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«Storköpparämre« har fått ny husbonde 

— tjänsten är slut på det gamla stället. 

Aulctionsinroparen bär det med stadiga 

steg från gården. (Ansmark, Umeå sn) 



Den vita vinterskruden — rimfrostens 

sagoskimmer över parkträden. 

(Broparker, Umeå staJ) 



-Träd en antaga om vintern en intim skön-

het, som de inte äga under lövverkets 

och blommornas prakt« — de orden lade 

en gång Ana to le France i herr Berge-

rets mun. (Broparken, Umeå stad) 



Islossning. Smutsig och ful l igger Isen 

före uppbrot tet — en liten pigg och 

munter bogserbåt brukar ränna några 

varv genom isen för att få den Iväg. 

(Umeälven vid U mea stad) 



Ä l v e n är klar, pråmarna ordentl igt fäst-

gjorda, våren är beredd att hålla sitt 

Intåg. (Umeälven vid Umeå stad) 



Sagan i modern form: Den obetydl iga 

människan besegrar jätten, hur stor och 

ororm lig han än är. Människan betvingar 

forsen, gör älven lydig, beskattar skogen, 

omformar naturen. 

(Sorteringsverket vid ö n , Umeå sn) 



En brunrandig, sidenskiftande framvåd 

på en mörkgrön kjortel — det är den 

nyplöjda tegen på hemmanets vittröjda 

åker. (Norr fors, Umeå sn) 



Ä l v e n bereder sig att möta havet i ett 

mäktigt famntag. Sommaraftonens stillhet 

stores endast av rasslet frän fabriken i 

O b b o l a , vattenspegeln klyves endast av 

en liten bogserare. 

(Ume uthamn, Holmsunds sn) 



-
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En teknikens liymn i järn och betong — 

nya bron över Vindelälven. 

(Spöland, Vännäs sn) 



«Smedjan i skogen« — där hammarslag 

och fågelsång stigit i kapp mot skyn i 

t idiga morgnar. Nu ha hammarslagen 

tystnat i de flesta små bysmedjor. 

(Hummelholm, Nordmalings sn) 



Lik en soldat, som tjänat ut, står den 

gamla bron över ö r e älv och drömmer 

om gångna tider. 

(Hummelholm, Nordmalings sn) 



Två syskongranar ha vid avverkningen 

lämnats att vakta den lilla skogssjön. 

(Stora Skeppträsket, Malåträsk, Ma la sn) 



Skogssjön — förr bodde där kanske 

sjövittra och hennes folk. Nu speglar 

den tomma vattenytan himmelens skyar, 

det hemlighetsfulla ligger djupt begravet 

i den dyiga bottnen. 

(Lilla Skeppträsket, Malåträsk, Mala sn) 



Sjöarnas sanka stränder gro sakta igen. 

(Nor ra Renbergsvattnet, Burträsk sn) 



«Då fräst ve fäll igen . . .« Nordström 

skall skjuta ut sin båt för att ta ett nytt 

nappatag med forsen — så som han 

gjort i trett io år. (Fällforsen, Vännäs sn) 



I 

«Den signade dag . .« Sommarsöndagens 

stillhet har sänkt sig över Holmön och 

mor Emma Kristina Pettersson är på väg 

till högmässan i den lilla kapellkyrkan. 

(Holmön, Sävar sn) 
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m mångårig ledamot av styrelse och arbetsutskott har han ne 

ett nitiskt och fört jänstful l t arbete inom hembygdsföreningen. 
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Styrelseledamot inom hembygdsföreningen och varmt intresserad 

för sin trakts Iculturdokument: Åselegården. 
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Varmt fästad v id sin hembygd. O rd fö rande i det l ivskraft iga 

Västerbottens G i l le i Stockholm. 





Västerbottens län 
blir 500 år 

Hv H.-K. RÖNBLOM 

I stormaktstidevarvets första skede kom västerbottenslänet 
till. För omkring 300 år sedan tillsattes den första landshöv-

dingen över landskapen kring norra delen av Bottniska viken. 
Beslutet om ämbetets inrättande innebar något mera än blott 
och bart en ordningsangelägenhet. Ordningens handhavare fun-
nos här förut i form av konungens fogdar, som sutto här och 
där i provinsen. Nej, bakom inrättandet av det nya länet har 
man också rätt att spåra en mera positiv avsikt. 

I den välkända sagan om drottning Disa förtäljes, huru en 
så svår kristid rådde i bygderna söderut, att man var betänkt 
på att slå ihjäl alla gamla och sjuka för att lätta försörjnings-
bördan. Men den förslagna Disa visste bättre råd: den över-
taliga skaran borde man icke "med svärd döda, utan norrut 
söka föda", för att nu nyttja Messenii läsart av sagan. Här 
finnes alltså ett i sagostil formulerat norrländskt kolonisations-
program, vars drivfjäder är önskvärdheten att placera ett svår-
försörjt befolkningsöverskott. 

Men det finnes också andra drivfjädrar. Jämsides med tan-
ken på att genom kolonisation bereda nödtorftig bärgning åt 
den övertaliga folkmängden, löper tanken på att kunna göra 
stora pengar genom att tillgodogöra sig de orörda naturrike-
domarna inom det avsides området. Denna exploateringssträ-
van gör sig gällande alldeles oberoende av de folkförsörjnings-
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problem, som tilläventyrs föreligga, och den sätter tidtals in en 
imponerande kraft på att skapa snabba uppsving, merendels av 
industriell natur. 

I Västerbottens provinsiella liv har spänningen mellan dessa 
två huvudsträvanden spelat en avgörande roll. Tidvis har den 
ena tanken dominerat, tidvis den andra. Nybyggarkolonisa-
tionen har utgjort vardagen inom detta Sverges främsta jord-
brukarlän, medan de industriella expansionssträvandena med 
längre mellanrum bildat dramatiska inslag i det ekonomiska hän-
delseförloppet. 

Vilket av de båda huvudsyftena, som närmast föresvävade 
statsmakterna vid västerbottenslänets inrättande, behöver man 
ej sväva i ovisshet om. De tidigaste landshövdingarnas ante-
cedentia ge tämligen klart besked om hur man tänkte sig läns-
chefens uppgift lagd. De två första, Stellan Mörner och Peter 
Crusebjörn, voro bägge inflyttade tyskar med ekonomisk sak-
kunskap — ledarna av stormaktstidens ekonomiska liv i Sverge 
voro genomgående importerade från utlandet — och med någon 
teknisk förfarenhet, Mörner på det skogliga området, Cruse-
björn på bergsindustrins. Den sistnämndes fader var för övrigt 
direktör för statens kopparmonopol och sålunda en exploatör i 
rätt framskjuten ställning. De naturvärden, som inom det då-
varande västerbottenslänet funnos att ta vara på, voro framför 
allt malmfyndigheterna. Sådana funnos flera, viktigast kanske 
Nasafjäll i nuvarande Arjepluogs socken, och de omgåvos med 
varma förhoppningar på högsta ort. Krig rådde, pengar be-
hövdes, och inhemsk silver- eller kopparproduktion var med då-
tida höga bytesvärden en källa till rikedom för landet och kro-
nan. Kolonisationen var en sak av mera underordnad betydel-
se, och de första landshövdingarna uträttade ej heller några me-
ra betydande ting i fråga om den; Mörner ådrog sig till och 
med en liten försynt skrapa från kammarkollegium för sin iver 
att platt utrota de finska kolonister, som genom svedjande på 
skogen fördärvade denna. 
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En fullständig strömkantring ägde rum sedan den tredje lands-
hövdingen i ordningen trätt till. Denne hade helt annat ur-
sp rung än sina företrädare, var prostson från Skellefteå med 
lappblod i ådrorna och hette Johan Graan ; utan tvekan kan 

Stellan Mörner, "o/nkr. 1570, fl645. 
Länets förste hövding 1638 43. 

han betecknas som en av de mest framstående landshövdingar 
länet haft. Under hans tid trädde jordbrukskolonisationen i 
förgrunden. Bergverken nedlades eller avtynade — visserligen 
ingalunda genom något landshövdingens åtgörande, utan ge-
nom omständigheternas makt, krigisk ödeläggelse och bristande 
ekonomisk bärighet. Men otvivelaktigt låg kolonisationstanken 
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Graans hjärta närmare. Han hade ingenting emot de svedjande 
finnkolonisterna, tvärtom arbetade han på att få lämpliga kolo-
nisationsområden upplåtna för deras och andra hugade nybyg-
gares räkning. På Johan Graans tid och på hans personliga 
initiativ tillkom också den kolonisationsfrämjande speciallagstift-
ning, som är känd under benämningen "lappmarksplakaten" (av 
år 1673 och flera senare upplagor). 

Självklart var det icke personskiftet på landshövdingeposten, 
som åstadkom hela förändringen, utan ett ändrat sakläge i öv-
rigt. Det tidigare stormaktstidevarvets starkt expansiva ekono-
miska politik hade efterträtts av Karl XI :s mera betänk-
samma system, vari hemmansjordbruket utgjorde ryggraden. 
Johan Graan själv gick otackad ifrån sitt verk efter en konflikt 
med kungen, där han drog kortaste strået, men verket överlevde 
honom, änskönt själva kolonisationen till följd av flera omstän-
digheter aldrig fick den omfattning, som han hade hoppats. 

