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För en gångs skull har järnväg och landsväg samsats . . .
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åt landet mellan skogsbygden och fjällvärlden.

En gång var Storuman vatten-
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Gammalt och nytt.

Den gamla källarens

mossbelupna tak ligger vid foten av den
nya boden.
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Ä n lever den gamla tiden . . . fast bensinmackarna avlöst vattenställena vid de uträtade och breddade bygdevägarna.
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Ä n söka
vatten-
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Gammal funkisstil I Norrmjöle.
sång

till

de rena linjernas

Som en

inneboende

skönhet hänga de väldiga näten på sina
torkställningar.

(Hörnefors sn)
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ill hembygdsbokens redaktion har från ett par gamla Lövångersbor, nämligen f. d. lantbruksingenjören C a r l H o l m
och hans broder f. d. lektorn d:r O t t o H o l m , gjorts en framställning om önskvärdheten av att åstadkomma en särskild hembygdsbok för Lövångers socken.
Meningen vore att uppsatserna i olika ämnen rörande nämnda socken under loppet av 3 å 4 år skulle inflyta i årsboken
"Västerbotten", varefter de olika uppsatserna kunde sammanföras i en särskild hembygdsbok för Lövånger.
Då detta förslag synes tilltalande och väl värt att komma till
utförande, har redaktionen med nöje velat tillmötesgå den gjorda framställningen. Början göres i år med införande av den
vackra dikten "Till Lövånger" av kyrkoherde J. Lundgren, också han en son av Lövånger och född i Avans by.
Vidare har ansetts förtjänt att intagas lagmannen och häradshövdingen A. M. K j e l l e r s t e d t s intressanta "Beskrif-

ning öfver Löfångers socken", vilken uppsats är författad år
1827 och varit införd i hushållningssällskapets handlingar för
sagda år. Till beskrivningen har fogats en av lantbruksingenjör
C. Holm gjord levnadsteckning av den rikt begåvade och mångsidigt verksamme "siste lagmannen i Västerbotten".
Värd att införas i hembygdsboken är ock en av f. d. kronolänsmannen C. E. N o r i n g författad och i tidningen "Westerbotten" i september 1880 intagen uppsats om bebyggelsen i
Lövånger på birkarlarnes tid jämte redogörelse om en del fynd
i Ava- och Oärdefjärdarna av gamla förlista fartyg, härstammande från de tider, då dessa sjöar voro en sammanhängande
vik eller fjord av havet och segelbara för större fartyg ända upp
till den då betydande handelsplatsen "Mångelbyn".
En notis från tidningen "Aftonbladet" för den 2 juni 1840,
innehållande en berättelse om filantropisk verksamhet inom
socknen och särskilt ett rörande drag av oegennyttig syskonkärlek uti Vallens by i Lövånger har ock ansetts förtjänt att införas
i avdelningen för denna socken.
Vidare vill redaktionen meddela, att bidrag till den blivande
hembygdsboken utlovats av ett flertal fackmän på olika områden.
Så kommer den ifrågavarande traktens geologiska byggnad att
beskrivas av statsgeologen och docenten d:r E r i k G r a n l u n d och de där befintliga fornlämningarna att tolkas av antikvarien d:r G u s t a f H a l l s t r ö m . Drag ur socknens hävder kallade: "Några uppgifter rörande socknens utveckling",
tecknas av generaldirektören d:r G u n n a r H u s s , och kyrkans och skolans historia skrives av kyrkoherden J o h a n H e d q u i s t . Dialektens egendomligheter belysas av lektorn d:r
S e t h L a r s s o n , och slutligen skall den högre djur- och
växtvärlden beskrivas av lektorn d:r O t t o H o l m och jordbruksnäringens ståndpunkt under olika skeden skildras av lantbruksingenjören C a r l H o l m .
Redaktionen.
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En kort historik om Umeå
fornminnesmuseum
1886-1935

H v OSKÄR LUNDQUIST

D

en 10 nov. 1882 bildades i Skellefteå "Westerbottens läns
Fornminnesmuseum", och samtidigt grundades "ett vesterbottniskt museum" därstädes. Den som tog initiativet härtill
var den intresserade fornsakssamlaren, häradshövdingen i länets
norra domsaga Anders Fredrik Ekevall.
Någon anslutning från länets södra del erhöll ej föreningen.
Medlemsförteckningen för 1885 upptar medlemmar endast från
norra delen: Skellefteå stad 25, Skellefteå socken 13, Byske 12,
Norsjö8, Jörn 2, Burträsk 15 och Lövånger 6. Ingen enda medlem fanns från södra delen och lappmarken utom landshövding
A. G. Wästfelt, som kallats till hedersledamot. Föreningens nitiske sekreterare Ekevall fann också snart, att dess verksamhet
borde koncentreras till länets residensstad, då dess uppgift var en
hela länets angelägenhet, och då det, till följd av dess stora areal,
visat sig vara "serdeles obeqvämt att från södra af detsamma
insända fornsaker till Skellefteå". Någon tanke på att flytta
"det vesterbottniska" museet till Umeå hade han ej, men han
trodde, att fornminnesföreningens framgång skulle bäst främjas,
genom att den arbetade på två av varandra oberoende avdelningar, en i Skellefteå och en i Umeå, och att vardera avdelningen hade sitt särskilda museum. Han hoppades, att "en ädel
och nitisk tävlan skulle uppstå mellan föreningens avdelningar
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att på bästa sätt främja föreningens ändamål". Han satte sig
i förbindelse med åtskilliga personer i Umeå och sökte intressera
dem för saken. Han vann förståelse hos flera och fick i lektor
C. N. Pahl en god hjälpare. Det var också dennes förtjänst,
att ett möte kom till stånd den 28 dec. 1885, där de 22 närvarande beslöto att bilda en avdelning av "Westerbottens läns
Fornminnesförening", sedan denna hunnit ändra sina stadgar i
enlighet med ett av sekreteraren framlagt förslag. Styrelse valdes, och stadgeförslaget godkändes. Vid ett senare möte den 8
jan. 1886 fastställdes stadgarna med de ändringar, som antagits
av Fornminnesföreningen å sammanträde i Skellefteå i början
av januari.
De nya stadgarna för "Westerbottens läns Fornminnesförening" bestämma dels i § 3 att
"Föreningen arbetar hädanefter på två av varandra oberoende avdelningar, en i Umeå stad med verkningskrets inom samma stad samt Umeå och Lappmarksfögderierna, samt en i Skellefteå stad med verkningskrets inom samma stad och Skellefteå
fögderi",
dels i § 4 att
"Till förvaringsrum för fornsaker inrättas ett museum i Umeå
och ett i Skellefteå".
Museet i Skellefteå övertog det förutvarande "vesterbottniska"
museet därstädes men avstod en del dubbletter till det blivande
museet i Umeå.
De båda avdelningarna hade sina särskilda styrelser. Och liksom häradshövding Ekevall var den verksamme sekreteraren inom norra avdelningen, blev lektor Pahl en nitisk sekreterare inom
den södra och den egentliga grundläggaren av "Fornminnesmuseet i Umeå". Genom hans energi hopbragtes snart en ansenlig samling fornsaker. Redan efter ett par år hade museet, utom
en mängd mynt och böcker, 397 fornsaker, som ordnats och katalogiserats av adjunkt Gustav Norlander.
Dessa samlingar förstördes emellertid vid Umeå stads brand

lO

1888. Endast en del metalldelar kunde tillvaratagas. Det blev
alltså att börja på nytt. Men nu gick det ej lika bra som förut.
Tillgången på fornsaker var helt naturligt mindre än förr. Och
museets tillgångar voro begränsade. I brandskadeersättning
hade museet fått 830 kronor, och ett par gånger hade landstinget beviljat 150 kronor, men eljest hade föreningen blott att
lita till medlemmarnas årsavgifter å en krona per år.
Såsom ordförande inom umeavdelningen fungerade förste
lantmätaren A. Lagergréen till 1888, kommissionslantmätarna
Herlog Linder till 1891 och J. E. Linder till 1902 och regementsintendenten M. Schiirer von Waldheim under 1903 och 1904.
Den sistnämnde var en ivrig samlare och verkade mycket för
museets tillväxt. Han ville, att fornminnesmuseet i Umeå skulle
bliva ett museum för hela länet, ett verkligt länsmuseum, såsom
man hade på andra håll, och han arbetade för att museet i Skellefteå skulle överflyttas till Umeå. Detta rönte emellertid ett
bestämt motstånd från skellefteavdelningen. Någon sammanslagning kom ej heller till stånd.
Vid denna tid fick museet i Umeå en avsevärd tillväxt genom
ett par större inköp. Umeavdelningens ekonomi hade väsentligt förbättrats genom att museet, som alltifrån 1890 för 150
kronor årligen förhyrt ett rum i västra stadsdelen, fick 1901
flytta över till Högre allmänna läroverkets nybyggnad och där
hyresfritt förfoga över ett rum i källarvåningen, och att landstinget 1903 beviljade umemuseet, liksom det i Skellefteå, ett årligt anslag av 150 kronor. Umeavdelningen beslöt också samma år att för 510 kronor inköpa provinsialläkare J. A. Lagermans i Lövånger samling av fornsaker (198 nr). Följande år
överlämnade regementsintendenten Schiirer vid sin avflyttning
från orten sin privata samling (o. 200 nr) mot en ersättning av
700 kr. på goda betalningsvillkor. Genom dessa inköp hade
museets samlingar, som ännu 1903 omfattade blott 241 föremål (utom mynt och böcker), tillvuxit så starkt, att då en "Förteckning över samlingarna i Fornminnesmuseet i Umeå, utarbe-
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tad av adjunkt G. Norlander och lektor Pahl", förelåg i tryck
1905, denna upptog ej mindre än 819 nummer utom böcker
och mynt.
1905 var eljest ett viloår. Någon ordförande valdes ej. I protokollet för årsmötet den 30 dec. 1904 heter det, "Då man för
tillfället ej kunde finna någon lämplig person till ordförande,
beslöts att vice ordföranden skulle tillsvidare tjänstgöra i ordförandens ställe". Samma år insjuknade lektor Pahl, som alltifrån umeavdelningens tillkomst varit dess sekreterare och under
de tjugu åren med synnerlig omtanke vårdat dess intressen och
främjat museets bästa. Före sin bortgång våren 1906 hade han
fått glädja sig åt att umeavdelningen och dess museum fått en
drivande kraft i seminarieadjunkten Ferd. Laestadius, som blev
ordförande samma år. I protokollet finner man, märkligt nog,
ej något meddelande om lektor Pahls död och hans otvivelaktigt
betydelsefulla verksamhet för fornminnesmuseet i Umeå. 1 )
Den nye ordföranden förstod att intressera folk för museet,
vinna medlemmar i föreningen och även skaffa bidrag till inköp
av museiföremål. Han företog längre och kortare resor inom
länet, uppspårade och, med benäget tillstånd, undersökte forngravar och förvärvade en mängd föremål åt museet, av vilka flera synes ha överlåtits Historie-, Vitterhets- och Antikvitetsakademien i utbyte mot några dess dubbletter.
Vid ordförandens sida stod som sekreterare adjunkt Norlander till 1908. Om denne heter det i protokollet, att han var "en
nitisk vårdare av sitt museum". Sekreterare blev nu folkskollärare Sven Lilja, och denne kvarstod till 1916. Skattmästare
var kommissionslantmätare Johan Gezelius 1890—1909, tullförvaltare J. Vleugel 1910—1911 och konsul Andr. Grahn 1912
— 1919.
Med samlingarnas tillväxt kunde museet ej längre få stanna
hos Högre allm. läroverket, som självt var i behov av ökat ut1
) En senkommen upprättelse har fröken M a j a Beskow givit honom i
Hembygdsföreningens Årsbok för år 1930.
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rymme för sina egna samlingar. Större lokaler, om också ej så
tillfredsställande, kunde man få i den stora magasinsbyggnaden
vid hamnen, men hyran var betydande. Lyckligtvis beviljade
stadsfullmäktige från 1911 ett årligt hyresbidrag å 300 kronor
och 1913 höjde landstinget sitt årsanslag till samma belopp.
Härigenom förbättrades avdelningens ekonomi, och den vågade
sig på att inköpa ingenjör Hampus Huldts lappsamling (nära
200 nr), sedan man först genom museitjänstemän i huvudstaden
förvissat sig om samlingens värde och länge underhandlat om
betalningsvillkoren. En förhoppning att landstinget skulle bevilja halva köpesumman eller 1.000 kronor, slog fel och avdelningen måste nu sätta sig i skuld.
I de nya lokalerna kunde samlingarna nödtorftigt ordnas och
göras tillgängliga för allmänheten. Ordnandet kom på ordförandens lott. Och förevisningen överlämnades i stort sett till
seminarievaktmästaren Holmström, som mot en ringa penning
under ett tiotal år troget infann sig varje söndag kl. 1 och ådagalade ett verkligt intresse att göra museets samlingar bekanta
för allmänheten. Besöken synas ha varit omkring 500 om året.
1916 avled ordföranden Laestadius. Om hans betydelse för
fornminnesmuseet i Umeå kan man läsa i styrelseprotokollet av
den 25 aug. 1916. Detta finnes avtryckt i adjunkt Carl Cederblads minnesruna över seminarieadjunkt Ferd. Laestadius i Hembygdsföreningens första årsbok, tryckt år 1920.
På årsmötet i december 1916 valdes ny styrelse. Borgmästare
P. A. Svanström blev ordförande och adjunkt V. S. Hellström
sekreterare, varjämte den senare skulle vara samlingarnas vårdare. Den nya styrelsens närmaste uppgift blev att söka ordna
avdelningens ekonomi, som alltifrån Huldtska samlingens inköp
1913 haft en för dess förhållanden avsevärd skuld, som vållat
trassel och hämmat museets utveckling. En hjälp fick styrelsen
av stadsfullmäktige, som höjde det årliga hyresbidraget till 450
kronor. Då dessutom åtskilliga bidrag erhöllos av enskilda personer, kunde styrelsen i sin berättelse till årsmötet 1919 med-

13

dela, att räkenskaperna för första gången på många år kunde
visa en kassabehållning (kr. 277: 32). I samma berättelse omnämnes vidare, att under 1919 bildats en förening, Västerbottens
läns Hembygdsförening, som hade delvis samma syfte som Westerbottens läns Fornminnesförening och som önskade få dennas
museala samlingar som grundstomme till sina etnografiska samlingar, och styrelsen uttalar den förhoppningen, att fornminnesmuseet med stöd av en livskraftig och ekonomiskt stark förening
och under dess vård måtte gå en ljus framtid till mötes.
Fornminnesföreningen kunde emellertid ej avveckla, enär avdelningen i Skellefteå ej ville vara med om att ställa sitt museum
till Hembygdsföreningens förfogande. Umeavdelningens gamla
styrelse ville ej stå kvar, vadan ny styrelse valdes för 1920 med
adjunkt O. Lundquist som ordförande och kassaförvaltare och
redaktör E. Gafvelin som sekreterare. Den nya styrelsens närmaste uppgift blev att vidtaga åtgärder för att Fornminnesmuseet i Umeå skulle kunna överlämnas till Hembygdsföreningen.
Då emellertid såväl stadsfullmäktige som landsting beviljat museet i Umeå anslag för flera år framåt, beslöt styrelsen i samråd med Hembygdsföreningen, att Fornminnesföreningen skulle
fortsätta sin verksamhet, tills de beviljade anslagen lyfts. Och
samtidigt överenskom man, att den av Hembygdsföreningen anställde intendenten Jirlow skulle genomse, ordna och katalogisera museets samlingar. Hembygdsföreningen hade nämligen
funnit det nödvändigt att anställa en person, som ägde kunskaper på den svenska folklivsforskningens fält och kunde uteslutande ägna sig åt förverkligandet av föreningens planer. Det gällde framför allt att nu tillvarataga länets hastigt försvinnande
rester av en karaktäristisk och åldrig allmogekultur och att "genom samlingar av olika slag, såsom fornfynd, byggnader, husgeråd, redskap, sagor, sägner, visor, folkmål, folktro, seder och
bruk samt hembygdslitteratur, söka ge en så allsidig bild som
möjligt av gångna tiders folkliv i länet och uppvisa, huru utvecklingen gått framåt på olika områden". Och samtidigt som
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Hembydgdsföreningen arbetade på samlingarnas utökande, bl. a.
genom inköp av fru Örtenblads samling av Strömbäeksglas,
uppgjordes planer på att få till stånd en museibyggnad av sten
å Gammliaområdet. Genom intendent Jirlow anskaffades ritningar till ett museum, "avsett att fördelas på avdelningar för
västerbottnisk arkeologi, jakt och fiske, sådd och skörd, dräktskick och möbler, byaväsen och folktro, lappavdelning och ev.
högreståndsavdelning".
Meningen var att arbetet på museibygget skulle taga sin början på våren 1921. Så gick det emellertid ej. Den inträdande depressionen gjorde, att museibyggnåden måste ställas på framtiden, och hembygdsföreningen fick
inrikta sig på att de museala samlingarna skulle inrymmas i
Sävar herrgård, som vintern 1920—1921 flyttats till Gammliaområdet. För bottenvåningens inredning till museum beviljade
också stadsfullmäktige och landsting särskilda anslag. Endast
en mindre del kom dock till Gammlia. Största delen av samlingarna stannade i fornminnesföreningens lokaler i magasinsbyggnaden vid hamnen. Dessa voro ej så lämpliga för ändamålet och dessutom alldeles för trånga för de ständigt växande
samlingarna. Intendent Jirlow hade nämligen kunnat glädja
sig åt stor förståelse för samlingsarbetet och åt ett rikligt inströmmande av gåvor. Till nov. 1921 hade han katalogiserat
460 av honom förvärvade föremål, av vilka blott tre inköpts, de
övriga gåvor, och i sept. 1922 räknade föreningens samlingar
941 nummer.
Vid denna tid inträdde en stiltje i insamlingsarbetet. Hembygdsföreningens ekonomi var svag. Dess styrelse ansåg sig ej
längre kunna bestrida de dryga kostnaderna för intendenten och
hans resor. Och då han nu redan utfört ett omfattande insamlingsarbete och preliminärt ordnat samlingarna, trodde sig styrelsen kunna tillsvidare fortsätta arbetet utan hans medverkan
och överenskom med intendent Jirlow, att han skulle lämna sin
plats redan den 1 okt. 1922.
Vid denna tid var också Westerbottens läns Fornminnesföre-
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ning färdig att avveckla. På ett gemensamt sammanträde med
dess bägge avdelningar, den i Umeå och den i Skellefteå, beslöts,
att Westerbottens läns Fornminnesförening skulle upplösas och
dess bägge avdelningar bilda två självständiga föreningar:
Södra Västerbottens Fornminnesförening och Norra Västerbottens Fornminnesförening, och att överlåta åt dessa att vidtaga
behövliga stadgeändringar. Vid ett sammanträde något senare
med Södra Västerbottens Fornminnesförening beslöts den 5 mars
1923, att föreningen skulle upplösas och att dess samlingar och
övriga tillhörigheter, fordringar och skulder skulle överlåtas på
Västerbottens läns Hembygdsförening mot att denna åtager sig
"att vårda Fornminnesmuseets samlingar, katalogisera föremålen och märka dem med särskild beteckning, så att de kunna
eventuellt särskiljas, systematiskt ordna dem tillsammans med
sina egna samt vidtaga åtgärder i syfte att samlingarna för all
framtid skulle stanna inom Västerbottens län".
De överlåtna föremålen uppgingo enligt museets liggare till
2090.
Den 6 mars överlämnades Fornminnesföreningens kassabehållning kr. 1425: 55 till Hembygdsföreningens ordförande.
*

Med sina egna samlingar förfogade nu Hembygdsföreningen
över nära 3000 föremål. Men det fanns ännu mycket att tillvarataga. För att främja ett fortsatt samlingsarbete planerade
Hembygdsföreningen att anordna en undervisningskurs i hembygdsvård för lämpliga personer från skilda delar av länet för
att sedan i dessa få dugliga medhjälpare och ombud i de olika
socknarna. Till kursdeltagarna måste bidrag lämnas till bestridande av kostnaderna för resa och livsuppehälle under kursen.
Genom välvilligt stöd av stadsfullmäktige (500 kr.) och landsting (2.000 kr.) sattes föreningen i stånd att genomföra sin
plan. Den 13—23 juni 1926 hölls den första hembygdskursen
i vårt län med 36 personer från länets nästan alla socknar. Kursen visade sig också medföra gagn i flera avseenden. En mängd

16

föremål inkommo till museet, så att dess samlingar växte till
omkring 3500 nr, och hembygdsföreningens medlemsantal vid
årsslutet utgjordes av 78 ständiga ledamöter och 1667 årsbetalande, det största hittills.
Med samlingarnas stora tillväxt blev det nödvändigt att lösa
lokalfrågan. Utsikt fanns att få inrymma museet i stadens hus
i kvarteret Vikingen, som efter den nya seminariebyggnadens
fullbordan blev ledigt. Emellertid framkom ett förslag från
Folkbildningsföreningen Minerva, att denna förening och Hembygdsföreningen skulle söka få hyra den gamla seminariebyggnaden, som också blivit ledig. Den senare föreningens ordförande, landshövding Ringstrand vände sig till Byggnadsstyrelsen
och fick dess medgivande att få hyra byggnaden från 1 okt. 1925.
Minerva skulle övertaga övre våningen med stora salen som
föreläsningslokal och några rum för dess bibliotek. Museet skulle inrymmas i nedre våningen, där man även skulle få plats för
de konstutställningar, som Nationalmuseum lovat tillhandahålla.
Nu gällde det att ordna den nya lokalen, som man hade all
utsikt att få behålla länge, på ett ändamålsenligt sätt. Hembygdsföreningen vände sig därför till Nordiska museet för att
få sakkunnig hjälp. I september erhölls ett av amanuens T.
Lenk uppgjort förslag till inredning. Det blev ett omfattande
ändrings- och inredningsarbete i nedre våningen, som utfördes
av Hembygdsföreningen under närmaste tillsyn av dess ordförande landshövding Ringstrand och dess sekreterare jägmästare Ålund, vilka också drogo försorg om att nödiga medel funnos till de dryga kostnadernas bestridande. Bland givarna märkas A.-B. Robertsfors och Mo & Domsjö A.-B. med 5.000 kr.
vardera, Sandviks Ångsågs A.-B. med 2.000 kr. och en okänd
5.000 kr. När så lokalen nalkades sin fullbordan med montrer
av olika slag och skulle tagas i bruk för museet, ansågs det nödvändigt att få upp en museiman för att verkställa flyttningen
från magasinsbyggnaden och ordna samlingen enligt den uppgjorda planen. Härför anställdes amanuens H. Möllman-Palm2
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/ väntan på egen byggnad är Gamla Banken, Storgatan 34,
där bottenvåningen upplåtits för samlingarna,
länsmuseets senaste tälflyktsort.
Foto: L. Wickström.

gren. Denne löste sin uppgift på ett synnerligen förtjänstfullt
sätt. I april 1926 var museet på sin nya plats, och den 25 i
samma månad hölls invigning (se Årsboken för 1926), varvid
landshövding Ringstrand uttalade den förhoppningen, att det
museum, som nu öppnades för allmänheten, "måtte här erhålla
en ständig hemvist och tillväxa såväl i avseende på den del, som
inrymmer etnografiska och arkeologiska samlingen, som och i
avseende på den, som hyser skön konst, och att museet blir till
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glädje och gagn för Västerbottens befolkning och kommer att
främja vår hembygds kulturella utveckling".
Samlingskatalogen upptog vid denna tid omkring 3500 nummer. En särskild museiman för museets vård ansågs nu vara
behövlig. Hembygdsföreningens ordförande trädde därför i underhandling med amanuens Palmgren om villkoren för en anställning. Detta ledde till att denne antogs till intendent vid museet från den 1 juli 1926. Något senare blev intendent Palmgren
även föreningens sekreterare och efter redaktör Gafvelins frånfälle även årsbokens redaktör.
Någon tid senare fick museet mottaga en hel rumsmöbel av
antika, särdeles värdefulla möbler, som tillhört det Häggströmska huset i Dalkarlså och som överlämnats som gåva av fröken
Ulrika Häggström att efter hennes död tillfalla Hembygdsföreningen. Genom överenskommelse med "Minerva" fick museet
övertaga ett par lum i våningen 1 tr. upp. Och här ordnades
nu "Häggströmska rummet" med åtskilliga dyrgripar.
Där
placerades också en av landshövding Ringstrand skänkt rya,
som var en kopia av en västerbottnisk rya av år 1755.
I slutet av 1934 uppsade intendent Möllman-Palmgren sin
plats till den 1 mars 1935. Platsen förklarades ledig och lockade 8 sökande, bland vilka verkställande utskottet utvalde fil.
kand. Lars Wickström. Denne tillträdde platsen den 11 juni.
Under våren 1935 blev det bestämt, att den nya norrländska
hovrätten skulle förläggas till Umeå och att den gamla seminariebyggnaden skall tagas i bruk för densamma, sedan den enligt stadens erbjudande blivit på dess bekostnad omändrad till
en tidsenlig hovrättslokal. En följd härav blev, att Hembygdsföreningen blev uppsagd till avflyttning den 1 okt. 1935. Den
år 1926 uttalade förhoppningen om "ständig hemvist" gick sålunda ej i uppfyllelse, och nu stod man där utan lämplig lokal
för museet och med de stora kostnader, som nedlagts på iordningställandet av museilokalerna i seminariebyggnaden, till stor
del spolierade. En tillfällig lokal har staden upplåtit i dess ledi-
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ga byggnad i kvarteret Vikingen. Där äro museets samlingar
magasinerade, då utrymmet ej tillåter, att någon nämnvärd del
ordnas till utställning och förevisning för allmänheten. Det blir
därför av allra största vikt för Hembygdsföreningen att söka
så snart som möjligt realisera den gamla planen att få en
museibyggnad uppförd på Gammliaområdet. Föreningen har
redan ett par gånger av Kungl. Maj:t tilldelats lotterimedel,
varav kr. 96.000 fonderats för byggnadsändamål, och den har
hopp om att av 1936 års lotterimedel få vad som ytterligare behövs för nybyggnaden. Förslagsritningar finnas, som äro preliminärt godkända av Riksantikvarien.
*

Hur Fornminnesmuseet utvecklats under Hembygdsföreningens vård, kan man finna utförligare omnämnt i dennas årsböcker, där intendenten i regel infört årsredogörelserna.
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ill

J h ^ o v ä n g e r

cJlv '¡Janne jCJundgren

Som en gång Ithaka ur österhavet
Du stiger stolt i morgonglödens ljus,
Av skogar gördlat, halvt av mist begravet
Du vilar, sövt av bränningarnas brus.
Och kyrkan står där som en brud på stranden
Och vinkar välkomst över fjärd och väg
Och lyfter stapeln, som man lyfter handen,
Du glömmer icke evigheten: Säg!
Men
Går
Och
Och

över kullarna kring
sunnan sjungande i
bonden trägen sina
vandrar from i sina

Han prålar ej men
Han sjunger nöjd,
Han pratar ej men
Att flit och trohet

sjö och vikar
disig vår,
tegar dikar
fäders spår.

vet sin
när han
tror på
en gång

gärnings värde,
sin torva sår,
vad han lärde,
lönen får.
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Hans enkla hem är dygdens vagga vordet,
Från honom överflödets äckel flyr.
Fast rikedomen sällan syns på bordet,
Han ingen dust med tunga bördor skyr.
När Bjuröfyren sänder ljuskaskader
I villsam natt utöver land och hav,
Det glittrar över vita skumfasader,
En farlig kust, så mången sjömans grav.
Men
Står
Och
Och

bakom slätterna kring sund och fjärdar
skogen allvarstung i mörkgrön skrud,
arbetsmödan nerv och muskel härdar,
släktet, som där vandrar, tror på Gud.

Så ha de kämpat sina tysta strider
Och fyllt sin plikt och haft sin gärning kär
I tunga dar i längst försvunna tider,
Så kämpa de i tro i dag, som är.
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Carl Erik Norlng

flv

CARL HOLM

Kronolänsman Carl Erik Noring var född i Norsjö församling av Västerbottens län den 27 november 1810.
I en "Matrikel öfver rikets kronolänsmän år 1870" står att
han inträdde i kronans tjänst år 1834. I övrigt äro biografiska
data om honom på grund av Umeå stads brand år 1888 mycket
sparsamma. Själv säger han i sin här nedan återgivna uppsats av år 1880 om "Birkarlarne i Löfånger", att han för nära
femtio år sedan, d. v. s. på 1830-talet, kom till Lövånger. Han
var kronolänsman där till 1871, då han avgick med pension.
Under någon tid var han även t. f. häradsskrivare, varför han
i dagligt tal nämndes med sistnämnda titel.
Som kronolänsman var han en dugande man i sitt kall, en
kraftkarl som höll god ordning i sitt distrikt, och särskilt voro
vägarna på hans tid i utmärkt skick. För vägväsendets utveckling var han mycket intresserad och ivrade bl. a. för att en byeller bygdeväg från stora kustlandsvägen nedanför hans vackra
gård "Lövbacka" i Selet bleve framdragen över Gärdefjärdens
norra ända fram till Gärde by. Han förband sig att själv bygga och bekosta hälften av denna väg, under förutsättning att
Gärde byamän byggde den andra hälften, men hans framställning vann ej gehör. Ett minne finnes ännu kvar av detta väg-
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" Noringsbryggan" i Gärdefjärden, Lövånger.
Foto: Bror Hansson, Bissjön.

