMEÅ & NORDMALING 

U m e å : Telefon 1750, 1751, 1752 växel 
N o r d m a l i n g : Telefon 8 och 119 

Tillhandahålla ALLT i branschen. 

Försök oss, döm sedan! Priserna passa! 

acjnéts L_y^Lar>oKaiDy?°a 
^~J^åJ^uscspfanaJen 10, Imeå 

I N N E H A V A R E : 
A D V O K A T E N B I R G E R R O O S 
L E D A M O T A V S V E R I G E S A D V O K A T S A M F U N D 
O M B U D S M A N H O S A . - B . S V . H A N D E L S B A N K E N 

B I T R Ä D A N D E J U R I S T E R : 
E . o . H O V R Ä T T S N O T . R U D O L F A H L G R E N 
E. o . „ E R I K R Ö N Q U I S T 

telefoner: (jQinjevä fjarej 117, 120, 122 oofi 770 
R Ä T T E G Å N G A R , I N K A S S E R I N G A R , K R E D I T U P P L Y S N I N G A R 

Spec : V A T T E N - O C H S K I F T E S M Å L 
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Lövånger socken: 
Andersson, Amy, fru, Lövånger. 
Bredberg, Folke, bankkamrer, Löv-

ånger. 
Eklund, Yngve, fotograf, Lövånger . 
Eriksson, R., prov.-läk., Lövånger. 
Fällman, Anton, lärare, Lövånger. 
Johansson, Eric, skräddare, Lövånger. 
Karlsson, E., folkskoll :e, Lövånger. 
Lundmark, P. A., folksk:e, Lövånger. 
Möller, H., handl., Lövånger. 
Nordén, A., hovfotograf , Lövånger. 
Rönnmark, Anny, Lövånger. 
Öhman, Svea, fru, Lövånger. 
Eriksson, Karl , Hökmarksby. 

Sundqvist, Signar, folksk:e, Hökmarks-by-
Ohman, Hilda, lärarinna, Selet. 
Flink, Elsa, fru, Uttersjöbäcken. 
Vestergren, O. A., hem:äg., Valls-

träsket. 
Öhman, Joh. E., folksk:e, Vebomark. 

Malå socken: 
Bergström, Elof, handl., Malåträsk. 
Dahlström, Karl , kyrkoherde, Malå-

träsk. 
Renström, E., Malåträsk. 
Öberg, F., handelsförst. , Malåträsk. 

Dyberg, Ester, fru, Nordmal ing. 
Haeggman, Holger, guldsmed, Nord-

maling. 
Hallström, Hulda, lärar :a , Nordma-

ling. 
Johansson, Augusta, l ä r a n a , Nord-

maling. 
Jonsson, Magda , frkn, Nordmaling. 
Josephsson, Helge, kommissionär , 

Nordmal ing. 
Josephsson, Svea, fru, Nordmal ing . 
Lindberg, Axel, landsfiskal, Nordma-

ling. 
Lindmark, F. O., handl., Nordmal ing. 
Ljunglöf, S. O., överlär., Nordmal ing. 
Lundgren, Isidor, bagarmäst . , Nord-

maling. 
Lång, Lilly, lärar inna, Nordmal ing. 
Mattsson, Robert, chaufför, Nordma-

ling. 
Nyström, Gustaf, handelsförest., Nord-

maling. 
Olsén-Carloz, Betty, fru, bokhandl., 

Nordmal ing . 
Rönnberg, Berry, frkn, Nordmal ing . 
Sundberg, Sofie, fru, Nordmal ing . 
Tirén, V., f.d. distr.-vet., Nordmal ing. 
Wennman, Olof, t rävaruhandl. , Nord-

maling. 
Wikman, Erland, Nordmal ing . 

socken: 
Olsson, Astrid, lärar inna, Baggård . 
Johnsson-Blomgren, Nanny, Tolkskol-

lärar inna, Bredträsk. 
Jonsson, Hildur, fru, Djupsjö . 
Larsson, Thea, lärar inna, Djupsjö . 
Elfving, Signe, fru, Hemberget. 
Bergström, Ad., hem:äg., Hörnsjö . 
Johansson, Anna, lärar :a , Hörnsjö . 
Jonsson, Ernst , nämndeman, Långed. 
Sikström, Hanna, Långed. 
Högberg, E. Gunnar , skrädd., Lögdeå. 
Nyberg , K. H., fabrikör , Lögdeå. 
Sandgren, J. V., folksk:e, Lögdeå. 
Wiklund, A., Lögdeå. 
Hörnsten, Bernh., bagarmäst . , Mo. 
Rönnberg, Elon, Mo. 
Holmlund, O., bankkamrer, Nyåker. 
Norberg , Carl, handelsförst., Nyåker. 
Nygren, Gerda, lärar inna, Nyåker. 
Nygren, J. R. Th., folksk:e, Nyåker. 
Nygren, Oskar J. W., Nyåker. 
Carlsson, Ivan, kassör, Olofsfors. 
Eklöf, G., folkskollärare, Olofsfors. 
Molin, Hanna, fru, Olofsfors. 
Nords t röm, Alex, Olofsfors. 
Ölund, Selmer, ingenjör , Olofsfors. 
Johansson, Andreas, Rundviksverken. 
Lundberg, A. A., Rundviksverken. 
Lundmark, Carl Th., bokhållare, Rund-

viksverken. 
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OLOFSFORS BRUK 
G r u n d l a g t 1762 N O R D M A L I N G 

Tillverka och försälja alla slags 
F l o f i n l n g s s m i d e n s a m t K e t f i n g 

Tillförlitligt fabrikat! 

Postadr.: Nordmaling. Rt.: Nordmaling 26 
Tel.iadr.: Olofsfors, Nordmaling. 

Västerbot t ens L a n t m s n n a f ö r e n i n g a r s Förbund 
Post- o. Tgmadr . : Länsförbundet. Huvudkontor i Umeå: Kassan o. 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. Utsädes-
havre: Championhavre, Orionhavre, Ouldregnshavre, Plymhavre 
och Stormogulhavre m. m. Gula mat- och utsädesärter, grön-
foderärter. Timotejfrö, rödklöver- och alsikeklöver, l infrö och 
biandfrö ävensom andra fröer samt hemodlade fröer. Weibulls 
rovfröer såsom pedigree Bortfelder och Cstersundom samt kål-
rotsfrö. 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, Skellefte-
hamn, Kåge, Byske, Ålundsby, Bastuträsk och Klutmark. 