Från 1600-talets mitt och i det närmaste hundra år framåt i 
tiden betraktades Västerbotten företrädesvis som ett kolonisa-
tionsland, ett reservutrymme för folkförsörjningen. Frihetstids-
ekonomernas utläggning av texten är i det hänseendet upply-
sande. En ganska naturlig konsekvens av detta betraktelsesätt 
var att provinsens eget affärsliv hölls tillbaka till förmån för 
handelscentra söderut, i främsta rummet Stockholm. Köpmän-
nen där gjorde anspråk på att få ombesörja utförseln från och 
införseln till Norrland. Denna anordning, kallad "det bott-
niska handelstvånget", hade under den industriella expansions-
perioden på 1600-talet delvis varit upphävd, men återinfördes 
under Karl XI :s tid. Att den sågs med oblida ögon inom länet 
och ansågs lägga en hämsko på dess utveckling är lätt att förstå. 
Duktiga landshövdingar, sådana som Gustav Douglas och Ja-
cob Grundel, gjorde också upprepade framställningar om han-
delstvångets avveckling, men utan märkbara resultat. Den som 
omsider lyckades skjuta en bräsch i stockholmsköpmännens mo-
nopolställning var Grundels efterträdare Gabriel Gyllengrip — 

8 



Gustaf Edelstam, "1764, f48-25. 
Landshövding 1811 1817. 

en verkligt framstående länschef, värd att nämna vid sidan av 
Johan Graan, och en övertygad förespråkare för den nya indu-
striella uppsvingsperiod för länet, som inträffade vid 1700-talets 
mitt. 

Denna g å n g var det inte malmen, som kom i första rummet, 
utan skogen. Under frihetstiden hade den industriella utveck-
lingen i landet som helhet på nytt skjutit fart. Men skogstill-
gångarna söderut voro mångenstädes hårt skattade och bränsle-
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problemet till följd därav svårlöst. Då kom man på tanken att 
till Norrland med dess ännu ganska orörda skogsrikedomar för-
lägga bruk, som arbetade med råmaterial söderifrån men togo 
sitt bränsle på ort och ställe. Så uppkommo inom nuvarande 
Västerbottens län bruken i Robertsfors, Hörnefors och Olovs-
fors ; Strömbäcks glasbruk är ej heller att förglömma. 

Det värde, skogen erhöll som följd av brukens bränslebehov, 
var visserligen inte stort, ty endast de mest välbelägna skogarna 
kunde användas. Men också på annat sätt utnyttjades skogen 
Tjärbränningen, en gammal västerbottnisk bondeindustri, hade 
tagit fart igen efter en rad oår i samband med Karl XII:s krig. 
Konsten att bränna pottaska av björk var nyligen införd och ut-
lärd. Vid sidan av de gamla grovbladiga bondsågarna, som 
funnits i långliga tider, startades mera prestationsdugliga, men 
därför också mera virkeskrävande finbladiga sågverk. Dessas 
produkter användes bland annat för en växande lokal varvs-
industri, som fått sin chans genom det bottniska handelstvångets 
upphävande. Allt som allt började man intressera sig för skogs-
beståndet, och statsmakterna togo nu omsider itu med att för-
verkliga en ända sedan Gustav Vasas tider närd men aldrig förut 
verkställd plan på att dra en rättslig gräns mellan skog i allmän 
och privat ägo. 

Denna procedur, avvittringen, fick en skickelsediger innebörd 
för provinsens framtida ekonomiska liv. Jordbruket i våra byg-
der hade av gammalt bedrivits efter fäbodsystem med kornod-
ling på inägorna, fodertäkt på ströängar och slogmyrar och 
kreatursbete sommartid i de milsvida skogarna. Skulle ge-
nom avvittringen allmogen avstängas från de stora skogsvidder-
na, bleve följderna för den västerbottniska jordbruksnäringen av 
revolutionerande art. Klagomål uppstämdes över avvittrings-
projektet. Men kronan, som inte ville ge med sig i sak och av-
stå från avvittringen, sökte i stället skipa nödig rättvisa genom att 
undan för undan öka den skogslott, som varje hemman hade 
rätt till vid fördelningen. I 1824 års avvittringssstadga är så-
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Gustaf Adolf Montgomery, *1791, fl861. 
Landshövding 1842 1856. 

lunda hemmansarealen bestämd till 700—2500 tunnland; i verk-
ligheten blev den stundom än större, beroende på att sämre kva-
litet hos skogen av lantmätarna kompenserades med större till-
delning. Genom detta förfaringssätt utskiftades i det närmaste 
all skog i kusttrakterna på privata ägare — ett förhållande, som 
skulle visa sig ha den största betydelse, då i tidens ful lbordan 
nästa exploateringsperiod inträdde. 

Efter frihetstidens slut hade den industriella verksamheten 
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mer och mer börjat att stagnera och jordbrukskolbnisationen 
på nytt skjutit fart. Det är i själva verket från 1800-talets bör-
jan som kolonisationen i verkligt stor skala bedrives. Den na-
turliga folktillväxten var ofantlig, i Västerbotten fördubblades 
folkmängden på genomsnittligt mindre än 50 år, och detta egga-
de — liksom i Disasagans framställning — kolonisationsintres-
set. Mängder av skogsnybyggen togos upp. Den ekonomiska 
bärkraften hos dessa var visserligen inte den bästa. Missväxt-
år inträffade och 1809 var länet tidvis krigsskådeplats. Nöden 
var allvarsam, och långt in på 1800-talet fick tjär- och pottask-
bränningen tjänstgöra som utfyllnad av jordbrukets försörj-
ningsmöjligheter. 

Det kan i förbigående anmärkas, att efter finska krigets slut 
det dåvarande västerbottenslänet uppdelades i ett Västerbottens 
och ett Norrbottens län. Umeå blev residensstad också i den 
meningen, att ett ordentligt residens uppfördes här. Administra-
tionen utvecklades, nya socknar tillkommo undan för undan som 
folkmängden växte, ett länets hushållningssällskap bildades 1814 
för näringslivets förkovran, vägar byggdes, och en rad företag-
samma landshövdingar — samt och synnerligen f. d. militärer 
— verkade här. Man kan nämna P. A. Stromberg, som nog 
var en duktig karl, fast han råkade i onåd efter finska krigets 
slut, Gustaf Edelstam, mera känd som den av Runeberg besjung-
ne "tappre Fahlander", G. A. Montgomery, en redbar men het-
levrad herre, också han med meriter från fälttåget mot ryssen, 
samt E. V. Almquist, under vars korta men verksamma lands-
hövdingetid den nya industriella epoken på allvar bröt in. 

Den nya tiden, länets tredje industriella period, gick i såg-
verksindustrins tecken. Det var den nya metoden med "eld och 
luft machiner", d. v. s. ångdrivna sågverk, som bildade det tek-
niska underlaget för denna utveckling. De ekonomiska förut-
sättningarna skapades genom liberalismens fulla genombrott i 
dåtidens Europa. Den svenska näringsfrihetsförordningen av 
1864, avskaffandet av de franska trävarutullarna 1865 och av de 
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Eric Victor Almquist, "1817, f!872. 
Landshövding 1864- 1872. 

engelska 1866 utgöra data inte bara i Europas utan även, och 
inte minst, i Västerbottens läns ekonomiska utveckling. 

De gamla 1700-talsbruken bör jade ta upp sågverksdrift på 
programmet , och nya sågverk anlades. Särskilda lokala minnen 
ä ro knutna till den dicksonska Baggbölesågens namn. Sågver-
ken tillfredsställde sitt råvarubehov genom virkesköp från bön-
derna eller genom av kronan upplåtna avverkningar, varvid såg-
verksbolagen i hög grad utnyttjade för att inte säga missbruka-

13 



de kronans tillmötesgående. Verkningarna på skogen av detta 
s. k. baggböleri har på sista tiden gjorts till föremål för en 
skogsvetenskaplig utredning av jägmästare Lars Tirén, som i 
ganska hög grad rehabiliterat denna illa kända hantering. 

Hos sågverksbolagen uppkom emellertid en naturlig önskan 
att trygga råvarutillgången på längre sikt, och så kommo de ej 
mindre illa beryktade skogsköpen från bönderna till stånd. Först 
köptes avverkningsrättigheter och senare hela skogshemman. För 
jordbrukarna betydde detta en oväntad och högst välkommen 
chans att få pengar för den myckna skog, som de utrustats med 
genom avvittringsförfarandet och som de tidigare knappast satt 
något värde på. Trävaruprisernas fortgående stegring gjorde 
emellertid, att de som sålt undan tidigare kände sig lurade på 
affären. Lurade blevo de tvivelsutan också i många fall, både 
tidigare och senare, under denna period av tämligen oreglerad 
ekonomisk krigföring. De sociala vådorna av hemmanförsälj-
ningarna tilldrogo sig också uppmärksamheten. En ny reak-
tion satte in, restriktioner lades på den industriella utvecklings-
lusten och jordbrukskolonisationen fick uppleva en ny vår. 

Det lagkomplex, som kallas Norrlandslagstiftningen, inneslöt 
förbud för bolagen att förvärva skog, förbud att lägga hemman 
i vanhävd och att frånhända jordbruket behövlig stödskog, för-
bättrad ställning för bolagsarrendatorerna varigenom återköp 
av hemmanen på fördelaktiga villkor mångenstädes möjliggjorts, 
samt därtill en rad nya föreskrifter som gynnade tillkomsten av 
nya jordbruk. Egnahemslagstiftningen kan förtjäna nämnas i 
detta sammanhang; den har just inom Västerbotten flitigt tagits 
i bruk. Genom dessa i tid företagna åtgärder värnades jord-
brukarklassens egna intressen och tryggades nyodlingsverksam-
heten i så hög grad, att Västerbotten fortfarande med tanke på 
befolkningens sysselsättning kan göra anspråk på namnet "Sver-
ges främsta jordbrukarlän". 