Kronolänsman C. E. Norings gård, Lövbacka.
Foto: Alb. Norden, Lövånger.
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Carl Erik Noring, född 1810, död 1886.
Foto: F. M. Stridberg, Umeå.

projekt i form av den s. k. "Noringsbryggan", en något hundratal meter lång stensockel ut i Gärdefjärden. Först i dessa dagar har detta kloka och framsynta vägföretag till Gärde med
fortsättning till Nolbyns och Fjälbyns byar kommit till utförande, dock i något ändrad riktning enligt den ursprungliga planen.
För övrigt var kronolänsman Noring en ganska hänsynslös
man, hård vid indrivning av oguldna utskylder o. dyl. samt på
grund härav av menige man mer fruktad än älskad.
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:

Johanna Noring.
Foto: C. Franke, Skelleftteå.

Han var gift med Johanna Burman från Råneå i Norrbotten;
i mångt och mycket sin makes kontrast, var hon högt skattad av
hela församlingen för sitt varma hjärta och sitt alltid glada och
vänliga sätt.
Kronolänsman Noring avled på sitt ståtliga Lövbacka den 3
april 1886 i en ålder av något mer än 75 år.
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Om blrkarlarne i Lövånger

H v C. E . NORING

U

ti N:o 34 av tidningen Westerbctten för den 24 augusti 1880
finnes intagen en artikel "Om Wester och Norrbottens äldsta bebyggare samt om Birkekarlar", hwari det antages, att 13
hundratalet eller, närmare bestämt, 1328 är det år, hwarifrån bebyggandet af det egentliga Norrland, eller Wester och Norrbotten, begynte och att Lapparne intill nämnda tid skulle hafwa
varit dess egentliga bebyggare.
Detta är emellertid ett stort misstag, som traditionen och många
märken bevittna, såsom här nedan skall visas.
Nära midten af Löfångers Socken (fordom enligt uräldsta
handlingar benämnd Laufangur d. w. s. Löfwiken), har från
Bottniska wiken inskjutit en fjord, som sträckt sig i Nord och
N N O omkring 2 mil öfwer norra delen af Socken, med utgreningar eller vikar inåt landet, och bildade fordom utmärkta
segelleder och fisken. En sådan wik hade sträckt sig långt
öfwer nu warande Landsvägen vid Broänge och Mångbyån inåt
Hökmarks och Bissjö, ja, ända till Önnesmarks byar.
Att en sådan belägenhet lockade Wikmännen och deras Krigare samt efter dem Birkarlar till bosättning är klart.
Nu efter Wallens höjning från denna tid, som med säkerhet
kan räknas tillbaka till 8 å 900 talet, emedan den utgör minst 20
fot efter de mäst säkra märken, är nämnde segelled, genom Watt-
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nets undanf allande, af delad i tre större insjöar, som likväl bibehålla namnet "fjärdar" 1 ). Såsom nerifrån Kusten räknadt,
Afwafjärden, Kyrko- eller Gärdefjärden och Högfjärden.
Vid min ankomst och bosättning i Löfånger för nära 50 år
sedan hörde jag af då warande äldsta män omtalas en tradition
("härmelse efter deras förfäder") derom, att i Mångbyn skall i
mycket aflägsna tider hafwa warit en betydlig handelsstad, som
hetat Mångelbyn 2 ), hvarjemte jag sedan erfor, att Ängen nedanför byn kallades Skepparsrödning. Detta gaf mig anledning
sluta till att här fordom varit hamn samt att vidare forska efter
märken, och jag fann ock snart på då warande Kustuppsyningsmannen J. Lindahls (nu v. Handelsman Bexeli) hemman N:o 1
Mångbyn på sjelfwa gårdsplan som då war föga planerad, tydliga märken på 18 hustomter, liggande i reela gator och gränder samt enahanda förhållande på öfriga gårdsplaner, de der
icke hunnit upbrytas till åker, alla liggande efter den höjd (ås),
hvarå byn ligger.
Jag fäste då Lindahls upmärksamhet på detta förhållande,
hvaruppå han kom att omnämna, det han i en nyodling, som
han lät upbryta, påträffat dylika tomter, derpå wi gemensamt
företogo besiktning der, tid efter annan, och hade innan hösten
1835 påträffat ej mindre än 27 tomter, alla liggande i reela gator
och gränder, och i flere af dessa tomter funnos ben efter nergräfda större lik, hvilkas egare sannolikt blifwit mördade.
Dessa tomter hade i allmänhet varit bebyggda i nära likhet
med allmogens nu warande byggnadssätt, Kök, Kammare och
Sal med förstuga, någon gång med tre lika stora rum och ett
mindre, dock öfwer husets bredd.
Det war klart nu för mig att här warit ett Birka=handelsplats,
till hvilken Skepparsrödning wid då warande wattenstånd utgjort hamnen, och detta bekräftades af flera omständigheter; så
hade vid utloppet af Kyrko- eller Gärdefjärden hittats en Skuta
1
) d. w. s. Fjordar, det förra är efter ortens uttal.
-) Mångela = handla.
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= fartyg, hwaraf stället ännu i dag kallas "Skuthalsen", och
den Kulle wid Landsvägen, hvarå telegrafen nu är uppförd,
hette ursprungligen "Grytnäsbacken" enligt traditionen derföre
att sjöfarande der skulle hafva förglömt en gryta, som sedan uphiitats. Wid en åren 1830—33 företagen ytterligare fällning
af Afvafjerden blottades vid ett stenref ett mindre fartygsskrof
af ek, hvaraf jag och många af allmoge samt ståndspersoner
togo hyfwelstockar, hvaraf åtskilliga exemplar säkert finnas
qvar. År 1836 visade mig min fjerdingsman A. Bjurström två
fartygsvrak, som han hittat i samma fjord, det ena ganska stort,
liggande utflakadt på bottnen vid "Afwagrunnan", det andra
mindre vid fjärdens utlopp, stående på Köl, med timren då ännu och långt derefter opp om wattenytan, men nu mera sönderbrutet af isen; dock hittades wid prof. Hildebrands besök 1878
en planka, stående i botten af detta wrak.
Som nu warande fall från Afwafjärden till Bottenwiken utgör
5 eller 6 fot och dessa fartyg behöft minst 12 å 15 fot för att
kunna fritt in och utlöpa med last, så inses lätt att en rundlig
tid bortom 13 hundra talet svunnit sedan dessa fartyg kunnat
gå upp och ned i dessa fjordar.
Under det jag förestod Häradsskrifware tjensten i Andra fögderiet, erhöll jag genom framlidne Kammar Rådet Lundmark
1543 års jordebok öfwer Westerbotten (den första under Gustaf
1 :stes tid uprättades i ändamål att söka utleta betydelsen af flere
under tidernas lopp förvrängda namn), och fann deraf att wid
den tiden funnos lika många hemman i Socknen, som det nu
finnes hemmansnummer 1 ), med undantag blott af 7 nybyggen
från 1780, hvaraf är lätt funnet att inflyttningar och bebyggandet af Kustlandet börjat före år 1000.
I denna jordabok fanns Mångbyn benämnd "Mångebynom",
hvilket är snarlikt Mångelbyn och en så ringa förändring på 6 å
700 år är ju obetydlig, värre är då förändringen af "Krekanger",
som i gamelsvenskan betyder Krokwiken blifwit af till Härads!

) hvaraf naturligtvis nästan alla utklufna i flere delar.
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bokhållare befordrade okunniga Fogdeskrifware omdöpt till
Kräkånger, och Estensmark = Östensmark i Nysätra till Estersmark (således motsatta kön).
Att Lapparne i Allmänhet warit långt före 13 hundratalet undandrifna från Kustlandet, kan man sluta deraf, att rum ej funnits
för deras renhjordar, emedan området är inskränkt 1 ), också förekomma blott två namn, som antyda att lappar funnits här, neml.
i ofvannämnde Jordebok, hemmanet Lappviken (N:o 1 Bjurön)
hvilket än i dag i dagligt tal så benämnes, och en tjern i Önnesmark kallad "Ringalstjern" samt så benämnd i Skifteshandlingar, men hvilket uppenbarligen skall wara "Rengårdstjern",
såsom jag funnit otvetydiga märken i närheten.
Deremot förekommer inom Burträsk socken många benämningar, som häntyda på långvarig bosättning af Lappar, såsom
Lappvattnet, Lappträsk, Lapselsliden, Lappselet, Lappkåtaselet
m. fl. och innevånarne dela sig i 2: ne olika raser, den ena småväxt och hjulbent med utstående kindkotor och den andra reslig
med raka ben samt wacker ansigtsbildning (af Skellefteå typen,
tartarisk extraktion).
I fråga om Birkarne eller Birkarlarne i Mångelby och samtliga innevånare i Löfånger, så förmäler traditionen, att de hyllat Thorskulten, hvilket winner stöd af benämningen på den Wik
som sträcker sig, och då ännu närmare, till "Berget" nu warande Komministers bostället på en hög, å alla sidor brant Klippa,
hwilken inskärning af Kyrkofjärden heter Thorsviken; på detta
Berg har efter berättelse från uräldsta tid ett slags Kapell och
åtskilliga märken efter Gudstjenstöfning, äfven under Katolska
tiden, funnits.
Hwad man med säkerhet wet är att Lapparne aldrig warit
några Thorsdyrkare.
Att Birkarne i Mångelby warit skicklige odlare framgår deraf, att byn Gärde, som ligger intill Mångbyn och med mer än
') omkring 5 qvadr.-mil för 4000 personer, hälst ganska mycket watten
inneslutes af denna rymd.
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blott sannolikhet fått sitt namn af stadsgärdorne, ännu för 50 år
sedan, då jordbruket i Löfånger war i miserabelt skick, war, särdeles i närmaste delen af Mångbyn, i utmärkt god häfd och hade
så warit långt förut, emedan den blef vid skattläggningen högt
upskattad, ehuru i många fall, så som Äng, Skog och bete mycket wanlottad.
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Filantropisk verksamhet
i det gamla Lövånger

U r t i d n i n g e n H i t o n b l a d e t f ö r d e n 2 6 1840

E

n bonde i Wallens by af denna socken, vid namn Anders
Wallgren, känd för ärligt och redbart uppförande, råkade
för några år sedan i sinnessvaghet, derunder han afhände sig
lifvet och efterlämnade enka med elfva oförsörjda barn. I början af detta år afled äfven enkan, och som huset var gäldbundet,
gjorde förmyndaren fråga vid domstolen anhängig om möjliga
utvägar, att uppehålla boet, betala skulderna och försörja de
flere minderåriga barnen. Vid öfverläggning derom inför rätta,
emellane förmyndaren och närmaste skyldemän, anmälte sig nyligen myndig blifne äldste sonen och en 24:årig ogift dotter,
bägge kända för ett sedligt, arbetsamt och pålitligt förhållande,
samt åtoge sig att, under förmyndarens tillsyn, vårda och bruka
hemmanet, småningom söka betala skulderne samt uppfostra,
kläda och föda sina värnlösa syskon, utan att derföre betinga
några motsvariga förmåner af den således gemensamma egendomen. Ett sådant drag af oegennyttig syskonkärlek, synes förtjena att komma till allmännare kännedom.
Oaktat flere års missvext och saknad af väsendtlige binäringar,
har allmogen, som sista året fått någorlunda god skörd och
för övrigt vetat vänja sig vid största sparsamhet, i det närmaste
fullt erlagt sina kronoutskylder för året.
Olägenheterne af förutgången långvarig missvext hafva ock-
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så betydligt blifvit lindrade, genom Grosshandlaren och Riddaren C. F. Liljewalchs åtgärder, att hålla allmogen spannmål
tillhanda för billigt pris, äfvensom Assessorn och Riddaren Plagemans dermed förenade, nitiska undervisning om pottaska —
tillverkning och insamling af kåda, m. m., för den fattigare klassen varit välgörande. — Om den öfverenskommelse socknemännen slutit, att icke, utöfver måttligt husbehof, införskrifva
bränvin från andra orter, hädanefter som hittils hålles, torde
denna högst fattiga ort, der bränvinstillverkningen är ringa,
framdeles återhemta sig, ehuru skulderna för undsättningsspanmål utgöra ett ännu oafhjelpt bekymmer.

3

33

Adam Magnus Kjellerstedt

H v C H R L HOLM

L

agmannen och häradshövdingen i Västerbottens norra domsaga Adam Magnus Kjellerstedt var född på Nissafors bruk
i Jönköpings län den 19 september 1783. Hans föräldrar voro
bruksinspektören Magnus Kjellerstedt och dennes maka Anna
Josephsson.
Efter att ha genomgått Wäxiö gymnasium och tagit studentexamen i Lund, inskrevs han i Smålands nation därstädes och
avlade sin juridiska examen i såväl lagfarenhet som särskilt
kameralvetenskaperna år 1805, varefter han antogs som auskultant i Göta hovrätt samma år.
År 1808 blev han konstituerad som auditör vid den av dåvarande översten, sedermera generallöjtnanten och statsrådet A. F.
Skjöldebrand kommenderade östgötabrigaden, som på grund
av kriget mot Ryssland förlades till Åland och längre fram på
året till Sundsvall för att förstärka försvaret mot ett norskt infall i Jämtland. År 1809 blev han utnämnd till vice häradshövding och s. å. enligt generalorder antagen att bestrida befälssekreterarebeställningen vid Södra armén. År 1814 blev han
förordnad att såsom ordförande vid särskilda rådstuvurätten i
Ulricehamn rannsaka angående därstädes förövade våldsamheter under firande av segern vid Leipzig, en rannsakning som
fortgick i tre månader.
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Samma år (1814) blev Kjellerstedt förordnad att tillsvidare
förvalta domareämbetet i Västerbottens norra domsaga, som då
omfattade Bygdeå, Lövångers, Burträsk och Skellefteå tingslag
samt Arvidsjaurs och Arjepluogs lappmarker; och därmed börjar hans omfattande verksamhet i våra bygder.
År 1815 erhöll han kungl. fullmakt att "tillgodonjuta häradshöfdings namn, heder och värdighet". Som domhavande i Västerbottens norra domsaga bosatte han sig först i Skellefteå och
därefter — sannolikt år 1818 — i Avans by i Lövånger, där
hans minne ännu kvarlever aktat och ärat. En bild av hans
vackra gård i Avan synes här nedan.
Lagman Kjellerstedt var en mångsidigt utrustad man, rikt
begåvad både på huvudets och hjärtats vägnar, och särskilt synes han ha varit en "praktisk karl", ej minst på jordbrukets
område. Som sådan har han gjort en betydande insats, något
som undertecknad framdeles och i annat sammanhang torde bli
i tillfälle att närmare belysa.

Lagman Kjellerstedts gård i Avan.
Foto: Alb. Nordén, Lövånger.
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"Lagmansholmen" i Avafjärden, Lövånger.
Foto: Bror Hansson.

Avafjärden i Lövånger.
Efter en målning av Carl Tirén. Tillhör lektor Otto Holm.
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Som utövare av sitt kall har det sagts om lagman Kjellerstedt,
att "han var en skicklig och human domare, omutligt rättrådig,
och i det enskilda gästvänlig och vänsäll", varjämte han betecknats som "en ordningskarl av första rang". Som domare var
han särskilt ömsint, och det berättas om honom, att när han en
gång nödgats fälla en dödsdom, blev han så djupt gripen därav,
att han på flere dar ej. var i stånd att lämna sina rum.
Som här ovan sagts, var lagman Kjellerstedt en ovanligt
praktisk man med goda uppslag i olika riktningar, varom hushållningssällskapets handlingar från denna tid jämväl bära vittne. År 1827 tillstyrkte länsstyrelsen i Umeå att Kungl. Maj:t
ville bevilja Kjellerstedt tillstånd att få resa till Finland för att
inhämta upplysning om de förbättringar, som kunde vinnas i
avseende på jordbruket, tjärbränning, salpeterhantering och
pottaskeberedning m. fl. näringar. Skrivelsen motiveras med
att, "bemälde lagman och häradshöfding i egenskap af arbetande ledamot af Eders Kungl. Maj:ts Westerbottens Landthushållnings Sällskap alltid utmärkt sig för gagneliga företag i landthushållningen samt i öfrigt så i jordbruk som andra binäringar
lämnat goda efterdömen".
I början av 1830-talet verkställdes sänkning av Avafjärden,
varvid avsevärda arealer nya ängsmarker vunnos ur sjöbotten
och särskilt på den s. k. "Avagrunnan". Uppslaget till detta
företag gavs av lagman Kjellerstedt.
På 1840-talet tillkom på dennes initiativ ett skeppsvarv vid
Stora Gladaviken å Avanäsuddens västra sida, vid vilket varv
åtminstone tvenne fartyg av s. k. skonerttyp blevo byggda.
Lagman Kjellerstedt avled på sin gård i Avan den 21 februari
1851. Han var gift med gästgivaredottern A n n a C h a t a r i n a Åh m a n från Innervik by i Skellefteå landsförsamling.
I detta äktenskap föddes 8 barn, därav 4 söner och 4 döttrar. 1 )
' ) Något porträtt av den "siste lagmannen i Västerbotten" finnes tyvärr
icke, men däremot har bevarats ett foto av hans maka, för sin f ä g r i n g i
ungdomen kallad "vackra Anna".
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Lagmanskan Anna Chatarina Kjellerstedt, f . Åhman.
Foto: O. Modin 1932, efter ett gammalt kort.

Huru högt uppskattad och vördad lagman Kjellerstedt varit
i livstiden, därom finnes många vittnesbörd. Särskilt är nedanstående versifierade hyllning, som varit införd i Umebladet för
den 8/3 1851, förtjänt av att återgivas:
"Så är du gången, hedersman!
Ifrån din domarstol på jorden,
Så är din egen dödsdom vorden.
Fullkomnad och ej ändras kan.
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Men i din död du vunnit lif
Och salighet förutan ända.
Väl dig, som frälsad har fått vända
Från världens möda, sorg och kif.
Frid var din lust, ditt hjärtas bön,
1 frid du fick ock hädan fara,
Att uti fridens hyddor vara
Och njuta där din nådelön."

Beskrifning öfver Löfångers
socken i Vesierboftens län

I n l e m n a d till L ä n e t s Kongl. H u s h å l l s - S ä l l s k a p
å r 1827 a l fl. M . K J E L L E R S T E D T

Tiden för

Befolkning.

Tiden, då Löfånger först befolkades, lärer icke med någon
visshet kunna bestämmas. Att sådant inträffat ungefär vid samma tillfälle, som öfriga delen af Vesterbottens kustland blef af
vandrande Nomader, hvilka sedermera i Landet qvarstadnade,
antaget till hembygd, torde med säkerhet kunna förmodas, och
den Götiska benämning, stället fått af Lof-angar, eller Löfvik, synes ådagalägga, att orten ganska långt in i forntiden
varit känd. Sådant tyckes ock besannas deraf, att på en trakt,
som för närvarande utgör odal-äng, en fjerdedels mil från
hafsstranden, finnas lemningar efter ett fartyg; hvaraf således
kan slutas, att landet från de äldsta tider varit af Vikingar eller
Sjöfarande besökt.
Socknen, som är belägen under ungefärligen 64 V2 graders
polhöjd, innehåller vid pass sex qvadrat mil samt utgöres till
stor del af en i Bottniska Viken utskjutande udde. Således tillgränsas Orten, i Ost, Sydost och Syd af berörde hafsvik i Vest
och Sydvest af Nyzätra socken, i Nordvest och Vester af Burträsk samt i Norr af Skellefteå; Ortens folkmängd uppgår, för
sistlidet år, till en summa af 2660 Personer, på 62 43/138 mantal,
hvilket utgör Socknens hemmanstal.
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Allmänna

natur-förmåner

och

olägenheter.

Hela kustlandet är couperadt samt för det mest omvexlande
av sjöar, gölar, mossar, bergaktiga höjder, med en ringa vegetation; skogstillgången är ganska knapp, och återvexten högst
trög och långsam.
Deremot, der vattenavtappning kunnat ske och odling blivit
företagen, synes jordmånen icke vara af sämsta art, ehuru den
ofta icke motväger de olyckor, som sen vår, regnaktig sommar
och tidiga nattfroster om hösten för odlaren medföra.
Ortens läge och beskaffenhet i allmänhet tyckes således vid
handen gifva, att Fiske och Boskapsskötsel från fordna tider utgjort invånarnes hufvudsakliga näringsfång, och i en trakt, der
skogseffecter, bergverk och anledningar dertill saknas, samt sädesskörden oftast är underkastad olägenhet af köld och rost,
som i synnerhet uti Löfånger alla regnaktiga somrar betager
säden förmåga att utvecklas till rigtigt födoämne, hafva således
ofvannämnda näringsfång, som gifvit en knapp utkomst åt idkaren, blifvit de närmaste medel han måste tillgripa. Sednare
tider hafva dock genom en förbättrad åkerbruksmethod till någon del ledt invånarne på försök att tvinga jorden till större
fruktbarhet, hvarom framdeles vidare skall anföras; men den
olägenhet, som socknen har, att för det mesta sakna skog till
nödiga byggnadsämnen och blott hafva fått 800, högst 850
tunnland duglig egovidd på varje mantal, då tillgränsande
socknar, som likväl hafva en lindrigare tionde-sättning och
rotering, bekommit från 1100 till 1400 tunnland på mantalet,
är nog anmärkningsvärd, ehuru icke endast en följd af naturfällighet utan af en mindre väl beräknad skattläggning och afvittring. a)
a) Egentligen har hela landet blott blifvit provisionelit skattlagt, och
sådan skattläggning vunnit behörig sanction. Sednare åtgärder från Regeringens sida, i afseende på Afvittringsverket och Roteringsjemkning, lemna grundadt hopp om rättelse, om den kan finnas nödig.
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Näringsfång.
Ofvanföre är anmärkt, att Fiske utgör ett hufvudsakligt yrke
för denna kustorts inbyggare. Naturen nekade likväl äfven i
detta fall Löfångers Socken den lättare och rikare tillgång, som
tillgränsande kustbebyggare kunna påräkna: Intet enda större
vattendrag, hvarpå Norrland eljest är så öfverflödande, vattnar
Löfångers Socken, förmildrar dess klimat och lockar fisken till
land. En enda större Bäck eller liten Å meddelar sparsamt vatten åt en husbehofs sågkvarn b) och några sqvalteqvarnar samt,
förenad med några mindre Bäckar, förlorar sig ändtligen i hafvet.

Fiske.
Således är Laxfiske, som lemnar den betydligaste fångst vid
Norrlands kuster, för Löfångers inbyggare i det mesta otillgängligt. Och utom strömming, som merendels med nät samt
med dryg kostnad och arbete fångas, är fiskeriet icke ens svarande mot ortens behof af sådan vara.
Fordom, då Finnland med Sverige var under en styrelse förenadt, var utbyte af strömming, som på öppna båtar mestadels af
fiskarne sjelfva öfverfördes till Österbotten och emot råg afyttrades, en mer betydande näringsgren; men, sedan denna genare
utväg för varuutbyte sedermera försvunnit, och contant handel
med strömming genom andra personer, som deraf vetat draga
sin enskilda vinning, utgjort enda möjligheten för afsättning,
samt spannemål i stället måst för ortens behof, med större äfventyr och genom flera händer, hemförskrifvas från aflägsnare orter, har fiskerinäringen tyckts blifva mindre fördelaktig. Hvad
inflytelse sådant i öfrigt haft på jordbruket, skall framdeles omnämnas.
b) Ett finbladigt sågverk, under namn av Bäckforss, finnes väl äfven
nyligen anlagdt nära Skellefteå gräns; men i saknad af egna skogstillgångar, har det på några år ej varit begagnat, utan alldeles overksamt.
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Jagt.
Jagt idkas obetydligt, och den ringa tillgång, som finnes på
skogar, gör ett sådant yrke i denna ort alldeles icke lönande.

Boskapsskötsel.
Uti socknen vinterfödas för närvarande vid pass 1550 kor, 60
oxar, 320 hästar, 3500 får och 100 getter. Af förstnämnda
creatur drager allmogen nästan sin enda inkomst, emedan mjölken utgör dess hufvudsakliga föda samt smöret den enda product, som skall gifva den egentliga Landtmannen medel att afbörda krono-utskylder och bestrida sina öfriga utgifter. Sommarbetet är medelmåttigt och särdeles gagneligt för fårafveln,
emedan dessa djur, såsom bekant är, bäst trifvas i bergaktiga
trakter. Till creaturens vinterutfodring, som årligen minst räknas till 8 månader, hemtas till en betydlig del höafkastning från
ängesland; men, utom det en del foder erhålles genom det vexelbruk, som idkas, och vilket nedanföre närmare skall, i fråga
om åkerbruket, beskrifvas, vinnes fodertillgång för de fattigare
genom samling af Rehnmossa, och i sednare tider har äfven
kunnat hemtas nytta af vatten-aftappningar och stränders vattnande, varigenom någon ersättning i en del byar vunnits för den
minskning i hö-afkomst, som utvexta och nu mer mosslupna
ängar fått vidkännas, och vilken olägenhet mer och mer blifvit
synbar.

Åkerbruket.
Det egentliga åkerbruket är uti Löfånger ganska inskränkt.
En Bonde som innehafver ett medelmåttigt hemman af s/16 mantal, utsår vanligen högst 6 tunnor korn och några kappar råg,
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samt 1 å 1 y2 tunna potatoes, utom V4 tunna hampfrö och stundom några kannor linfrö. Kornet är således hans egentliga
utsäde, och skörden deraf utgör hans lyckliga eller misslyckade år.
Till jordens beredning nyttjas en i orten så kallad vält, rätteligen plog, som köres med en enda häst, och hvarmed åkern
vändes; men mindre allmänt sker sådant höstetiden, ty, särdeles
der sandjord utgör åkerns beståndsdel, har man velat förmoda,
det höstplöjning är skadlig. Sedan jorden således blivit uppkörd, vilket sällan före, men oftast efter den 20 Maj kan ske,
samt åkern i öfrigt blifvit till utsäde beredd, företages såning
merändels af qvinnor, som hafva detta arbete sig ensamt förbehållet. Gödslandet utgör ett nästan bestämdt villkor för en lycklig skörd, och hvart annat, högst hvart tredje år måste vegetationsförmågan på sådant sätt upphjelpas och underhållas.
Trädning brukas ganska litet, och blott då, när hvitrot eller landhafra besvärar åkern, eller ock på nyplog, efter första uppläggningen, företages stundom denna utväg.
Medel-afkastning af kornskörd kan antagas till 6: te kornet,
då jorden försvarligen skötes och gödslas; men rågen gifver någon gång på högländta ställen 20:de å 30:de kornets afkastning. Man skulle således kunna anmärka, att rågsäde mer
borde uppmuntras; men då erfarenheten visat att rågen oftare
är utsatt för fullkomlig missvext, och att med en så inskränkt
rymd af öppen jord, hvilken, i saknad af utvägar att föda nödiga
dragare, ej kan i särdeles större scala vederbörligen häfvas, torde det genom erfarenheten bestämda bruket tills vidare ej vara
underkastadt något billigt klander. Potatoes gifver i medelmåttiga år 15:de kornets afkastning på väl skött jord, hampan 1 lispund efter hvarje åttondels tunna, och linet högst 1 lispund
per kanna frö.
Under loppet af några sednast förflutna år har ock hafre-säde
blifvit försökt och vunnit ett särdeles bifall. Man har funnit,
att hafran ganska väl trifves på nyplog och ogödslad jord, och,

44

fastän oftast inträffar, att denna säd ej går till fullkomlig mognad, har jordbrukaren dock genom den förträffliga nytta, som
sädesslaget äfven i sistnämnda fall medförer vid utfodring af
Boskapen, funnit sin särdeles uträkning vid hafreodling, som
således är i starkt tilltagande.

Vexelbruk.
Mest synes likväl ännu Åkerbruket och dess naturliga följeslagare Boskapsskötseln här i orten vinna genom den vexelmethod,
som, redan för ett hälft århundrade sedan känd och begagnad vid
och omkring Fahlun, blifvit till Westerbotten införd. Den består deri, att låta en del af åkern ömsevis bära spannmål och
igenläggas till linda, för att gifva foder. Denna nyttiga omvexling, som närmast synes vara med klimatet och öfriga landets
lokalförhållanden förenlig, skall kan hända äfven för kommande tider länge anses välgörande. De täta missvextåren, som här
eljest inträffa, lemna likväl alltid odlaren någon förhoppning
qvar, att af sin boskap och tillgång för dess utfodring hafva medel till lifsuppehälle, och, jemnte vatten-uttappningar, som i
synnerhet befordra landets cultur och förmildra sjelfva luftstrecket, torde derföre hafreodling och nyssnämnda vexelbruk böra
särdeles uppmuntras.