Ombestyr frörensning i Umeå och Skellefteå. 
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Morland, Karl, Rundviksverken. 
Norgren, Abel, kassör, Rundviksver-

ken. 
Olsson, Linnea, Rundviksverken. 
Rundviks Ungdoms Skolbibliotek, 

Rundviksverken. 
Israelsson, Rob., torpare, Stennäs. 

Jacobsson, Eugenia, lärar:a , Stennäs. 
Lundberg, Arvid, faktor, Stennäs. 
Lundgren, Karl, hem:äg., Stennäs. 
Forsberg, Hildur, förest:a, Strömsör. 
Blom, William, förvaltare, Sörbyn. 
Johansson, Rut, fru, Vångsjö. 

Nors jö socken: 
Liden, E. A., bokhandl., Norsjö, 
Lidén, Ernst, folkskollärare, Norsjö. 
Sedin, Manfred, Norsjö. 
Boman, Hugo, 1 :e stat.skriv., Bastu-

träsk. 
Brändström, Edit, frkn, Bastuträsk. 
Bäckman, Anna, lärar:a, Bastuträsk. 
Grehn, Oskar, inspektor, Bastuträsk. 
Hallner, A., Bastuträsk. 
Holmlund, Alb., fabrikör, Bastuträsk. 
Lindblom, Sigurd, kyrkovärd, Bastu-

träsk. 

Lundgren, Tobias, Bastuträsk. 
Svahn, Helena, lärar:a, Bastuträsk. 
Lundberg, C. J., landstingsman, Bjur-

sele. 
Lundberg, Gustaf, tandtekn., Bjurträsk. 
Nygren, Victoria, lärar:a, Bjurträsk. 
Johansson, Jenny, lärar:a, Granliden. 
Löfstedt, C. M., hem:äg., Granliden. 
Björk, Lars, Kusfors. 
Halvarsson, Hilda, lärar:a, Kusfors. 

Nysätra socken: 
Andersson, Lisa, lärar:a, Ånäset. 
Carlsson, O., folksk:e, Ånäset. 
Lideli, Olivia, poststat:förest., Ånäset. 
Lindkvist, A. H., kyrkoherde, Ånäset. 
Lindmark, J. A., bankkamrer, Ånäset. 
Lindmark, Olga, fru, Ånäset. 
Löfgren, Almar, journalist, Ånäset. 
Moritz, Svea, lärarinna, Ånäset. 
Röring, Aug., Ånäset. 
Röring, Kerstin, fru, Ånäset. 

Westermark, Estrid, frkn, Ånäset. 
Eriksson, Magnus, Flarken. 
Jonsson, J., Flarken. 
Tjernström, R., Flarken. 
Hansson, Viktor, Hertsånger. 
Eriksson, Helga, frkn, Pellboda. 
Olofsson, A. J., lantbrukare, Pellboda. 
Larsson, Oskar, Skäran. 
Nilsson, Helmer, hem:äg., Skäran. 

Skellefteå socken: 
Bergstedt, Elsa, fru, Bergsholmen. 
Norgren, Charlotta, Bergsholmen. 
Lind, J. Artur , Boliden. 
Olofsson, E., Boliden. 
Fuhrberg, Sanna, lärar:a, Bäckfors. 
Melander, John, arbetare, Clemensnäs. 
Scharin-Unander, E., disponent, Cle-

mensnäs. 
Lindberg, Alma, frkn, Finnforsfallet. 
Nilsson, J. G., Finnforsfallet. 
Fällman, Rob., arbetare, Furunäs. 

Persson, Gustaf, Furunäs. 
Östedt, Magda, folksk:a, Innervik. 
Lindström, Adèle, lärar:a, Klutmark. 
Nyström, Anna, lärarinna, Klutmark. 
Frisk, Emil B., folksk:e, Kusmark. 
Marklund, Knut, folksk:e, Kåge. 
Lundqvist, Ester, folksk:a, Medle. 
Lindberg, Ruth, Nyhamn. 
Wimmerdahl, Caresia, lärarinna, Röj-

noret. 
Brändström, Anton, Skråmträsk. 
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G Y N N A H E M B Y G D E N S A F F Ä R E R ! 
Undersök kval i té och pris hos 

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o 
K U N G S G A T A N 48, UMEÅ - T E L E F O N 141 och 441 

innan Ni r ekv i re ra r va ro r f rån anna t håll. 
STÖRSTA SORTERING! PRIMA V A R O R ! BILLIGA PRISER! 

oner 

meci 
firman grundad 1824 

Telegramadress: G L A S P O R S L I N Rikstelefon 356. Postgirokonto 62045 

Umeå Olas- & Porslinsaffär 
( H E D B E R G & S J Ö S T R Ö M ) 

Par t i fö r sä l jn ing a v : H U S H Å L L S G L A S , alla s lag - KRISTALLER 
PORSLIN, s v e n s k t och u t l ändsk t - LERKÄRL - EMALJ-

G A L V A N - och ALUMINIUMKÄRL - BORSTAR 
NYSILVER och G L Ö D L A M P O R M. M. 

2 4 4 



Bergman, Birger, Sävenäs. Johansson, Harald, trädg.-elev, Urs-
Lundmark, Hugo, Sävenäs. viken. 
Sävenäs Nya A.-B., Sävenäs. Wahlberg, Gunhild, Ursviken. 
Bäckman, L. A., Ursviken. Wikberg, Hanna, lärar :a , Ursviken. 

Wik te rg , Karl , lots, Ursviken. 

Sorsele socken: 
Andersson, Helge, bankkamr., Sorsele. Liljebo, Signar, folksk:e, Ammarnäs . 
Calleberg, C. A., kyrkoherde, Sorsele. Persson, M., vandringsrät tare , Blatt-
Kronqvist , Ch., folksk:e, Sorsele. nicksele. 
Nords t röm, J. A., Sorsele. Olofsson, Signe, lärar inna, Råstrand. 
Sjödin, Ville, e. landsfiskal, Sorsele. Bäckström, Ludv., sergeant, Stensund. 
Grunds t röm, Ludv., Ammarnäs . 