Industrins övertagande av skogskapitalet påskyndade i gen-
gäld det västerbottniska jordbrukets utveckling. Vad statsmak-
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Jesper Ingevald Crusebjörn, *1843, fl904. 
Landshövding 1891 1904. 

terna inte haft kurage till, att avstänga bönderna från skogsvid-
derna, genomfördes av bolagen. Nödvändigheten att omlägga 
jordbruket till foderproduktion på inägorna framstod alltmera 
tvingande. Under 1800-talets senare del genomfördes i snabb 
takt denna reform, och därmed var vägen öppnad för ett i mo-
dern mening rationellt jordbruk. Så snart högkonjunkturen i 
skogen lagt sig och jordbrukarnas huvudsakliga uppmärksamhet 
åter kom att vändas till gårdens skötsel, bör jade omläggningen. 
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Det, enligt ofta hörda påståenden söderifrån, "efterblivna" 
västerbottniska jordbruket har endast haft några decennier på 
5ig att uppnå det stadium av modernitet, som jordbruket söder-
ut under en mer än sekellång utveckling arbetat sig fram till. 

Icke desto mindre har i modern tid en påfallande snabb ut-
veckling på detta område skett. Skolade i föreningsliv av ej minst 
godtemplarorden, som de senaste femtio åren nått en stor-
artad utveckling i västerbottensbygderna, äro de västerbottniska 
jordbrukarna i färd med att bygga upp en stark producent-
rörelse och tillägna sig en i alla avseenden modern organisation. 
Statsmakterna, som i det längsta bibehållit den gamla uppfatt-
ningen av Västerbotten som ett primitivt kolonisationsdistrikt, 
synas under senare år ha fått upp ögonen för att jordbruket 
häruppe är utvecklingsdugligt och förtjänt av tillsyn och om-
vårdnad även ur andra synpunkter än befolkningsöverskottets 
placering. 

Denna nyorientering sammanhänger i sin mån med att en ny 
industriell exploateringsperiod brutit in och riktat uppmärk-
samheten på provinsens naturliga resurser. Massaindustrins 
kraftiga frammarsch under de sista t jugo åren har betytt att 
virke av klenare dimensioner kunnat nyttiggöras på ett helt an-
nat sätt än förut. I närvarande stund, då sågverksindustrins 
framtid ter sig mindre ljus, är det till massaindustrin förhopp-
ningarna knyta sig. Lika ljusa förhoppningar och vida större 
uppseende ha de rika mineralförekomsterna inom det nuvarande 
västerbottenslänets gränser framkallat. Här är det en gammal 
dröm från stormaktstidevarvet, som blivit verklighet i modern tid. 

Med den stegrade ekonomiska aktivitet, som samhället under 
senare tid utvecklat, ha länsmyndigheternas förmåga att positivt 
f rämja utvecklingen också tilltagit. 1800-talets siste landshöv-
ding, Jesper Crusebjörn, för övrigt en ättling till länets andre 
hövding, är ju särskilt känd som befrämjare av järnvägsbyggan-
det genom länet. Hans efterträdare i senare tid ha skapat sig 
namn som väldiga vägbyggare. Ej minst under medverkan av 
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hushållningssällskapet och det 1862 tillkomna landstinget ha 
många viktiga initiativ kunnat tas. Sålunda arbetar ett av hus-
hållningssällskapets organ under landshövdingens högsta led-
ning på att finna utvägar för en småindustri och för utfinnande 
av försörjningsmetoder, avsedda att komplettera jordbruksför-
sörjningen på samma sätt som tjärbränning och liknande bonde-
industrier tidigare gjorde det. Och inom landstinget arbetar på 
samma sätt ett organ för säkerställande av industrins råvarutill-
gång och liknande frågor av vitalt ekonomiskt intresse. 

Västerbottens län befinner sig alltså vid sitt 300-årsminne som 
län mitt uppe i ett skede av stark utveckling. Om man än får 
räkna med, att den böljegång av expansion och återhämtning, av 
kraftutveckling och försörjningsbekymmer, varom den trehund-
raåra historien burit många vittnesbörd, alltjämt skall komma 
att avspeglas i form av en periodbildning i länets kommande ut-
veckling, så står det dock fast, att rika möjligheter finnas. Det 
vilar över Västerbotten som ett skimmer av den dådkraftiga stor-
maktstid, under vilken länet blev till. 
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Om klimatet i Lövångers 
socken. 

flv C. J. Ö S T M f t N 

Liksom Sverige i övrigt är Lövångers socken belägen inom 
norra delen av den stora klimatgördel, definierad bl. a. däri-

genom, att varmaste månaden, d. v. s. juli, har en medeltempe-
ratur, som normalt icke understiger + 10 grader, samt att års-
mediet merendels ligger över fryspunkten. För denna socken 
är årets genomsnittsvärde, beräknat till -f 1 ä + 2 grader, be-
tydligt högre än den astronomiskt betingade temperaturen samt 
motsvarande 5 å 10 grader varmare än för orter på samma 
breddgrad i det inre av Ryssland och Nordamerika. Detta för-
månliga förhållande beror därpå, att Sverige ligger i västligaste 
delen av jordens största sammanhängande landmassa, i väster 
besköljd av världshav med hög temperatur^ tack vare Golfström-
men. Vårt lands läge just på gränsen mellan tvenne klimatom-
råden, det atlantiska och det rysk-sibiriska, sätter för övrigt i 
olika grad prägeln på vädret i rikets skilda delar. Av stor be-
tydelse är också Östersjöns och Bottniska vikens djupt inträngan-
de vattensystem samt landets höjdförhållanden. 

I fråga om rent lokala avvikelser må nämnas, att en trakts för 
solens strålar, för varma och kalla vindar mer eller mindre ut-
satta läge, närhet till sjöar, till skog och slätt, medför avse-
värda olikheter i åtskilliga hänseenden. Sålunda representera, 
vad nederbörden angår, de stora vattnen och deras närmaste 
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omgivningar i regel områden för mindre regnmängd än landet 
i övrigt. Man lägger även märke till en daglig växling i vin-
dens riktning mellan landvind och sjövind. Även i värmehän-
seende spåras sjöarnas inverkan, dock mest på hösten och vå-
ren; i senare fallet exempelvis har man varmare inuti landet än 
vid kusten. Lokalklimatologiskt sett spelar alltnog nämnda fak-
torer en stor roll. Detta har här blivit särskilt påpekat, emedan 
eljest någon läsare skulle tilläventyrs finna den skildring, som i 
det följande lämnas rörande Lövångers normala klimat — be-
räknat såsom det är med stöd av ett tämligen begränsat obser-
vationsmaterial — väsentligt avvikande från vad han verkligen 
erfarit i sin egen by. 

Regelbundna m e t e o r o l o g i s k a o b s e r v a t i o n e r före-
ligga från Lövångers socken alltsedan slutet av 1870-talet. Den 
3 oktober 1879 upprättades nämligen en meteorologisk station 
av andra klass vid Bjuröklubbs fyr. Sedan sagda datum har där-
städes oavbrutet verkställts iakttagelser tre gånger dagligen av 
lufttryck, vind, temperatur och molnmängd samt i förekommande 
fall av nederbörd. I september 5 år senare eller 1884 åtog sig 
vidare kyrkoherden P. R. Holm att utföra löpande observationer 
medelst en vid kyrkan uppställd nederbördsmätare. Man fick 
således här en station av s. k. tredje klass. Följande år övertog 
komminister A. J. Rothén det meteorologiska arbetet och fort-
satte därmed i nära 15 år. Nederbördsmätaren flyttades sedan, 
år 1905, till folkskolan, vars lärare E. J. Björk, förklarade sig 
villig att därjämte göra termometeravläsningar. Från den 18 
november sistnämnda år finnas således även temperaturjournaler 
från Lövånger. Instrumenten uppställdes sedermera, nämligen 
år 1912, hos komminister Carl Edström, vilken handhade de-
samma nära ett 10-tal år. Efter en del andra smärre förflytt-
ningar skötes stationen numera av läraren P. A. Lundmark, ob-
servatör åt Meteorologiska Anstalten sedan 15 år tillbaka. Mera 
oförändrad har instrumentuppställningen vid fyren varit — gi-
vetvis beroende på platsens och tjänstgöringens art. Observatör 
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har hela tiden från iakttagelsernas början till år 1935 varit "fyr-
mästar Sjöstedt", dock med något skiftande förnamn, nämligen 
C. O. under tiden 1879—1883, B. C. åren 1883—1903 samt slut-
ligen O. F. mellan 1903 och 1935, den sistnämnde således i 32 
år. Utöver ovan omtalade regelbundna iakttagelser finnas an-
teckningar t. ex. om vegetationens utveckling av C. E. Noring 
mellan åren 1873—1882 samt sedan vintern 1870—71 journaler 
förda vid fyren rörande isförhållandena i Kallvikens och Bjurö-
klubbs hamnar. Man kan således påstå att tillgången på fort-
löpande meteorologiska iakttagelser är relativt god, ehuru kon-
centrerade till socknens östra del. I regel plägar ju för övrigt 
intresset för väder och vind vara större i kusttrakterna än i fjäll-
områdena. Det ligger nära till hands antaga att hos någon 
åldrig sockenbo finnas privata anteckningar, vilka gjorts under 
en lång följd av år över vissa företeelser, såsom den första snön, 
den kallaste vintern, när sjön tillfrös o. s. v.1) Ännu flera data 
bevaras givetvis blott i minnet. Dylika ha tyvärr icke kunnat 
stå till buds för föreliggande klimatbeskrivning, utan denna 
grundar sig huvudsakligen på de uppgifter, som äro nedlagda < k 

journalerna från Lövånger och Bjuröklubb, och vilka förvaras 
vid Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. Beskrivningen 
har fullständigats med stöd av tillgängliga översiktskartor över 
de nomala förhållandena beträffande olika klimatologiska ele-
ment. De viktigaste av dessa äro i det följande merendels be-
handlade var för sig. 