Odling.
Att jordbruket i allmänhet är uti tilltagande och på sednare
åren ansenligen förbättrats uti Löfånger, kan, af hvad förut
blifvit anfördt, med säkerhet antagas. Behofvet har utbildat
arbetsdriften, och en ökad folkmängd, oaktadt betydlig utflyttning, så väl till andra socknar som äfven i någon mån till
Finnland egt rum, har utvidgat arbetsstyrkan, så att inom ett

45

decennium odlingen ansenligen tilltagit, och mången öde trakt
derigenom blifvit fruktbärande. Om ock å ena sidan förbudet c)
att från Finnland mot afpassad tull införa Spannmål, varit för
Fiske-idkare mindre förmånligt, så torde det likväl å en annan
sida hafva väckt jordbrukarens slumrande verksamhet; den medelväg tyckes dock för landet i allmänhet vara fördelaktigast, att
vid inträffande Spannmålsbrist, en måttlig införsel emot billiga
tullafgifter blefve tillåten, och dessutom ej förbjudet, att för
hvarje från Finnland införskrifva vissa tunnor Råg till utsäde
för hvarje socken, emedan ostridigt är och af erfarenheten noga
bevittnadt, att Finska Rågen har i berörda fall ett afgjort och
nästan otroligt företräde framför ortens egen produktion af samma sädes-slag.
Jemnte idkandet af förr omtalade vexelbruk, har odlingen i
sednare tider sträckt sig
1 :o till stenbundet land. Man har erfarit, att, utom den större productiva kraft, som vanligen uti stenbackar träffas, äro sådana, merändels högländta, ställen mindre utsatta för ortens
allmänna olägenheter, rost och höstköld. Ofta öfverstiger dock
en sådan odling den fattigare Bondens enskilda förmåga; men
flera lyckliga resultater av arbetsfliten i detta fall hafva redan,
mer än alla andra uppmuntringar, lockat till efterföljd.
2:o Äro flere försök gjorda med odling af måssar och tufvig
mark, som efter Finska sättet hackats och blifvit brända. Mindre varaktig anses en sådan odling; men det är möjligt, att valet
af jordarter och deras behandling fordrar särskild kännedom,
och önskeligt vore derföre, att någon kunnig och verksam jordbrukare kunde uti Finnland taga kännedom, efter vetenskapliga grunder, om detta odlingssätt samt deröfver sprida till denc) Annat förbud mot spannmåls införande från Finnland har icke egt
rum än den förhöjda tull-afgift, som varit och är bestämd, och vilken haft
samma verkan som ett direkt prohibitiv. Äfven i detta fall har dock, genom nyligen lemnad tillåtelse att få, mot lindrigare afgift, årligen hemta
ett bestämdt qvantum råg från Finnland, ett ytterligare bevis på Regeringens omtanke för landet blifvit lemnadt.
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na ort ett hittills saknadt ljus, helst det icke lärer kunna vederläggas, att Finnlands innevånare, genom en klokt behandlad
kyttning, till större delen skaffat sig den överflödiga sädesafkastning, som der åstadkommit allmän välmåga, och hvilken, med
enahanda jordens användande, ej borde kunna blifva för Westerbotten mera fremmande.

Jordmån.
Till en noggrann beskrifning öfver ortens beskaffenhet skulle
väl fordras, att bestämma de jordmåner, som allmännast råda;
men här böra ej väntas några på chemisk analys grundade
uppgifter. Jordbrukaren inskränker sig ock vanligen till de
enklare och allmännare undersökningarne i dessa ämnen, och
det är blott dessa resultater, hvaråt här kan lemnas rum.
S v a r t m y l l a träffas sällan annorstädes, än der jordens
långvariga häfd och flitiga begödande, genom ruttnade animaliska eller vegetabiliska kroppar, förändrat jordmånens naturliga art, och följaktligen är svartmylla, i markens uppodlade
skick, här ganska sällsam samt blott att, som hufvudbeståndsdel,
finna på gamla kål- och potatoes-land och länge brukade åkrar.
Den är eljest ostridigt äfven här den bördigaste.
L e r a är mindre sällsynt och finnes af mångfaldig art äfven
på denna trakt. Den är i allmänhet vextgivande efter sin olika
beskaffenhet, men, oblandad, nog kall för detta förut kalla luftstreck. jäsleran är mindre fruktbar samt finnes allmännast på
ängesland; men mer sällsynt är M e r g e l , som likväl stundom
är att under första eller andra jordlagret igenfinna.
S a n d är den mest rådande beståndsdelen af jordarterna här
i orten och tilläfventyrs äfven, för vexternas fortskyndande under ett kallt luftstreck, den säkraste. Dess större eller mindre
utblandning med andra jordarter af gör dess bördighet, och den
finnes för öfrigt i så måtto skiljaktig, att vid kusten består en
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stor del jord av upptorkad hafsbotten, men längre upp i landet
af mo-sand, som i torra år låter vexterna lida af solvärmen.
M å s s j o r d eller Måssröta är, efter föregången dikning och
beredning, mest tjenlig för gräsvext, men bedrager icke heller
alltid odlaren i hans hopp om sädes-skördar.
Undersökning af dessa och flera jordarters sammansättning
och deraf uppkommande inflytelse på vexterna tillhörer vetenskapsmannen, men utgör icke ämne för en enkel ekonomisk afhandling. En anmärkning synes likväl icke sakna anledning,
nämligen att de flera mineralkällor, som nästan inom varje bys
område träffas, troligen medföra en för vexterna ganska skadlig verkan, och sannolikt är äfven, att dessa vattendrag, antingen uppvällande öfver eller dolda under jordytan, till en
stor del åstadkomma den rost på säden, som ofvanföre är omnämnd och till sina följder ofta utgör ortens största olägenhet.
Natur

Producter.

Denna afhandling, som blott är ämnad att kvarstadna inom
landet, hvars innebyggare äro förut förtroliga med de mest allmänna och landet gemensamma natur- och odlings-tillfälligheter, kan således ej utförligen sträckas till de mest kända omständigheter. De vexter, som efter naturlagarne tillhöra denna
region, äro af Naturforskaren beskrifna. Och det är följaktligen kändt, att Tall, Gran, Asp, Rönn, Björk, Sälj, Hägg, Ahl,
Ene- samt Vinbärs- och Hallon-buskar jemte Vide äro landets
infödingar. Försök har blifvit gjordt, att äfven acklimatisera
Äppleträn, särdeles ett Sibiriskt slag under namn av P y r u s
b a c c a t a ; men, ehuru sjelfva trädet vinner någon tillvext, och
frukt äfven vissa somrar erhålles, vittna dock dess smak och utseende gemensamt derom, att Westerbotten ännu icke är i tillfälle att i sitt sköte alstra sydligare länders frukter.
Jordbär, Åkerbär, Lingon, Blåbär och Hjortron äro landets
ättlingar och trifvas försvarligen.
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Utom de sädes-slag, som ofvanföre äro omnämnda och i jordbruket vanligen ingå, nämligen Råg, Korn och Hafra, har er
och annan försökt att så Vår-hvete, som stundom lyckats; dock
blifver detta sädes-slag ganska vanskligt att här i stort använda.
Af skidfrukter hafva Ärter endast varit i köksträdgårdarne nyttjade och vinna der temligen framgång. Vicker har ock af flera
varit försökt och, såsom grön skördad, gifvit god fodertillgång,
men icke vunnit mognad, så vidt författaren har sig bekant.
Af Rotfrukter äro Potatoes mest lönande; men äfven Kålrötter brukas i orten med förmån och gifva god afkastning. Morötter, Rödbetor, Hvitbetor, Pastinackor, Rotpersilja och Rödlök
äro allmänna i köksträdgårdar och gifva vanligen försvarlig afkastning, men begagnas ej i stort eller till boskaps utfodring, såsom i England, hvad de tre första slagen angår, lärer vara brukligt.
Öfriga Kryddgårdsvexter, som icke äro allt för ömtåliga för
höstköld, vexa i Löfånger lika frodigt och ymnigt, som på de
flesta andra ställen i Sverige. Sparris har ej blifvit försökt; men
äfven Portulaca, som anses grannlaga, finner de flesta år trefnad. Blomkål lyckas vanligen, men hvitkål mer sällan, och
ovanan vid skötseln deraf torde vålla, att den som oftast ej lönar
odlaren. På varm jord kunna Gurkor till öfverflöd och äfven
stundom Meloner uppdrifvas till mognad.
Att uppräkna och beskrifva de arter af vilda, gräs och örter,
som tjena till Boskapens föda vinter- och sommartid, vore ett,
för denna lilla beskrifnings ändamål, lika olämpligt som vidlöftigt företag. Vanligaste och bästa höslagen utgöras af 'Miliogräs ( M i l i u m ) , Hven ( A g r o s t i s ) , Väppling ( T r i f o l i u m r e p e n s et p r a t e n s e) samt Kråkvicker (V i c i a
C r a c c a), hvilka alla endast trifvas på bördigare och högländta
ställen; men deremot måste äfven utfodringen till en större del
ske med Starr (C a r ex), Fräkne ( E q v i s e t u m f l u v i a t i le), Sälting (T-r i g 1 o c h i n p a l u s t r e ) och Rör eller Vass
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( A r u n d o f r a g m i t i s ) , jemte flera dels på marken, dels ock
i Sjöar och Mässar befintliga örter och gräsvexter.
Mineralier.
Redan förut är anmärkt, att sådana Mineral-streck ej äro uti
Löfånger upptäckta, som lofva åt orten någon båtnad. Jernhaltiga Stenar och Bergsträckor äro dock ej alldeles sällsynta;
men deras utblandning med svafvelkis och deras ringa haltighet
aflägsnar allt hopp om bergverk, vartill orten, som saknar tillgång på skog, icke heller tyckes vara af naturen ämnad. Ett
obetydligt och illa beläget bly-streck har man funnit på Afwa
Bys egor; men det förtjenar icke något beaktande.
Civil-Styrelse.
Löfånger lyder till Norra Domsagan och andra Fögderiet af
Vesterbottens Län. Ting och Uppbörd samt Mantals- och Skattskrifningar förrättas inom Socknen, det förstnämnda 2:ne
gånger, och de sednare på föreskrifna vanliga tider af året.
Police.
Allmänna ordningen vårdas i första hand av en Länsman,
som har sin tjenstgöring och sin boningsort inom Socknen och
jeinväl förrättar Brofogdetjenst, emot af allmogen utfäst årlig
lön, en kappe korn af varje besuten bonde.
Militien.
Alla Skattemän, med de undantag, författningarne utstaka,
äro indelte till Knekte-håll vid Vesterbottens Kongl. InfanteriRegemente, och Löfånger gemensamt med Burträsk äro roterade
till ett Compagnie af 100 nummer, som har namn af Löfångers,
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vilken Socken håller 48 man i effectiv tjenstgöring, 4 Under Officers Rotar, 2 tjenstbara Volontaire-Rotar, 1 spel i nummer och
2 Rotar till Musikens aflöning, tillhopa 57 Rotar, samt Burträsk
43 nummer, deri 5 Under Officers Rotar äro inbegripna.
Ecclesiastik-Staten.
Socknen som lyder under Hernösands Consistorium och Umeå
Prosteri, utgör särskildt pastorat, der Kyrkoherden har sig anslagen dubbel Tertial eller 152 Tunnor Korn, att utgå i det slag
årsvexten lemnar, hvarförutan Pastor, utom Boställe, har tionde
av Smör och Får samt Strömmingsfiske, Comministern uppbär
i årlig lön 50 tunnor Korn av Socknen, och till ämbetsjord är
honom anslagen en ringa del af Pastorsbordet, dock utan åbyggnad, Klockaren är berättigad till en kappe korn och en kappe
hafra af hvarje bonde, så att hans lön i förhållande till med
tjensten förenade ansvar och besvär, äfven synes mycket tillräcklig.
Fattigvård.
De fattiga i Socknen njuta årligt bidrag af hvarje hemmans
egare, och detta rättas i allmänhet efter behofvet, som, i jemförelse med Folkmängden, icke kan anses särdeles betydligt, hvarförutan contanta utdelningar af Pastor och Kyrkovärdarne på
bestämda tider ske. Fattighus är uppbyggt, och sex fattiga och
till arbete vanföra eller oskickliga personer njuta husrum och
värma samt skötsel af en förestånderska, som äfven har fattigunderstöd. Några, men få, smärre barn och till förståndet rubbade personer, hvilka fordra en närmare och allvarsammare
vård och tillsyn, forslas gårdarne imellan genom Socknen; och,
till beröm för den allmänna sedligheten, bör den sanning ej
förtigas, att dugliga personer på sådant sätt blifvit uppfostrade,
samt vansinniga för det mesta menskligt behandlade. Tiggeri
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är i hela Vesterbotten mer sällsynt än i rikets öfriga provincer;
hvilket till en del torde kunna härleda sig från bristen på arbetare och lättheten för hvarje frisk person att förtjena sitt dagliga bröd; men till en del åter lärer detta förhållande kunna
tillskrifvas ortens invånares böjelse för sjelfständighet, en mer
än vanligt jemnt delad, ehuru knapp, förmögenhet och ändtligen
en ordentlig tillsyn öfver möjliga missbruk med bettlande.

Lynne, Lefnadssätt

och Seder.

Löfångers Socknemän skilja sig märkligen från sina grannar i andra socknar. De äro böjliga och tillika något inbundna,
men icke till svårare brott benägna. I arbete äro de mindre
ihärdiga och dertill äfven mindre fintliga än grannarne; hvilket
kan vara en följd af deras, lika med förfädren, begagnade och
ännu idkade sysselsättning med Fiske.
Till lefnadssättet äro de ganska tarfliga, och deras behof är
icke särdeles anspråksfullt; dock har begäret för brännvin
äfven här ökats, men likväl icke på långt när ännu hunnit till
den yttring, som på åtskilliga andra orter. Klädedrägten är
äfven mer enkel än i tillgränsande socknar, ehuru luxen hos
qvinnor tilltagit, utan att likväl ens närma sig, än mindre
öfverstiga, hvad som i den eljest för torftighet berömda Nyzätra
Socken är brukligt; men denna enkelhet torde mindre vara invånarnes verkliga förtjenst, än en följd af bristande tillgångar.
Till sederna äro Löfångers invånare icke att klandra; deras
personliga bildning är medelmåttig. Religionsbegreppen äro
allmänt ungdomen bibringade, och en stor del af ynglingarne
kunna skrifva läslig stil, ehuru ingen allmän undervisningsanstalt finnes vara vidtagen.
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Slöjder och särskilda yrken eller

Handtverk.

För Ortens behof finnas bland allmogen åtskilliga personer,
som betjena med snickring, klensmide, hjulmakare-, skräddare-,
skomakare- och skinnberidare-arbeten; timmermän och målare
samt kardmakare äro äfven att tillgå; men andra slöjder eller
handtverk äro icke här utöfvade, och saltpetersjudning, som i
sednare tider utgjort en ganska betydlig näringsgren i Norrland, är uti Löfånger ännu icke till medelmåtta, mindre till fullkomlighet upparbetad, ehuru hufvudnäringen eller boskapsskötseln synes inbjuda till denna för orten oskattbara biförtjenst.
Sjöfart idkas äfven nu mer obetydligt; brist på producter till export gör denna så gagneliga och för staten indrägtiga näring
mindre tillgänglig för Löfånger, ehuru dess naturliga läge och
förträffliga hamnar dertill erbjuda ett mer än vanligt godt tillfälle.
Den lilla obemärkta socknen Löfånger är sålunda i sina särskilda natur- och lokalförhållanden korteligen afbildad, och allmänna statistiska omständigheter äro i enkelt sammandrag uppfattade.
Sannolikt inträffar den tid, då även denna Socken, ännu rik
på odlingsbar jord och betydliga tillfällen till förbättring genom
vatten-afledningar, kan framte odlade fält i stället för nu befintliga vattensjuka ängar och myror; med de uppmuntringar och
välgörande bidrag, som en vis och om landets väl angelägen
Regering hittills hållits osparda, är en sådan gyllene ålder att
förvänta. Fred och lugn inom Riket synes påskynda dess annalkande, och, då landet i hyfsning och odling hinner förkofras,
skall äfven Löfånger kraftigare kunna bidraga till den allmänna välmågan och till försvar av dess fäderne jord, om någon
skulle hota Fosterlandets lagbundna säkerhet och trygghet.
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Om salpeferfillverkningen
i Lövånger

H v K/1RL E R I K S S O N

T

ill de nedlagda yrkena torde väl salpetersjudningen i Västerbotten vara att räkna. Då det troligen icke numera finnes
så många, som varit med om detta arbete, har jag med redaktionens tillåtelse velat lämna en kort beskrivning därav jämte
en liten överblick över denna näringsgrens historia.
Hur gammal salpetertillverkningen är i Skandinavien, har
jag mig icke bekant, men den torde ha pågått från den tid, då
krutet började användas. Före 1808—1809 års krig lär Sveriges hela behov av salpeter ha fyllts från Finland, men sedan
detta land vid fredsslutet måst avträdas till Ryssland, blev det
angeläget att inom det egentliga Sverige åstadkomma en produktion av denna nödvändighetsvara, och det ansågs lämpligt
att förlägga tillverkningen till Västerbotten, varigenom allmogen
i denna landsända skulle erhålla en icke föraktlig inkomstkälla.
Genom överhetens försorg engagerades några instruktörer från
Finland, premier utbetalades till en början för anläggande av
"plantlador", och på statsverkets bekostnad anskaffades för varje socken några stora kopparkittlar, vilka mot en viss avgift per
dygn fingo lånas under den tid på hösten, då sjudningen pågick.
Framställningen gick så till, att man hemkörde myriord, som
efter torkning utbreddes i fotstjocka lager på salpeterladornas
golv samt på vindarna till ladugård, stall, gödselhus, port och
foderlada m. m. Dessa myrjordslager indränktes med all den
urin, som på något vis kunde tillvaratagas, varjämte högarna
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allt som oftast omskyfflades för att nya ytor skulle komma i
beröring med luften. Efter ett och ett halvt till två års lagring
under trägen ans började salpeter utvittra ur det översta jordlagret, och nu kunde sjudningen vidtaga. För denna erfordrades en hel arsenal av större och mindre träkar och först och
främst de båda stora jordkaren, mätande sex å sju fot i diameter.
I dessas botten lades ett underlag av bräder, halm och granris,
varpå salpeter jorden nedskyfflades och karet fylldes med vatten
till brädden. När så detta stått och "dragit" ungefär ett halvt
dygn, avtappades den första luten, och kokningen kunde börja,
varefter karen ånyo fylldes med vatten för utdragande av den
salpeter, som kunde finnas kvar i jorden. När denna andra
lut efter ytterligare ett halvt dygn avtappats i ett särskilt kar,
tömdes de stora jordkaren, och ny jord ifylldes, varpå den sist
tagna luten östes i dessa för att få den nya luten så stark som
möjligt. Dennas koncentration kunde man lätt undersöka genom att låta några droppar falla på nyss utbrunnet och glödande kol. Allt eftersom vattnet avdunstade och kolet återtog
sin röda färg, började de utkristalliserade salpeterpartiklarna
att under livligt fräsande förbrinna med violetta lågor. När så
genom oavbruten kokning natt och dag under 3 å 4 dygn åter-

Botten till det stora salpeterkaret
i Hökmarks by, Lövånger.
Foto: Bror Hansson, Bissjön.
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Salpeterkar från Hökmarks by,
Lövånger.
Foto: Bror Hansson, Bissjön.

stöden i kitteln blivit så koncentrerad, att, om något därav dröps
på en yxegg, dropparna genom den hastiga avkylningen genast
stelnade och med bibehållen form kunde med en trästicka föras
över eggen till den andra sidan, kvarlämnande blott en aning
"moderlut", då släcktes elden under kitteln, och "krämpen", som
den färdigkokta luten kallades, östes upp i ett särskilt kar. Därpå fylldes kitteln med ny lut, och kokningen började på nytt.
När krämpen svalnat till ungefär kroppstemperatur, östes
den över i vida och grunda träbaljor, i vilka lagret icke fick vara
mer än en tvärhand djupt. Då dessa baljor stått minst ett dygn,
hade salpetern kristalliserat ut på bottnen och kring väggarna,
och man kunde försiktigt avhälla moderluten och taga vara på
salpetern. Vid klar, torr och kylig väderlek gick kristallisationen bäst. Som all salpeter naturligtvis icke utkristalliserade,
tillvaratogs moderluten omsorgsfullt och späddes i kitteln till
nästa krämp. Så fick kokningen pågå natt och dag, till dess all
jorden var urlakad, vilket, med krämp var tredje dag, kunde ta
2 å 3 veckor eller mer, beroende på mängden. Om det lyckades
riktigt väl, kunde på denna tid utvinnas från 35 till 40 å 50 lispund salpeter.
Denna måste för att inlösas av statsverket renas genom för-
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nyad upplösning och kristallisation. Detta arbete företogs på
senhösten eller förvintern. Man använde därvid vanliga järngrytor, i vilka saltet löstes i minsta möjliga mängd vatten. Den
mättade lösningen östes kokhet i baljorna men nu till 7 å 8 tums
höjd, varefter träpinnar utlades kors och tvärs att flyta på ytan.
Eftersom lösningen kallnade, avsatte sig salpetern som halvgenomskinliga, sex- eller åttakantiga kristaller av en blyertspennas grovlek och flera tums längd. Ju större och klarare
kristallerna voro, desto säkrare kunde man vara, att produkten
efter noggrann torkning skulle godkännas av de stränga uppbördsmännen. Återstod så forslingen till Umeå, där genom
länskungörelse uppbörden för varje särskild by var utsatt till en
viss dag, vilken det gällde att noga passa, hurudant vädret och
väglaget än var.
Finnarna, som förlorat en god inkomstkälla, tillverkade fortfarande något salpeter, som de i smyg försökte sälja till västerbottensbönderna till lägre pris än det, som statsverket betalade.
Att utnyttja detta lurendrejeri var emellertid strängt förbjudet,
och varje leverantör måste vid uppbörden förete en av kommunalstämman eller dess ordförande vitsordad skriftlig försäkran, att
han "i egen plantlada" tillverkat så och så många lispund sal-

Det mindre salpeterkaret i Hökmarks by, Lövånger.
Foto: Bror Hansson, Bissjön.
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peter. När så granskningen och vägningen voro lyckligt överståndna, återstod det, som var trevligast av alltsammans, nämligen att med vågsedeln i fickan gå till landskontoret och uppbära betalningen. Denna erhölls vanligen i nya, ovikna sedlar,
och med dessa väl förvarade i plånboken kunde man med glatt
mod anträda hemresan.
De kontanta medel, som genom salpeterhanteringen tillfördes
allmogen, voro i dessa penningeknappa tider både välbehövliga
och välkomna. Men saken hade ock en annan sida. Då jorden
gick miste om all den flytande spillningen, blev den småningom
utarmad och skördarna allt magrare. Detta hade till följd, att
intresset svalnade, och salpeterproduktionen avtog allt mer.
Slutligen voro två dagar tillfyllest för uppbörden, och av dessa
upptogs den ena av Hökmarks by i Lövånger, som då ensam
levererade lika mycket salpeter som hela det övriga länet. Lövånger var bland samtliga socknarna den största producenten.
Först på 1880-talet upphörde tillverkningen fullständigt.
Avgälden för de förutnämnda stora kopparkittlarna var 12
skilling per dygn. Då i Lövånger så mycket hade influtit och
erlagts till statsverket, som motsvarade kittlarnas penningvärde,
utverkade dåvarande kassaförvaltaren, kronouppsyningsmannen
assessor J. O. Dyhr i Gammelbyn, att dessa fingo stanna i socknens ägo. Avgälden uppbars fortfarande och kom att bilda en
fond, salpeterpannekassan, som i första hand var avsedd för anskaffande av nya kittlar, allt eftersom de gamla förbrukades.
Fonden tillväxte ansenligt och skall, då den var som störst, ha
uppgått till 25.000 riksdaler. Då salpeterhanteringen avtynade,
togs den i anspråk för andra ändamål än det ursprungliga och
fick bl. a. bekosta reparationer av gamla komministergården och
gamla sockenstugan ävensom anskaffande av tvenne järntrappor
för kyrkans räkning. Slutligen fick återstoden på förslag av
författarens fader, hemmansägaren Anton Eriksson i Hökmark,
som länge var fondens förvaltare, ingå som grundplåt i det för
socknen upprättade brandstodsbolaget.
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När bödelsbilan gick
på Bureheden

fl v C. H . N Y S T R Ö M

Ett dystert

hundraårsminne.1)

O

m man från Bureå färdas den smala och småbackiga kustlandsvägen söderut över Bureheden, uppför den långa och
besvärliga Högbacken, och från dess krön fortsätter ytterligare
en och en halv kilometer över det vågiga hedlandskapet, så har
man passerat en vägsträcka, som för några dödsdömda och
deras anhöriga varit en sannskyldig Via Dolorosa. Där ute på
heden, en halv mil söder om Bureå och ett hundratal meter
väster om gamla landsvägen, låg nämligen en gång Skellefteå
tingslags senast använda avrättningsplats. När och under vilka
omständigheter den kom att förläggas dit, har inte med visshet
kunnat utrönas, men följande på tradition och faktiska förhållanden stödda förklaring torde få anses ganska plausibel.
Under 1800-talets tre första decennier var prosten, d:r Nils
Ström kyrkoherde i Skellefteå socken. Sedan lång tid tillbaka
hade tingslagets avrättningsplats varit förlagd på kyrkoherdeboställets mark vid Dalkarlsliden. Men förklarligt nog ville
ingen ha sin mark besudlad med en fördömd människas blod,
och därför skulle en avrättning så vitt möjligt ske på gränsen
mellan tvenne socknar, i själva rågången, på ingen mans ägor
eller å kronomark. Traditionen förmäler också, att prosten
') Sista avrättningen skedde den 9 nov. 1836.
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Ström med ovilja såg, att de hemska exekutionerna skedde på
hans boställsmark och att han därför utverkade, att avrättningsplatsen förlades till den del av Bureheden, som då var kronopark. Sista avrättningen vid Dalkarlsliden skedde så vitt man
vet år 1818, och då denna händelse säkerligen blev avgörande
för frågan om avrättningsplatsens framtida förläggning, må den
här i korthet beröras.
Den 29 januari 1818 firade prosten Ström bröllop för sin dotter Lovisa och fänriken A. F. Ridderstråle. Högtidligheterna i
prostgården pågingo just som bäst, då glädjen helt plötsligt
stördes av att prostens loge stod i ljusan låga. Bröllopsgästerna fingo ögonblickligen skynda till släckningsarbetet, men såväl
den med otröskad säd fyllda logen som en sädesbod i närheten
nedbrunno till grunden. Utredningen gav sedan vid handen, att
elden hade anlagts av tvenne illasinnade pigor från Skellefteå
kyrkostad, Maja-Stina och Anna Andersdotter, som ville hämnas på prosten Ström för att denne "enligt deras tanka utverkat
et kongl. Påbud angående lösa Personers utrymmande ur nämnde kyrkostad". För sitt brott blevo bägge pigorna dömda att
mista livet genom halshuggning. Efter ingiven nådeansökan
blev Anna Andersdotter visserligen benådad till livet, men hon
fick i stället "umgälla sitt brott med femton par ris, uppenbar
kyrkoplikt å en söndag samt tio års arbete å tukthuset i Stockholm", medan Kungl. Maj:t däremot ej ansåg sig äga anledning att benåda Maja-Stina Andersdotter. "Sig själv till straff
och andra till varning" avrättades hon vid Dalkarlsliden den
19 augusti 1818. Hon var då 42 år gammal. Att prosten
Ström efter dessa hemska händelser, som på ett mycket pinsamt
sätt måste ha berört honom personligen, inte längre ville upplåta mark för avrättningarna, må ingen förundra sig över. Alla
senare avrättningar inom tingslaget kommo också att verkställas
å Bureheden.
Enligt gammal tradition skulle avrättningarna helst ske i närheten av en korsväg. På Bureheden förlades avrättningsplatsen
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strax söder om den plats, där gamla vägen från Istermyrliden
möter gamla kustlandsvägen. 1 ) Där bortröjdes skogen, så att
en rund glänta av ungefär 20 meters genomskärning bildades
på den jämna hedmarken. Sedan röjdes en bred gata fram till
landsvägen, så att såväl stupstocken som steglet därifrån voro
synliga.
När en avrättning skulle ske, uppbådades bönderna från tiotals byar i trakten för att, försedda med långa störar, "stå spetsgård". Ännu mot slutet av 1800-talet kunde man vid besök på
Bureheden göra sig en klar föreställning såväl om gläntans storlek som om stupstockens läge och spetsgårdens omfång. Stupstocken och stegelhjulet funnos då delvis kvar, och resterna av
de stavar, som använts vid spetsgården och som kvarlämnades
efter varje förrättning, lågo i spridda hopar på platsen. Vid avrättningarna strömmade folk till från byar och gårdar på många
mils omkrets, gästgivargården i Bureå hade vid sådana tillfällen goda dagar, och även där ute vid avrättningsplatsen såldes
förfriskningar av tillfälliga försäljare. Många åskådare klättrade upp i träden för att bättre kunna följa den hemska händelsens gång, men det berättas också, att en och annan i förskräckelsen ramlade ner från sin höga utsiktspunkt, när mästermannens bila föll. Då avrättningarna ansågos ha en stor pedagogisk betydelse — de skulle ju vara "androm till varnagel" — så
skall man på många håll ha reserverat platserna innanför spetsgården för läs- och skolbarn samt för unga drängar och pigor.
Ehuru någon tradition härom inte finnes från våra trakter, är
det sannolikt, att så även skett vid avrättningarna på Bureheden.
Som tjänstgörande skarprättare på Bureheden nämner traditionen "Gammel-Gyll'n" från Umeå samt en soldat Hell från Innervik. Den förstnämnde, som hette Jakob Gyll, var född år
1791 i Wasa i Finland men flyttade år 1813 till Umeå landsförsamling, där han först bosatte sig i Norrfors men sedan flyttade
till Kyrkobordet. Där avled han år 1863. Namnet Gammel1

) Marken äges nu av hemmansägaren J. G. Lindström, Innervik.
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Gyll torde han ha fått för att man i dagligt tal skulle kunna
skilja honom från hans tre söner, av vilka den äldste, Primus
Gyll, född år 1818, blev fjärdingsman och fånggevaldiger. Gyll
uppgives ha varit "stor, stark, snäll, godmodig, barnkär samt
ha haft små guldbilor i öronen".'). Liksom skarprättare i allmänhet ville han gärna före varje förrättning förse sig med en
styrketår. Vid en avrättning i Sävar år 1839, där Gyll tjänstgjorde, hade länsmannen t. o. m. fått särskild order av kronofogden, att "hålla noga öga på Gyll, så att han ej får tillfälle
att supa sig full".
Skarprättaren och soldaten Olof Olofsson Hell var född år
1776 2 ). I början av 1800-talet skall han ha varit bosatt i Innervik, men sedan flyttade han till Varuträsk, där han åtminstone
är bosatt på 1830-talet. Att döma av en ännu bevarad handling 3 )
var hans distrikt inte strängt begränsat till Västerbotten. Den
30 april 1833 kallades han nämligen "att sig oförtöfvadt uti
Norrbotten för afrättandet af en till lifvet dömd Rysk undersåte
infinna". Hans bila skall ända till i våra dagar ha funnits kvar
i Varuträsk, där den slutligen skall ha använts till rovhacka.
Egendomligt nog är traditionen om skarprättarna ganska torftig. Man vet t. ex. inte, vilken av de två skarprättarna, som tjänstgjort vid de två första avrättningarna å Bureheden, och beträffande deras klädsel nämnes endast, att de hade en svart kåpa
utanpå kläderna samt små guldörhängen i form åv bilor som
tecken på sin värdighet. Enligt en något dunkel tradition skall
skarprättaren strax före avrättningen ha hållit sig dold i en liten
rishydda strax utanför spetsgården och först "när prästen sagt
amen" rusat fram, kastat av sig kåpan och utfört sitt hemska
uppdrag.
Bödelns göranden och låtanden voro ofta omgivna av fasa och
övertro. Om Gammel-GylPn berättas t. ex., att "han i sitt skåp
hade en flaska med droppar, som han tog in, när han skulle ta
') Uppgift av amanuens Q. O. Gunn;, Mangskog.
2
) Hell dog i Varuträsk den 14 april 1836.
3
) Hos red. E. Westerlund, Skellefteå.
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•f
Meddelande från 1833 ang. order till skarprättare Hell
att verkställa en avrättning i Norrbotten.

livet av folk. En gång, när han hade tandvärk, råkade han av
misstag ta in av de dropparna. Då kände han, att han måste
ta livet av någon, så gumman kom med katten 1 )." Om skarprättaren Hell vet man berätta, att han under sin Innervikstid
hade bilan väl fastsatt på väggen ovanför köksdörren. En gång,
när en flicka kom på besök, skall bilan ha skakat till, när dörren öppnades. Detta ansågs som ett dåligt tecken för flickan.
Hell skall då- ha tagit ner bilan och strukit den två gånger under vänstra foten. På liknande sätt skall han också ha förfarit
strax före avrättningen för att hans värv skulle lyckas väl. Vid
den första avrättningen på Bureheden, då en som man trodde
trolldomskunnig lapp fick sätta livet till, skall mästermannen
ha ansett nödvändigt att stryka bilan under vänstra foten inte
mindre än tre gånger. Vidskepelse och övertro frodades f. ö.
kring allt som hade med avrättningarna att göra. Så t. ex. berättas det, att folk ofta knaprade stickor från stupstocken på
1

5

) Uppgift i landsmålsarkivet i Uppsala.