Stensele socken: 
Bjuhr, Karl , byggmäst. , Stensele. Danielsson, E. M., Storuman. 
Bäckström, Sven, folksk:e, Stensele. Jacobsson, Axel, handl., Storuman. 
Lindberg, Aug., kronojäg. , Sandvik. Larsson,Thorsten, jägmäst., Storuman. 
Grans t röm, Sigfrid, lär:e, Skarvsjöby. Rådström, Augusta, lär:a, Storuman. 
Berg, G., jägmästare, Storuman. Forsgren, Frans, past.-diakon, Askilje. 

Sävar socken: 
Grubbs t röm, G., kyrkoherde, Sävar. Nyman, Johannes, kusttil lsyningsman, 
Johansson, Vendia, fru, Botsmark. Holmön. 
Jonsson, Anna, fru, Botsmark. Wikander, Hanna, lärar :a , Holmön. 
Karlson, Johan, Botsmark. Westerlund, Alfred, Ytterstmark. 
Nilsson, J. A., folksk:e, Botsmark. Burström, Mauri tz , Åträsk. 
Sandström, Karl , hem:äg., Botsmark. Carlsson, Mär ta , fru, Åträsk. 
Nordén, Tekla, lärar inna, Bullmark. Carlsson, Sigvard, handl., Åträsk. 
Edström, K. J., Djäkneboda. Johansson, Anshelm, Åträsk. 
Löfgren, Emil, Flöda. Johansson, Birger, Åträsk. 
Åström, Alfred, målare, Flöda. Johansson, Fritz, Åträsk. 
Janzén, K. O., fyrmästare, Holmön. Wiklund, Gunhild, fröken, Åträsk. 
Kyhlberg, Algot, pastor, Holmön. Åström, Gunnar , målare, Åträsk. 
Lundberg, J. A., hem:äg., Holmön. 

Tärna socken: 
Berglund, Dagny, lärar inna, Hemavan. Johansson, Nils, Umfors . 
Johansson, Ernst , Hemavan. Persson, Evert, schaktmäst., Umfors . 

2 4 5 



V ä s t e r b o t t -n i n g a r n a s 
nyhets- o c h 
a n n o n s o r g a n 
är 
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Umeå socken: 
Nordström, J. A., hem:äg., Anumark. 
Jonsson, Thure, Brännland. 
Larsson, Paul, handl., Brännland. 
Nygren, Ebba, lärarinna, Brännland. 
Åström, Oskar, nämndem., Brännland. 
Andersson, Ester, lärar:a, Degernäs. 
Degerman, Elin, lärar:a, Grisbacka. 
Lundgren, A., reparatör, Grisbacka. 
Lundström, Hulda, lärar:a, Grisbacka. 
Sandgren, Hedvig, fröken, Grisbacka. 
Abrahamsson, P. G., banvakt, Gub-

böle. 
Rehn, Per, handlande, Hissjö. 
Granberg, Linda, fröken, Hössjö. 
Åström, Elsa, lärarinna, Kassjö. 
Eriksson, Konrad, maskinist, Klab-

böle. 
Johansson, Gunnar, vägmäst., Klab-

böle. 
Jonsson, Elin, lärar:a, Norr fors . 
Jonsson, Emil, skiftesgodeman, Norr-

fors. 
Brodin, K. L., kyrkvaktm., Tavelsjö. 
Eriksson, J. Helmer, hem:äg., Tavel-

sjö. 
Karlsson, Nils, nämndeman, Tavelsjö. 
Norrbyor tens J. U. F., Tavelsjö. 
Olofsson, Helge, handl., Tavelsjö. 

Arvidsson, Adolf, slöjdlär., Väster-
hiske. 

Borgström, Martin, hem:äg., Väster-
hiske. 

Burman, M. V., skrädd., Västerhiske. 
Johansson, Arv., hem:äg., Västerhiske. 
Johansson, J. E., skrädd., Västerhiske. 
Johansson, Viktor, lantbr., Västerhiske. 
Lidgren, Anna, postst.-förest., Väster-

hiske. 
Lund, Theodor, kyrkoherde, Väster-

hiske. 
Marklund, Mauritz, handl., Västerhis-

ke. 
Olsson, Johan, kyrkvaktm., Västerhis-

ke. 
Pettersson, Ingrid, lärar:a,Västerhiske. 
Tjernström, Adolf, kvarnäg., Väster-

hiske, 
Åberg, Edv., folksk:e, Västerhiske. 
Örnfeldt, Gunhild, fru, Västerhiske. 
Nilsson, Henny, lärar:a, Yttersjön. 
Lundman, F. V., elektr. installatör, 

Ängsbacka, Umeå. 
Andersson, Ragnhild, folkskollärarin-

na, Överboda. 
Lidström, Amalia, lär:a, Överboda. 

Vilhelmina socken: 
Ahlberg, Werner, kantor, Vilhelmina. 
Ekström, Aug., jordbrukskonsulent, 

Vilhelmina. 
Fredriksson, Lydia, fru, Vilhelmina. 
Gavelin, Britt, fröken, Vilhelmina. 
Hellgren, Oskar, Vilhelmina. 
Hellgren, Sara, fru, Vilhelmina. 
Jacobsson, Hildur, lärar:a, Vilhelmina. 
Johansson, Arne, Vilhelmina. 
Jonsson, Nannie, handarb.-lär., Vilhel-

mina. 
Larsson, Einar, Vilhelmina. 
Mattsson, Anders, Vilhelmina. 
Mörtzell, Joh., vandr.-rätt., Vilhelmina. 
Nilsson, John A., handl., Vilhelmina. 
Norman, Z., distr.-lantm., Vilhelmina. 
Olsson, Edla, lärarinna, Vilhelmina. 