N e d e r b ö r d e n s geografiska fördelning bestämmes all-
mänt, såsom inledningsvis nämnts, av landets höjdförhållanden, 
fördelningen av land och vatten, frekvensen och intensiteten hos 
de passerande lågtrycken samt de av dessa och den allmänna 

Från f. d. lantbruksingenjören Carl Holm har förf., sedan denna upp-
sats skrivits, mottagit diverse anteckningar förda av kyrkoherden P. R. 
Holm, fader till den förstnämnde. Därav framgår bl. a., att temp. sjönk 
till — 38 grader den 6/2 1865, första svalan kom den 11/5, det oslagna 
kornet frös den 24/8. För "svagåret" 1867 står: "den 6/6 gick man på isen 
över Bölesviken." 
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luftcirkulationen orsakade vindförhållandena. Resultatet av de 
samverkande faktorerna framgå ifråga om norra Sverige av den 
i fig. 1 framställda delen av Walléns nederbördskarta, grundad 
på material för tiden 1881—1920 från ett tätt stationsnät. Såsom 
en jämförande orientering må här endast påpekas, att i de när-
mast skandinaviska fjällryggen belägna trakterna av Jämtland 
och Lappland uppgår årssumman flerstädes till över 1400 mm, 
och torde i enstaka fjällpartier överstiga 3000 mm. Nederbörds-
fattigare områden däremot har man i det inre av landsdelen, i 
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synnerhet längst i norr, där årsvärdet understiger 400 mm., t. ex. 
Karesuando med endast 308 mm. För övrigt är det på bergs-
höjdernas läsidor som sådana områden oftast uppstå. 

Lövångers socken ligger — såsom synes av nämnda karta — 
i en trakt, där den årliga nederbördsmängden uppgår till mellan 
500 och 600 mm. i de västra delarna, medan kustremsan faller 
inom gebitet för 400 å 500 mm. En mera detaljerad utläggning 
rörande socknens snö- och regnförhållanden låter sig uppenbar-
ligen icke göra, emedan observationsstationerna endast varit två. 
Vad som ovan nämnts om skilda faktorers betydelse är därför 
ägnat att antyda de växlingar, som kunna förekomma från en 
by till en annan. Säkerligen ha också många inom socknen lagt 
märke till skiljaktigheter uti regnets distribution. Dock äro des-
sa härstädes icke så avsevärda i jämförelse med dem man finner 
i mera kuperad terräng i andra landsändar. Höjdskillnaderna 
äro nämligen i Lövånger relativt små; höjden över havet håller 
sig ju i stora delar under 100-metersnivån, endast i nordväst 
finnas partier upp till 150 m. eller något under. Ur en pågående 
bearbetning av förefintliga nederbördsmätningar vid socknens 
två meteorologiska stationer har följande medelvärden erhållits: 

J . F. M. A. M. J. Jl. A. S. O. N. D. Året 

Lövånger: 
34 25 28 31 35 43 44 69 67 66 49 44 528 mm. 

Bjuröklubb: 
20 17 22 27 30 41 38 57 58 55 39 34 438 mm. 

Tabellen ger vid handen, att årsmängden är något lägre vid 
kusten än längre in i socknen — såsom av det föregående även 
var att vänta — ett förhållande, som dessutom gäller för samt-
liga månader. I stora drag är sagda underskott störst på hösten, 
minst på våren, ty medan is finnes, tillhör en del av havet ock-
så fastlandet, så att säga. Kurvorna i fig. 2 visa att nederbör-
den har en markerat årlig period. Maximum infaller under 
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augusti—oktober, och regnmängden för dessa månader u tgör 
icke mindre än c:a 40 procent av årsvärdet. I regel är det så, 
att ju mera fastlandsbetonat ett område är, desto starkare är den 
årliga variationen. Uppvärmningen av landet och samtidigt där-
med av de lägre luftskikten orsakar uppåtgående luftströmmar, 
förutsättningen för regn över huvud taget. Sker detta häftigt 
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Fig. 2. Medelnederbörden under de olika månaderna. 

uppkomma de bekanta spridda, men mycket kraftiga eftermid-
dagsskurarna. Vid och utanför kusten samt under vintern blir 
följaktligen nederbördsmängden lägre. Enligt ovanstående ta-
bell har februari den minsta månadssumman. Bl. a. på g rund 
av enstaka kraftiga skurar har den regnrikaste månaden ej alltid 
de flesta nederbördsdagarna. Med en sådan dag menas sedan 
gammalt dygn med minst 0,1 mm. Enligt statistiken är medel-
antalet dylika i Västerbotten 126 pr år, maximum i augusti med 
13, minimum i april med 8 dagar. 

En nederbördsvariat ion förekommer även under dygnets lopp, 
d. v. s. regnrisken är större under vissa tider. Detta förhållande 
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har man möjlighet närmare studera endast på de stationer, där 
mätare med registreringsanordning finnas uppställda. På de 
flesta av rikets observationspunkter utföres emellertid mätning 
blott en gång om dygnet, nämligen kl. 8 fm. Det har dock visat 
sig, att i kusttrakter inträffar nederbördsmaximet i regel sent på 
natten. I största allmänhet gäller den regeln, att över fast-
landet förefinnes en tendens till eftermiddags- och sommarregn, 
över och i närheten av större vattenytor företrädesvis natt- och 
vinternederbörd. De största dygnsmängderna ha vidare i regel 
noterats under den regnrikaste månaden. I Lövånger föll såle-
des 60 mm. den 20 sept. 1896, och i Bjuröklubb 57 mm. den 1 
sept. 1907. Såsom jämförelse må omtalas, att dagsmängder 
upp till 120 mm. ha förekommit här och var i landet och i Stock-
holm föll under endast en timme 55 mm. den 7 juli 1925. 

Intressant är vidare att undersöka, huru de olika månaderna 
och åren förhållit sig i nederbördsavseende under den period, 
som observationer föreligga från Lövångers socken. Särskilt 
regnigt var det följande månader: September 1918: 130 mm., sep-
tember 1923: 133 mm., augusti 1930: 123 mm. och oktober 1933: 
132 mm. Vid fyren ligga maximibeloppen i allmänhet något 
lägre. För september år 1899 har observatören gjort följande 
anmärkning på observationsjournalen: "Under hela månaden 
sydliga till sydostliga vindar, som medfört antingen regn eller 
dimma från havet. Temperaturen jämförelsevis låg. Sädesskör-
den totalt förstörd. Säden, som skördades i slutet av augusti 
och hängt i skylar på tegarna, är av det ständiga regnandet 
nästan svart. Potatisen sent satt och tidigt avfrusen lämnade en 
skörd av potatisar stora som hasselnötter." Den månad om vil-
ken detta säges, uppgick regnsumman till 131 mm. och antalet 
regndagar till 20. Bland stora årsmängder skola endast nämnas: 
823 mm. år 1931 i Lövånger, samtidigt 600 mm. i Bjuröklubb, 
694 mm. år 1932 i Lövånger, 653 i Bjuröklubb. De torra må-
nadernas antal överträffar betydligt de våtas numerär. Nedan-
stående tablå ger en uppfattning om berörda förhållande: 

24 



Ar mån. Lövånger mm. Bjuröklubb mm. 

1902 april 2 1 
1902 juni 8 24 
1905 dec. 8 6 
1909 juni 4 7 
1912 april 2 0 
1919 maj 6 3 
1921 febr. 1 2 
1923 mars 8 5 
1929 febr. 9 4 
1930 >> 3 4 
1932 7> 7 5 
1933 april 9 8 
1933 maj 9 10 

Månader, då knappt en enda droppe fallit, ha alltså förekom-
mit. Det skulle i detta kapitel om väta och torka föra för långt 
att närmare granska frekvensen av sagda perioder, ett spörsmål 
som dock är ytterst betydelsefullt för jordbruksbygder. 

I nära samband med nederbörd står å s k a , h a g e l och mol-
nighet. Då man med åskväder menar en med elektriska urladd-
ningar förbunden kondensation av atmosfärens vattenånga, föl-
jer därav, att ett åskväder alltid är beledsagat av regn eller åt-
minstone molnbildning. De ojämförligt flesta åskvädren före-
komma under sommaren, i synnerhet i det inre av landet. För 
hela Västerbottens län har man i genomsnitt 7 ä 8 per år, maxi-
mum 3 å 4 i juli, motsvarande c:a 40 procent av årsvärdet. Längs 
fjällryggen och havet i öster uppgår detta värde till endast 4. 
Hagelbyarna äro vanligast i maj och juni, med blott en eller an-
nan, och för övrigt synes Lövångers socken ligga strax öster 
om ett område med något högre antal hageltillfällen. 