65

Bureheden för att därmed bota tandvärk och andra sjukdomar.
Och ännu i det 20: de seklet har månget av mörkrädsla och vidskepelse uppjagat sinne bävat inför förmenta spöksyner där ute
på heden. Ty det ansågs givet, att där de dödsdömda "gått åt",
där skulle de också "gå igen", och där skulle en hel del andra
övernaturliga händelser inträffa.
Såvitt man kunnat utröna ha endast tre avrättningar ägt rum
på Bureheden. Den första exekutionen gällde lappmannen Nils
Persson från Auktsjaurs renland i Arvidsjaurs socken. Han
hade den 12 januari 1826 mördat nybyggaren Sivert Nilsson
från Arjepluog i avsikt att komma åt dennes medförda egendom.
Mordet skedde nära vägen mellan Högheden och Nyträsk vid
den s. k. Kusån eller Tvärån i Jörn socken. Enligt Perssons
egen berättelse hade de båda männen gått ner till ån och där
huggit upp en vak för att släcka sin törst. Därvid tog Persson
sin yxa och slog ihjäl sin kamrat. Han försökte sedan få ner
liket i vaken, men då den lilla ån var för grund och liket ej fullständigt kunde döljas av snön, blev brottet upptäckt av några
förbipasserande personer. Persson dömdes sedan till halshuggning och stegling, och denna dom fastställdes av Högsta Domstolen den 21 december 1826. När avrättningen ägde rum vet
man ej säkert, men med största sannolikhet skedde den i januari
eller februari 1827. I Arvidsjaurs kyrkböcker finnes nämligen
dödsdatum icke angiven. De endast upplysa, att Persson "förmäles genom ryktet vara avrättad". Enligt en bestämd tradition var denna avrättning den första, som verkställts på Bureheden. Den var också den enda, vid vilken stegling förekommit. Det stegelhjul, varav en del ännu finnes kvar i Skellefteå
museum, skulle alltså ha använts vid detta tillfälle. Den stympade kroppen placerades därvid på stegelhjulet och fick ligga
där en kortare tid — enligt traditionen i tre dagar —, medan
huvudet däremot fastspikades på spetsen av en påle. Där skall
det sedan ha suttit i åratal till föda för fåglar och fasa för folk,
till dess det till slut ramlade ner av sig självt. Det berättas ock-
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så, hur skjutspojkar och andra vägfarande med bävan färdades
förbi den avskydda platsen och att de genom mörkret tyckte sig
höra, hur den steglade kroppen av vinden slog mot steglet. Eller
var det kanske en nattuggla, som passade på att förse sig av
människoresterna.
Nästa gång avrättningsplatsen skulle komma till användning
var en senhöstdag år 1830. Då avrättades nämligen 22-åriga
änkan Sara Greta Persdotter från Ersmark för mord på sin åtta
månader gamla son. Enligt Högsta Domstolens utslag skulle
hon "mista högra hand, halshuggas och i båle brännas", och
denna dom verkställdes å Bureheden den 4 november 1830
vid 9-tiden på morgonen. Då Sara Gretas historia har sitt särskilda intresse, skall den längre fram i denna skildring utförligare behandlas.
Ungefär sex år skulle förgå, innan marken på Bureheden åter
besudlades med mördarblod. Det var, när 27-årige inhysesmannen Nils Petter Persson Sandström från Storkåge avrättades för
hustrumord. Sandström eller "Nils Petter", som han allmänt
kallades, hade i januari 1835 ingått äktenskap med Anna Magdalena Johansdotter. Men äktenskapet blev mycket olyckligt.
Mannen var hård mot hustrun och hängav sig åt uteliv och
dryckenskap. Hustrun var ofta. vid dåligt lynne och förebrådde sin man för otrohet. Denne blev även illa bemött av sin
svåger och svärmor, som ansågo, att han ingått äktenskap endast för hemgiftens skull. På kvällen den 16 januari 1836 upprepade hustrun sina vanliga förebråelser och sökte övertala sin
man att avstå från en påtänkt resa till Skellefteå kyrkostad dagen därpå. Häröver blev mannen så uppbragt, att han tidigt
pä morgonen den 17 januari strypte sin hustru genom att med
bägge händerna fatta tag om hennes hals. För att söka dölja
sitt brott och giva händelsen sken av självmord genom hängning släpade han den döda in i kammaren, där han band ett
rep om hennes hals. Två timmar efter dådet reste Sandström i
sällskap med en granne till Skellefteå kyrkostad, men när han
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på kvällen kom hem, blev han av länsmannen häktad såsom
misstänkt att ha bragt sin hustru om livet. Efter trenne förhör inför häradsrätten medgav Sandström slutligen, att han dödat sin hustru av våda, ehuru omständigheterna talade för överlagt mord, och den 14 april 1836 dömdes Sandström, att för
dråp å sin hustru "giva liv för liv och halshuggas". Sedan
domen avkunnats, erkände dock Sandström, att han uppsåtligen
dödat sin hustru, och domen blev därför av hovrätten skärpt till
mistning av högra handen, halshuggning och stegling. Sandström begärde emellertid nåd, men Kungl. Maj :t fann "ej anledning att bevilja honom nåd annorledes, än att vid straffets verkställighet högra handens avhuggning och kroppens stegling ej
må äga rum". Dödsdomen skulle alltså verkställas, och enligt
anteckningar i Skellefteå landsförsamlings arkiv avrättades
Sandström på Bureheden den 9 november 1836.
Ehuru denna avrättning blev den sista avrättningen på Bureheden och sannolikt den näst sista i Västerbottens län, har traditionen ytterst litet att förmäla om Sandström och hans avrättning. Av rättegångsprotokollen får man dock veta, att han var
av "reslig och stark kroppsbyggnad samt känd för mycken fysisk styrka och begåvad med ett fördelaktigt utseende." I motsats till andra dödsdömda skall han vid exekutionen ha varit
klädd i mycket enkla kläder; han skall bl. a. ha varit iförd s. k.
kängskostövlar. Var kroppen begravdes ha arvsägnerna ingenting att berätta om. Antingen torde hans kropp ha myllats ned
på platsen eller också jordades den i all tysthet i den s. k. ogärningsvrån vid Skellefteå landsförsamlings kyrka.
Den av de nämnda avrättningarna, som längst levat kvar i
tradition och visdiktning, är Sara Greta Persdotters. Därtill bidrog hennes ånger och förtvivlan, hennes ungdom och ståtliga
utseende samt säkerligen den omständigheten, att huvudpersonen i detta fall var kvinna. Låt oss då i tankarna rekonstruera
händelserna i hennes tragiska historia.
I Furunäsets by i Skellefteå socken bodde soldatänkan Cata-
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rina Dorotea Persdotter. Den 25 oktober 1808 födde hon "efter
olovlig beblandelse" en flicka, som fick namnet Sara Greta. Sägnen berättar, att flickan redan i barndomen hade en mycket egendomlig syn, som varslade om hennes kommande öde. När hon
var elva år gammal, skall hon en kväll under gråt ha kommit
springande in i ladugården och omtalat för en kvinna, som för
tillfället var där, att hon såg en underlig syn på himmelen. När
de kommo ut igen, var synen försvunnen, men flickan berättade,
att hon sett en vid ring och en hop folk avteckna sig på himmelen och i ringens mitt en man med en yxa.1) Den som kan, må
förklara sägnen om detta järtecken. Elva år senare skulle emellertid synen komma att grymt förverkligas.
Så snart Sara Greta blev myndig, trädde hon i äktenskap med
hemmanstillträdaren Nils Andersson från Ersmark. I början
bodde de nygifta hos mannens föräldrar, av vilka de genom köp
förvärvat 1/8 mantal av kronoskattehemmanet nr 5 i Ersmark.
Sara Greta var emellertid illa sedd av svärföräldrarna, och detta
vållade henne mycket bekymmer. I augusti 1829 födde Sara
Greta en son, som i dopet erhöll namnet Anders. Omsorgen om
barnet ökade hennes bekymmer, i synnerhet som mannen en
längre tid hade varit sjuklig, och för att finna tillräcklig ro
beslöto Sara Greta och hennes man att flytta. Snart stod den
unga hustrun ensam med sitt barn, ty mannen avled i november
samma år.
Den 31 mars 1830 insjuknade sonen Anders hastigt och avled efter något mer än ett dygns sjukdom. Snart började det
ryktet sprida sig, att Sara Greta varit vållande till sitt barns
död. Hon hade på apoteket låtit inköpa svavelsyra, som hon
inte använt till uppgivet ändamål, hon hade sökt utröna, hur
man skulle förfara för att erhålla arv efter ett barn, hon hade
uttalat förmodanden, att barnet hastigt skulle dö, och när barnet
insjuknade, hade hon inte velat söka medel för återvinnande av
*) Sägnen meddelad av fru Ella Marklund, Gravlund, Brännfors.
var hennes mormor, som vid tillfället vistades i Sara Gretas hem.
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barnets hälsa, hon hade påskyndat barnets begravning, och när
hon fick höra det uppkomna ryktet, hade hon visat en häpenhet,
som ofta förråder brottsligheten. Dessutom visste man berätta,
att hon under tysthetslöfte anförtrott sin skuld till en bondson
i Storkåge, med vilken hon också tänkt gifta sig. När ryktena
togo fastare form, lät kronofogde Clausén upphämta den döda
kroppen ur graven, varefter provinsialläkare Genberg och apotekare Westring i Skellefteå verkställde undersökning angående
dödsorsaken. De intygade, att barnet dött av svavelsyra. När
Sara Greta därefter häktades, erkände hon sitt brott såväl för
åklagaren som för doktor Ströms ämbetsbiträde, pastor Öhmark.
Den 18 juni 1830 hölls urtima ting i Skellefteå. Som ordförande tjänstgjorde "den siste lagmannen i Västerbotten", ordinarie häradshövdingen A. M. Kjellerstedt 1 ). Sedan domhavanden påbjudit rättegångsfred, fördes den häktade Sara Greta
Persdotter in. Hon var av reslig växt och mycket vacker. Under djup rörelse och ånger erkände hon oförbehållsamt, vad som
lades henne till last. För att bli kvitt omsorgerna om barnet,
komma i besittning av arvet efter sin son och kunna slita de
band, som satte henne i beroende av sina svärföräldrar, hade
hon fattat beslutet att bringa barnet om livet. Vid upprepade tillfällen under loppet av ett dygn hade hon givit sitt barn utspädd
svavelsyra, men när hon sett, hur barnet kämpat för sitt liv, hade hon gripits av en häftig ångest, och för att förkorta barnets
lidande, hade hon satt sin näsduk för barnets näsa och mun, så
att det kvävts. Ehuru hon bittert ångrade sitt brott, ville hon
dock framhålla, att om också hennes lilla barn "fått vidkännas
ett kort lidande, så vore dock därmed framtidens förförelser avlägsnade och en säll evighet åt barnet förvarad". Sara Greta
') f. 1783, d. 1851. "Han var en skicklig och human domare." — "Hans
ömsinthet som domare belyses därav, att då han en gång nödsakades fälla
en dödsdom, själv blev så djupt giipen därav, att han på flere dar ej var
i stånd att lämna sina rum." ("Västerbotten" 1929, sid. 127). Se även
1936 års hembygdsbok, sid. 37.
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dömdes emellertid att "mista högra hand, halshuggas och i båle
brännas 1 )." Efter rättegången fördes hon "på det säkraste fängslad" med fånggevaldiger till Umeå landshäkte för att där avbida
hovrättens och Högsta Domstolens prövning av domen. I en
till konungen ingiven skrivelse anhöll Sara Greta, att Kungl.
Maj:t av nåd ville förskona henne från dödsstraffet, men då
domen var lagligen grundad, fann Karl XIV Johan "ej anledning att henne någon nåd förunna." Det kungl. brevet var daterat den 23 september 1830.
På aftonen den 3 november kommer en fångskjuts söderifrån
över Bureheden. I åkdonet sitta utom skjutsbonden en fånggevaldiger och en ung svartklädd kvinna. Det är Sara Greta
Persdotter. Lång och besvärlig har resan från Umeå varit. Hon
är trött och tillintetgjord av ånger och förtvivlan. De ha nyss
färdats förbi den iordningställda avrättningsplatsen.
Kanske
har hon blickat till vänster in i skogen, och då har hon sett den
upphöjda schavotten och det redan färdigbyggda bålet. Nu äro
de framme vid Högbacken. Över trädtopparna skymtar man
husen nere i byn. Från gästgivargården stiger röken. Där
eldas det rum, där hon skall tillbringa sin sista natt.
Snart äro de framme vid gästgivargården. Hur tungt känns
det inte för den godhjärtade och begåvade gästgiverskan Burström att nu nödgas hysa en dödsdömd i sitt hus! Men vad är
att göra? Alla väsentliga förberedelser för domens verkställande äro redan vidtagna. Redan den 30 oktober utsände kronofogde Clausén "ordres" till byamännen i en del byar, bl. a. i
Östanbäck, att infinna sig å Bureheden den 4 november för "att
utgöra spetsgård och vara försedda med var sin fyra alnar lång,
tillhyvlad, åt ena ändan vässad pik", och ålåg det för övrigt
"envar att med stillhet och hörsamhet iakttaga, hvad som av
krono Betjeningen tillsagt varder". Kronofogden och övrig
*) Såväl i missgierningsbalken i 1734 års lag som i Häradsrätten och
Högsta Domstolens handlingar användes uttrycket i båle, ej å båle, som
a v misstag uppgives av en del förf. Uttrycket kvarstod i lagen till år 1841.
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Kronofogde Nils Clausen, f . 1801
2812, d. 1857 28111.

kronobetjäning väntas även till gästgivargården, och pastorsadjunkten Anders Öhmark har redan kommit för att förbereda
Sara Greta till döden. Ty klockan 9 morgonen därpå skall vedergällningens stund komma.
Att Sara Gretas tankar i dessa sista stunder kretsa kring hemmet och modern och kring hennes egen förestående bortgång är
naturligt. Men vem tilltror sig att tillfyllest kunna tolka den
dödsdömdas tankar och känslor inför den hemska epilogen i
hennes livs historia? I någon mån kan man dock av ett ännu
bevarat brev1) blicka in i hennes tanke- och känsloliv denna sista
afton. Hon är inte själv skrivkunnig, men annan person, sannolikt pastor Öhmark, skriver i hennes ställe:
*

Min goda älskade moder. Snart är min mödosamma jordiska
vandring avslutad, snart nalkas jag målet, där min levnads tråd
avskärs. Men Gudi vare tack och lov, till närvarande stund
har en högre kraft uppehållit mina andeliga livskrafter och livat
hos mig den saliga övertygelsen, att för dem, som hava Gud
') Originalet, vars innehåll förut publicerats i " N o r r a Västerbotten",
äges av fru Ella Marklund, Gravlund, Brännfors. Stavning och interpunktering äro här moderniserade.
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kär, tjänar allting till det bästa, att det icke hjälper människan,
om hon förvärvade hela världen och toge dock skada till sin själ.
Gud, min gode himmelske fader, som i mitt hjärta ingjutit så
mycken kraft och så mycken hugsvalelse, hoppas jag ända in i
dödens ögonblick även hos mig fortfara i sin kärleksfulla nåd
att frälsa syndare. Med ett ord, jag lever av den outsägliga saliga övertygelsen, att segren, som övervinner världen, nämligen
min tro på Gud och den han sänt haver Jesum Christum, snart
är vunnen. I denna sälla övertygelse hoppas jag också kunna
få tillbringa de få återstående ögonblicken av min jordiska levnad, och i denna övertygelse hoppas jag också kunna gå den för
kött och blod så rysliga döden till mötes. Och när dessa rader
falla i Eder hand, finnes jag icke mera bland de levandes
antal i prövningens värld. Då hoppas jag vara invånare uti
en bättre värld. Då hoppas jag, att jag hunnit till mitt rätta
Eviga fädernesland, där jag så tryggt får vila i min hulde faders
sköte. Min goda mamma, sådana äro åsikterna av min nära
förestående förvandling, och de äro tröstande, stärkande och
hugsvalande för den invärtes människan, och något mera upplyftande för den odödliga anden kan icke finnas än detta glädjens och tacksamhetens uttryck. Gudi vare tack, som mig segren
givit haver genom vår Herra Jesum Christum. Goda moder,
för Eder återstår icke heller så många prövningens år. Söken
av uppriktigt och botfärdigt hjärta, att med den Guds kraft,
som är mäktig i de svaga, använda dem till Eder själs förädling till evig salighet, och då tror jag, att vi snart få träffa
varandra i en bättre värld, där ingen skilsmässa äger rum. Därföre, sörjer ej över min bortgång. Jag är salig, ehuru ännu endast i hoppet, och hoppet, när det är byggt på klippan Christum,
låter icke komma på skam. Goda mamma, emottag med tankan
och hjärtat fästat vid försoningens nåd mitt sista farväl på jorden, och påminn min styvfader och andra bekanta de sista ord
jag till dem med hjärtats allvar och med en upprörd själ för
sista gången talade till dem i Herrans namn. Bedjen dem i
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Guds namn att söka Herran, medan de kunna finna honom och
åkalla honom, medan han är när. Farväl, farväl, men endast
en kort tid!
Brevet slutar med några strofer ur "Sions sånger" och med en
hälsning till Sara Gretas "Bröderar och Systrar i trone", bland
dem en namngiven person i Hebbersfors.
Så snart det ljusnat på morgonen den 4 november började
man vid gästgivargården ordna för processionen ut till avrättningsplatsen. Det är mycket folk, som denna morgon söker sig
bort över Bureheden. Det kommer människor från alla håll,
gående eller med olika slags fortskaffningsmedel, en del å ämbetets vägnar, en del för att stå spetsgård men de flesta av
nyfikenhet eller sensationslystnad. Här kommer fångskjutsen
med Sara Greta och fånggevaldigern, där är kronofogde Clausén
och pastorsadjunkten Öhmark samt skarprättaren och dennes
dräng. Liksom vid andra liknande tillfällen marschera tre eller
fyra personer med skarpladdade lodbössor på båda sidor om
Sara Gretas åkdon, inte av fruktan, att den väl fängslade delinkventen skall fly, men väl för att vara beredda att kuva eventuella oroligheter och sympatiyttringar från folkmassan.
När processionen kom fram till avrättningsplatsen, var spetsgården redan ordnad: ett par hundra personer, som tidigare
beordrats till platsen voro försedda med sina långa träpikar,
stodo nämligen uppställda i en ring av ungefär 25 alnars genomskärning. Åskådarna, som hade plats utanför spetsgården,
voro denna gång ovanligt många, och en hel del hade även vid
denna avrättning klättrat upp i träden för att bättre kunna följa
den hemska förrättningens gång. Men även de, som stodo
nere på marken, torde ha sett hela förloppet rätt väl, ty stupstocken var antagligen vid detta tillfälle anbragt på det väl hoptimrade bålet, så att den stympade kroppen med några enkla
grepp kunde släppas ner på de brännbara ämnena i bålets inre.
Så föres den dödsdömda innanför spetsgården. Hon är ståt-
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Från avrättningsplatsen å Bureheden.
I förgrunden sannolikt rester från underlaget till stupstocken.

lig men blek och iförd en lång, svart klädning samt åtföljes av
de olika funktionärerna. Skarprättaren håller sig dock tills vidare avsides med bilan väl dold under kåpan. Så läses dödsdomen
upp, och den dödsdömda och menigheten stämmer upp psalmen
440, vers 5:
"Min' kläder klädas av,
min synd, o Gud, begrav
i Kristi sidosår,
så skall min skröplighet
bli vänd i salighet,
när jag av jord uppstår."
Och det berättas, att den dödsdömda "tog tonen över alla de
andra", så att hennes röst hördes vida omkring. Sedan prästen
därefter läst en bön och Sara Gretas ögon blivit förbundna,
föres hon upp på bålet och placeras på stupstocken. När mästermannen därpå kastat av sig kåpan samt strukit bilan tvenne
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gånger under sin vänstra fot som borgen för att hans värv
skulle lyckas väl, blixtrar bilan tvenne gånger. För det ena
hugget avklippes högra handen, och för det andra skiljes huvudet från kroppen. Giriga lågor slicka inom kort det torra bålet
och dess innehåll, och snart finnas därav endast några förkolnade rester.
Skådespelet är slut. Förrättningsmän och åskådare söka sig
så småningom hemåt, de flesta tystlåtna och uppskakade av
den hemska tragedien men somliga samtalande om delinkventens
beteende i sina sista ögonblick och om mästermannens säkerhet
och kallblodighet vid utförandet av sitt värv. Men borta i Furunäsets by sitter en gammal mor i sorg och vanära . . .
*

Sara Gretas avrättning grep sinnena djupt, och än i dag berättas i hemmen olika versioner av de hemska tilldragelserna
där ute på Bureheden denna höstmorgon. Enligt tidens sed
diktades långa visor om den tragiska händelsen, vilket i sin mån
bidrog till att hålla den i friskt minne. En av dessa visor uppgives vara författad av den präst, som förberedde Sara Greta
till döden, nämligen pastor Anders Öhmark 1 ), och lär ha haft
inte mindre än 32 strofer. Dikten har nu fallit i glömska, men
ett litet fragment av densamma finnes dock ännu i behåll 2 ). Det
börjar med, att Sara Gretas man säger till sin hustru på dödssängen :
J a g dör och far till Gud, min far,
men du ett modershjärta
skall bära för min lille son,
som jag nu måste gå ifrån
och lämna kvar på jorden.
') f. 1790 i Lövånger, d. 1836 i Bygdeå.
•) Fragmentet upptecknat av magister Gust. Renhorn, Skellefteå, efter
fru Emma Lindgren, f. Hedblad, Brännan, Skellefteå.
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Återstoden av fragmentet har följande lydelse:
Sonen, som nu hade makt
sin faders gods att ärva,
han måste nu fast med förakt
en liten tid här kväljas.
Jag tänkte, om han varit död,
så hade aldrig någon nöd
för mig på jorden varit.
En giftig dryck jag honom gav
med ett förstockat hjärta.
Från världen han då avsked tar
med gråt och mycken smärta,
men fastän jag allt detta såg,
så kom jag ändå ej ihåg
min egen dödens fara.
En annan visa, som behandlar "tvenne rysliga mord och några
hastiga och olyckliga dödsfall, som skedde inom sex månader
i Skellefteå socken år 1830", ägnar även fyra strofer åt Sara
Greta och hennes brott. Visan, som skall vara författad av förgångsmannen Nils Blylod i Kusmark, sjöngs efter melodien till
den gamla psalmen "Gudi min sak hemställer jag" 1 ). De nämnda stroferna torde ge en god föreställning om samtidens syn på
den olyckliga unga kvinnan och hennes förbrytelse:
En moder med ett stenhårt sinn
hon ger sitt barn förgiftet in,
till dess i tredje gångens nöd
av denna glöd
dess and'dräkt kvävs och det får död.
') — mel. 146 a i nuvarande koralbok: N ä r världens hopp förtvinat
stod, mel. från 1589.
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O, ett förskräckligt mördarmod
emot ett menlöst barnablod
att håren sig väl resa må
och bloden gå,
när man det rättligt tänker på.
En tiger, lejon, björn och varg
ej mot sin' ungar är så arg,
som denna kvinnan med förnuft
och äkt(en)skap(et)s tukt
själv mördade sin egen frukt.
Men barnet efter dödens nöd
fick visst en säll och salig död.
Här var dess nöd och lidan stor,
som var kan tro,
men sjunger nu i änglars kor.
*
Så ha vi då sökt fram det väsentligaste av vad arvsägner och
tillgängliga urkunder ha att berätta om avrättningsplatsen på
Bureheden och om de olyckliga, som där ute fått sona sina brott
under bödelsbilan.
Nu äro minnena av den gamla avrättningsplatsen i det närmaste utplånade. Skogen har växt upp och fyllt igen den glänta, där de hemska exekutionerna ägt rum. Endast några söndermultnade bräder på platsen och den del av stegelhjulet, som
förvaras i Skellefteå museum, minna ännu om de blodiga skådespel, som en gång försiggått där ute på den ensliga heden.
*
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Något o m s l ä k t f o r s k n i n g »
kyrkböcker och vår 2 5 0 åriga kyrkolag