Sörlin, F. H., handl., Vilhelmina. 
Wiberg, Rut, lärarinna, Vilhelmina. 
Östman, S. P., Vilhelmina. 
Lidbom, Rachel, lärar:a, Bäsksele. 
Bergsjö, Frideborg, lärar:a, Bäsksjö. 
Bäsksjö J. U. F., Bäsksjö. 
Forsberg, Hulda, fru, Bäsksjö. 
Öhlund, J. Hj., kronojäg., Dajkanvik. 
Alenius, Verner, lärare, Dikanäs. 
Hasselbrink, K. G., past.adj., Dikanäs. 
Molin, A. R., folksk:e, Dikanäs. 
Nyländer, K. J., lapptills.m., Dikanäs. 
Tegström, Alice, barnhemsförestånd., 

Dikanäs. 
Ivarsson, Olga, lärarinna, Granliden. 
Wästerlund, Aug., lärare, Kittelfjäll. 
Rönnlund, Astrid, fröken, Lövliden. 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 
lämnar fackkunnigt biträde av 

jordbrukskonsulenter, Länsträdgårdsmästare, Vandringsrättare, 
Husdjurskonsulent, Trädgårdsinstruktr iser , 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, skakbryggor, is-
bodar m. m. och för vissa grundförbät t r ingar i samband med egna-
hemslån och jordbrukspremiering. 

Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesför-
bättr ingsbidrag och stenrödjningsbidrag, bidrag för gödselvård och 
täckdikning samt för jordkörning å myrjord. 

Hushållningssällskapet anordnar premiering av: 
Mindre jordbruk, Hästar, Får. 
Nötkreatur, Svin, 

Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser: 
Lantmannakurser, Täckdikningskurser, Beteskurser, 
Husmoderskurser, Vävkurser, Ladugårdssköterskekurser. 
Konserveringskurser, Växtfärgningskurser, 
Trädgårdskurser , Kurser i träslöjd, 

Hushållningssällskapet understöder bildandet av: 
Hingstföreningar, Tjurföreningar , Oaltföreningar. 

Hushållningssällskapet utgiver: 
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen, 
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år, upplaga 13,500 ex. 

Hushållningssällskapets ändamål är att f rämja lanthushållningen jäm-
te dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällska-
pet och stöd dess verksamhet. 

Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän 
och direkt från Sekreterareexpeditionen, Rådhusespl. 11, Umeå. 
Hushållningssällskapets exp., övre vån. tel. 143 o. 925. 
Egnahemsnämndens exp., nedre vån., tel. 69 o. 901. 
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Svedberg, Hilma, fru, Lövliden. Eriksson, Nils, folkskoll:e, Skansholm. 
Person, Tora, lärarinna, Lövåsen. Lindberg, Maja , lärarinna, Skog. 
Hermansson, Eric, lärare, Malgovik. Holmgren, Petrus, lapptills.-man, 
Rådström, Ida-Greta, fru, Meselefors. Stornäs. 
Nilsson, Clara, lärarinna, Nästansjö. Nilsson, E., Strömnäs. 
Hjelm, Henny, lärarinna, Rönnäs. Filipsson, Hildur, lärar:a, Ulvoberg. 

Vännäs köping och socken: 

Dahlqvist, Siri, fröken, Vännäs. 
Karlsson, Julius, lärare, Vännäs. 
Lagerkvist, Klara, lärarinna, Vännäs. 
Laurin, Eric, prov.-läk., Vännäs. 
Lindqvist, C. M., konstnär, Vännäs. 
Persson, Gustaf, folksk:e, Vännäs. 
Pettersson, J. Wald., Vännäs. 
Sandgren, Herman, Vännäs. 
Strinnholm, V., skräddare, Vännäs. 
Åström, P. J, W., lärare, Vännäs. 
Lindqvist, Tea, lärarinna, Hällfors. 

Lundström, Gerda, lärar:a, Pengsjöby. 
Löfroth-Andersson, M., fru, Pengsjö-

by. 
Carlsson, Märta, lärar:a, Spöland. 
Jakobsson, Henny, lärar:a, Spöland. 
Ohlsson, Amelius, hem:äg., Spöland. 
Ohring, Alfred, kyrkoherde, Spöland. 
Schödin, N., folksk:e, Spöland. 
Swahn, Gulli, lärar:a, fru, Spöland. 
Sundelin, Tora, lärar:a, Strand. 
Emanuelsson, Eric, hem:äg., Vänänget. 

Åsele socken: 

Edén, E. E., handl , Åsele. 
Fjällets Kronas Studiecirkel, Åsele. 
Grenholm, J. P., Åsele. 
Marcusson, Rune, Åsele. 
Nettelbladt, T., jägmäst., Åsele. 
Nordenmark, Manfred, kont., Åsele. 
Samuelsson, Ad., vägmäst., Åsele. 
Stigare, Johan, Åsele. 
Ådell, Ruben A:son, folksk:e, Åsele. 
Åsele folkbibliotek, Åsele. 
Åsele skolbibliotek, Åsele. 
Eriksson, Fabian, skomakare, Borgsjö-

byn. 

Häggström, J. H., kronojäg., Borgsjö-
byn. 

Lindblad, Hanna, Borgsjöbyn. 
Nilsson, N. Th., hem:äg., Borgsjöbyn. 
Wiklund, Erik, skräddare, Borgsjöbyn. 
Mårtensson, J. E., Kvällträsk. 
Edlund, Mattias, kolonist, Lomsjö. 
Gustafsson, Alf. E., kolonist, Lomsjö. 
Johansson, F., folksk:e, Lomsjö. 
Nordström, Rud., kronojäg., Lomsjö. 
Sjögren, Elin, fru, Lomsjö. 
Edlund, Nanny, lärar:a, Lomsjökullen. 
Carlsson, K. B., Söråsele, Åsele. 
Gyll, Judith, lärarinna, över r i ss jö . 