Graden av molnbetäckning, vilken anges i tiondelar av himla-
valvet, benämnes helt kort: m o l n i g h e t . Den har liksom de 
klimatiska elementen i allmänhet en daglig och en årlig period. 
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Såsom regel gäller, att på fastlandet är molnigheten under den 
kalla delen av året störst kl. 8 fm., under sommaren kl. 2 em. In-
vid kusten och på havet är den likaledes under vintern störst på 
morgonen, men växlar oregelbundet på sommaren. I stort sett 
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är himmeln mest molnfri under tiden mars—augusti vid kusten 
av norra Sverige, och den allra klaraste månaden är oftast april 
eller juni, varefter molnigheten ganska jämnt tilltager fram mot 
december, som är den mest mulna, dock ibland överträffad av 
augusti. För hela Västerbotten har man genomsnittligt 38 hel-
klara och 107 helmulna dagar. Den geografiska fördelningen 
av s o l s k e n s t i m m a r har av naturliga skäl sin fulla mot-
svarighet i molnighetsfördelningen, d. v. s. lång solskenstid 
motsvaras av låg molnighet och tvärtom. Fig. 3 visar antalet 
solskenstimmar under juli. Såsom synes har man under denna 
månad normalvärden, som vid Bottniska viken uppgå till 320 
timmar; Lövånger har närmare bestämt c:a 310 mot exempelvis 
endast 210 i Ulricehamn. Under januari, då solskenstiden över 
huvud är liten, belöper den sig på omkring 20 timmar för hela 
månaden i nordligaste Sverige. För året i dess helhet må er-
inras om, att den möjliga solskenstiden är så gott som lika över 
hela landet, nämligen omkring 4.500 timmar och att olikheten i 
den beräknade verkliga solskenstiden i skilda trakter således blott 
beror på olika molnighet. Den maximala solskenstiden har man 
just i trakterna invid Bottniska viken med 2100—2200 timmar, 
västra delen av Götaland har däremot endast omkring 600 tim-
mar. I anslutning till solsken och moln skall endast helt kort 
omtalas, att antalet d i m d a g a r vid Bjuröklubb är per år i 
medeltal 37 och egendomligt nog utan större olikheter för de 
skilda månaderna, omkring 2 à 4 på vardera. 

Den tidpunkt på hösten, då marken första gången täckes med 
snö, infaller som bekant rätt olika under olika år. I Norrland 
är dock växlingen i datum för första s n ö t ä c k e t mindre än 
för övriga delar av landet. Mellan den 20 och 25 oktober i 
medeltal täckes Lövångersbygden av vinterns vita dok. Dess 
sista förekomst om våren betingas av flera olika omständigheter, 
nämligen tiden för sista snöfallet, det förefintliga snötäckets 
tjocklek samt väderleksförhållandena. Ibland kvarligger sålun-
de snön betydligt längre i den skyddande skogen än på slätten, 
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Fig. 4. Medeltemperaturen i Lövångers socken under 
de olika månaderna. 

andra år åter försvinner den så gott som samtidigt överallt. 
Den 1 maj räknas genomsnittligt såsom dess bor tgångsdag i 
denna socken. Själva varaktigheten hos snötäcket mellan dess 
sålunda statistiskt beräknade första och sista dag kan vara högst 
olika under skilda månader. Dessa utmärkas i regel av låg tem-
peratur , om snödagarna varit många, och våra snörikaste vint-
rar ä ro i regel kalla. För de trakter, varom här är fråga, har 
snötäcket i medeltal följande varaktighet under de olika måna-
derna: 

okt. nov. dec. jan. febr. mars april maj 

7 20 30 31 28 30 21 5 dagar. 
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Socknens temperaturförhållanden ha beräknats med stöd av de 
observationsserier, som föreligga från Lövånger och Bjuröklubb. 
Nedanstående tabell, grafiskt åskådliggjord i fig. 4, framställer 
de olika månadernas medeltemperatur kl. 8 fm. och 9 em. 

Lövånger: Bjuröklubb' 
kl. 8 fm., kl. 9 fm. kl. 8 fm., kl. 9 fm. 

januari — 7.6 — 7.5 — 6.6 - 6.7 
februari — 8.7 — 8.0 — 8.7 — 7.1 
mars — 5.2 — 5.2 — 5.6 — 4.7 
april — 0.7 — 0.9 — 0.3 — 0.9 
maj + 6.4 + 4.1 + 5.2 + 4.0 
juni + 11.7 + 9.0 + 10.7 + 9.7 
juli + 16.2 + 13.7 + 15.5 + 14.5 
augusti + 13.9 + 11.7 + 13.6 + 12.9 
september . . . . + 8.5 + 7.3 + 9.0 + 8.7 
oktober + 2.2 + 2.1 + 3.4 + 3.2 
november . . . . — 2.9 — 2.9 — 1.5 — 1.4 
december — 6.0 — 5.7 — 4.7 — 4.8 
året + 2.3 + L4 + 2.5 + 1.5 

Enligt serien för morgonobservationerna utgör temperatur 
differensen mellan kallaste och varmaste månad, den s. k. års-
amplituden 24,9 grader för Lövånger och 24,2 för Bjuröklubb. 
Man lägger för övrigt märke till att största olikheterna mellan 
de bägge platserna förefinnas under årets sista månader, då tem-
peraturen är nära 1,5 grader högre vid själva kusten än i in-
landet, en effekt av i havsvattnet magasinerad värme. Några 
större lokala avvikelser i övrigt torde icke förekomma. Jämlikt 
gjorda beräkningar inträffar normalt det varmaste dygnet den 
23 juli med en medeltemperatur på + 15 grader och det kallaste 
den 11 februari med — 9,0 grader. Sommarens längd, eller den 
tid då dygnets medeltemperatur är över + 10 grader, utgör om-
kring 95 dagar, medan vinter råder 165—170 dagar, d. v. s. den 
tid, då dygnets medeltemperatur icke överstiger fryspunkten. I 
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genomsnitt utgör den 3 november och den 21 april gränsdata 
för sagda årstid. Frostdagar, eller sådana då dygnets lägsta 
temperatur går ned under nollpunkten, förekomma till ett antal 
av vanligtvis 210—220 i socknen, och dygn med — 10 grader 
c:a 70. Under de för vegetationen kritiska månaderna maj och 
juni har man 16 resp. 2 samt för augusti och september 7 
resp. 20 frostnätter. De lägsta med säkerhet kända och med kon-
trollerade termometrar avlästa köldgraderna torde hålla sig mel-
lan 30—38 grader, exempelvis — 31 den 20 februari 1917. Ifrå-
ga om höga temperaturer å andra sidan kan nämnas, att en mid-
dagsvärme på + 25 grader och däröver i normala fall inträffar 
omkring 10 dagar under sommaren. Bland de högsta observe-
rade temperaturerna hos luften, d. v. s. i skuggan, har man ex. 
+ 29 den 6 juli år 1914. Utom sagda sommar kunna 1901, 
1914, 1927 samt 1933 uppräknas såsom tillhörande de varmaste. 
De kallaste vintrarna å andra sidan skola omnämnas i det föl-
jande i samband med isförhållandena. 

I s 1 ä g g n i n g och i s l o s s n i n g vid kusten och uti in-
sjöarna beror givetvis i första hand på temperaturförhållandena 
liksom tiden för det första snötäcket, vilket dock utbildas något 
tidigare. Enligt gjorda undersökningar tillfrysa socknens sjöar 
i medeltal 55 dagar före årsskiftet, isbefrielsen inträffar c:a 142 
dagar efter detsamma. Istäckets varaktighet är således i genom-
snitt 197 dagar, ett värde som kan växla högst betydande från 
år till år. Betrakta vi i detta sammanhang speciellt hamnarnas 
och kustens isförhållanden lämna förefintliga undersökningar 
följande upplysningar. Såsom medelvärden för perioden 1870/71 
—1929/30 har man för Bjuröklubbs och Kallvikens hamnar fun-
nit, att isläggningen inträffar i regel under de sista dagarna av 
november, och äro sedan, oftast utan avbrott, isbelagda 175 da-
gar till omkring den 24 maj. Is av svårare beskaffenhet så att 
seglationen blir helt stängd förekommer c:a 150 dagar eller 
från mitten av december till mitten av maj månad. Medelvärdet 
av den varje vinter uppmätta tjockaste isen har beräknats till 64 
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cm., men 1870—71 blev den ända till 165 cm. Omkring 90 pro-
cent av vintrarna har havsis förekommit "så långt ut man kan 
se". Detta tillstånd varar i allmänhet från början av januari till 
sista veckan i april. Under enstaka vintrar ha givetvis rätt be-
tydande avvikelser från nyssnämnda normalförhållanden kunnat 
konstateras. Bland särskilt svåra isvintrar må nämnas: 

1870—71, 74—75, 80—81, 87—88, 92—93, 1916—17, 23— 
24, 25—36. 
och såsom lindriga kunna betraktas: 

1873—74, 77—78, 95—96, 1909—10, 20—21, 24—25, 26— 
27, 29—30. 

För 1916—17 och 1923—24 rapporteras således från Bjurö-
klubb, att öppet vatten ej var synligt från omkring den 30 decem-
ber till den 20 maj. Ovanligt tidig isläggning i hamnarna no-
terades hösten 1906 nämligen den 1 nov., men å andra sidan 
mycket sent vintern 1929—30 eller den sista januari. Som ytter-
lighetsdata för Kallvikens hamn beträffande islossningar anföras, 
såsom sent resp. tidigt de sista dagarna av juni 1870—71 och 
den 25 april 1929—30. 