H v RICH. S V E N O N I U S

B

land läsarna härav finnes säkerligen mången, som någon
gång tänkt för sig själv: "Jag undrar vad mina förfäder
varit för folk, vad yrke de haft, om de uträttat något märkligt,
var de bott och var de fått sin sista vilostad" o. s. v. Min läsare känner säkert åtskilligt om sin farfar och farmor och morfar
och mormor, men känner du något om din farfars far eller morfars far eller deras förfäder? Såsom Viktor Rydberg på ett
ställe anmärkte, "visa sig de yverborna Svears och högättade
Götars avkomlingar i allmänhet tämligen kallsinniga mot sina
släktminnen. Araben känner ej blott sitt eget utan ock sina
hästars stamträd. Högskotten räknar sig till godo sin klans
historia. I Nya Englands stater finnas en mängd familjer, som
kunna uppräkna sina förfäder led för led, ända till ättefadern,
som med "Majblomman" landade vid Amerikas kust." Men hur
är det hos oss?
Må så vara, säger du kanske, men tillägger: Är det möjligt
att lära känna, om det vore så bara namnen på våra förfäder,
som levat längre tillbaka i tiden?
En för genealogi varmt intresserad gammal präst har sagt,
att på en sådan fråga är det bara en enda, som kan ge något
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svar, och det är vår kyrka. Då vi inträdde i livet, mötte hon
oss, och då vi i dopet upptogos i församlingen, infördes vi i kyrkans stora bok med uppgift om föräldrar och faddrar. Och hon
följer oss sedan. När du som vuxen bildade ett nytt hem och
tog dig en maka, var det kyrkan, som antecknade händelsen i
sin bok. Fick du barn, antecknades de och välsignades av kyrkan, då de döptes. Dog någon i din släkt, mötte kyrkan vid
graven och vigde henne till den långa vilan och antecknade henne bland sina döda. Och när du en gång själv går bort, viger
kyrkan också dig till ro. Kanske är du ensam, och ingen annan bekymrar sig om att hålla i minnet din dödsdag eller den
kyrkogård, där da bäddats ner. Men kyrkan gör det. Du antecknas i hennes stora bok, som är världens mest folkliga och
demokratiska bok. Adeln och de mäktiga i landet sökte längre
tillbaka i tiden att i sockenkyrkan få den förnämsta platsen och
få den avskrankad från allmänheten. Men i kyrkoboken hade
även under denna tid herrarna och de mäktiga ingen förnämligare plats än torparen och fattighjonet.
I kyrkans födelse- och dödböcker stå de alla i den ordning till
tiden, som livets och dödens Herre kallat dem till detta jordelivet eller låtit dem avträda därifrån. På det sättet kan dåren
få sin plats intill den vise och fattighjonet närmast den rike
mannen. Äreplatser, värdigheter, sysslor, jordagods o. s. v.
kunna vi i kyrkoboken se, huru de en tid ägas av en men mistas
och övergå till annan eller andra. Då man bläddrar i en gammal kyrkobok med dess många strykningar, påminnes man livligt om skalden J. O. Wallins ord i "Dödens ängel", där ängeln
säger om de dödliga:
"I låga jorden på den de vandra,
på den de strida om rang och arv,
jag blandar släktena om varandra,
jag lägger tiderna varv på varv.
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I djupa natten
ej följer prakten
och icke skatten
och icke makten.
En gång de ägas — en annan gång
de andras äro som laga fång."
Huru långt tillbaka leda oss våra gamla kyrkböcker? Det är
något olika i olika stift och i olika församlingar inom samma
stift, men först med Carl XI :s kyrkolag av 1686, tryckt 1687,
gåvos bestämda föreskrifter angående kyrkoböckers förande.
Just i år, när denna lag firar 250-års jubileum, kan det vara
på sin plats att återgiva vad där föreskrives i 24 kap. 8 §, att i
kyrkoböckerna under vissa blad och titlar skulle införas:
1) Inventaría på allt det som kyrkan äger i löst och fast . . .
2) Kyrkans inkomster av vad namn de vara må.
3) Prästgårdsinventarium och dess tillhöriga ägor.
4) Bänkelängden
.
5) Räkning på inkomst och utgift på vart år särskilt under
kredit och debet, rätteligen författad samt underskriven av kyrkoherden och kyrkovärdarna, sedan hon i församlingens närvaro
är uppläsen och sannfärdig befunnen.
6) Vad som i sockenstämman slutet är, kyrkans nödtorft angående.
7) Vad sällsamt i socknen sig tilldragit haver, bestående av
ens eller annans synnerligen gode eller onde bedrift eller ock det,
som utan naturens ordentliga skickelse i elementerna eller på
kvickt och dött sig ter och visar, som värt är att uppteckna.
8) Visitationsakterna.
9) Alla brudfolk med deras och föräldrarnas namn samt underrättelse, vadan de äro komne och vad vittnesbörd de haft
hava.
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10) Alla barns, så äktas som oäktas, med deras föräldrars
och faddrars namn, födelse- och döpelsedag, så ock orten där de
födda äro.
11) De avlidnes namn, som i kyrkan eller på kyrkogården
äro begravna, med kort underrättelse om deras lägerställen,
stånd, villkor, leverne och ålder.
12) Deras namn, som tid efter annan flytta in uti eller utur
församlingen med underrättelse, vadan de komna äro, huru de
sig förhållit och vart de farit.
Slutligen påbjudes skrifteboken eller den förteckning på socknefolket, under by och bolag, fördelad i vissa kolumner, däruti
vars och ens, som läsa kan, framsteg i katekismi lära beskrivet
varder. Denna "skriftebok" eller "Husför-hörslängder" motsvarar den nuvarande församlingsboken eller, som den kallades
på 1800-talet, husförhörsboken.
För tiden före 1686 torde det vara ganska få församlingar i
riket, som hava i behåll några födelse-, dop-, döds- och begravningsböcker eller vigselböcker.
Böcker över gåvor till kyrkan, inventarieböcker och kyrkans
räkenskapsböcker torde gå längst tillbaka i tiden.
De äldre husförhörslängderna eller husförhörsboken äro rätt
primitiva. Gårdarna äro ordnade efter deras läge till varandra
och ej efter bokstavsordning, som nu flerstädes är förhållandet.
Under gårdarnas namn, mantal och natur komma under hemmanet lydande lägenheter, och därunder står å varje uppslag namnet på ägaren till fastigheten med hustru och barn. Därunder
stå tjänare och tjänarinnor, undantagsfolk och inhyses. Kolumner finnas för namnet, födelse å r e t och födelseorten. För födelse m å n a d och d a g fanns i de äldsta böckerna ingen kolumn, ej heller såsom nu kolumn för vigselåret eller dagen, när
det gäller gifta. För flyttning från eller till ett ställe angives
endast årtalet, ej såsom nu även månad och dag. En kolumn
fanns för anteckning om man haft smittkoppor eller ej. Där-
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efter kommo ej mindre än 11 st. kolumner för anteckning om
kristendomskunskap. Först var det betyg huru en person läste
innantill eller i bok, vidare hans kunskap i Luthers katekes, vidare i Hustavlan. Sedan kommo betyg rörande kunskap i Athanasii symbolum och Svebelii katekes med dess 5 huvudstycken
med särskilda betyg för varje huvudstycke. Så kom betyg över
huru man kunde "Språken" (bibelspråken), och till sist gavs betyg över huru vederbörande förstod allt det, som han skulle kunna. Betygen gåvos i vissa tecken. Ett lodrätt streck ( | ) angav
kunskapen som s v a g , ett litet snett v (v) betydde f ö r s v a r l i g , ett lodrätt streck med tvärsteck åt vänster (-1) angav kunskapen som b ä t t r e och ett lodrätt streck med tvärstreck åt
båda hållen, d. v. s. ett litet kors ( + ) , var f u 11 ko m 1 i g kunskap.
Huru skulle det gå för oss med t. ex. utanläsning av Athanasii symbolum? De flesta av oss fingo nog vara nöjda med ett lodrätt streck — svag kunskap, och torde stor barmhärtighet från
examinatorns sida vederfaras oss. Något senare antecknades i
husförhörsboken en persons kunskap i innanläsning. För kristendomskunskap gavs då blott ett huvudbetyg, men detta var så
att säga rörligt, d. v. s. sänktes eller höjdes allt eftersom vederbörande vid prövning å husförhören visade sig hava avtagit eller
förkovrat sig i sin kristendomskunskap. Sedan borttogs ur husförhörsboken kolumnen för innanläsning, och i kristendomskolumnen infördes som stadigt betyg d e t , som givits vid konfirmationen. Numera har även detta borttagits ur flyttningsbetyget. Man får nu blott veta, huruvida personen konfirmerats
och gått till nattvarden eller ej. Och så antecknades om en person under det eller det året besökt läsmötet, ty så kallades husförhöret. Vidare fanns en kolumn för "särskilda omständigheter". Där kan man få läsa om en person, att han är "sjuklig",
om en annan "utfattig", "krympling", "lomhörd", "döv" o. s. v.
Ofrälse tjänsteman tituleras v ä 1 ä d 1 e. Betydligare bönder
tituleras ibland v ä 1 a k t ad e, mindre bönder och torpare b e-
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s k e d 1 i g e, och titeln h e d e r l i g kan till och med en ringare
danneman få, när han ger en gåva till kyrkan. Ja, t. o. m. om
pigor heter det en h e d e r l i g piga. Bröllopsdag kallas h edersdag.
Men nu kommer jag till avsikten med denna uppsats. Och
den finner du kanske ej så blygsam. Jag vill, att du skall bli
historieskrivare. Men du bör börja i smått. Det är din egen
släkts, din familjs öden, som du bör uppteckna och beskriva.
Och du bör börja genast. Du har kanske en gammal farfar, en
gammal farmor eller morfar och mormor, som leva. De komma
ihåg sina föräldrar och kanske deras föräldrar kunna förtälja
om människor och förhållanden rätt långt tillbaka i tiden. Du
antecknar, vem som berättat för dig det ena och det andra eller
ur vilka skriftliga källor du hämtat den och den uppgiften. Det
är av vikt att du skyndar på med dessa anteckningar från gamla
personer, ty de gamla gå snart bort, den ena efter den andra,
och då har den källan för alltid sinat.
Du behöver till att börja med ej göra dig huvudbry, huru allt
nu skall ordnas och uttryckas på bästa sätt i din släktkrönika.
Det får bli ett senare bekymmer. Det nödvändigaste är, att du
skyndsamt samlar in stoff. Och det kan hända, att du har porträtt, fotografier av dina fränder och släktingar. Då bör du
taga vara på dem, skriva på baksidan, vem det är och ungefär
när porträttet togs, om det är dig känt. Allt, som du finner vid
din släktforskning, bouppteckningar, gamla brev o. s. v., förvarar du i ett stort kuvert eller i en låda. Om du vänder dig
till pastorn i din församling, skall han säkert hjälpa dig i din
släktforskning. För den som intresserar sig för gångna tiders
människor och förhållanden, hava kyrkoböckerna, trots sina kortfattade upplysningar, mycket att ge. Men kanske anser du, att
forskningen rörande din släkt och dina fäders liv och förhållanden är fåfänglighet och att det icke anstår en förståndig människa att bemöda sig härom. Så är emellertid icke förhållandet.
En varm känsla för släktens och härkomstens betydelse före-
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nar sig väl även med ett kristligt betraktelsesätt. Vid forskning
i släkten, den egna eller andras, får man ingen anledning till högmod. Våra förfäder visa på många sätt liksom vi själva, att de
alla tillhört Adams fallna släkte. "Fåfänglighet allenast äro alla
människor, huru säkra de än stå. Som en drömbild allenast gå
de fram."
Även i de bästa släkter förekomma förlorade söner och döttrar.
Släktena ha sin böljegång, en tid är kanske en släkt i höghet, en
annan tid ligger den kanske nere och hör till de ringa och obemärkta. Vid Jesu födelse befann sig Davids en gång så uppsatta släkt i torftiga omständigheter. Tänk ej så: "Mina föräldrar voro blott ringa folk, så d e r a s föräldrar, och så har det
väl varit led efter led tillbaka." Det är ej efter höghet man söker. Det är efter m ä n n i s k a n .
Jag påminner mig i detta sammanhang om ännu några ord
av Viktor Rydberg i företalet till Attorps släktbok.
Han skriver: "Ägde vi en enda svensk bondesläkts stamtavla för tre århundraden med åtföljande biografiska notiser, skulle vi i henne
finna en gripande miniatyrbild av landets och folkets öden under samma tid. En sådan tavla skulle visa oss än bördiga fält
kring en lycklig hydda, än ett ödehemman kring en ödslig härd,
allt eftersom fred och lag eller krig och laglöshet härskat. Den
skulle visa oss, vad denna obemärkta släkt offrat i arbete och
blod för att åt Sverige vinna dess fredliga förkovran och dess
krigiska lagrar."
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Gemene västerbottningars
eftermälen i Jämtlands
läns kyrkoböcker
under trenne århundraden

HY O R V H R J . H . T H U R E S S O N

Bolenius, Olsson, Lars, klockare.
Död 1701 den 23 oct. Klockaren Achtat och wälförståndig
Lars Olsson Bolenius födder A:o 1637 i Skällefta Sochn och
(Frås?) kåge by af Olof Larsson och h. Kierstin N. dotter ibidem begrofs d. 10 nowemb., lefwat 63 menses 11. (Alsen).
Burman-Pärsson, Michel, dragon.
Död 1712. Den 17 oct. begrofs Michel Pärsson Burman
Wäster om Kiyrkohörnet, är född i Wästerbotn och Burtresk, har
warit dragon under Räfsunds Compagnie på 17 åhret och lefwat
christel. i 60 åhr. (Fors).
Degerfelt, Magdalena, hustru.
Död 1728 den 6 sept. Hustru Magdalena Degerfelt född i
Wästerbotn och Skellefteå Sochn 1694 in martio, dödde i barnsäng d. 6 Septembr, begrofs d. 15. lefwat 34 åhr, 12 dagar.
(Hammerdal).
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Hansson, Jon, lappman.
1797 Maji d. 2 dödde ock Lappman Jon Hansson ifr. Åsele i
Ångermanland, som tillika med sin Hustru och en stor hop
andra friska Lappar tagit sig före at i många år hafva sit tilhåll
på Skogen mellan Ås och Krokom samt stryka Socknen och
Landet omkring och tigga, hwarvid flere ibland dem öfwat fylleri, stöld, och andra odygder, som äro lättjans vanliga frukter.
Jag uptager ej denne Lapp ibland Ås sockens Döde, utan skrifwer til hans Presterskap, at om honom kan teknas i Lappska
Nationens Tabeller. Han begrofs här i Ås d. 14 Maji. (Ås).
Helgesson, Anders, landbonde.
Död 1719. D. 12 Apr. kl. 5 om aft. insomnade Sachtmodel.
then ärbart lefwande trofaste ock redel. Mannen, Anders Helgesson, Landbonde här på Prästbordet, födder 1671 om hösten i
Wästerbotn ok Bygdeå Pastorat, Fadr. fördom stilla lefwande
Man Hellie . . . . i Bodbacken, Modr. Sal. h. Brita Ersd:r, i späda åren mistat Föräldr., ok sedan trol. tiänt, mångestädes, i synnerhet hoos Hederwärdt Bondefolck, Pär And. uti Ifwarsbod
een good tiid sedan hos ärew. Hr Kyrkioherden Jacob L. Burman i Bygdeå; men i the hårda misswäxtåhren 1696 om wåhren
kom han til mig Abrah. L. Burman ok som en god och trogen
tienare uti alt sig skickade, ok war intet uti mit wåld, som iag
ickie kunde här hemma och borta anförtro; in til 1700 d. 30
sept. tå iag hölt Bröllop åt hon. ok min redel. piga Agnis Andersd:r som mig äfwen en god tijd tiänt äfwen ok förtrol. Tem
Gud wälsignade med 4 Söner och 3 Dötrar af thessa 1 förut i
H:nom. Om heela hans lefnad är intet annat än alt Christelicht
och berömbeligit. Känder hoos höga och låga, älskadt ok afhållen. Slööt sin tijd i thenna nu här gångbara hetsiga febern
efter 8 dagars utstånden Siukdom, ok. gudel. förberedelse med
H:ns Hel. Nattwards andägtiga anammande, sedan han efter
döden, för sin hiälpsamhet af thet goda Gud hon. förlänt hafver
af tårar saknas, ok lefwat gudel. ok redel. med allom i 48 H åhr.
(Mattmar).
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Jacobea, Anna, änka.
Död 1762 d. 5 dec. Enkan Anna Jacobea född år 1689 uti
Westerbottn och Bygdeå Pastorat af ärliga Föräldrar. Kom hit
i Landet 1695 på det stora swartåret. Blef gift med Drg. Pål
Hake, aflade 2:ne barn, en son och en dotter, war gift uti 6 åhr.
Efter 7 årets förlopp blef hon andra gången gift med afskedade
Rustmästaren
Hall uti femton åhr. Warit enka uti 20
år lefwandes stilla och sagtmodigt. Förleden höst blef hon beswärad med en swår andetäppa så at hon måste intaga sängen,
wid hwilken hon ständigt har måst hålla sig. Blef död d. 5 Decemb. och begrofs d. 12 ejusdem sedan hon har lefwat i 80 åhr.
(Myssjö).
Jacobsdotter, Margit, änka.
Död 1756 d. 25 dec. Enkan Margit Jacobsdotter ifrån Finnäs, född 1681 i Westerbotten, död af ålderdom d. 25 Dec. sedan
hon några år warit sängliggande, lefwat 74 år, begr. d. 11 Jan.
(Myssjö).
Liljedahl, Anders,
fanjunkare.
Död 1818 d. 17 maj. Anders Liljedahl i Gåxåsen. Ogift.
Fanjunkare född uti Löfånger i Wästerbacken; Fadren war Adjutant wid Wästerbottens Regementes 2:a Bataillon And. Liljedahl och modren Elisabet Löfvendahl — uti Gudsfrugtan och
dygd blef han af dem upfostrad; såsom fattig begaf han sig
1800 till Medelpad, hvarest han med redlighet och medelst
gagnande yrken tjente sit bröd. — Antog 1808 tjenst såsom
Under-Officer wid Väster-Norrlands Kongl. Landtwärn och
Constituerades til Fendrich vid samma Corps. — År 1809 blef
han Fanjunkare wid Jemtelands Kongl. Reg:t samt bewistade
kriget i Wästerbotten och affairerna vid Hörnefors och Umeå.
1814 tillträdde Gåxåsens Boställe hvarest han vistades till sin
död. Var till Lefwernet mycket ordentlig, nykter, Vänfast och
Gudfrugtig. Var sista året mycket sjuklig; och dog i Lungsot
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d. 17:de Maji kl. 9 f. m. 39 % år gammal. Begrafdes med Militärisk heder d. 21 Junii. (Oviken).
Olsson, Erich, dräng.
Död 1698 d. 21 Martii. En dräng wid nampn Erich Olsson
födder 1667 utij Wästerbotn och Skiäläfta Sochn af Olof Östenson i bäckerboda och hust. Anna Päders dotter uti sin Cristendom
ferdig begrofs d. 13 ejusdem, lefwatt 31 Åhr 7 Wekr. (Alsen).
Olsson, Olof, barn.
Död 1718 d. 18 Martii. Olof Olsson född i Umeå A:o 1716
in Jan:o fadr. Mätaren från Nyenskantz Olof Olsson, mod.
Hust. Anna Pers d:r dödde d. 18 Martii i kopporna, begrofs d.
25. Lefwat 2 åhr 2 månader. (Hammerdal).
Pedersson, Lars.
1734. Gambia Lars Pedersson ifrån (Fräkenborg?) som warit född i Siälefte Sochn i Wästerbotn och blef begrafwen d. 10
Nowembris, efter 81 åhrs ålder och något utöfwer. (YtterhogdalÄngersjö).
Sundberg, Carl Fredrik, barn.
1829. Hofslagaren L. Sundbergs Son Carl Fredric ifrån
Umeå. Hjertsprång. Afled 15 jan. och begrofs 1 mars. 2 mån.
12 dag. (Ytterhogdal-Ängersjö).
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De ä l d s t a I E k f r ä s k
Kring tvä kartor och en
bybeskrivning

flv

INGRID P E T T E R S S O N

hembygdsboken för år 1934 var bland andra bebyggelsetraditioner från Degerfors socken även några rörande byn Ekträsk.
Där berättades en del om de tre män, vilka efter varandra först
började upparbeta byn, nämligen "Anders Filippus", "Hans
Kalsa" och "Nils Persa".
Under den nu gångna sommaren har upptecknaren av dessa
traditioner ånyo haft nöjet besöka den vackert belägna byn.
En av byns nuvarande hemmansägare, herr Karl Lindberg, hade
då vänligheten visa mig kopian av en gammal karta över byn,
utförd 1775, vilken kopia han hade i sin ägo.
Vid besök i Stockholm strax efteråt fann jag originalet till
denna karta å Lantmäteristyrelsens arkiv, men icke blott den
kartan — utan även en från 1805. Till 1775 års karta var bifogad en ganska utförlig beskrivning men till kartan 1805 några
beskrivande rader allenast.
Då beskrivningen 1775 i sin torra saklighet ger belägg för en
del av traditionerna, och därtill har en del uppgifter av ganska
stort intresse, tyckes det mig, att några utdrag ur denna beskrivning mycket väl kan vara på sin plats.
I de utdrag, som nu följa, är den gamla stavningen borttagen,
men ordföljden är sig lik.

1
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Charta öfwer Ekträsk Nybygge, affattat och skattlagt år 1775.

Först kommer en inledning:
"År 1775 den 17 juli blev till följe av Kungl. Maj:ts Befallningshavandes ordres den 20 juni —
skattläggning företagen av krononybygget Ekträsk i Umeå socken och Västerbottens län, som åboen Hans Carlsson innehaver, och vilken tid
efter annan, undfångne 38 frihetsår med detta års slut till ända
går, av undertecknad Herr ordinarie lantmätaren J. E. Törnsten, laga tillförordnad vicianus, så väl uti nybyggarens som
nämndemännen Per Tomasson i Degerfors och Per Danielsson
från Över-Rodå närvaro."
Sedan följer själva beskrivningen:
"Detta nybygge har Anders Filipsson i Hjuken år 1737, vid
pass trenne mil i öster ifrån sistnämnda by, först insyna låtit,
på ett nog stenbundet näs, av västra Ekträskstranden och i område ägt allt vad inom Stortjärn, Lilla Ekträsket, Renträsket och
Hjuksbadstugan vid Hjuksnoret legat, vilket dock i senare tider
måst tåla någon inskränkning, synnerligen sedan Hjuksnoret
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blivit insynt till nybygge, varigenom 11 skrindor hö, honom
Hans Carlsson från gått. Åkern är dels på näset uppbruten,
dels på några holmar i Träsket, varav en del måst läggas i öde,
är någorlunda bevarad för frost, men torkan har somliga årgångar gjort skada som likväl hädanefter blir mindre kännbar
sedan sommarråg med större fördel än korn nyttjades på de
grundaste åkrar till utsäde; ehuru åkern så väl som de övrige
ägor genom åboens flit och omtanka blivit satta i ganska god
hävd, har dock de framfarne åren icke kunnat förse 5 personers
hushåll med nödvändig spisning och erforderlige spannmålsutlagor.
Man- och ladugårdshusen äro fullkommeligen uppbyggde och
vid makt hållne, ävensom ängesladorne och därtill brukelige
badstugor, som tjäna till boningsställe under höbärgningen, —
har även väl en god fjärdedels mil från gården ett väl byggt
hjälpeligt fäboställe.
En skvaltkvarn i bäcken, som löper utur Ektjärn till Lilla Ekträsket, en fjärdingsväg ifrån hemmanet, är även i gott stånd,
varpå höst och vår males till husbehov. Likaledes en humlegård
till 100 stänger i gärdet anlagd.
Uti Ekträsket och de närmast belägne träsk och tjärnar kan
åboen bliva försedd med fisk till husbehov av vanligt sort, varav dock en del, som vårtiden under lekandet fångas, upptorkas
och tjänar till god vinterkost, men i senare tider har ej någon
försäljning därav kunnat göras.
Mulbetet är hemma vid gården nog klent, men vid fäbodarne
något bättre, vårföre där ock långt in på hösten hålles vallgång,
emedan odjuren synnerligen björn under tiden gör skada.
Har skog till husbehov av späd tall och björk, men granskog
är ganska rar och endast på stenbundna ställen växande, som
icke litet hindrar brukningens ökande.
Häromkring kunna inga på skogar grundade verk inrättas,
emedan tallskogen på torra hedar ganska långsamt tillväxer —,
icke ens tegelslageri, ty leran hämtas ifrån Burträsks slättbygd."
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Slåttermyr, vägen Ekträsk- Petisträsk.
Foto: I. Pettersson.

När beskrivningen fortlupit så långt, följer en förteckning
över ägorna i anslutning till kartan. Först upprepas de olika
åkerlotterna med sina olika namn: Gärdet, Myrkläppen, Åsen,
Tjärdalsstycket, Lundgärdan, Åkerholmen, Nybruket m. fl. De
olika åkerstyckenas jordmån, läge m. m. bli sedan föremål för
olika uttalanden. En del stycken ha god sandmylla, en del grundare sandmylla, en del sandjord en del mojord o. s. v. Som
slutgiltigt omdöme om åkern säges till sist, att av densamma
trädas årligen en tredjedel, och årliga utsädet utgöres av 1
tunna 23 4/8 kappar.
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Sedan följer en upprepning av ängarna, även den i anslutning
till kartan; Åkerslåtten, Kalvhägn, Starrviken, Fäbovallen, Abborrmyran. Kniptjärn m. fl. Ängarnas olika beskaffenhet bli så
föremål för bedömning. En del betecknas som hårdvall, en del
som starr- och som fräkenslått o. s. v.
De ängar, vilka ligga över en halv mil ifrån Ekträsket, uppräknas särskilt.
I fråga om ängarnas belägenhet göres ett särskilt uttalande:
"Såväl vid skattningen av detta nybygge som av Åmsele, hava
myrslåtter blivit upptagne till skatt, som ligga över en fjärdedels,
ja, tre fjärdedels mil från "bolstaden" tvärt emot 5 par i metoden, som hindrar flere nybyggens planterande."
Efter upprepningarna av de olika ägorna fortsätter så beskrivningen :
"Utom desse lägenheter har åboen varken när eller fjärmare
belägna ängar eller tillgångsland undantagandes vid Ektjärns
södra strand finnes en liten dal med gran- och björkskog, som
till ängesland kunde utrödjas —
. I brist av tjänlige
ängestrakter på dessa med mager och späd tallskog beväxte
sandhedar, som av många myrar och sjöar är genomskuren
förorsakas hemmansbrukaren en ganska besvärlig höbärgning
av de vidsträckta myrar samt en myckenhet fångfoder, som till
4 kors, 20 fårs och ett hästkreaturs framfödande erfordras.
Räknar till Burträsk kyrka, varvid även hålles marknad, fem
mil och lika långt till Degerfors Kapell, som om sommaren oftare besökes, men till Burträsk däremot prästerättigheterna betalas m. m. färdas åboen med mera lätthet vintertiden, emedan
vägen av flera nybyggare och hemmansbrukare bättre hålles
farbar."
Beskrivningen slutar med några rader rörande ett försök åboen gjort att tappa vatten ur tjärnar i hopp att få mer ängesland:
"Sluteligen bör icke lämnas oanmärkt, hurusom Hans Carlsson sökt genom grävning tappa vattnet utav tvenne tjärnar, och
därvid nog arbete nedlagt, dock torde det försök han gjort med
7
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Från Ekträskets strand.
Foto: 1. Pettersson.

Kniptjärns avtappning bliva fördelaktigast, emedan den till större delen utgrundat och giver god förhoppning. De övriga
tvänne, som äga endast stenstränder, är o av mindre betydlighet."
Så långt beskrivningen 1775.
Efter vad man kan utläsa av denna beskrivning, var Hans
Carlsson en nog så nitisk jordbrukare, ehuru folktraditionen
framställer honom mer som jägare och fiskare än som åkermän.
Ett minne efter den i beskrivningen omtalade fördelen med
odlandet av råg på de grundaste åkrarna tycker man sig finna
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i det namn, en av holmarna i sjön har den dag, som i dag är.
En av de många holmarna heter nämligen Rågholmen.
Folktraditionen framhåller Hans Carlsson och Nils Persson
som ivriga byggmästare av lador och andra till gården hörande
uthus. Beskrivningen framhåller också att "man- och ladugårdshusen äro fullkommeligen uppbyggde" och därtill nämnes "brukelige badstugor", alltså flera små hus, avsedda att utgöra bostäder för gårdens folk, de tider de måste ligga borta från hemmet vid bärgningen på de många slåttermyrarna. Och därtill
säges det, han har "ett väl byggt" fäboställe.
Hans Carlsson förstod sig tydligen på litet av varje han. En
humlegård på 100 stänger har han också tid att draga omsorg
om.
Men bekymmer fattas honom icke. Reda pengar är svårt att
få in, och förtjänsterna äro icke stora. Den torkade fisken
tycks ej längre vara någon inkomstkälla att räkna med, och skogen är dålig och ger lite och ingenting. Kreatursbetet är uselt
och odjuren ofreda hans kreatur. Och så är det utslåttern, dessa oländiga, blöta och stora myrar, vilka göra honom bekymmer. Han försöker skaffa sig bättre ängesmark, men tydligen
med ganska dåligt resultat. —
De gamla orden: "Du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett,
till dess du varder till stoft, varifrån du kommen är", huru påtagliga bli de inte inför dessa obygdens veteraner.
Trettio år senare, 1805, upprättades så den andra kartan över
Ekträsk by med sin korta beskrivning. Byns innehavare är då
Nils Persson. Han skattar för 11/64 mantal, och han har 7 kor,
1 häst och 20—30 småkreatur, vilka han vinterfoder med tillhjälp av skar och mossa. Kvarnen går fortfarande höst och vår,
och fisk får han, vad han behöver.
Fågel fångar han så gott som inpå knutarna, ty vid denna
tid heter en holme i sjön Fyrflakaholmen och en annan Sexflakaholmen enligt kartan. Mulbetet är fortfarande klent hemma vid

99

Charta öfver Ekträsk Bys ägor — — —
afmätte - - - åhr 1805.

gården, men kreaturen få även nu vistas vid fäboden till långt
ut på hösten. Ladorna och badstugorna håller han vid makt.
Men arbeta och åter arbeta måste även han för att "finna sin
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Utsikt över Ekträsket.
Foto: I. Pettersson.

nödiga utkomst" och bruka den jord, han övertagit efter sina
föregångare.
1937 är det 200 år sedan "Anders Filippus", soldaten med
den ovanligt stora kroppsstyrkan, insynade Ekträsk nybygge.
Ekträsk av i dag är visserligen ännu en avlägsen liten skogsby i norra Degerfors. Men dock, vilken skillnad, om man
skulle göra en jämförelse mellan Ekträsk 1737 och 1936! För
denna gången får det dock stanna därvid, att de gamla beskrivningarna fått frammana för oss de arbetets män, vilka med mycken möda och otaliga försakelser först strävade där med jordens brukande.
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"Ej med stora låter och starka ord
skall du visa kärlek till hemmets jord.
Nej med handen på plogen
och med slagan på logen
—
och med tankens kraft vid ditt arbetsbord."
"Fosterlandet är vad du gör det till
Det är du som bebor det
på din gärning beror det
fosterlandet är, vad du gör det till."
(Axel Lundegård).