Örträsk socken: 

Johansson, Ida, fru. Örträsk. Königsson, Aug., lärare, Långsele. 
Jonsson, Hilma, folksk:a, Örträsk. 
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Hjortsbergs Pappershandel, Umeå 
Välsorterad Parti- & Minutaffär 

Telefon 241 
Stort lager av alla slags Kontors-, Skriv- och Ritmate-
rialier - Kontorsböcker - Läderportföljer - Plånböcker 

Portmonnäer - Fotografiska artiklar 

Järn, Spik, Plåt, Byggnads- Tågvirke, Bindgarn, Bast-
smiden, Spislar, Drev, Papp, band, Makulatur, Wellpapp, 
Fönsterglas, Cement, "Ko- 1 i y / ^ J I Påsar, Linolja, Färger, Fer-
metmärket", Slipstenar ^ S g t / j z M r nissor, Borstar, Penslar 

i p a r t i h o s 

BRÖDERNA LINDFORS, Umeå 

Telegramadress: L I N D F O R S A R N A . Tel . namnanrop B R Ö D E R N A L I N D F O R S 

S t ö r s t a s o r t e r i n g i 
Färska frukter - Konserver 
M a t v a r o r - D e l i k a t e s s e r 
Grönsaker och Konfektyrer 
hos 

A n n a B j u r s f r ö m , K u n g s g a t a n 4 3 
Postgiro 28979. Telefon 192 och 1740 

A - B . M e l a n d e r s M u 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 landsorten expedieras omgående. 
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ÅRLIGT BETALANDE M E D L E M M A R U T O M LÄNET. 

Stockholm: 
Ahn, Asta von, fröken. 
Behm, Maja, fröken. 
Berg, K. E., rådman. 
Bergstedt, Maria . 
Björk & Börjesson, Antikv. bokh. 
Björklund, Gustaf, köpman. 
Blomqvist, Gustaf, kamrer. 
Brännström, Helmer, poliskomm. 
Burström, Hugo, byråchef. 
Carrin, Tekla, fru. 
Enell, Maria, fru. 
Eriksson, Sophie, fru. 
Grafström, Seth J:son, tulltjänsteman. 
Grahn, Gustaf A., kontorschef. 
Hallström, Gust., antikvarie. 
Hamrin, Emil, grosshandlare. 
Hedman, T., avdelningschef. 
Huss-Åkerström, Ingrid, tandläkare. 

Höijer, Ruth, fröken. 
Janze, Ester, fröken. 
Kempff, C. S. R., kapten v. Gen.-stab. 
Lancén, Sigrid, gymnastikdirektör. 
Lundin, Mia, fröken. 
Lundqvist, Judit, fru. 
Löfgren, Seth, bankrevisor. 
Löfqvist, Lennart, e. o. hovrättsnot. 
Norén, Oskar, tandläkare. 
Sjöberg, Carin, fru. 
Stenberg, Erik, fabrikör. 
Stigell, Thorsten, direktör. 
Södermark, Fanny, fröken. 
Wahlberg, Ellen, fröken. 
Westerlund, G., banktjänsteman. 
Widmark, Algot. 
Widmark, Fanny, fröken. 
Wretling, David, skulptör. 

Övriga orter : 
Abrahamsson, K., vaktmäst., Boden. 
von Ahn, Johannes, kyrkoh., Boden. 
Ahnlund, Nils, professor, Ålsten. 
Andersson, Amanda, församlingssys-

ter, Arnäsvall. 
Andersson, B. O. Z., rektor, Lidkö-

ping. 
Andersson, C. J., läroverksadjunkt, 

Sundsvall. 
Andersson, Herbert, ingenjör, Luleå. 
Andersson, Signe, folkskollärarinna, 

Torpshammar. 
Andersson, Knut, tullöverkontr. 
Andersson, Thea, sjuksköt., Gustafs. 
Andersson, Valborg, fröken, Orsa. 
Aurén, T. E., doktor, Stocksund. 
Barrner , Mauritz, kamrer, Stocksund. 
Benedictsson, Stellan, bankrevisor, 

Hälsingborg. 
Bengtsson, C. V., civiling., Östersund. 
Berg, Curt, redaktör, Nockeby. 
Berg, Margit , fröken, Nockeby. 
Bergfors, G., kyrkoherde, Gideå. 

Björnegård, M., kyrkoherde, Håkansö. 
Blomkvist, Elsa, fru, Luleå. 
Bohman, Ivan, lärare, Bredsel. 
Borg, Berta, fru, Stavre. 
Brodin, Helmer, ingenjör, Härnösand. 
Bromé, Janrik, red., Frösön, Öster-

sund. 
Bucht, Torsten, fil. d : r , lektor, Här-

nösand. 
Burlin, O., överlärare, Malmberget. 
Carlgren, Mauritz, jägm., Djursholm. 
Carlsson, Magda, fröken, Säffle. 
Dahlin, Conrad, intendent, Falun. 
Dahlstedt, Helge, överläk., Österåsen. 
Dahlström, Astrid, lärarinna, Bollnäs. 
Danielsson, J. E., Koskullskulle. 
Edin, John, köpman, Roslags-Näsby. 
Edström, Hj., kyrkoherde, Duved. 
Ekström, Signe, lärarinna, Vinö. 
Enge, Jenny, lärarinna, Tierp. 
Englund, A., poststat.-förest., Väddö. 
Eriksson, Hildur, fru, Älvsbyn. 
Eriksson, Jonas, direktör, Äppelviken. 
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MODERNA, PRAKTISKA MÖBLER 
DEKORATIV MÅLNING 

^ V I R . E T L I N G S 
K U N G S G . 29 K U N G L H O V L E V E R A N T Ö R T E L E F O N 351 

D e n s o m s ä t t e r v ä r d e p å e t t v ä l u t f ö r t a r b e t e b ö r b e s ö k a 

Sjöbergs Frisérsalonger, Umeå 
K u n g s g a t a n 4 4 o c h 5 2 - T e l e f o n e r 3 1 9 o c h 4 1 9 

^arriftisétscifongQn £7Cungsgaian - ^/efofo-n. 379 

B E R G H E M S B R Y G G E R I 
R t . 2 2 9 B R Ö D E R N A S U N D S T R Ö M R t . 2 2 9 

R e k o m m e n d e r a r s i n a k o n k u r r e n s k r a f t i g a t i l l verkn ingar av 

Svagdricka - Lagerdricka - Vichyvatten - Pommac 
Sockerdricka m. fl. läskedrycker. 