Ur cirkulationssynpunkt kan på vartdera halvklotet urskiljas 
vissa bestämda vindsystem. På våra breddgrader råder således 
genomsnittligt en sydvästlig luftströmning. Zonen för denna 
luftstömning är vidare skådeplatsen för oväder, vilka därför of-
tast ha en ostlig rörelseriktning. De f ö r h ä r s k a n d e v i n -
d a r n a i vår socken äro sydliga till sydvästliga, men betydande 
lokala avvikelser, beroende av terängen, kunna förekomma Vin-
darna växla också något med årstiden. Det lokala inflytandet 
gör sig i dessa trakter särskilt märkbart vid kustlinjen, vilken 
liksom dirigerar luftstömmen. Förhållandet framträder mest ifrå-
ga om de hårda vindarna. Det visar sig således, att av dessa ha 
för Bjuröklubbs vidkommande drygt 50 % en nordlig kompo-
nent, och c:a 25 % en sydlig. Under de olika delarna av året 
skifta dessa proportioner något såtillvida, att frekvensen av 
de sydliga vindarna ökar under sommarhalvåret, medan för-
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hållandet är omvänt under vintern. Vidare äro lugnvädren van-
ligare under vintern än under sommaren, och de flesta inträffa 
på aftonen, då kantringen sker mellan sjö- och landbrisen. Hår-
da vindar av styrkan minst 7 Beaufort (13—15 m per sek.), mot-
svarande dem för vilka stormvarning utskickas, har för exempel-
vis november och juli månader varit rådande från de olika väder-
strecken under i medeltal följande antal timmar: 

N—ONO O—SSO S—WSW W—NNW Med. 

November . . 27,6 16,4 25,5 7,9 77,4 
Juli 10,2 0,5 3,7 4,9 19,3 
Året 219,2 61,3 90,7 77,7 448,9 

Tabellen visar bl. a. den stora övervikten av vindar mellan 
nord och ostnordost samt att nära 450 timmar om året, d. v. s. 
5 procent av hela årets timantal stores av blåst med kultjestyrka 
och däröver. Stormdagarna äro i regel 42 per år och styrkor 
över 22 m./sek. förekomma c:a 20 timmar. Stormrika år voro 
bl. a. 1905, 1917 och 1921. Mer eller mindre svåra stormar in-
träffa emellertid någon gång varje år särskilt under hösten. 
Vindriktningen är då oftast nordnordost och ända upp till 30 
å 34 meter per sekund, d. v. s. full orkan, kan vindmätaren där-
vid ibland ange. Att omtala den hårdaste stormen i "manna-
minne", skulle därför leda till en ganska lång uppräkning. Utom 
t. ex. dimma och skruvis utgöra stormarna svåra naturhinder 
icke minst för fisket. 
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Ur Västerbottens läns jord 
rannsakningsprotokoll 
år 1750 

(I kammarkol leg i i a rkiv) 

o 

A hr 1750 den 10, 11 och 12 October, blef wid laga höste 
tinget med allmogen af Löfångers tings lag, jorderansak-

ning hållen i Löfångers socken, til följe af Konungens Befall-
nings hafwandes den 24 sistl:ne Julii aflåtne skrifwelse, när 
warande therwid underteknad häradshöfding, lands cammere-
raren ädel och högaktad herr Nils Bergström, krono befallnings-
mannen wälbetrodde Joan Nortman och häradsskrifwaren wäl-
betrodde Jonas Lewin, samt krono länsmannen välaktad Peter 
Black: Blifwandes allmogen underrättad om thess skyldighet at 
riktigt upgifwa hemmans beskaffenheterne och nämden at, hwar 
i sitt granskap, genom intyganden lemna biträde wid denne 
jorderansaknings förrättning, hwilken aflopp som följer: 

Swarttiern 
N:o 1, 9/16 mantal skatte, Erik Andersson är til hus och å-

byggnad i behörigt stånd, blifwandes åkren åhrligen besådd 
med 5 1/2 tunna och bergås af ängare foder för 2 hästar 16 nöt 
samt 25 små kreatur, som ock humlegård är inrättad, liggande 
ett laduäng om 6 skrindland i Wallen, i Miödwattnet samt Bur-
träsk sockn 12 skrindlands äng jemte i Holmswattnet och Skel-
lefteå socken 8 skrindland. 

N:o 2. 15/32 mantal skatte Nils Nilsson likaledes i godt stånd, 
warandes utsädet 5 tunnor och ängebärgseln af then beskaffen-
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het at en häst 13 nöt och 26 små kreatur födas, kunnande ej 
humlegård inrättas. J Wallen äro 2:ne skrindlands äng och i 
Holmswattnet ett dito lydande under detta hemman. 

N:o 3. 7/16 mantal krono Anders Olofsson äfwen i godt 
stånd til både hus och jordebruket bestående af 5 tunnor ut-
säde och slotter för en häst 13 nöt samt 20 små kreatur, humle-
gård är ock inrättad, liggande 9 skrindlands äng i Wallen, i 
Miödwattnet 3 dito och 2 skrindors höstlott i Holmswatt: 

N:o 4. 7/16 mantal skatte af lika beskaffenhet som N:o 3 un-
dantagande at alla ägorne ligga inom byamål. 

Tillfälle i denne by at af utmarken upodla flere ägor, gifwes 
ej särdeles, men skogen är någorlunda tilräckelig, til timber och 
wedbrand, innehållande utmarken godt mulbete, warande 4 st. 
små bäckqwarnar anlagde, men intet otaxerat fiskewattn finnes. 

Wallen 
N:o 1. 15/32 mantal skatte, Anders Olsson, hwarå finnes för-

swarlig åbyggnad, 5 1/2 tunnas utsäde samt slotter för en häst, 
16 nöt och 20 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 2. 35/64 mantal skatte Johan Jacobsson i godt stånd til 
hus och jord, försedt med 7 tunnors utsäde och slotter för 2 
hästar, 19 nöt samt 30 små kreatur, jemte humlegård, hafwandes 
ett skrinlands äng > Miödwattnet. 

N:o 3. 3/8 mantal skatte nämdeman Christjer Andersson, är 
försedt med giltig åbyggnad, 5 t :rs utsäde och slotter för en häst, 
15 nöt samt 25 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 4. 55/64 mantal skatte Olof Andersson är til hus och 
jord i någor lunda stånd, warande utsädet 10 tunnor och slotter 
för 2 hästar, 28 nöt samt 40 små kreatur, jämte humlegård. 

N:o 5. 11/32 mantal skatte Johan Nilsson, är äfwen som the 
andre hemmanen i godt stånd, har 5 tunnors utsäde och änge-
bärgsel för en häst, 15 nöt samt 20 små kreatur, jemte humle-
gård. 

N:o 6. 11/32 mantal skatte Hans Olofsson, är til hus och 
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jord wäl häfdat, af lika beskaffenhet som N:o 5, utom thet at ej 
lägenhet til humlegård gifwes. 

N:o 7. 3/8 mantal skatte Lars Andersson, likaledes förswär-
ligen bebyggt samt af lika wilkor som N:o 3. 

N:o 8. 1/4 mantal skatte är af Erik Israelsson wäl bebyggt 
och innehåller 4 tunnors utsäde samt slotter för en häst, 12 nöt 
och 17 små kreatur, men ej lägenhet at inrätta humlegård. 

Flere hemman finnes icke under denne by och gifwes något 
tilfälle til åker- och änges lägenheternes formerande och utwid-
gande. Nödtorfftig skog finnes til wed brand och gärdsle samt 
godt mulbete, intet otaxerat fiskewattn och qwarnställe uti Miöd-
wattnet. 

Bisiön 
N:o 1, 29/64 mantal skatte Nils Olofsson, hwarwid finnes gil-

tig åbyggnad, 5 unnors utsäde och slotter för en häst, 13 nöt 
samt 20 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 2. 19/64 mantal skatte Anders Swensson, likaledes wäl 
bebyggt och brukat innehållande 3 1/2 tunnas utsäde och slotter 
fcr en häst, 10 nöt samt 15 små kreatur, jemte humlegård, lig-
gande 3 laduäng i Hökmarks by. 

N:o 3. 21/64 mantal skatte Nils Larsson, är med tarfwelige 
hus försedt, samt 4 tunnors utsäde och födes en häst, 11 nöt, 
jemte 15 små kreatur, som ock humlegård är anlagd. 

N:o 4. 35/64 mantal skatte Anders Nilsson til bruk och bygg-
nad i godt stånd, innehållande 6 tunnors utsäde och slotter för 
en häst, 17 nöt samt 30 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 5. 11/64 mantal skatte Olof Biurling är likaledes med nö-
dige hus försedt, innehållande 2 1 4 tunnas utsäde och ängebärg-
sel för en häst, 6 nöt samt 8 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 6. 11/32 mantal skatte Erik Thomasson, är förswarligen 
bebyggt och brukat, bestående af 4 tunnors utsäde och änge-
bärgsel för en häst, 14 nöt samt 20 små kreatur, jemte humle-
gård. 
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Flere hemman finnas ej under denne by, och är någon lägenhet 
til mera åkers uptagande, men at rödja ängesland skal ej wara 
särdeles tillfälle. Skogen innehåller något timber och wedbrand, 
samt flere hus tarfwor, warandes sågqwarn inrättad och nyttjas 
til socknens behof, så wida ingen annan såg i socknen finnes, 
Mulbetet är medelmåttigt godt, och sex sqwalteqwarnar på by-
sens ägor anlagde, men ej otaxerat fiske. 