Göwen, talgdankens
släkting

H v A R T U R OLOFSSON

U

nder n:r B 1165 i Västerbottens läns museums samlingar
finns en göw (engelskt w), ett ljus av uråldrig typ. Det
är tillverkat år 1927 av Johan Natanaelsson i Medsele efter
metoder, som han lärt i sin barndom på 1850-talet. Tillverkningen, som åsågs av undertecknad, gick till på följande sätt.
Natanaelsson gick ut i skogen och samlade i en näverryva
(skål av näver) en mängd kåda. Det fanns gott om sådan på såriga granstammar. Därefter köpte han hos slaktaren några klumpar fett från kotarmar och ett kovälen (tjockt 1), matstrupe av ko.

Johan Natanaelsson i Medsele.

Kovälen till hälften flådd.
Foto: L. Wickström.

Välenet sköljde han noga i vatten, för att det skulle bli trevligare att arbeta med. "Det här består av två lager", sade han och
höll upp välenet. "Det köttiga här på utsidan är sväljmuskler.
På insidan finns en vit, ganska tjock, mycket seg och stark
hinna. Och nu ska du få se, hur bra det går att få tag i den".
Med en skarp kniv flådde han vid strupens nedre ände på en
kort stump de båda lagren från varandra. Sedan var det en
lätt sak att riva av det yttre från det inre. Det gick till, som
då man vänder skinnet av en kanin eller hare.
Den frigjorda hinnan liknade ett omkring 50 cm. långt
stycke mycket kraftigt korvskinn. I den sålunda erhållna bindvävsslangens ena ända stack han in en stump av ett halmstrå,
varefter han knöt till båda ändarna med ett snöre. Sedan blåste
han med munnen in luft genom halmstrået, tills slangen spänts
ut till en blåsa, som liknade en lång, smal ballong. Han
förstärkte ytterligare ombindningarna, för att luften skulle stanna kvar, och hängde blåsan i en stege utanför stugväggen. Där
fick den hänga ett par dagar. Hinnan torkade under tiden och
hårdnade till ett ganska stabilt rör.
Mannen skar av ett stycke från rörets ena ände och förvandlade det därmed till en utmärkt form att stöpa en göw i. Mitt
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Den uppblåsta bindvävsslangen.
Foto: L. Wickström.

igenom formen, tvärs över den, nära kanten stack han en lång,
smal träpinne. Den skulle göra tjänst som handtag men hade,
som det snart visade sig, även en annan uppgift. Med tillhjälp
av en stoppnål drog Natanaelsson ett fint löst tvinnat snöre genom bottnens mittpunkt och vidare längs igenom formen samt
fäste den mitt på pinnen. Han sträckte snöret och fäste andra
änden medelst en grov knut vid bottnen och hade nu en veke
spänd mitt inuti ljusformen.

Ljusformen med sin veke.
Foto: L. Wickström.

lOS

Ljusformen fylld med massa.
Foto: L. Wickström.

Vid en eld ute i det fria smälte Natanaelsson därefter i en
gammal stekpanna den insamlade kådan. Så snart den blev
flytande, lade han så småningom i fettklumparna, som hastigt
smälte. Sedan kådan och talgen efter en stunds kokning förenat
sig till en gulbrun, tunnflytande massa, skummades talggrevar,
barkbitar och annat uppflytande skräp av med en träspade.
Med tillhjälp av den förut omtalade pinnen hade Natanaelsson i förväg hängt upp formen på ett par i marken nedstuckna
träklykor. Nu återstod endast ¡fyllningen. Försiktigt lät han
den rykande heta massan rinna ned i formen, där den snart stelnade. Sedan pinnen tagits bort och veken samt höljets övre kant
putsats, var göwen färdig. Den tändes på prov och brann med
rödaktig, starkt sotande låga.
Av den produkt, som uppstod vid sammansmältning av talg
och kåda, blev det dåliga ljus. Under långa tider gjorde man
dock överallt i Västerbotten av sparsamhetsskäl — talg var ett
omtyckt födoämne — göwar av materialet. Dessa användes
nästan uteslutande till belysning i ladugårdarna. Där kunde
man reda sig med även mycket svagt ljus, ansågs det. Göwen
lyste åtminstone så pass, "att man såg, var den satt", har jag
hört en gammal gumma säga.
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Talg-kådmassan hade för låg smältpunkt, så att ett av den på
vanligt sätt tillverkat ljus hastigt smälte och rann ihop, om det
stod brinnande. Därför stöpte man göwen i ett hölje, som sedan
fick sitta kvar. Detta hindrade den smälta massan att rinna
bort- I den mån göwen brann ned, skar man undan för undan
av den uppstående hinnkanten runt omkring. Försummade man
detta, såg man snart ingenting av ljuslågan och belysningen
blev sämre än nödigt.
En stor göw var mellan 40 och 50 cm. lång och hade en genomskärning av omkring 5 cm. Den var också dryg. En enda
brukade räcka till för belysning i ladugården en hel vinter.
Till ljushållare användes vanligen en stadig träklyka, som
kunde flyttas mellan olika hål i väggarna.
För att spara på ljusmassan gjorde man oftast veken i göwen
så smal som möjligt. Då lågan därtill av naturen var föga lysande, är det klart, att belysningseffekten måste bliva synnerligen liten. Vid tillverkningen gjorde man sig aldrig besväret
att sila massan. En mängd talggrevar och barkbitar kommo
därför alltid med oaktat den förut nämnda skumningen. Dessa
föroreningar verkade, att det allt emellanåt sprakade till i lågan,
ibland så häftigt, att den slocknade, och man stod där i kol-

Göwen brinner.
Foto: L. Wickström.
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mörkret. Då fick man gå över gården och med tillhjälp av ett
par trästickor hämta ny eld ur den i stugans spis ständigt brinnande brasan.
Ordet göw användes också om människor i betydelsen tok.
Exempel: Jär du alldeles göwut (från vettet)? Göwskall
(tokstolle, idiot)! Göwforen (tokigheter, dumheter). Toke gjort,
som göwen sa' (om en som följt ett dumt råd). Han vart göwut,
sä dem gatt på hospitale ve'n.
Som vi sett, betecknar ordet göw dels en dank av sämsta sort,
dels en människa, vars förstånds ljus lyser svagt. Vilken betydelse som är den ursprungliga, få språkmännen avgöra.
Uttalet g ö w är vanligt i Umeälvens dalgång. I norra Västerbotten utsäges ordet g a v och i norra Ångermanland g ö g .
G ö j v är ett uttal, som man någon gång kan få höra i södra
Västerbotten.
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Ett gammalt tätningsmedel

H v HRTUR OLOFSSON

N

äverkåda (neverkwe), d. v. s. harts tillverkat av björknäver,
har under långa tider använts som binde- och tätningsmedel.
Redan under stenåldern kittade man ofta fast pilspetsarna vid
skaften med sådant harts. Träkärl tillhörande Osebergsfyndet,
alltså från vikingatiden, lära ha varit tätade med samma ämne.
Och så sent som för några årtionden sedan begagnades det stundom här i Västerbotten som lagningsmedel för sönderslaget
porslin, vilket följande berättelse visar.
Det var en dag någon gång vid mitten av 1880-talet. Ol Ersmoran i Tegsnäset satt framför en sprakande granvedsbrasa,
som flammade i förgångskammarens öppna spis och drack med
välbehag sitt något salta, cikoriablandade kaffe. Koppen höll
hon i höger hand och hällde ur den en skvätt på fatet, som
hon balanserade på vänstra handens fingertoppar. Genom kretsande rörelser med handen skvalpade hon till synes helt vårdslöst den skållheta drycken runt fatet och blåste under tiden mycket hörbart på den samt tömde därefter fatet i ett par stora klunkar. På detta sätt fortgick drickningen, tills kopp och fat voro
tömda.
Undertecknad, då en liten pojke, stod som så många gånger
förut och såg med en viss spänning på hennes konststycke.
Skulle hon inte ändå en vacker dag tappa fatet eller åtminstone
skvalpa ut en del av kaffet? Jo, nu hände det! Hon lät som
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vanligt det tomma fatet glida från fingertopparna ned i handen.
Den här gången stannade det dock inte där utan fortsatte till min
hemliga förtjusning färden, hamnade på golvet och gick mitt itu.
Lugnt tog hon upp bitarna. "Jag skall genast göra litet neverkwe och laga det", sade hon. Ur någon av sina gömmor
plockade hon fram en "nevertyll", d. v. s. ett hoprullat stycke
näver, och en kniv samt satte en träskål med kallt vatten på
spiselhällen. Sedan trädde hon upp näverrullen på glödtångens
ena skänkel och stack den i brasan. Nävern fattade genast eld
och snart syntes på dess yta ett tunnt lager smält, kokande harts.
Raskt skrapade hon av detta med kniven, som hon därefter avkylde genom att doppa den i vattenskålen. Hon visade mig, att
på kniveggen satt en seg svart massa. "Detta är kwen" sade
hon. Nu stack hon kniven i munnen och samlade med tänderna hartset från eggen. Det blev en liten klump, som hon kraftigt tuggade. Hon fortsatte och hade om en stund fått ihop så
mycket harts, som för tillfället behövdes. Mot glöden i spisen
värmde hon nu upp brottytorna på det söndriga fatet, tills de
voro ganska heta, och beströk dem med hartset, varpå hon
pressade dem mot varandra och höll fatet i kläm mellan de av en
trasa skyddade händerna, tills lagningsmedlet stelnat.
Hettan från elden hade stekt hennes mörka, rynkiga, gamla
ansikte eldrött, och det var brokigt av svett och sot. Oupphörligt spottade hon kolsmulor och brända näverflagor men myste
dock av belåtenhet, då hon visade sin gubbe, hur bra hon lyckats.
Genom lagningen fick visserligen fatet en väl synlig svart fog
tvärsöver, men det höll. Flera år senare föll det åter i golvet
och gick itu men denna gång på ett annat ställe.
För några veckor sedan försökte jag göra näverharts på det
gamla sättet och lyckades verkligen åstadkomma en bit på några
gram. Resultatet har nu kommit länsmuseet i Umeå till godo.
Försöket var intressant, men jag kan försäkra, att tuggningen
inte innebar någon njutning. Den skarpa tjärsmaken brände på
tungan flera timmar efteråt.

HO

Textilt hemarbete i
Västerbotten

Hv ELISHBETH STRÖMBERG

S

istlidna sommar företog undertecknad tillsammans med en
kollega en undersökningsresa i Västerbotten med uppgift att
särskilt studera äldre textilier och textila arbetsmetoder. Resan
möjliggjordes genom anslag från den Etnologiska undersökningen vid Nordiska museet. Dessutom bistod Västerbottens läns
museum oss på mångahanda sättj bl. a. ställdes en bil till förfogande för våra resor.
De trakter, där vi hunno göra så grundliga undersökningar,
att de ge en någorlunda fullständig bild av hithörande förhållanden, voro dels Holmöns kapellförsamling, dels byar i Umeå,
Degerfors, Lycksele, Norsjö och Skellefteå socknar. Kustsocknarna mellan Skellefteå och Umeå reste vi hastigare igenom och
de övriga delarna av länet måste vi helt avstå från att besöka.
Mycket ålderdomliga textilier tycks det vara mera ont om i
Västerbotten än i andra landskap. Detta gör det ju bara så
mycket mera angeläget, att taga väl vara på det lilla som finns
kvar och samtidigt uppteckna, vad som ännu lever i gamla västerbottningars minne, om hur textilförsörjningen ordnades i det
gamla självhushållets dagar.
Trots att tiden inte medgivit några jämförande studier eller
kompletterande arkivforskning, kan kanske en första hands redogörelse för resultatet av vår resa vara på sin plats i denna
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årsbok. Efterföljande rader äro alltså endast ett axplock ur
våra uppteckningar av muntliga meddelanden, lämnade av ett
stort antal personer, som vi besökte på vår resa. De återge förhållandena sådana de varit i "mannaminne" d. v. s. under senare hälften av 1800-talet, till den tid då spånad och vävning i
hemmen mer och mer avtog eller kom in i helt nya banor.
En del av dessa uppgifter kan nog anses gälla även för föregående århundrade. Metoder och redskap för beredning av råmaterialet ha nog haft samma grad av utveckling långt tidigare,
men de därav tillverkade föremålstyperna undergick just vid
mitten av 1800-talet en genomgripande förändring. Man vävde på gammalt manér, men den ökade användningen av bomull
och anilinfärgernas tillkomst kom saker och ting att se helt annorlunda ut. Benämningarna ha ofta följt med från äldre tid
och äro delvis mycket intressanta. De skvallra om inflytande
från andra trakter, och om förbindelser med finsk och lappsk
kultur.
Västerbotten förefaller att på många områden vara mera avancerat än andra norrländska bygder. Riktigt primitiva tekniker
äro länge sedan bortlagda och inte ens mycket gamla minns
någon, som spann på slända eller spinnkrok. Att vi i Norsjö
träffade en svenska, som på lappmanér tuggade senor, spann
med handen mot låret och tvinnade mot kinden, får anses vara
undantaget, som bekräftar regeln. Sentråd är oöverträffad att
sy skor med, den multnar inte och i väta sväller den och fyller
ut sömhålet och gör skon vattentät. Det är inte det enda fall,
där Överlägsen ändamålsenlighet låtit en primitiv metod leva
mitt i vår moderna tid.
Lin har odlats i alla de orter vi besökte, men i trakten runt
Umeå tycks linodling drivits i större skala. Från Röbäck,
Stöcke, Stöcksjö och Grisbacka m. fl. byar såldes lin inte bara
till fiskarna i trakten, utan det salubjöds på de stora marknaderna t. ex. i Lycksele, Lövånger och Ratan. Femtio öre skålpundet fick man för det och då var det rötat och klubbat, bear-
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Rockhuvud, "linkam", från Holmön.

betat i "bruttun", i "fyredraga" och "efterdraga". För köparen
återstod då att häckla och borsta det till önskad finlek. Underligt nog saknas även i dessa trakter prov på finare linnevävnader, flätade fransar, knutna och trädda eller knypplade spetsar
och annat, som brukar blomstra samman med linodlingen. Man
får fara så långt söderut som till Nordmaling för att få höra
talas om "primlärften". Tillverkning av premielärft har ju i de
södra grannlandskapen spelat en stor roll, men i Västerbotten
har den trots uppmuntran från myndigheternas sida aldrig blivit av någon betydelse.
Utmed hela kusten gick allt det finaste linet till fisknätena.
Arbetet med att hålla näten i stånd är huvudtemat i alla anteckningar från dessa trakter, och näten äro givet det mest imponerande, man här finner i textilväg. Det ställdes stora fordringar på den, som skulle spinna till strömmingsskötar och
siklagnen. Linet skulle häcklas och borstas tills det var så finfördelat, det gärna kunde bli. Vid spinningen sattes det alltid
på "linkammen", ett platt rockhuvud med en kam i toppen.
Det gällde att få tågorna att löpa ur totten jämnt och tunt och
i möjligaste mån parallella för att få garnet fint men hållfast. Det kamliknande linfästet verkar som gjort speciellt för
att åstadkomma en tråd, som svarar mot just de fordringar fiskaren ställer på nätgarn. Ibland har det ända till 3 kammar på
olika höjd. De kortaste tågorna bli kvar till sist i totten, och
då flyttar man ned den efter hand.
8
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Skötgarnet tvinnades 2-trådigt och måste ändå vara så fint,
att det inte syntes i vattnet. Till varje sköt användes 3 grovlekar. Till de översta varven, som man ständigt måste lyfta i,
när man vittjade, liksom de nedersta, som skulle bära upp sänkena, hade man "grovgarnet", hela sköten för övrigt var byggd
av "fingarnet" och för att förmedla övergången band man några
varv av "mellangarnet".
Ännu större skicklighet fordrades det för att kunna spinna till
laxnäten. Lin av den yppersta kvalitet spanns hårt och tvinnades 4-trådigt. Sådan lintråd, grov som segelgarn, men trind
och jämn, blank och smidig som en silkesnodd, är som handspånad betraktad någonting fullkomligt häpnadsväckande. Laxnäten bli också så tunga, att inga flöten kan hålla dem uppe.
De hängas på pålar, som äro nedslagna i botten, och det går
veckor mellan var gång de vittjas. Garn till nät måste också
sjudas särskilt noga för att få bort "det gröna", annars ruttnade
det i vattnet. Härvorna kokades i asklut, och när de togos upp,
var vattnet slemmigt av "det gröna", som kokts bort.
Att bygga nät var karlgöra likaså att färga dem. Detta kallas att "tåla" näten. De kokades tillsammans med björk- och
albark, grankottar och soda. Färgen, som blev mörkt gråbrun,
satt emellertid inte i mer än något år. Alla dessa olika bestyr
med näten kallades att "klä havet", ett uttryck, som i våra öron
ljöd rörande poetiskt, när man tänker på, vilket tungt knog det
säkert många gånger var.
Skötte man sitt hus ordentligt, skulle man ha årsförlag av lin,
d. v. s. man arbetade inte upp linet samma år det skördades. Det
blev bättre, om det, när det var rötat, fick hänga ute på "hagan"
hela vintern. Man arbetade upp föregående års skörd, och innan jul borde man också ha hunnit spinna åtminstone blånorna,
"ystere", till "strigarn". Den ull man klippte på hösten skulle
också vara spunnen till jul. Det var längst och bäst och användes till ränning i vadmalsväven. Man talade alltid om "höstullen", men klippningen efter tjugonde dag Knut och på våren
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innan fåren släpptes på bete kallades "vårväft" och "midsommarväft". Den dög inte till ränning, utan spanns till inslag.
Efter jul spann man först det grövre linavfallet, i Skellefteåtrakten kallat "kobb", så det finare lingarnet och vårväften.
Vartefter härvorna blevo färdiga hängdes de upp på pinnlisten,
en rad pinnar inslagna under taket på innerväggen i stugan.
När en grannkvinna kom på besök, var alltid det första hon
gjorde att kasta en blick upp mot pinnlisten, för att se hur långt
man hunnit med spånaden.
Fram i februari kom vävstolen in, och den var i gång till
fram på sommaren. Först vävde man "strigtyge", som blev
strigbyxor, som karlarna använde på sommaren, handdukar,
mjölsäckar och mycket annat. När dagarna började bli längre,
satte man upp lärftsväven till skjortor, särkar och lakan. Fint
lingarn hade man också till inslag i näsduksväven och i tyger till
sommarklänningar, förkläden och "hilkor" d. v. s. huvuddukar.
Till sådana vävar kunde man färga lingarnet blått eller gult,
men det röda var alltid bomullsgarn. Gult färgades och färgas
ännu genom att omväxlande doppa härvan i järnvitriolslösning
och i lut. Hade man ingen vitriol, tog man vattnet, som samlats
i "slipnoet" under slipstenen. Där hade man järnet förvandlat
till rost alldeles gratis. Det var om den färgen en gumma yttrade: "Det var äktgult det! Det satt kvar i hålen, sedan garnet
var utslitet". Blått färgades ännu länge sedan påsfärgerna
kommit i handeln med "vitriolsolja" d. v. s. indigo löst i rykande svavelsyra. Den köptes färdig att användas.
När det blivit litet varmt i luften sattes vadmalsväven upp.
Lingarn håller bättre i väven, om det är kallt och litet fuktigt,
men ullgarn bör vara varmt och torrt. Vadmalen vävdes oftast
grå. Man blandade svart och vit ull mycket noga, för att inte
få väven ojämn i färgen. Först "rev man ihop" ulltapparna på
skrubbstolen, och så lade man 3—4 pund ull åt gången på
golvet och piskade den med käppar, tills den var jämnt blandad.
Man "sprassle ullen op' i take". Så kardades den och spanns.
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Medan höger hand vrider runt hjulet på storrocken, drar vänster
hand ut tullan, som måste hållas i det närmaste rätt ut i
tenens riktning, tills den blivit tillräckligt spunnen.

Man kunde också spinna den svarta ullen till ränning och färga
annan ull svart med bressilja till inslag. Man vågade inte färga
revgarnet, då höll det inte i väven. Skulle det ändå hända, att
trådarna ville brista, tog man skägglav från granar, gjorde ett
avkok, som blev ganska likt gelatinlösning och detta borstade
man på ränningen, där det satt i vävstolen.
Varken fåren före klippningen eller sedermera ullen tvättades.
Men revgarnet, som måste spinnas ganska hårt, doppades medan det ännu satt kvar på härvelkorset i en gryta med kokande
vatten. Sedan fick det torka innan det togs av, då "knorre" det
sig inte i härvan.
Ränningen spanns alltid på vanlig spinnrock, vilken gav hår-
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dare snodd, men väften liksom spinnbomullen, som man fick
köpa och spinna själv innan "engelskgarnet" fanns i handeln,
spanns ofta på storrocken.
Garnet blev mindre snott och
det var både lättare och roligare, säger man.
När man
härvade upp garnet, stack man "spettet" eller "spelet" innanför skon, och lät tråden glida genom handen. Den löpte då
av lika behändigt, som den löpt på. I de allra flesta andra
landskap har man hållit styvt på, att ränning och inslag till
vadmal skulle spinnas åt var sitt håll, det ena "rätt" och det
andra "akt", som man säger i Västerbotten. Annars filtar sig
inte tyget så bra. Detta kunde vi emellertid inte finna något
spår av här. Man lät alltid spinnrockshjulet gå framåt, "rätt-

Träden föres i läge tvärs för tenen, dä den i stället för att bli
snodd rullas upp på tenens inre del. Därpå skarvar man
med hjälp av båda händerna till en ny tulla.
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Tråden löper genom vänster hand från den i skon instuckna tenen
till härvelkorset, som vrides runt med höger hand.

örns", när man spann, och bakåt, "annsörns", när man tvinnade. Det enda undantaget utgjorde stickgarn, som på sina håll
spanns "akt", med motivering att det då går lättare att taga upp
en maska, som man tappat. Och man fick bra vadmal ändå.
Kanske är den föreställning, som råder på andra håll, närmast
jämförbar med åsikten, att man inte får röra en sockerkakssmet
åt mer än ett håll. Är man djärv nog att låta skeden vända i
fatet någon gång, finner man snart, att det blir sockerkaka i alla
fall.
Om man "steg itu", d. v. s. vävde tuskaft, blev vadmalen inte
så tjock, som om man vävde "vienna", d. ä. liksidig kypert.
Väven var två alnar bred i vävstolen, och sedan kunde man hel-
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stampa den, då den krympte på bredden till en aln, eller halvstampa den, då den blev 5 kvarter bred färdig. Men den fick
inte bli smalare, än att den hade "byxbredden". Isynnerhet inåt
landet kom man ännu ihåg, att man beredde sin vadmal själv i
en "lövmangel", två trälämmar refflade ungefär som en tvättbräda. Mellan dessa lades tyget mångdubbelt, blöttes med hett
vatten, varpå den övre lämmen belastad med stora stenar drogs
fram och tillbaka. Helst skickade man dock bort det till en
stamp och kunde då också få det färgat. Vattendrivna stampar
fanns i Umeå, Lycksele, Ersmark, utanför Skellefteå och på andra håll.
I inlandssocknarna fick ullen också ersätta linet till underkläder. Den finaste och mjukaste ullen, ryggullen på årslammen, spanns till "mäcktyget". Mäck eller mäcka var namnet på
särkar och skjortor av helylle. I kusttrakterna ha de inte använts i mannaminne. En flicka inne från landet, som gifte sig
till en kustsocken, fick lida mycken smälek för att hon bara
hade "lappmäckan". Namnet är detsamma som finskans mäcko, d. v. s. skjorta och torde häntyda på lapparnas bruk att bära
yllekolt närmast kroppen. Helt av ull var också karlarnas livtröja, ett mellanting av blus och skjorta. Äldst hade den ett
sprund med knäppning på ena axeln, men senare knäpptes den
framtill med knappar ända uppifrån och ner. I denna senare
form kallas den också för "rönen", förkortning av bussaron.
Livtröjan var ett överplagg och bars utanpå byxorna med eller
utan rock utanpå. Om midjan hölls den till av en flera meter
lång "linda" eller "gördel" hårt virad flera gånger om livet.
En sådan gördel visas här i bild. Den är vävd av grovt ullgarn i bandsked. En utförlig beskrivning av vävsättet återfinnes i en tidigare årgång av denna årsbok 1 ).
Livtröjan användes till för en trettio år sedan i "bättre vardags", men kanske har den ursprungligen varit ett högtidsplagg.
Därpå tyder bland annat, att man kostade på den en grann färg.
*) Västerbotten 1923, s. 201.
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I Lycksele socken voro de alltid högröda. Oftast var det en
gumma, som färgade det färdiga tyget åt hela byn. Ännu för
55 år sedan användes härtill cochenille, som köptes av kringvandrande kramhandlande. Engelskt tenn, som också skulle
till för att få det klarrött, fick man hos smeden i byn, men tennet skulle lösas i skedvatten och detta blev slutligen för dyrt.
Skedvattnet kostade en hel krona för varje färgning, och då blev
påsfärgen billigare. Gamla skellefteåbor berätta, att när bönderna förr i världen kom till marknaden i staden, kunde man på
livtröjans färg se, från vilken socken de voro. Hur färgerna
fördelade sig på de olika socknarna, hade man svårt att minnas
med bestämdhet, men att döma av uppgifterna i de olika bygderna tycks Lycksele och Norsjö haft röda tröjor, i Burträsk och
Skellefteå växlade blå och gröna, men "smörsocknarna" Lövånger och Nysätra lära ha haft ljusa grå.
Bland det textila husgerådet spelade sängutrustningen givetvis den största rollen. Lös halm i botten på sängen var det
vanliga, och över det kunde man ha ett lakan av ludet skinn, i
Lycksele och Norsjö vanligen fårskinn från julslakten, då fåren
var nyklippta. Dessa kallades snöufällar (snöu = slät i motsats till luden) eller julskinnsfällar, medan fälltäcket kallades
långullfäll. I skellefteåtrakten kallades lakanen "brassel" eller
"braller" och var gjorda av fyra stycken vitkalvskinn. Man
begagnade också "krantäcke", ett grovt täcke av nöthårsgarn,
enkelt randat i ljusare och mörkare naturfärger. Både namnet
och föremålet är detsamma som lapparnas grene och det finska
rana. I kusttrakten hade man halmmadrasser av tvåskaftat linne, tunnt och glest nästan som gardinväv, eller hade man ett
trasvävstäcke, "slurvvepa", över halmen. Ovanpå detta hade
man bolster antingen av vadmal eller av bolstervarsväv i "parkum", d. v. s. oliksidig korskypert, inåt landet med inslag av
ull, neråt kusten med lin. Dun hade man egentligen gott om,
men den kunde drygas ut genom att blandas med renhår eller
helt ersättas av "rölugg", det är vassvippor, som man plockade
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Prov på "prickut täcke" från Holmön.

vid myrslåttern, eller "tistellugg", som växte utmed dikeskanterna. "Myrtofsar", den vanliga ängsullen, dög också.
Vanliga lakan och stickat täcke ha tidigare kommit i bruk, men
det vanligaste är ännu en fäll med ett brokigt täcke på. Allra
vackrast i moderna ögon är kanske skellefteåtraktens vita långullfällar med enfärgad klart röd, grön eller blå vadmal.
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Här återges två olika typer av täckväv, som äro vanliga i hela
länet. De visa mycket små variationer från trakt till trakt, men
i synnerhet "pricktäckena" kan, när de inte äro förstörda av
alltför grella anilinfärger, vara utomordentligt vackra.
Örngott och förlåtar ha så länge man minns varit av blå- eller
rödrutig bomullslärft. Ett och annat vitt örngott har man förstås haft, när det skulle vara fint. Duktyg i modern mening
är en sen företeelse. De äldsta dukarna äro vävda i korndräll,
som här har ett ålderdomligt namn, "bragdum" (själva mönstret
bragder). Traditionen om ett brokigt täcke, som vid högtider
lades på bordet till prydnad, är dock inte helt borta. På Holmön finns till och med ett sådant bordtäcke bevarat.
Gardinen har länge inskränkt sig till vita fördragsgardiner
för den nedre fönsterhalvan. Med en ganska förtjusande om-

Prov pä fälltäckesväv från Norsjö s:n.
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Bordtäcke, opphämta frän Holmön.

tolkning av ordet jalousi kallas de ibland för "solaskiner". Så
småningom kompletterades de av en rynkad kappa utmed övre
fönsterkarmen.
I bondgårdarnas bouppteckningar från 1700-talet finnas bl. a.
ryor upptagna, men om deras utseende vet man ingenting, inte
heller vet man hur utbrett bruket av ryan som sängtäcke har
varit. Det har i varje fall försvunnit ur minnet. De ryor, som
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finnas bevarade, komma tydligen från borgerliga hem, de flesta
från Umeå stad, och deras rika mönster ha inte satt några
spår i de rent folkliga vävnaderna.
Man kan inte värja sig för ett allmänt intryck av att den textila hemslöjden här uppe varit mindre rik på former och ut-