Gör inköpen i 

Platsens ä l d s t a n 1 » H l I L J I Rikhaltigt lager av 
s p e c i a l a f f ä r i K J O f l Q I 1 Q I i l \ \ U C 11 J l I I rf P börsar, p.å,,böcker 
. . , ••••••••••••• •••••••••••••••••••••• parfymer o. tvålar 
tobaksvaror, pipor U U J U U U U 1 U I I U I I U 1 1 U 11 U U I största sortering 
och fotoutensilier. av spelkort = Umeå, Radhiistorgel. - Riksleleion 211 -

UMEÅ 
Tel. Affären 493 * Tel. Pr iva t 474 
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Eriksson, Selma, lärar:a, Östernoret. 
Erstam, Oskar, Furuhagen, Bräcke. 
Fahlander, Hilma, frkn, Hälsingborg. 
Fahlander, H., adjunkt, Östersund. 
Fahlander, Hj., disponent, Östersund. 
Fahlgren, E., kamrer, Härnösand. 
Falk, John, landshövding, Kalmar. 
Forsman, O., Råsunda. 
Fresk, A., ingenjör, Stocksund. 
Frånlund, Elin, lärarinna, Näsvall. 
Fällman, Knut, sergeant, I. 19, Boden. 
Gabrielsson, A., fru, Djursholm. 
Gadd, Jenny, fröken, Strängnäs. 
Gavelin, Axel, överdir., Djursholms-

Csby. 
Gafvelin, Hulda, fru, Stöde. 
Gaunitz, Daniel, Överkorsberga. 
Genberg, O., kyrkoherde, Edsbordet. 
Hannu, Uno, agronom, Luleå. 
Hansson, Olga, lärar:a, Munkflohö-

gen. 
Hedberg, Arvid, kassör, Stocksund. 
Hedberg, Sven, kamrer, Munksund. 
Hedman, Anny, folkskollärarinna, 

Roslags-Näsby. 
Hemström, David, läkare, Motala. 
Henriksson, Fr., Gäddede, Mon. 
Holm, Otto, lektor, fil. d : r , Upsala. 
Holmgren, J. O., vågmästare, Öjebyn. 
Holmgren, Ruben, Myckelgensjö. 
Holmström, Magnus, kyrkoherde, Ed-

sele. 
Huldt, Hampus H:son, ing., Malmö. 
Håkansson, J., kapten1, Djursholm. 
Häggman, Henny, Näsviken. 
Häggström, Vilhelm, Junsele. 
Hällsten, J. R., schaktmäst., Fränsta. 
Jacobsson, John, trafikinsp., Boden. 
Jacobsson, Tea, lärar:a, Svarvarböle. 
Jakobsson, Elof, folksk:e, Edsele. 
Johansson, J. E., Hammarstrand. 
Johansson, P. G., agronom, Åkarp. 
Jonsson, K. M., posttjänsteman, Stu-

gusund. 
Jonsson, Olof, ingenjör, Upsala. 
Jonsson, Sigfrid, med. lic., Styrsö. 
Jirlow, Ragnar, lektor, fil. d:r , Väs-

terås. 
Jungner, Hugo, rektor, fil. d:r , Ålsten. 
Karlsson, Axel, folksk:e, Landön. 
Karlsson, K. A., Rantos. 

Kjellin, Gullan, l ä r ana , Fjäl, Hössjö. 
Klingspor, ingenjör, Malmö. 
Kriström, R., kontorschef, Äppelviken. 
Larsson, L., postmäst., Luleå. 
Larsson, H., ingenjör, Vänersborg. 
Lexner, C. H., distr.-vet., Nybro. 
Lidén, Hedvig, lärarinna, Täng, Ås. 
Liedgren, Ragnar, dir., Hälsingborg. 
Lindberg, Gus., U. S. A. Everson, 

Wash. 
Lindgren, Albin, faktor, Storsund. 
Linder, Elisabet, gymn.-dir., Linkö-

ping. 
Lindgren, Nils, telefonarb., Ottervatt-

net. 
Lindström, A., kyrkoherde, Lit. 
Lund, Betty, lärarinna, Härnösand. 
Lundgren, Alice, lärarinna, Näsvall. 
Lundgren, Joe, Äppelviken. 
Lundqvist, Birger, prof., Göteborg. 
Löf, Knut, Filipstad. 
Löfgren, Erik A., faktor, Bredbyn. 
Löfgren, Ernst, kapten, Boden. 
Löfstedt, C. M., Granliden. 
Marcusson, Eric, bokhållare, Luleå. 
Marklund, Harald, Viskan. 
Marklund, Karl, banmästare, Stenbac-

ken. 
Messing, Linda, fru, Malmberget. 
Moritz, Frida, Gnästa. 
Myrin, Karl, kyrkoherde, Böne, Åfärd. 
Nilsson-Hiort, Elsa, fru, Gimo-Cster-

by. 
Nilsson-Hiort, K. N., direktör, Gimo-

Csterby. 
Nordberg, Arne, fil. mag., Gammel-

stad. 
Nordenstedt, Axel, dir., Sundbyberg. 
Nordenstedt, Rolf, advokat, Malmö. 
Nordin, Ester, fru, Malmberget. 
Norlin, Olga, Domnarvet. 
Norr lands Nation, Upsala. 
Näslund, J. A., folkskolinsp., Härnö-

sand. 
Olofsson, Fabian, fiskeriinsp., Marie-

stad. 
Olofsson, Hilda, sjuksköterska, Tors-

by. 
Olsson, Alrik, folkskollärare, Rosjön. 
Ohlsson, Hanna, lärar:a, Östersund. 
Olsson, O. S., disponent, Essvik. 
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DEN lämpligaste formen för 
ett på lång sikt ställt plan-
mässigt sparande är regel-

bundna insättningar på Kapital-
räkning. Räntan lägges å denna 
räkning genom bankens försorg 
halvårsvis till kapitalet, vilket så-
lunda växer med ränta på ränta. 