Bodan 

N:o 1. 9/32 mantal krono Anders Östensson, intygades wara 
försedt med nödige hus, men i mistning af ägor, så at endast 
3 nöt kunna födas och 1 1/2 tunna korn åhrligen utsås, annars 
medgafs thet åboen är flitig och arbetsam, börandes Krono 
Befallningsmannen tilse och efter laga utförande besörja thet 
hemmanet måtte genom delning med grannarne få the thet sam-
ma efter skatten tilständige ägor. Fäbodar lyda annars under 
hemmanet och ligga emellan Bisiö och Walls skogen. 

N:o 2. 13/32 mantal skatte Olof Larsson, therå är giltig å-
byggnad, 5 t : rs utsäde och slotter för en häst, 12 nöt samt 20 
små kreatur, jemte humlegård liggande fäbodstället emellan Bi-
sjön och Walls skogen, samt 2 skrinlands äng derstädes. 

N:o 3. 1/2 mantal skatte Jacob Eriksson likaledes med tarf-
welige hus försedt samt 6 tunnors utsäde och ängebärgsel för en 
häst, 14 nöt samt 24 små kreatur, jemte humlegård, och fäbod-
ställe som N:o 2. 

N:o 4. 5/16 mantal skatte innehafwes af nämndemannen Ös-
ten Pålsson och är tarfweligen bebyggt, består af 4 tunnors ut-
säde och slotter för en häst, 10 nöt, samt 10 små kreatur, wa-
randes ej särdeles lägenhet till humlegårds inrättande, men fä-
bodar äro å samma ställe som N:o 2. 

N:o 5. 1/2 mantal skatte Lars Israelsson, likaledes i förswar-
ligit bruk, innehållande 6 tunnor utsäde, och slotter för en häst, 
13 nöt samt 20 små kreatur, warandes ett tunnlands jord och 
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ägor i Daglösten belägne, men ingen lägenhet til humlegårds 
inrättande finnes. 

N:o 6. 13/32 mantal skatte, Jacob Jacobsson, som nödige 
hus upsatt och jordägorne så häfdat at 4 1/2 t :rs åhrl: utsäde 
finnes, och en häst, 11 nöt samt 20 små kreatur framforas, wa-
randes humlegård anlagd. Och fäbodställe samt ägor i åker 
för ett tunneland belägne i Biuröhn, men therjemte klagades at 
denne jord som enligit Roterings wärket är en afhyst rök, skal 
wara i mistning af äng, hwilket må på laga utförande ankomma. 

Sluteligen anteknas, at ej flere hemman under denne by fin-
nas, warandes någon lägenhet til åkerlands upodlande, men ej 
särdeles tilfälle at för bättra ängarne. Skogen och utmarks til-
fälligheterne såsom mulbete och klöfgång äro ringa, och alle-
nast en liten sqwalte qwarn, som går höst och wår, samt intet 
fiske wattn. 

Hökmark 
N:o 1. 3/8 mantal skatte, Johan Larsson, är med nödige hus 

försedt, samt 5 tunnor åhrligit utsäde och slotter för en häst, 
18 nöt jemte 20 små kreatur, börandes humlegår inrättas. 

N:o 2. 21/64 mantal krono. Adam Nilsson är med mäst tarf-
welige hus försedt, och 3 tunnors utsäde, hwilket kan formeras 
til 4 tunnor, warandes ängarne af the beskaffenhet at en häst, 
12 nöt samt 15 små kreatur framforas, och bör humlegård inrät-
tas. Fäbodar ligga på Walls skogen och 12 skr indiands hö-
bärgning derstädes. 

N:o 3. 3/16 mantal krono Jon Jönsson, therå är nödige hus 
samt 2 1/2 tunnas utsäde och slotter för en häst, 10 nöt jemte 15 
små kreatur, kunnandes humlegård ej inrättas. 

N:o 4. 9/32 mantal krono Per Olofsson, är med tarfwelige 
hus, samt 3 1/4 t: utsäde försedt, och kan en häst, 12 nöt jemte 
20 små kreatur framforas, men at anlägga humlegård gifwes ej 
tillfälle. 

N:o 5. 3/16 mantal krono, g. Olof Nilsson, är therå åbo, och 
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har nödig åbyggnad upsatt, åkren besås med 2 t:r, och födes 
en häst, 10 nöt samt 8 små kreatur, warandes ej lägenhet at an-
rätta humlegård. 

N:o 6. 15/64 mantal skatte Per Jonsson är til åbyggnaden i 
godt stånd, och innehåller 4 t : rs utsäde samt ängebärgsel för en 
häst, 13 nöt och 20 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 7. 17/32 mantal skatte Johan Swensson likaledes i god': 
stånd til hus och jord bestående af 6 tunnors åhrligit utsäde och 
slotter för en häst, 20 nöt samt 30 små kreatur börandes humle-
gård inrättas. 

N :o 8. 9/16 mantal skatte Anders Nilsson intygades wara med 
giltige hus försedt, 6 1/2 tunnas utsäde och slotter för en häst, 
19 nöt samt 30 små kreatur jemte humlegård. 

N:o 9. 3/16 mantal skatte Nils Olofsson är med giltige hus 
samt 2 1/2 tunnas utsäde försedt, och födes 9 nöt, en häst jemte 
12 små kreatur, börandes humlegård inrättas. 

N:o 10. 19/64 mantal skatte är af Per Ersson til hus och jord 
förswarligen häfdat samt besås åhrligen med 4 1/4 tunna korn 
och underhålles en häst, 14 nöt samt 20 små kreatur, warandes 
ock humlegård anlagd. 

N:o 11. 1/4 mantal skatte unga Olof Nilsson likaledes i för-
swarligit tilstånd, bestående åkerjorden af 3 1/2 tunnas utsäde 
och födes en häst, 12 nöt samt 15 små kreatur, som ock humle-
gård finnes. I Daglösten ligga ägor efter ett tunneland och 
lyda jemte fäbodställe därstädes under detta hemman. 

N:o 12. 7/32 mantal skatte unga Anders Jonsson, ther wid 
felas ej eller åbyggnad, åhrligen utsås 2 l/'2 t:a och födes en 
häst, 11 nöt samt 15 små kreatur, warandes humlegård anlagd. 

N:o 13. 7/32 mantal krono g. Anders Jonsson, hwarå finnes 
nödige hus, 2 1/2 t:a utsäde och ängebärgsel för en häst, 9 nöt 
samt 12 små kreatur, warandes ej lägenhet at anrätta humlegård. 

N:o 14. 7/32 mantal skatte Olof Olsson, af samma beskaffen-
het som N:o 12, börandes humlegård inrättas. 

N:o 15. 21/64 mantal skatte, Jacob Andersson, likaledes i 
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någorlunda tilstånd til byggnad och bruk, blifwandes åker åhr-
ligen besådd med 4 t :r och höbergat för en häst, 13 nöt samt 20 
små kreatur, hafwandes therjemte liten humlegård. 

N:o 16. 15/32 mantal, skatte Håkan Andersson, är til bruk 
och byggnad i behörigt stånd, blifwandes åhrligen utsådt 6 tun-
nor och födes en häst, 15 nöt samt 20 små kreatur, som ock 
humlegård är inrättad. 

Flere hemman finnes ej under denne by, och är icke särdeles 
lägenhet till mera åker och ängs upodlande, warande skogen 
samt utmarken tilräckelig til hus behofs tarfwor, samt innehål-
ler godt mulbete, men intet fiskewattn gifwes ägande byamän-
nen del i sqwalteqwarnarne uti Bisiön. 

Daglösten 
N:o 1. 7/32 mantal skatte Anders Persson, hwilket är med 

tarfwelig åbyggnad försedt samt 3 tunnors utsäde och födes en 
häst, 10 nöt samt 15 små kreatur, warandes ej tilfälle till humle-
gårds inrättning, och har Anders Persson lagligen at utföra 
dess talan emot Anders Gertsson i Bäck och Skellefteå sockn 
angående ett äng som denne skal innehafwa ifrån Anders Pers-
sons hemman. 

N:o 2. 23/64 mantal skatte Erik Larsson, som har giltig å-
byggnad och 4 1/2 t: utsäde samt slotter för en häst, 15 nöt 
och 20 små kreatur, jemte liten humlegård. 

N:o 3. 1/4 mantal skatte, brukas af Gästgifwaren Erik Jo-
hansson samt nyttjas tillika med de 2:ne tunn- och 6 skiels lands 
jord ägor, som ligga innom Skielleffteå sockne rå. Åbyggnaden 
är förswarlig, på hela hemmanet utsås 5 tunnor, och födes 3 
hästar, 16 nöt samt 20 små kreatur. 

För öfrigit anmärkes thet åkerjorden under denne by är gan-
ska frostaktig, och någre ägor innom Skelleffteå socknerå beläg-
ne och gifwes tilfälle till mera åker- samt anges lands uptagande; 
warandes skogen tillräckelig och mulbetet godt, men intet fiske-
wattn, och allenast 2:ne små sqwalteqwarnar finnas. 
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Önsmark 
N:o 1. 11/32 mantal skatte Per Jonsson, är til hus och jord i 

förswarligt tilstånd, besås åhrligen med 3 1/2 tunna och födes 
en häst, 12 nöt samt 20 små kreatur, warandes ej lägenhet til 
humlegårds inrättande. Men åker till 10 skielslands utsäde och 
5 skinlands äng, belägne i Daglösten. 

N:o 2. 3/8 mantal skatte Per Andersson, som hemmanet med 
giltig åbyggnad försedt, bragt utsädet til 4 tunnor samt så an-
sat ängarne at en häst, 13 nöt och 15 små kreatur kunna fram-
föras, men humlegård will icke trifwas. Warandes ett tunne-
lands ägor i åker och äng belägne i Daglösten. 