Rya frän "Färgare Walls hus" i Umeå, slutet av 1700-talet.
Nord. museet 171880.
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trycksmedel. De tekniker, som kommit till användning äro få
och rika mönster sällsynta. Den lust att sira och "krusa ut",
som väl varje människa har, har inte fått mycket spelrum. I ett
landskap, som kan uppvisa träsniderier och flätade korgar med
en rik mönsterflora, är det ägnat att väcka förvåning. Man får
dock inte glömma, hur ovanligt fåtaligt föremålsbeståndet är
och att intrycket därför kan vara missvisande. Att så mycket
gått sin undergång till mötes, beror nog inte bara på modets
växlingar, utan mera på att det alltid tycks ha rått om inte brist
så en viss knapphet på råmaterial. Det talas ständigt om hur
man repade upp eller klippte sönder äldre föremål för att använda garnet eller trasorna till inslag i nya vävar. Under vinterkvällarna sysselsattes barnen med att "tese op" gammalt
ylle. De fick sitta i en ring på golvet, var och en med sin lilla
bunt av klippta lappar och så fick de tävla om, vem som kunde repa upp fortast; Halvylle klippte man i små fyrkanter och
med hjälp av en kniv skrapade man ur ullen. "Teset" kärnades sedan med hett vatten i smörkärnan och sedan det torkat,
kardades det med litet ren ull och spanns till "tesgarn", som
slogs in i ylleklänningsväven. Där sådan hushållning varit
regel, blir det inte mycket kvar för museimannen att studera.
Men den knappa tillgången på råmaterial måste alltid ha
varit en hämsko. Träbiten, som man skar ut till fästmöpresent,
kostade ju praktiskt taget ingenting, men man satte sig inte och
lekte med garnet, som det kostat så mycket arbete att frambringa.
Kanske var den kvinnliga arbetskraften också på ett sätt dyrbarare än den manliga. Männens arbete var mer eller mindre
säsongbetonat, medan kvinnfolken inte bara hade inomhussysslorna, utan som alltid i Norrland även ladugården att sköta
året runt. Det blev inte tid till annat än det nödvändigaste. Det
är inte direkt ett tecken på fattigdom. Man kunde ha köpt lin
och ull, om man velat, men man köpte den färdiga varan i stället. Både äkta ostindiska och svenska kattuner, kaschmirschalar
och silkedukar ha tidigt hittat vägen hitupp. Men även i mvc-

126

ket välbärgade hem lever ändå kvar något av kärv nybyggaranda. Den hårda nödvändigheten har en gång så hårt satt
sin prägel på hushållningen, att man även under bättre villkor
inte kunnat frigöra sig från den. Den har bildat en tradition
så god som någon.
Risken, att kunskapen om Västerbottens gamla hemslöjd skall
gå förlorad, är så mycket större, därför att det rör sig om vardags- och nyttobetonade saker, som inte på något sätt äro märkvärdiga eller sensationella. Det är därför svårt att motstå frestelsen att påpeka för intresserade västerbottningar, att både Västerbottens egna museer och Nordiska museets Etnologiska undersökning äro tacksamma för alla uppgifter, som stå att få.
Varje komplettering eller beriktigande av ovanstående anteckningar meddelade till dessa institutioner äro mer än välkomna.
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STYRELSEBERÄTTELSE
för år 1935.
Hembygdsföreningens intendent, Holger Möllman-Palmgren,
lämnade den 1 mars sin befattning. Redan i början av året annonserades befattningen till ansökan ledig, och under tiden uppehölls tjänsten av redaktör Birger Lundström och föreningens
kassaförvaltare, banktjänsteman Albert Leander. Den 16 maj
kunde styrelsen sammanträda för att fatta beslut i intendentsfrågan. Bland åtta sökande valdes fil. kand. Lars Wickström
från Stockholm till hembygdsföreningens intendent, vilken dock
först den 12 juni kunde tillträda platsen.
I februari månad kunde arkitekt Sundberg framlägga nya
ritningar på det tilltänkta nya museibygget enligt alternativ II
och vilket skulle kunna uppföras till ett belopp av kr. 243.000:—.
I maj månad sändes de preliminära ritningarna till Riksantikvarien för yttrande och den 15 augusti var en av R. A. utsedd
representant, fil. lic. B. Berthelson, här på platsen för att närmare undersöka och sätta sig in i förhållandena. Något skriftligt utlåtande med anledning av detta besök hade ej under år
1935 kommit föreningen tillhanda.
I mars månad ingick hembygdsföreningen till Kungl. Maj:t
med underdånig anhållan om lotterimedelsanslag på 75.000 kr.,
av vilka medel föreningen hade för avsikt att fondera 40.000 kr.
för museibyggnadsändamål och resten, 35.000 kr. för fondering till bestridande av intendentens lön ävensom oundgängliga
utgifter. Då denna ansökan emellertid blev avslagen, har föreningens ekonomi blivit ännu mera försvagad.
I juli månad fick föreningen sitt hyreskontrakt med Kungl.
Byggnadsstyrelsen uppsagt, varför föreningen blev tvungen att
söka ny lokal för sina samlingar. Genom välvilligt tillmötesgående från Umeå stadsfullmäktige har föreningen fått en tillfällig hyresfri tillflyktsort i den s. k. "Gamla Banken", kvarteret Vikingen. Då denna byggnad tyvärr ej helt kan få disponeras för föreningens ändamål, utan lokalerna måste delas med
Folkbildningsföreningen Minerva, Röda Korset och en klass
från Högre allmänna läroverket, hava utrymmena blivit ännu
mera begränsade än förut, så att samlingarna under sådana omständigheter ej kunnat utställas under hösten. Som en naturlig följd av museets minskade utrymmen har Nationalmusei
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taveldeposition å museet måst återsändas till Stockholm, vilket
skedde i början av oktober månad.
Av naturliga skäl har den nya intendenten så gott som helt
fått ägna sig åt det interna arbetet, vilket dock ej hindrat, att
några undersökningsresor kunnat företagas bl. a. till Burträsk,
Åbyn, Ljusvattnet, Vännäs, Överboda m. fl. platser.
Dessutom har intendenten haft den förmånen att i fältet kunna ha två personer, nämligen småskollärarinnan Ingrid Pettersson och fil. stud. Gertrud Grenander, vilka mot mindre bidrag
under sommarmånaderna gjort goda undersökningar i Ekträsk by
och Burträsk socken, vilket bl. a. framgår av några uppsatser
i 1935 års hembygdsbok.
I mitten av februari månad mottog föreningen Nationalmusei
åttonde vandringsutställning, som pågick till den 3 mars. Den
rönte tillbörlig uppmärksamhet från allmänhetens sida, och höll
intendent Möllman-Palmgren en serie föreläsningar för skolungdom i anslutning till nämnda utställning.
Under tiden 26 april till 8 maj hade Fredrika Bremerförbundet på museet anordnat en utställning av möbler från olika skeden alltifrån 1600-talets början t. o. m. nuvarande tid, en i alla
avseenden instruktiv och välordnad utställning.
Vidare togos museilokalerna under hösten i anspråk för konstutställningar av bröderna Kjell och Tord Leander-Engström,
Umeå-konstnärerna Eric Nordlöw och Kjell Rosén samt Steen
Flemming från Stensele.
Några nämnvärda nyinköp till museets samlingar ha av ekonomiska skäl ej kunnat göras, men har föreningen liksom föregående år fått mottaga en del gåvor, inalles ett trettiotal. Här
bör nämnas Bolidens Gruvaktiebolags gåva av ett malmbiock
från Boliden, vilket uppställts framför Sävargården.
Hembygdsföreningens länsherbarium, som hela tiden skötts
och stått under överstelöjtnant Wahlbergs ledning, har utvidgats
och omfattar nu inte mindre än 1.600 uppordnade växter.
Under 1935 har en del reparationer utförts på Gammlia. Sålunda har taket på bagarstugan omlagts, loftboden försetts med
nya lås och järnbommar samt skorstenarna å såväl bagarstugan
som Jämtebölegården reparerats och vitkalkats.
En gallring av skogsbeståndet har utförts, varvid en del massaved och barrved försålts liksom en upprensning av ris företagits.
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Sävargårdens köksdepartement har helt ombyggts och moderniserats, väggarna i nedre våningen reparerats samt festsalens
loger försetts med ny belysning. Vidare har kökspersonalens
rum försetts med ny värmeledning. Till sist har byggnadens
exteriör helt ommålats.
Sävargårdens restaurangrörelse har drivits efter samma riktlinjer som under föregående år och stått under ordförandeskap
av redaktör B. Lundström och efter dennes avresa från staden
av stadsträdgårdsmästare J. A. Strand.
En del nyinköp ha under året verkställts av restaurangkommittén. Sålunda har linneförrådet kompletterats, nytt kylskåp,
ny mangel, symaskin och cykel med släpvagn inköpts.
Museet har intill den 1 oktober besökts av omkring 1.500 personer dock ej medräknat antalet besökande vid de i muséet anordnade utställningarna.
Slutligen kan nämnas att sextonde årgången av föreningens
årsbok "Västerbotten" förelåg färdig den 14 december.
Umeå den 27 maj 1936.
GUSTAV ROSÉN.
/ Lars

Wickström.

REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1935, få
härmed avgiva följande berättelse:
Styrelsens och verkställande utskottets protokoll hava genomlästs.
Kassabehållning, banktillgodohavanden och obligationer överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande belopp.
Föreningen har under året haft följande:
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Inkomster.
Anslag från länets landsting
„ Umeå stad
Räntor
Årsboken 1934
Hyror
Skogsavverkning å Gammlia
Årets förlust

3.000: —
3.000:—

Kronor

6.000: —
2.802:37
775:74
188:
748: 93
1.541:74
12.056:78

Kronor

5.099:80
748:30
218: 20
899:97
775:26
298:60
261:62
1.563:33
893:27
279: —
150: —
103: 68
10:84
754: 91
12.056:78

Utgifter.
Löner
Porto och telefon
Lyse och värme
Hyror
Försäkringar
Skrivmateriel
Vandringsutställning
Gammliafastighetens omkostnader
Gammlias planering
Museets flyttning
Resor
Annonser
Intresse
Diverse omkostnader

Tillgångar och skulder per 31/12 1935 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
Postgirokonto
Årsboken 1935
Obligationer
Inventarier
Museiförrådet
Byggnader å Gammlia
Restauranten . . . ,

5.054:53
564:26
382:07
110.601:57
1.709:85
17:50
44.985:
4.015:14
Kronor 167.329: 92
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Skulder.
Reserverade medel
Museifonden
Medlemsavgifter
Årsboken 1935
Kapitalkonto

^2:46
^.349:76
, nnn
I-MO: —
63.633:70
Kronor 167.329:92

Restaurantens rörelse utvisar per 31/12 1935 följande:
Inkomster.
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobaksvaror
Intresse
Dansen
Lokalhyror
Årets förlust
Kronor

5.664:84
4.132:46
1.583: 15
239: 81
22: 32
2.060:98
788:20
3.363: 10
17.854:86

Kronor

2.090:89
6.180: 18
371: —
5.804:29
3.408: 50
17.854:86

Utgifter.
Värme och lyse
Löner
Porto och telefon
Övriga omkostnader
Ombyggnad

Tillgånger och skulder pr 31/12 1935 utgjorde:
Tillgångar.
Kassa
Bankkonto
Inventarier
Matvaror
Kaffe
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151:65
321:19
4.953:47
265: 15
39: —

Läskedrycker
Tobaksvaror
Värme och lyse
Kronor

63: 17
79: 19
730: 6.602:82

Kronor

4.015: 14
2,452:77
125: —
9: 91
6.602:82

Skulder.
Hembygdsföreningen
Varuskulder
Accepter
Kapitalkonto

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen
föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 22 maj 1936.
B. Salén.
V. Broman.
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
Carl Olsson.
Av Stadsfullmäktige utsedd revisor.
Carl Otto Egerstedt.
Av Länsstyrelsen utsedd revisor.
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GÅVOR TILL VÄSTERBOTTENS LÄNS MUSEUM
UNDER ÅR 1936.
Föremål:
Fagott
Oljemålning av C. M. Lindqvist
"Västerbottensgetare"
Ryggåsstuga, Teg
Uppstoppat älghuvud
Snäppare
Talgdank, " g ö w "
Täljstensgryta med
från Jämtland
Mortel av järn

Datum:
9 mars
10 mars
april
april

25 m a j
10 juni
järnhank, 3 juli
3 juli

Portklapp av järn

3 juli

Hammare

3 juli

Flintsåg

8 juli

Norrländsk hacka

juli

En större samling konsttryck 29 aug.
Flintyxa

5 sept.

3.500 porträttklichéer

3 dec.
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Givare:
Umeå Musiksällskap.
Landshövding Ringstrands sterbhus, Umeå.
Fattigvårdsstyrelsen i Umeå lfs.
Länsstyrelsen i Västerbottens län,
Umeå.
S. Åhman, Umeå.
A. Marklund, Umeå.
Emy Scherdin, Sibyllegatan 20,
Stockholm.
Emy Scherdin, Sibyllegatan 20,
Stockholm.
Emy Scherdin, Sibyllegatan 20,
Stockholm.
Emy Scherdin, Sibyllegatan 20,
Stockholm.
Gustav Käck, Baggård, g:m fr.
Ohlsson.
Joh. Sandström, Långviken, g:m
Simon Johansson, Röbäck.
Landshövding Ringstrands sterbhus, Umeå.
Landshövding Ringstrands sterbhus, Umeå.
Skånetryckeriets förlag, Malmö.

"Västerbottensgetare", oljemålning av C. M. Lindqvist.
Oåva till lånsmuséet av Landshövding Ringstrands sterbhus.

Ryggåssfugan från Teg

1

april 1936 fick Hembygdsföreningen som gåva mottaga av

Fattigvårdsstyrelsen i Umeå landsförsamling en ryggåsstuga
på Västerteg.
Stugan beboddes på 1870-talet av Maja-Lisa Mikaelsson, kallad "Puttes-Maja-Lisa". Omkring 1885 inflyttade Karin Burström, som allmänt gick under smeknamnet "Rypan". Vid 1800talets slut bodde där också en man, Mårtensson, mest känd som
"Pistol-Strömman". Omkring 1910 kom gipsmakaren Anders
Drycksbäck till stugan. Drycksbäck har bott där sedan dess,
men blev under våren uppsagd, då stugan visade sig vara mindre
lämplig som bostad.
Under oktober månad har byggnaden nermärkts och flyttats
till Gammlia, där den nu står återuppförd intill vägen, som leder
förbi Sävargården och till den tillämnade kyrkplatsen.
Stugan, som är 6 ggr 8 m., är att hänföra till Hornborgatypen. Planen är alltså: ingång från ena långsidan till förstugan, där en dörr rakt fram leder till det inre rummet, "kammaren". Genom en dörr till vänster i förstun kommer man in i
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Ryggåsstugan på Teg.

"stugan", som tar upp hela byggnadens bredd. Den öppna
spisen ligger i "ron", hörnet intill kammarväggen. Väggarna
bestå av bilade stockar med dubbelhaksknut. Taket har ursprungligen varit av näver, men är nu täckt med takspån. Stugan lär från början varit öppen ända upp till takåsen, men har
nu innertak, s. k. "schesme"-tak.
Ryggåsstugan från Teg är ett mycket värdefullt tillskott till
allmogebebyggelsen på Gammlia och Hembygdsföreningen står
i stor tacksamhetsskuld till donator.
L. W.
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En originell rumsmålning
i Svallet, Spöland

V

id en under hösten 1935 företagen reparation av manbyggnaden i Svallet n:r 1, Spöland, påträffades i kammaren en väggmålning utförd med limfärg direkt på de planbilade stockväggarna. Till kompositionen kan man säga, att målningen är en
kombination av marmorering och stänkning. Det är en typ av
rumsdekoration, som ej är så ovanlig i mellersta och södra Sverige under 1800-talets första årtionden. Själva färgsättningen
av inredningen är en variation, som förtjänar att närmare beskrivas.

Väggmålningen i Svallet.
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Väggmålningen i Svallet.

Grundfärgen är gul med marmoreringen utförd i en mörkblå
ton. Stänken äro brunröda och klart blåa. De lodräta linjer,
som indela väggarna i fält likaså de linjer, som angiva fälten
ovanför dörrarna, förekomma alltid två och två växelvis blåa och
röda. Under bröstpanelen, som nu är borta, finnas kvadratiska
fält omväxlande med mörkblå och röd grundfärg samt försedda
med blåsvarta stänk.
Intressant är känslan för de reguljära väggfälten, som med
sin indelning genom lodrätt dragna linjer är en tradition från
den gustavianska tiden.
Närmast taklisten löper en omkring 10 cm. bred pappersbård
i brunröd färgton med primitivt målade svarta draperier och
mellan dem tofsar i samma färg. Tyvärr tillät inte rummets
storlek och belysning, att några detaljer kunde tagas, men det
är ju alltid en tröst, att målningarna ej äro förstörda utan blivit
täckta med ett treetexlager, som av huset ägare fastsattes på
ett förståndigt sätt, för att ej väggmålningarna skulle skadas,
samtidigt som de olika färgerna nu bliva bevarade genom att ej
ej utsättas för ljus.
L. W.

143

Hembygdsföreningens
sockenombud

Genom mina undersökningsresor denna sommar har jag fått
den bestämda uppfattningen, att om något skall kunna göras inom vårt vidsträckta län för att rädda de sista spillrorna av en
gången tids kultur, så måste länsmuseet i Umeå ha pålitliga ombud i de olika socknarna.
Det blir ej här fråga om några uppteckningsarbeten eller undersökningar utan endast att, när någon märkligare byggnad
står på spel eller någon större auktion skall hållas i bygden, ett
kort meddelande sändes till museet.
Därför har jag under höstens lopp utsänt ett tryckt cirkulär
till en del personer med förfrågan, om de äro villiga att bliva
länsmuseets sockenombud och därmed hjälpa föreningen i dess
arbete och ävenså söka göra något för spridandet av årsboken
"Västerbotten".
Många ha redan visat sig vara villiga att bliva sockenombud,
och flera ha redan skaffat Hembygdsföreningen nya medlemmar, men ännu återstå några socknar orepresenterade, vilka jag
dock hoppas ha fått sina ombud, när 1937 års "Västerbotten"
går i tryck.
L. W.
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Härnedan följer förteckning på de, som varit vänliga anmäla
sig som sockenombud.
Socken:
Bjurholm
Bureå
Burträsk
Bygdeå
Byske
Degerfors
Dorotea
Fredrika
Holmsund
Hörnefors
Jörn
Lycksele
Lövånger
Nordmaling
Norsjö
Nysätra
Sorsele
Stensele
Sävar
Umeå

Vilhelmina
Åsele
10

Namn och adress:
Adner, Waldemar, Bjurholm
Lindkvist, Anna, Ström, Näsvall
Nyström, Carl H., Bureå
Wiklund, Tore, Burträsk
Rönnberg, Dagmar, Ljusvattnet, Burträsk
Möller, Gunnar, Robertsfors
Pettersson, K. W., Dalkarlså, Djäkneboda
Davidsson, F. H., Östanbäck, Ostvik
Nilsson, Nanny, Granö
Guldbrandzen, Alfred, Bergvattnet, Dorotea
Möllerberg, Th., Risbäck, Arksjö
Ericsson, Oscar W., Viska, Fredrika
Nordenstedt, E. E., Viska, Fredrika
Kriström, Oskar, Holmsund
Kylberg, Erik G., Norrbyskär
Renström, C. W., Hörneå
Sparrman, Hilda, Pärlström, Jörn
Källberg, Wera, Arvträsk, Arvån
Strandberg, Bert, Lycksele
Sundqvist, Signar, Hökmark, Hökmarksby
Ljunglöf, S. O., Nordmaling
Bäckman, Anna, Bastuträsk
Holm, Karl Olof, Gumboda, Kusfors
Carlsson, O., Ånäset
Liljebo, Signar, Ammarnäs
Calleberg, ClaesAxel, Sorsele
p a r k , Gust., Stensele
Grubbström, Gustaf A., Sävar
Wikander, Hanna, Robertsgården, Holmön
Andersson, Ragnhild, Överboda, Brännland
Larsson, Evert, Hössjö, Umeå
Lundh, Theodor, Backen, Västerhiske
Svanberg, Hilda, Mickelsträsk, Umeå
Eriksson, Nils, Skansholm
Ohlsson, Edla, Box 97, Vilhelmina
Nässén, Herman, Åsele
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Bygdegillen och bygdegårdar
inom Västerbottens län

Under augusti månad i år sände länsmuseet ut en liten frågelista till en del personer, som ställt sig i spetsen för bildandet
av hembygdsgillen eller som låtit uppföra bygdegårdar. Listan
innehöll bl. a. följande punkter att besvara:
1. Fullständigt namn på sammanslutningen.
2. Är för dess bildande och initiativtagare.
3. Nuvarande styrelse.
4. Uppförda byggnader.
Glädjande nog har en del svar inkommit redan nu, så att
dessa kunna publiceras i "Västerbotten" för i år, men säkerligen
finnas flera bygdegårdar eller gillen, som äro okända för museet. Det är givet att alla upplysningar i denna sak mottagas
med största tacksamhet av museet, för att detta så småningom
skall kunna få en någorlunda klar bild av hembygdsrörelsen inom länet.
L. W.
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Härnedan följer nu de uppgifter, som hittills inkommit.
DEGERFORS SOCKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING.
Föreningen bildades annandag pingst 1935.
Dess allmänna syfte anges i stadgarna på följande sätt:
Degerfors sockens bygdegårdsförening har till uppgift att till
glädje och uppbyggelse för nuvarande och kommande generationer med största möjliga fullständighet bevara en gammal gård
av för socknen karakteristisk typ.
Redan första söndagen i följande månad anordnade föreningen
sin första friluftsfest i form av kyrkkaffe på Hans-Göransgårdens gårdsplan. Därvid förekom gammal folkmusik, och
föreningens syften presenterades av interimsstyrelsens ordförande. Den gamla loftboden hade befriats från de bräder längs
svalgången, som delvis förtagit dess ålderdomliga karaktär, och
i övre våningen voro utställda de gamla föremål, som föreningen
lyckats hopbringa som gåvor eller depositioner.
Efter åtskilliga diskussioner inom föreningens interimsstyrelse angående lämplig gård för konservering började intresset så
småningom in på nästa år allt bestämdare samlas kring s. k.
Jakob-Jans-gården i Degerfors by, som sedan ett par decennier
legat nedriven och lagrad. Timret plockades fram, och därvid
befanns detta vara glädjande väl bibehållet. Vid denna undersökning konstaterades också, att den ursprungliga byggnaden
bestått endast av kök, förstuga och kammare och uppförts år
1808. År 1844 tillbyggdes salen.
"Midsommarbönhelgen" 1936 anordnade bygdegårdsföreningen sin första stora hembygdsfest med bland annat en spelmansstämma med deltagare från skilda bygder inom Västerbottens län. Nettobehållningen av festen blev efter ortens förhållanden synnerligen stor, och vid föreningsmöte den 26 juli beslöts,
att Jakob-Jans-gården skulle inköpas och uppföras på den s. k.
Stridfeldtstomten i Degerfors by, till vilken tomt föreningen skulle
skaffa sig äganderätten.
Vid detta föreningsmöte valdes också ordinarie styrelse, vilken
i huvudsak blev den samma som interimsstyrelsen. Sammansättningen blev följande: fil. kand. Carl Segerståhl, Vindeln,
ordförande, nämndemannen P. A. Nygren, Tegsnäset, vice ord-
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förande, fil. kand. Gustaf Malmros, Vindeln, sekreterare, kontoristen Otto V. Johnsson, Vindeln, kassör, inspektor Adrian
Fällman, Vindeln, samlingsvårdare, fru Nanny Nilsson, Granö,
hemmansägaren N. A. Blomqvist, Tvärålund, kassören Franz
Olsson, Lycksele, hemmansägaren A. R. Mattsson, Rödå, och
nämndemannen C. A. Lundberg, Bjursele. Suppleanter blevo:
hemmansägaren K. Forsberg, Vindeln, hemmansägaren Alfr.
Malm, Hjuken, hemmansägaren A. Stenberg, Ekorrträsk, fjärdingsmannen O. A. Karlsson, Vindeln, hemmansägaren C. Lindberg, Ekträsk, hemmansägaren Jonas Lindgren, Risliden, hemmansägaren A. Nyström, Bjurforsfallet, folkskolläraren H.
Karlsson, Åmsele, landstingsmannen Alfr. A:son Grahnén,
Granö, och fru Theresia Svensson, Maltjärn.
Föreningen har omfattats med mycket stort intresse i socknen,
och medlemsantalet har ständigt stigit. Årsavgiften är satt så
låg som till 50 öre, och ständigt medlemsskap ernås för 15 kronor. Helt säkert kommer föreningen att erhålla erforderliga donationer, när gården väl börjat växa upp, och gåvoströmmen av
gamla inventarier kommer antagligen inte att sina. Målet är:
ett monument över den gamla allmogekulturen i Degerfors socken, och detta mål har säkerligen stor förmåga att stimulera
offerviljan hos gamla degerforsbor och andra för denna trakt intresserade personer.
Carl Segerståhl.

DOROTEA F O R N M I N N E S - OCH
HEMBYGDSGILLE.
Styrelsen består av följande personer: Alfred Guldbrandzen,
ålderman, D. J. Nordenstedt, v. ålderman, C. F. Jonason, präntare, Richard Rodling, v. präntare, Einar Emanuelsson, skattmästare, Sven Johansson, ceremonimästare, Elisabeth Guldbrandzen, intendent, Olga Marklund, munskänk, Astrid Undin,
biträdande munskänk.
Till granskare (revisorer) har utsetts Georg Persson och Albert Näslund och till deras ersättare Agnes Näslund och Ruth
Nordenstedt.
Bygdegård saknas, men åldermannen har inköpt en större
kyrkbystuga om åtta rum, som han ämnar låta ombygga till hem-
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bygdsgård. Likaså har han förvärvat tomi i närheten av kyrkobyn för nämnda anläggning. Åldermannen m. fl. ha till Gillet
överlämnat rätt många äldre och nyare allmogeföremål.
Gillet har möjlighet att förvärva Dorotea sockens äldsta byggnad, om blott medel funnes tillgängliga. Var finnes donator?
A. Gulclbrandzeri.

RISBÄCKS F O R N M I N N E S S T U G A .
Sedan några år tillbaka har jag försökt samla ihop "nära
nog allt, som tänkas kan av gammalt och fornt" — från stenålderstid fram till vår egen tid — men det har i dessa bygder ej
stått att uppbringa så mycket, som jag hoppats på, varför samlingen efter gallring ej till numerären kan uppvisa något stort
antal föremål även om kvaliteten med tanke på en skida från till
synes första fyndtiden av dylika och ett stenåldersfynd äro anmärkningsvärda. Helt naturligt har med bygdens sena bebyggelse föremålen från historisk tid blivit av synnerligen sent datum, men har sitt särskilt lokala intresse. Dessutom har samlats folkminnen av olika slag t. ex. sägner, folkmedicin, tro och
sed vid olika högtider, allt visserligen av blygsamt omfång,
men det vill i sin ringhet utgöra ett försök till bevarande av de
rester, som även i dessa bygder ännu finnas kvar av folklore.
För två år sedan blev ett rum i prästens bagarstuga, kallat
"prästkammaren", här i Risbäcks kyrkby ledigt, och här har
jag nu det mesta av min lilla samling, som vill vara ett bidrag
till de många ute i vårt land för tillvaratagande och bevarande
av folk- och fornminnen inom ett mindre lokalt område, i detta
fallet Risbäcks kapellförsamling i Dorotea socken. Stugan i
vilken samlingarna åro inrymda har sin säregna historia.
Prästgårdarna i allmänhet hava haft en särskild kulturell betydelse. Här har präst först i sen tid blivit stationerad och därmed prästgård uppförts, men dessförinnan, då Doroteaprästen
en eller två gånger om året besökte Risbäck och närliggande
fjällbyar, fick den nu till "fornminnesstuga" förvandlade lilla
byggnaden vara prästens "rastställe", där han samlade folket
till samtal i andliga och lekamliga ting. Här hölls ock skola
till långt in i senare tid. Alltnog: en värdig samlingspunkt i
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A selegården.

ISO

mångt och mycket. Traditionen synes mig förpliktiga, helst
som de äldre stugornas förekomst här äro lätt räknade. Det
lilla fotot av stugan talar nog också det om vad stugan varit
och nu vill vara.
Th. Möller b er g.

ÅSELEGÄRDEN.
Åselegården, som uppfördes 1926, har till föreståndare fil.
kand. H. Nässén, Åsele. Meningen är att inom den närmaste
framtiden bilda ett hembygdsgille, som skulle få till uppgift att
söka tillvarataga ett par märkliga byggnader.
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Gammltas friluftsteater

Under försommaren 1936 ombyggdes delvis friluftsteatern på
Gammlia, i det att bänkraderna terrasserades och scenen försågs
med en ordentlig ramp.
På teatern gavs sedan under juli månad fem föreställningar
och i samband med Barnens Dag två föreställningar. Amatörsällskapet U. G. A. med sin kunnige och nitiske ledare Gunnar
Collberg har stått för underhållningen och därvid spelat "Vi
som gå landsvägen", ett lustspel med sång i tre akter av Henning Ohlson. Sällskapet fick en enstämmigt god kritik, och man
får hoppas, att det inte är sista gången, som U. G. A. uppträtt
på Gammlias friluftsteater.
L. W.