S K A N D I N A V I S K A 
KREDITAKTIEBOLAGET 
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Olsson, O. S., fru, Essvik. 
Olsson, Rut, fru, Gislaved. 
Pahlberg, Seth, adjunkt, Söderhamn. 
Persson, Klara, lärar:a, Stallviken. 
Persson, Manbert, folksk:e, Ulvöhamn. 
Pettersson, Arne, schaktmästare, 

Krångede. 
Robbe, Joh., läkare, Strömstad. 
Rosencrantz, Anton, apotekare, Göte-

borg. 
Rotänder, Carl, folksk:e, Enköping. 
Runström, Gösta, läkare, Västerås. 
Rydqvist, Hj., adjunkt, Visby. 
Röse, Bertil, postassistent, Åhus. 
Sander, Oscar, vågmästare, Luleå. 
Sandström, E. V., schaktmästare, Nat-

tavara. 
Schäder-Henriksson, Elin, fru, Malm-

berget. 
Selinus, O., kantor, Piteå. 
Sellgren, J. A., tygarbetare, Boden. 
Sparrman, Linda, lärarinna, Katrine-

bergs-Kapell. 
Stadsbiblioteket, Luleå. 
Stenberg, Gerda, fröken, Gyljen. 
Stenberg, Vilma, fru, Gyljen. 

Stenlund, N. E., kronojägare, Ånn. 
Sthén, Gottfr., Idre. 
Strandberg, A., Örnsköldsvik. 
Strömqvist, N. H., Söderhamn. 
Sundfeldt, Birger, Munksund. 
Svarts, Vera, fru, Norredsbyn. 
Svensson, Hildegard, lärar:a, Slättån. 
Svensson, Nils, gruvarbetare, Malm-

berget. 
Tiberg, K. K. D., advokat, Härnösand. 
Thunberg, Gerda, fru, Restad. 
Waerner, Olof, pastor, Glommersträsk. 
Waldenström, Rudolf, revisor, Borås. 
Widmark, Ålborg, sjuksköterska, Sä-

ter. 
Wikström, Essy, fru, Gävle. 
Vinberg, Erik, banktj.-man, Kiruna. 
Wistrand, Frida, frkn, Dals Rostock. 
Wizelius, W., landskanslist, Kalmar. 
Wäring, Astrid, författarinna, fru, Vä-

nersborg. 
Zakrisson, Hilda, Gävle. 
Zetterberg, H., jägmäst., Grönbo. 
Åslund, John G., Junsele. 
Öberg, Svea, lär:a, Domsjöverken. 
Ödegård, W., redaktör, Hudiksvall. 

Rättelser i förteckningen, adressförändringar o. dyl., torde godhetsfullt 
anmälas till Västerbottens läns museum, Umeå. 
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Ni har bekymmer 
för Edra böcker, vari bladen börjat 
lossna. Sänd genast Edra böcker för 
bindning till 

Zellerslröm & Almströms Bokbinderi, Kungsgatan 58, timea. Riks!. 182 
Specerier, Konserver, Frukt 
Konfektyrer 

i första klass butik. 
S C M i 5 ] E . ] E > S i T ] K l 5 i M L «Sfc C S O 

R Å D H U S E S P L A N A D E N 2, U M E Å . T E L . 218, 1218 

H U SS ZUL <Ö n » 3Eä i V 3ES J 

P r o v a S s e d e n s K A F F E 
Rostad kaffeblandning av hög kvalitet. 

S ä l j e s e n d a s t I Pris kr. 2: 80 pr kilo. 

S/EDÉNS SPECERIAFFÄR 
Skolgatan 62, Umeå. Telefon 53 

E. Hermansons Möbelaffär 
Tel. 183 K U N G S G A T A N 50 Tel. 183 

Rikhaltigt lager av 
Möbler, Möbeltyger, Gardiner o. Korkmattor 

2 5 6 



E. H.Yttergrens Guldsmedsaffär 
R I K S T E L E F O N 324 

Förlovningsringar och Hederspresenter 
MODERNA, STIL IGA O C H BILL IGA! 

Ti l l landsorten sundes omgående portofritt. Ringmått sändes på begäran 

aJ^vaz CxiL 

HERREKIPERINGEN 

med sitt stora urval 
R E K O M M E N D E R A S 

MANUFAKTUR 
KAPPAFFÄR 

har den största 
sorter ingen i 

U M E Å 

O s c a r A h l g r e n - U m e å 
Försäljer i parti och minut: 

Sjukvårdsartiklar, Färger, Oljor, Fernissor, Tapeter, 
Foto- och Tekniska artiklar, Korkmattor. 

Huvudaffären i Umeå: Kungsgatan 49. — Telefon: Kontoret 85, Butiken 1855 

Fi l ialer: Vindelns Sjukvårds- och Färghandel. Telefon Vindeln 84 
Vännäs Sjukvårds- och Färghandel. Telefon Vännäs 88 
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P. A. Lundmarks Järnaffär 
Rt. 178 U M E Å Rt. 178 
F ö r s ä l j e r : Byggnadssmiden, Hushållsartiklar 
Lantbruksmaskiner, Velocipeder, Arbetsvagnar 

Kakelugnar, Papp alla slag m. m. 

Västerbottens 212,800 Invånare 
är till största delen arbetare och småbrukare. 

Prenumerera och Läs 
länets enda arbetareorgan 

Västerbottens Folkblad 
Rikstelefon 31 och 151. Etablerad 1871. 

FlIIrJIM 
PARTI- & MINUTAFFÄR 
Telegramadress: VONAHN 

2 5 8 



Tag kameran med 
på promenaden! 

Tag den med på utflykter och semester — överallt vill Ni fånga bilder som bevara min-nena. En Kodak skänker glädje och behållning ej endast för stun-den. Köp en Kodak nu! Yälj ut den i en specialaffär med god sortering. 
Som Övre Norrlands största specialaffär kunna 
vi erbjuda Eder den apparat, som nast passar 
Edra önskemal och Eder öörs. — — — 

Stor sor ter ing av appara ter f rån : 
ZEISS IKON, AGFA, KODAK, VOIGTLÄNDER m. fl. 

A L L T I F O T O f rån : FOTO-BEWE 
S T O R G A T A N 4 7 - U M E Å 
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Alltid nyheter i lager av 

»c| GULD, SILVER, NYSILVERVAROR 
H och TENN 
H of juvelerare C.G. Hallberg 
Rikstelefon 2 4 0 UMEÅ Kungsgatan 50 

etalÅ ann(matats! 