Amatörsällskapet U. G. A.
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Nya medlemmar i hembygds
föreningen under år 1 9 3 6

Umeå stad:
Berggren, Nils, vattenrättssekr.
Blomberg, S., kapten.
Delwig, von, Ragnar, 2:dre rådman.
Hellström, V. S., adjunkt.
Hjortsberg-Nyberg, Kerstin, fru.
Holm, Carl, f. d. lantbruksingenjör.
Johansson, Bror E., ombudsman.
Jonsson, Rudolf, köpman.

Linden, Hanna, fru.
Ljungdahl, K.-G., kraftverksdirektör.
Löfgren, Bertil, köpman.
Rosén, Kjell, konstnär.
Stenmark, Manfred, ombudsman.
Strandberg, Signar, slöjdlärare.
Zetterberg, E. A., major.
Zetterberg, G., ma;orska.

Umeå socken:
Andersson, Elin, föreståndarinna,
Västerhiske.
Backens folkbibi., Västerhiske.
Eriksson, G., överläkare, Västerhiske.
Liljefors, Erik, bokhållare, Västerhiske.
Bjurholm

Lindahl, Gunnar, syssloman, Västerhiske.
Lundvik, Gunvor, fröken, Västerhiske.
Palm, Sture, komminister, Västerhiske.
Svensson, Julia, fröken, Västerhiske.
socken:

Näsström, Bertil, målaremästare, Bjurholm.
Bureå socken:
Byström, Jonas, handelsförest., Bureå. Palmgren, Harry, folkskollärare, BurHultman, Albert, provinsialläk., Bureå.
vik.
Lindh, C. O., apotekare, Bureå.
Burträsk socken:
Andersson, Yngve, pastor, Burträsk. Nyström, J. A., hem:äg., Ljusvattnet.
Lundmark, Per, skollärare, Bygdsiljum.
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Bygdeå socken:
Bygden, J. F., hem:äg., Rickleå, Byg- Lundmark, Sven, sergeant, Rickleå,
Bygdeå.
deå.
Bäcklund, N. Fr., mjölnare, Laxbac- Westerlund, Hilding, vägmästare, Robertsfors.
ken, Bygdeå.
Lönnberg, C. A., hem:äg., Laxbacken,
Bygdeå.

Byske socken:
Bergmark, Einar, handelsföreståndare, Hedman, Johan, föreståndare, DrängsDrängsmarkby.
markby.

Dorotea
Elsa Forsberg, föreståndarinna, Dorotea.
Johansson, Jannef, byggm., Dorotea.
Hahlin, Gustaf, hem:äg., Dorotea.
Lindberg, Hanna, folkskollärariniia,
Avaträsk.
Nordenstedt, D. J., skogschef, Dorotea.

socken:
Lundberg, Maria,
föreståndarinna,
Dorotea.
Rehn, Alfred, hem:äg., Dorotea.
Svensson, K. O. S., bagarmästare,
Dorotea.
Ångman, Adam, hem:äg., Dorotea.

Hörnefors socken:
Qidlöf, Karl W., arbetare, Hörnefors,

Hörneå.

(örn socken:
Wallmark, Filip, folkskollärare, Box 224,

Jörn.

Skellefteå stad och socken:
Bergstedt, Elsa, fru, Bergsholmen.
Eriksson,
Ester,
folkskollärarinna,
Kusmark.
Eweritt, Birger, övering., Örviken.
Forsberg, Emil, hem:äg., Innervik,
Skellefteå.
Hellström, Wilhelm, kassör, Örviken.
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Josefsson, Olof, folkskollärare, Yttervik, Skellefteå.
Lidfeldt, Gudrun, lärarinna, Ursviken.
Lindberg, Ruth, fru, Nyhamn, Ursviken.
Vahlberg, Gunhild, fr., Ursviken.
Westerlund, Signe, fru, Skellefteå.

Vilhelmina socken:
Carlsson, Bror O.,
schaktmästare, Nilsson, Ivar, tandläkare, Vilhelmina.
Nilsson, John A., handl., Skansholm.
Skansholm.
Holmgren, Sven, montör, Skansholm. Persson, Hj. D., handl., Skansholm.
Nilsson,
Bror Q ,
folkskollärare,
Skansholm.
Vännäs socken:
Blomquist, J., distriktschef, Pengsjö, Ingerlund, N. U., handelsföreståndare,
Pengsjöby.
Spöland.

Utom länet:
Mattsson, Hildur, Stockholm.
Linden, H., konstnär, Stockholm.
Manker, Ernst, fil. d : r , Stockholm.
Widmark, Algot, herr, Stockholm.
Vindelstam, Rune, kassör, Stockholm.
Lindahl, Walle, försäljningschef, Göteborg.

Wikberg, Elsa, lärarinna, fru, Göteborg.
Lindahl, O., ingenjör, Karlshamn.
Lagerström, Claes, tandläk., Karlstad.
Rönnberg, Ivar, Ludvika.
Österlund, Signe, fröken, Molkom.
Holmgren, Helge, polisman, Örebro.
Sundström, Levi, köpman, Örebro.

Hembygdsföreningens nya stadgar medfölja som bilaga.
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Handel och indusfri

En betydelse full k u l t u r e l i insats göra de
firmor och företag, vilka anlita årsboken
som a n n o n s o r g a n och därmed stödja
Hembygdsföreningen
GYNNA

i dess arbete

därför årsbokens annonsorer

Västerbottens läns ä l d s t a

bankinstitut

W e s t e r b o 11 e n s E n s k i l d a
grundad

1866 — u p p g i c k

Bank,
1899 i

Bank A.-B. Stockholm — Övre Norrland,
vilkens

rörelse

Aktiebolaget

1911 ö v e r t o g s

av

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

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

Svenska Handelsbanken
På g r u n d av sin mångåriga

verksamhet

inom länet och o r g a n i s a t i o n
L Ä N S C E N T R A L
och

21 s t y c k e n

U M E Å

avdelningskontor

kan alltså b a n k e n

betraktas som

P

S

R

med
böra
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I

genom

O

V

I

vilken
stå

N

alla
i

B

A

N

en

K

v ä s t e r b o 11 n i n g a r

affärsförbindelse.

Stadshotellet
Skellefteå

treetcx
Gör Edert hus varmt
och hemtrevligt
med

TREETEX
Försäljes och lagerföres av
fabrikens ombud:

U M E Å

Rekommenderas!

Tel. Namnanrop Bröderna Lindfors
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A l K T T ! JEHEïOI A G r J E I

r^c.

jr..

B

Ä

E t a b l e r a d 1868

C

K

D

C

U ^ J E Ä .

T

U

^

r

»

Rt. 52, 438, 567, 1406

Telegramadress: BACKLUND

Välsorterad Järn- & Maskinaffär

AKTIEBOLAG

GRUNDAD 1864

Egna fonder Kr. 32.500.000

KONTOR

UMEÅ
LYCKSELE
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-

-

1 VÄSTERBOTTEN:

SKELLEFTEÅ

NORDMALING

-

VINDELN

Västerbottens låns Sparbank
UMEÅ
Rikstelefon:

Direktören

751

Kamreraren

125

Expeditionen

62

Expeditionstid:

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

LÅN
utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad
och på landet inom länet på förmånliga villkor.

ii
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A .-B.

H. Harjus

Rt. 423 & 422 Färg-, Kemikalie-

Färghandel
& Tapetaffär

Rt. 423 & 422

Lokal: Kungsgatan 63

Specialavdelning

för fotografiska

artiklar.

Rekommenderar
sin sortering
av Färser,
Fernissor,
färg, Tapeter,
Kameror.
Stor sortering
Förbandsvårdsartiklar
m. m• - Order till landsorten
exp.

Falu
rödoch
Sjukomgående.

HusbaiinlnDssällsKaDels Egnahemsnämnd, adress Umeå - Telefon 69
utlämnar statens egnahemslån f ö r förvärvande av egna hem inom
Västerbottens län. Lånen äro av två slag: Jordbrukslån, som utlämnas
för inköp och bebyggande av en hemmansdel eller en jordbrukslägenhet, helst av sådan storlek att innehavaren kan beräknas därav få sin
utkomst, samt bostadslån, som beviljas för inköp av en tomt och för
uppförande därå av ett mindre bostadshus. För komplettering av jordbruk med tillskottsjord eller delvis nya åbyggnader kan dessutom
tilläggslån beviljas.
Amorterings- och räntebestämmelserna ä r o följande: Jordbrukslån
ä r o amorteringsfria under 5 å r , varunder ränta utgår med 3,6 % .
Ä lånets amorteringsdel utgår därefter 5,6 % varav 2 % ä r amortering,
och å stående delen 4 %. Motsvarande villkor för bostadslån äro 3
amorteringsfria å r med 4 % ränta samt 6 1 / 2 %, varav 2 1 / 2 % ä r o
amortering å amorteringsdel och 4 1/2 % å stående delen.
Jämte jordbrukslån för nybildad jordbrukslägenhet kan beviljas
premielån, vilka äro återbetalningsfria och utlämnas för nybyggnadseller odlingsarbeten.
Ansökan om egnahemslån bör inlämnas till vederbörande egnahemsombud, som lämnar nödiga upplysningar om egnahemslånerörelsen och
tillhandahåller erforderliga ansökningsblanketter. Uppgift å egnahemsombuden erhålles hos egnahemsnämnden.

SPECERIER, KONSERVER, DELIKATESSER,
FÄRSKA OCH KONSERVERADE FRUKTER.
Ät Öhmans bröd!

Drick Pyramidens

kaffe!

EMIL LUNDMARK
Rt. 17 & 559
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UMEÅ

Skolgatan 47

Utterströms Järnaffärer
U M E Å och N O R D M A L I N G
( J m e å : Telefon Namnanrop Utterströms
N o r d m a l i n g : Telefon 8 och 119

Tillhandahålla A L L T i branschen.
Försök oss, döm sedan!

agnets

Priserna

passa!

(z/lclvofzalhyrä

[ ^Qåclfiusesp fana Jen 10,

^Imeå

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

AV

OMBUDSMAN

B I R G E R

SVERIGES

R O O S

ADVOKATSAMFUND

HOS A.-B. SV.

HANDELSBANKEN

O M B U D FÖR S T O C K H O L M S M. F L . K Ö P M A N N A FÖRENINGAR
BITRÄDANDE
E. o . HOVRÄTTSNOT.

iJefefoner:

(jQinjeväfjare)

JURIST:

RUDOLF

AHLGREN

117, 120, 122 oefi 770

RÄTTEGÅNGAR, INKASSERINGAR, KREDITUPPLYSNINGAR
Spec.: VATTEN- OCH SKIFTESMÅL
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O L O F S F O R S BRUK
G r u n d l a g t 1762

NORDMALING

Tillverka och försälja alla slags
F l o t t n i n g s s m i d e n samt Ketting
Tillförlitligt fabrikat!
Postadr.: Nordmaling.

Rt.: Nordmaling 26

Tel.iadr.: Olofsfors, Nordmaling.

Yästerboltens Lantmannoiöreninaars 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. Utsädeshavre: Championhavre, Orionhavre, Guldregnshavre, Plymhavre
och Stormogulhavre m. m. Gula mat- och utsädesärter, grönfoderärter. Timotejfrö, rödklöver- och alsikeklöver, linfrö och
biandfrö ävensom andra fröer samt hemodlade fröer. Weibulls
rovfröer såsom pedigree Bortfelder och o s t e r s u n d o m samt kålrotsfrö. Kalk, cement, dräneringsrör, taktegel. Mjöl, salt, hö,
halm och potatis m. m.
Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Spöland och Vindeln. Nederlag i
Nordmaling, Gumbodaholmen, Ånäset, Bygdeå, Bureå, Skelleftehamn, Kåge, Byske, Ålundsby, Bastuträsk och Klutmark.
Ombestyr frörensning i Umeå och Skellefteå.
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H
Alltid

Vackra

nyheter

i lager

av

GULD

- SILVER - T E N N

och stilfulla

Matsilveruppsättningar

Hofjuvelerare C . G . Hallberg
Rt. 240

UMEÅ

Jonsson

&

Huvudaffären

Brogatan

Filialen

Rådhustorget

Filialen

Storgatan

U

e

m

Rt. 670

Rt. 240

Sandgren
och

993

Rt. 165, 1794

72 Rt. 759

å

Primo Fläsk-, Kött- &
Chorkuterivoror
i parti

och

minut.
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G Y N N A

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

U n d e r s ö k kvalité och pris hos

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o
K U N G S G A T A N 48, UMEÅ - TELEFON 141 och 441
innan Ni rekvirerar varor från a n n a t håll.
STÖRSTA SORTERING! PRIMA V A R O R ! BILLIGA PRISER!

onev
mea
f i r m a n

T H U M E

grundad

1824

^ O Ä X ^

Kontor och l a g e r : K U N G S G A T A N 58
Rt.: Kont. o. lager 615, 920,1372, bost. 1121. Tel.-adr.: T h u r e Norin
Äpplen, Päron - Vindruvor - Apelsiner - Citroner
Lök s a m t alla slag av R o t s a k e r
Alltid prima vara
till billigaste dagspriser!
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Nederlag:

SKELLEFTEÅ
Telefon 519, 540

ningarnas
nyhets- o c h
annonsorgan
är

itl
U p p l a g a :

1 7 . 5 0 0 ex.
Pren.-pris:
helt år 12 kr.
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
lämnar fackkunnigt biträde av
Jordbrukskonsulenter,
Länsträdgårdsmästare,
Vandringsrättare,
Husdjurskonsulent,
Trädgårdsinstruktriser,
Slöjdundervisare,
Mejerikonsulent,
Fiskeriinstruktör,
Täckdikningsförman.
Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, Umeå, helst
före 15 april. Täckdikningsförmannen äger uppbära 4 kronor pr dag av
rekvirent. I övrigt ä r tjänstemännens biträde kostnadsfritt.
Hushållningssällskapet upprätthåller:
Lantbruksskola, adr.: Box 84, Umeå.
Lanthushållsskola, adr.: Strömsör p r Håknäs.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Anderstorp, Skellefteå.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Egnahemslån,
Hingstlån,
Nyodlings- och betesförbättringslån,
Tjurlån,
Täckdikningslån,
Fiskerilån,
Oödselvårdslån,
samt s k . p r e m i e 1 å n för anskaffande av galtar, skakbryggor, isbodar m. m. och för vissa grundförbättringar i samband med egnahemslån och jordbrukspremiering.
Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesförbättringsbidrag och stenrödjningsbidrag, bidrag f ö r 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,
Galtföreningar.
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen,
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. p r år, upplaga 13,500 ex.
Hushållningssällskapets ändamål ä r att främja lanthushållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän
och direkt från Sekreterareexpeditionen, Rådhusespl. 11, Umeå.
Hushållningssällskapets exp., övre vån. tel. 143 o. 925.
Egnahemsnämndens exp., nedre vån., tel. 69 o. 901.
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Hjortsbergs Pappershandel, Umeå
Välsorterad Parti- & Minutaffär
Telefon 241
Stort lager av alla slags Kontors-, Skriv- och Ritmaterialier - Kontorsböcker
- Läderportföljer
- Plånböcker
Portmonnäer - Fotografiska
artiklar
Järn, Spik, Plåt, Byggnads-

¿f^Mks^

smiden, Spislar, Drev, Papp,
Fönsterglas,

Cement,

"Ko-

m e t m ä r k e t " , Slipstenar

Tågvirke,

Bindgarn,

Bast-

band, M a k u l a t u r , Wellpapp,
M m f Q j M W

Påsar, Linolja, Färger, Fer-

mJSjpgl^l^

nissor, Borstar, Penslar

i

p art i h o s

B R Ö D E R N A LINDFORS, U m e å
Telegramadress: LINDFORSARNA.

Tel. namnanrop BRÖDERNA LINDFORS

Firma S O F I E S T E N M A N S Eftr.
Storgatan 44, Umeå
Specialaffären med d e s e n a s t e n y h e t e r n a och den största sorteringen, DAMHATTAR, H E R R H A T T A R a v bästa in- & utländska
fabrikat. P Ä L S K A P P O R , P Ä L S F O D E R , BARNPÄLSAR, LOSA
SKINN. SKOLMÖSSOR för alla åldrar, H A N D S K A R , VANTAR

A-B. Meländers Musikhandel
UMEÅ

Telefon

328

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

expedieras

omgående.

169

MODERNA, PRAKTISKA
DEKORATIV
E
KUNGSG

29

T

L

MÖBLER

MÅLNING
I

^

<Or

KUNGL. HOVLEVERANTÖR

TELEFON

351

Den som sätter värde på ett väl utfört arbete bör besöka

Sjöbergs Frisérsalonger, Umeå
Kungsgatan 4 4 och 5 2 - T e l e f o n e r 319 och 4 1 9
Qarnjrisérsciiorigeri

B E R G H E M S
Rt. 2 2 9

BRÖDERNA

- Je/e/on

^TCungsgaian

379

B R Y G G E R I
SUNDSTRÖM

Rt. 2 2 9

Rekommenderar sina konkurrenskraftiga tillverkningar av

SVAGDRICKA - LAGERDRICKA . VICHYVATTEN - POMMAC
SOCKER DRICKA M. FL. LÄSKEDRYCKER
Gör inköpen
Platsens ä l d s t a
specialaffär i
i , ,
tobaksvaror, pipor
och fotoutensilier.

i

n
lr
k 9Q fl Q 11 Q
i i ••• i i i i i i i i
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Rikhaltigt lager av
S
S
«
parfymer o. tvålar
Stör^ta s o r t e r i n g
av
spelkort

Umeå, Radhustorget. - Rikstelelon 211
« H E ^ ^ H »

Å

S

T

M

Ö

M

TU.ZVS.DEjk
Tel. A f f ä r e n 493

1TO

*

Tel. Privat

474

v ^ e i a i A

antt&u^v

EN lampligaste formen för
e t t på lång s i k t s t ä l l t planm ä s s i g t s p a r a n d e är r e g e l b u n d n a i n s ä t t n i n g a r pä kapitalräkning. Räntan lägges å denna
räkning genom bankens f ö r s o r g
h a l v å r s v i s till k a p i t a l e t , v i l k e t s å l u n d a v ä x e r med r ä n t a på r ä n t a .

D

S K A N D I N A V I S K A
KREDITAKTIEBOLAGET
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Ni h a r bekymmer
för Edra b ö c k e r , vari bladen börjat
lossna. Sänd genast Edra böcker för
bindning till

Zetlerslröm & Almströms Bokbinderi, Kungsgatan 58, limed. Riksl. 182

konsums
p r i s e r p a s s a r alla.
besök n å g o n a v
v å r a butiker.

konsum
Umeorten
MC HT §>

O

P

«

P r o v a Ssedens KAFFE
Säljes endast i

R o s t a d k a f f e b l a n d n i n g av h ö g kvalitet.
Pris kr. 2: 5 0 pr kilo.

STEDENS

SPECERIAFFÄR

S k o l g a t a n 62, Umeå.

Telefon 5 3

E Hermansons Möbelaffär
Tel. 183

STORGATAN 36

Tel. 183

Rikhaltigt lager av

Möbler, Möbeltyger, Gardiner o. Korkmattor
172

E. H.Yttergrens Guldsmedsaffär
RIKSTELEFON

324

Förlovriingsringar och Hederspresenter
MODERNA, STILIGA O C H

BILLIGA!

T i l l landsorten sändes omgående portofritt. Ringmått sändes på begäran

czJ^vat^
MANUFAKTUR
& KAPPAH-AR
HERREKIPERINGEN

har

den

största

sorteringen
U
med

sitt s t o r a

M

E

i

Å

urval

REKOMMENDERAS

Oscar Ahlgren - Umeå
Försäljer i parti och minut:

Sjukvårdsartiklar, Färger, Oljor, Fernissor, Tapeter,
Foto- och Tekniska artiklar, Korkmattor.
Huvudaffären i U m e å : Kungsgatan 49.

—

Telefon: Kontoret 85, Butiken 1855

Filialer: 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, P a p p alla slag m. m.

Västerbottens 212.800 invånare
är till s t ö r s t a d e l e n a r b e t a r e o c h

småbrukare.

Prenumerera och Läs
länets enda

arbetareorgan

Västerbottens Folkblad
Rikstelefon 31 och 151. Etablerad 1871.

PARTI- & MINUTAFFÄR
Telegramadress:
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VONAHN

1 1 H . Anderssons Värme- & fallenledningsair
KUNGSGATAN 8 9 , U M E Å
Telegramadress: V ä r m e b o l a g

T e l Namnanrop Anderssons

Värme

ci£ii>LiJiiiriiaii*ii4iii>ii>iiiiiiaiititiiiiBtiiiiiFiiiiiiiifiaaaiiiiiiifiiiiiiiaiEftEiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiaiiaiaiiaafiiiiavai4iiiiiiiaiaa>iiriifairtntiiBc

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

Rör, Rördelar o c h A r m a t u r

Oskummad

- S a n i t e t s p o r s l i n o c h -emaljgods

och

skummad

mjölk, grädde, s m ö r
s a m t f l e r a s o r t e r s O S t till
billigaste parti- o. m i n u t p r i s e r

Umeå Mejeri Aktiebolag
Telefoner:

Kontoret 8 2 0 , Butiken 4 6

175

EDV. B E R G M A R K & C:o, Umeå
KONTOR

& LAOER:

KUNGSGATAN

32

Agentur & nederlag f ö r : Aktiebol. Banan-Kompaniet,
Stockholm. " F Y F F E S " bananer är bäst.

("FAJFS")
ÅNGR. KAFFE B. K.:

SYDFRUKTER: Apelsiner, Druvor, Citroner, Päron,
Äpplen, Lök & Tomater. Grönsaker 8c Rotsaker.
Torkade Frukter, Nötter, Fikon, Russin, Dadlar,
Konserverade Frukter.
B. K. Bästa kaffe, som kan erhållas till de priser, det blivit
åsätt. Obs. Varje pak. datumstämplat.

etalÅ

annan^lats!

I M P O R T A.-B. N O R R L A N D ,

UMEÅ

¿y&rie*,.^^ct-. iS&fvc/^^&v-ö ¿oö-éa-c/Stt??
•
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UMEÅ

m

KOLONIALVAROR

E N G R O S

9 fJå liJsenfiga {oiafer, Jar Je strängaste
irav på fiygien ocfi fzonlroff äro tifigoJo~
se cl Ja. liifverfcas av sorgfaifigi fiftr erat
vatten våra uppslcaltaJe

Maltdrycker
Läskedrycker
Mineralvatten
Umeå Ångbryggeri

Kommanditbolag

Umeå

Pr e n u merera
på och läs
jjjjI

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

Affärsmän!
Vill Ni sälja
till den b u r g n a
o c h köpstarka
allmänheten
a n n o n s e r a då i

i\

tfimöfaöd
Wiicrbotttn» äas aidsu daallaa tldilig.

Pigg, vaken, v e d e r häftig nyhetstidning

B e o r d r a Edra
småannonser i

12

ITT

R

L jj _ _ J
l \ d I " •

zi
U

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

v a n d

Eder

till

Nya Cigarrhandeln, Umeå
Återförsäljare största rabatt.

Vårt

400

KALAS-KAFFE
Våra

V

D. B e r g l u n d - T e l .

A .

SPECERIER
rekommenderas

H T] F < Ö TR. 2VS.

E D ] L I S i G ] E 3 i i
T e l e f o n 563.

S t o r g a t a n 44

BLOMSTERHANDEL
T E L E F O N

177

Västerbottens läns H e m s l ö i dsför e n i n q
Umeå

-

Skelleft e a

Mattor, möbeltyger
Äkta

Största sortering

färger

i FÄRSKA

och

och bästa

gardiner
kvalité.

FRUKTER,

KONSERVER, MATVAROR, DELIKATESSER,
GRÖNSAKER och KONFEKTYRER hos

Anna Bjurström, Kungsgatan 43
Telefon 192 och 1740
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N ä r det gäller

MATSILVER
). H A N S O N S

EFTR.

GULDSMEDSAFFÄR
(LINDSTRÖM)

Lys upp
hemmets
modern

lugna
och

vrå

med

en

trivsam

GOLVLAMPA!
j u s t nu na v i så m å n g a t r e v liga saker att välja på i d e n
vägen —
p o p u l ara

allt till synnerligen
priser.

E. S j ö s t e d t s Elektriska Byrå
UMEÅ

Rikstelefoner:

8 5 4 och 1314

Sandbergs Konditori, Umeå
KUNGL. HOVLEVERANTÖR
•

ALLTID

FÄRSK

HEMGJORD

CHOKL 4D &

KONFEKT

179

HELMER L A R S S O N S
T e l e f o n : K o n t o r e t 1675
B o s t a d e n 2+

BILAFFÄR

U M E Å

S k o l g a t a n 66

Auktoriserad
Buick, Chevrolet
G. M. C.-försäljare.
Komplett
av äkta
reservdelar.

och
lager

N i köper det bästa brödet
och f år största valutan från

Joh. Dahlgrens Ångbageri, U mea
Telefoner:
Bageriet och bostaden 787 och 797.

Affären 844

Den rätta inköpskällan när det
gäller bosättningen
är alltid

Backmans

Möbelaffär

Storgatan
49,
Umeå.
Rikst. 865 <S 840.

Den bästa inköpskällan i G A R N E R
M A N U F A K T U R och

TRICOTAGE

Rikst. 102.
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Kungsg. 53, Umeå

ÅKERBLOMS
P A P P E R
UMEÅ

STORG. 53

TELEFON 61

M U S IK A L I E R
FOTOGRAFISKA
ARTI KLAR

EDVIN J O H A N S S O N
N. N i l s s o n s Eftr.

U M E Å

T e l e f o n 326, 477

K u n g s g a t a n 63

Matvaru-, Frukt-, D e l i k a t e s s et S p e c e r i a f f ä r
*
R

E

K

O

M
•i

M

E

N

D

E

R

A

S

aa

I!
Huvudkontor i Umeå.

Meddelar brandförsäkring
av byggnader och lösören
å länets landsbygd.
Telefon 5 2 8 .
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itcilti

tillverkade i Wsterbotten.
JKöp u t a n
mellanhänder
från
1

(MH&UÅ

r LdJ

r r f

FOTO-BE W E
i

STORGATAN 4 7

-

UMEÅ

OCH

SEFA-FOTO
NYGATAN 61 - SKELLEFTEÅ

UR & O P T I S K A F F Ä R
\/B I

i n O S C A R

BUKMAN
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UMEÅ - SKELLEFTEÅ

Stöd
den Västerbottniska hembygdsrörelsen, som vill
omsluta alla och allt ¡nom länet!
G å in som medlem i V Ä S T E R B O T T E N S
HEMBYGDSFÖRENING!

Varje

erhåller årsboken «Västerbotten«

LÄNS
medlem

gratis.

Anmälan om inträde kan göras till
VÄSTERBOTTENS

LÄNS

MUSEUM,

UMEÅ

Årsavgiften är 3 kronor.

Prislista å äldre årgångar av
årsboken "Västerbotten"
1920
1921
1922
1923
1924-25
1926
1927
1928

per st. Kr.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

0:50
1:50
1:1:50
2:50
1:50
1:50
1:50

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

per st. Kr.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

1 50
3 —
3 —
3 —
3 —
3 —
3 —

För samtliga årgångar 1920—35 är priset
Kr. 25: — så långt upplagan räcker.
Rekvisition insändes till

Västerbottens läns Museum, U m e å
Tel.

886
183

P å alla o m r å d e n tillmäter m a n nu
m e r a belysningsfrågan en allt större betydelse. I n o m d e t m o d e r n a
arbetslivet h a r l j u s k u l t u r e n helt
enkelt blivit en av de viktigaste
faktorerna.
Vi äro sedan å r t i o n d e n specialister,
d å det gäller att s k a p a effektiv, arb e t s f r ä m j a n d e och a n g e n ä m belysning för k o n t o r , utställningar, skolor, s j u k h u s , industri- och lagerlokaler etc.
Konsultera vår expertis o m Ni
ö n s k a r f ö r s ä k r a E r o m en för varje
speciellt ä n d a m å l tillräckligt stark,
j ä m n t f ö r d e l a d och b l ä n d f r i belys-1
ning.
Vi stå k o s t n a d s f r i t t till t j ä n s t m e d
alla u p p l y s n i n g a r och råd.

ASEA
Avd. I. M , K L A R A B E R G S G A T A N 21, S T O C K H O L M • Göteborg, M a l m ö ,
N o r r k ö p i n g , J ö n k ö p i n g , Sundsvall, Sollefteå, Ö s t e r s u n d , U m e å , Luleå.

iv meXlewi t
VÄSTERBOTTENS LÄNS K O N S T F Ö R E N I N G
Årskort å 5
anordnade

kr.

berättigar

till fritt

inträde

utställningar, föreläsningar

MEDLEMSKORTET

med sitt n u m m e r

vid den årliga utlottningen av

vid av

föreningen

m. m.
gäller som

LOTTSEDEL

konstverk.

A v g i f t en kan insättas å postgiro 6 2 8 0 9 eller uttages den genom
postförskott efter anmälan till föreningens kassaförv. L.Wickström,
Länsmuséet, U m e å .
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