I M P O R T A.-B. N O R R L A N D 
T E L E F O N E R 1 9 7 , 1 9 8 , 1 9 9 . 
D I R E K T Ö R S U N D K L E R S B O S T A D 8 6 7 . UMEÅ 
Stadens numera ä l d s t a kolonialvarufirma engros 
N E D E R L A G : 
S K E L L E F T E B R Ö D 

M A T T S S O N S K A F F E 
A U G . W E R N E R S G A R N E R 
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U m e å Angbrygger i 
o 

Tgmadr . : Å n g b r y g g e r i U M E Å Riks te lefon 54 och 74 

Tillverkn. av PILSNER klass II, LAGERDRICKA klass I 
S tändigt neder lag av or ig inal tappad 
C A R N E G I E - P O R T E R på Va-butelj 

M i n e r a l v a t t e n - och L ä s k e d r y c k s f a b r i k 
Kontrollerad och analyserad t i l lverkning av alla s lags 

L Ä S K E V A T T E N 
såsom Soda- och Vichyvatten, flera sor ters Lemonader 

samt Sockerdr icka 

P r e n u m e r e r a 
p å o c h l ä s 

II A f f ä r s m ä n ! 
V i l l N i s ä l j a 
till den burgna 
o c h köpstarka 
a l l m ä n h e t e n 
annonsera då i 

II 
B e o r d r a Edra 
småannonser i 

Det verk l ig t e f f e k -
t i v a a n n o n s o r g a n e t 

I f m e f i f a M 
vasitrbom® läns ¿lam aaallga tldilaa. 

Pigg, vaken , vede r -
häf t ig nyhe t s t i dn ing 
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Å K E R B L O M S 
P A P P E R 

S T O R G . 5 3 UMEÅ T E L E F O N 61 
M U S I K A L I E R 

FOTOGRAFISKA 

ARTI KLAR 

EDVIN J O H A N S S O N 
N. Ni l s sons Eftr . U M E Å Telefon 326, 477 

K u n g s g a t a n 6 3 

Matvaru-, Frukt-, D e l i k a t e s s -
fe Specer ia f fär 

* 

R E K O M M E N D E R A S 

Västerbottens läns i s . Brandförsäkringsbolag 
Meddelar brandförsäkring 
av byggnader och lösören 
å länets landsbygd. 

Huvudkontor i Umeå. Telefon 5 2 8 . 

II 
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Umeå Tegelbruk, O i m o n ä s 
(Ägare : B y g g m ä s t a r e J. M. Bäcks t röm) 

I l a g e r p r i m a m u r t e g e l 3"X6"X12" och 2"X6"X12" 
samt 3 " X 5 " X 1 0 " för sko r s t ensmurn ing i bos t adshus 

av trä. Begär prisoffert! 
Kontoret 570 Bruket 126 

E. Sjösledis Elektriska Byrå 
U M E Å 

Rikstelefoner: 854 och 1314 

• 

Utställning Kungsgatan 51 

Sandbergs Konditori , Umeå 
KUNGL. H O V L E V E R A N T Ö R 

• 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 
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i l B. Anderssons Värme- & Vattenledningsaffär 
KUNGSGATAN 89, UMEÅ 

T e l e g r a m a d r e s s : V ä r m e b o l a g T e l . N a m n a n r o p A n d e r s s o n s V ä r m e 
iiiiiiiitiiilliiiiiiiiJiiiifliiiiiiaiiiiiiiiiiiariaiiiiMiiJaiaiiaiiiiiiiifliiiiiiiiiiiifiiiiifiiiiiiiiiitiiiMiiiaiiiiiaiiiciitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiriJiliiiitiiiiin 

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 o s t till 

billigaste parti- o. minutpriser 

• 

U m e å Mejer i A k t i e b o l a g 
T e l e f o n e r : Kontoret 820 , But iken 4 6 
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Bilden tagen på E X P R E S S - S U P E R C H R O M 

(jevoet 
U FILM 

EXPRESS-SUPERCHROM 

PANCHROMOSA SPECIAL 

G E R . V A C K R A BILDER 
I A L L A VÄDER. 

S ä l j a s i a l la v ä l s o r -

terade f o t o - a f f ä r e r . 

2 6 5 



etatd auitau^lat^. 

R ; L _ f O T a v tobaksvaror, in- och 

w l \ <X I C • utländska, pipor, lädervaror m. m. 
v a n d Eder t i l l 

Nya Cigarrhandeln, Umeå 
Återförsäljare största rabatt. D. Berglund - Tel . 4 0 0 

Vårt KALAS-KAFFE 
Våra SPECERIER 

rekommenderas 
V A JES. "IT IF <Ö E B I I H G E N 

Telefon 563. Storgatan 44 

När det gäller 

M A T S I L V E R 
]. H A N S O N S EFTR. 
G U L D S M E D S A F F Ä R 
(LINDSTRÖM) 
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Wied <^I~ÅvcLatlutå 
T 

Innehavare: 

J U R I S K A N D I D A T E R N A 

SIGURD NILSSON OCH BIRGER JOHANSSON 

(f-^ätte^ån^cvc, ¿fcjaiitteÅuiH^a-t 

ntcckuLii^A— och Icuj^attcsätenÄ* 

Moderata arvoden. Snabb redovisning. 

Kontor: Storg. 41 (vid G:la Seminariet). Tel. Växel 870 
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y net ernås j y ryckeri 
cßlörsla och teveranslcrafîigasle íryc&eri i tfDäsleriollen 
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/ « p w j w - « ' J * - i 

mhMinkmi 
JVTgynrcar Eder själva tnedc) 

att beställa M>öbler, 
tilluerHade i Wsterbotten. 

K ö p u t a n 
mellanhänder 

LEDIG 
A N N O N S P L A T S ! 

Skodon 
alltid förde lakt igas t hos 

f ö r I n n e - o c h U t e b r u k 
m o t V ä t a o c h K ö l d 
t i l l A r b e t e o c h P r o m e n a d 

M O D I G S 
Kungsg. 51. Tel. 472. U M E Å 

ibcL nna an nou^vtet i ! 
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