N : o 3. 3/16 mantal krono, hwilket nyssnämnde Per Anders-
son innehafwer och är likaledes med tarfwelige hus bebyggt, 
blifwandes åkren årl. besådd med 2 tunnor, och framfödes en 
häst, 6 nöt samt 8 får, warandes ej lägenhet at inrätta humle-
gård men 2 skrinlands äng och ett skiels utsäde i åker, uti Dag-
lösten belägne. 

N:o 4. 17/64 mantal skatte Olof Larsson, är likaledes för-
swarligen bebyggt och brukat, bestående utsädet af 3 3/4 tunnor 
och födes en häst, 12 nöt samt 20 små kreatur, warandes humle-
gård anlagd, och jord til ett skiels lands utsäde jemte ett skrind-
lands slotter, i Daglösten belägne. 

N:o 5. 9/16 mantal skatte, hwilket nämdemannen Lars An-
dersson innehafwer och hwarå finnes giltig åbyggnad 6 1/2 t :as 
utsäde samt ängebärgsel för 2: ne hästar, 17 nöt och 25 små 
kreatur, jemte humlegård. I Daglösten ligga 2:ne laduäng, och 
på Kåsböle skogen, Störmoran ett laduäng. 

N:o 6. 3/8 mantal skatte Olof Hansson hwarå finnes för-
swarlig åbyggnad, 4 1/2 tunnas utsäde samt slotter för en häst, 
14 nöt och 15 småkreatur som ock humlegård nyligen är inrät-
tad, liggande på Kåsböle 2:ne skrinlands äng. 

Flere hemman finnes ej under byn, och gifwes icke särdeles 
lägenhet till åker och ängs formerande eller utwidgande. Sko-
gen är til wedbrand och flere slike smärre husbehofs tarfwor 
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tilräckelig och innehåller utmarken godt mulbete, warandes 2:ne 
små sqwalteqwarnar i byn inrättade, men intet otaxerat fiske-
wattn finnes. 

Kåsböle 
N:o 1. 1/2 mantal skatte Erik Ersson är til åbyggnad och 

jordebruk i godt stånd, warandes utsädet 6 1/2 tunna och födes 
en häst, 16 nöt samt 25 små kreatur, som äfwen humlegård är 
inrättad. Fäbodstället angafs ligga på Bäcks skog i Skelleffteå 
sockn med 4 skrinlands slotter dertill och 5 dito i Stormoran, 
samt en åkergärda på Bäcks skogen om 6 skiels utsäde. 

N:o 2. 21/64 mantal skatte Nils Persson är til hus och jorde-
bruk i någorlunda stånd, innehållande 4 tunnors utsäde och 
ängebärgsel för en häst, 10 nöt, samt 15 små kreatur, jemte hum-
legård. I Daglösten ligger ett laduäng och fäbodställe ther städes 
med 3 skrinlands slotter, på Önsmarks skogen ett änges stycke 
och äfwen så i rået wid Uttersjön ett laduäng. 

N:o 3. 11/32 mantal skatte Anders Andersson likaledes i godt 
stånd, har 4 t :rs utsäde, och slotter för en häst, 14 nöt samt 20 
små kreatur, jemter humlegård, liggande fäbodar och 3 skrin-
lands slott på Daglöstens skog. 

N:o 4. 5/16 mantal skatte Per Larsson, intygades wara i för-
swarligit bruk, och efter nödtorften bebyggt, innehållande 3 3/4 
tunnors utsäde och slotter för en häst, 12 nöt samt 15 små 
kreatur, jemte humlegård, liggande 5 skiels lands åker och 3 
skrinlands slott på Bäcks samt fäbodar på Daglöstens skog. 

N:o 5. 13/64 mantal krono Anders Jonsson, derå finnes nö-
dige hus, samt 2 1/2 tunnas utsäde och födes en häst, 7 nöt jemte 
10 små kreatur. Kunnandes ej humlegård anrättas. En röd-
ning på Önsmarks skogen lyder under detta hemman om 3 skrin-
land, och fäbodarne äro på Daglöstens skog. 

Annars anmärkes thet wid denne by är någon tilgång på tjen-
ligit land til åker, men at för bättra ängeslägenheterne gifwes 
mindre tillfälle. Skogen är till husbehofs tarfwor tillräckelig. 
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och innehåller utmarken medelmåttig godt mulbete, warandes en 
spwalteqwarn i byn inrättad, och fiskewattnet förr detta taxerat. 

Risböle 
N : o 1, 13/32 mantal skatte Jon Nilsson, är med nödige hus 

försedt och sås åhrl. 5 tunnor samt födes en häst, 14 nöt och 
30 små kreatur, warandes äfwen humlegård inrättad samt ängar-
ne belägne i Uttersjön och Kåsböle, undantagande ett litet 
laduäng. 

N:o 2. 19/32 mantal skatte Christopher Larsson, hemmanet 
är med nödige hus bebyggt och utsädet 7 1/2 tunna, blifwandes 
en häst, 19 nöt och 30 små kreatur framforade och bör humle-
gård inrättas. Ängarne äro til thetta hemman uti Kåsböle och 
Uttersiön belägne och i Uttersiön äfwen en åkergärda hwarest 
1/2 tunna utsås, på Önsmarks skogen 3 skrinlands äng, och på 
Bäcks skogen 9 skrinlands utom ett laduäng derstädes Swinröd-
ningen benämnd som nu af Erik Jönsson ifrån Bäck och Skel-
leffteå socken klandrades, och hwilket äng såsom redan roterings 
tiden klandrat Christopher Larsson nu åter till Erik Jonssons 
hemman afstod, såsom hwarifrån thet kommit i fordna tider. 

N:o 3. 15/32 mantal skatte, hwilket Swen Östenssons enka 
hustru Ingrid Larsdotter bebor, och är till hus och jord i någor-
lunda stånd, innehållande åkren 5 tunnors utsäde samt änge-
bärgsel för en häst, 13 nöt och 20 små kreatur, men humlegård 
will ej trifwas, warandes ängarne belägne i Kåsböle samt Utter-
sjön. Och klagade änkan at Anders Andersson i Kåsböle skal 
innehafwa en teg från hemmanet Djupmyrtegen benämnd; hwil-
ken ock Anders Andersson, efter föreställning utfäste til enkans 
hemman återlefwerera. 

Flere hemman lyda ej under Risböle, och gifwes ej något sär-
deles tillfälle at förbättra jordägorne, warande på utmarken skog 
till wedbrand och gärdsle samt medelmåttigt godt mulbete, men 
intet otaxerat fiske wattn, och allenast en sqwalteqwarn hwari 
Uttersiöboerne med flere interessera. 
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Uttersiön 
N:o 1. 5/16 mantal skatte är af Anders Jacobsson wäl bebyggt 
och brukat, innehållande 4 tunnors utsäde och ängebergsel för 
en häst, 14 nöt och 20 små kreatur jemte humlegård. På Öns-
marks skogen äro 4 laduäng, och ett dito på Kåsböle skogen, 
som lyda under detta hemman, thessutom ock Djuprödningen, 
på Kåsböle skog, hwaruti änkan hustru Ingrid Lars dotter hit-
tils ägt hälften, påstods hel och hållen höra til detta hemman. 

Och emedan, sedan sådant wid efterfrågan sannolikt blifwit, 
änkan samma halfwa rödning godwilligt afstod, ty blef sådant 
anmärkt. 

N:o 2. 7/64 mantal skatte Olof Larsson, hwarå finnes för-
swarlig åbyggnad samt 4 1/2 tunnas utsäde och ängebärgsell 
för en häst, 13 nöt samt 20 små kreatur jemte humlegård, lig-
gande ungefär 20 skrinlands äng på Kåsböle skog samt 1/2 tun-
lands åker i Risböle. 

N:o 3. 25/64 mantal skatte Jöns Johansson åbyggnaden är 
tarfwelig, utsädet 4 1/2 tunna och slotter af then beskaffenhet 
at en häst, 12 nöt samt 18 små kreatur framforas, börandes 
humlegård inrättas: 2 laduäng ligga på Kåsböle skogen. 

N:o 4. 17/64 mantal skatte Anders Östensson, hwarå är gil-
tig åbyggnad samt 3 1/2 tunnas utsäde och ängebärgsel för en 
häst, 12 nöt samt 18 får, börandes humlegång anläggas. 3: ne 
laduäng ligga på Kåsböle skogen 

N:o 5. 13/64 skatte, Swen Swensson, som medgafs hafwa be-
gynt med åbyggnadens förbättring, och är utsädet 2 1/2 tunna, 
blifwandes en häst, 7 nöt samt 18 små kreatur framforade, som 
ock humlegård är inrättad. 

N:o 6. 11/32 mantal skatte, Östen Swensson är til hus och 
jord i någorlunda stånd, innehållande 4 tunnors utsäde och 
ängebärgsel för en häst, 12 nöt samt 15 små kreatur jemte hum-
legård, liggande 2 laduäng på Kåsböle skogen. 

N:o 7. 11/32 mantal skatte Jon Olofsson, af enahanda be-
skaffenhet som N:o 6, men inga utbys ägor. 
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Flere hemman finnes ej under denne by, och felas icke lägen-
het til åkerjordens formerande och utwidgande om allenast på 
änges land woro tilgång, skogen och utmarken är försedd med 
timber och flere hus tarfwor samt godt mulbete men qwarnställe 
är i Risböle, warandes fiske wattnet behörigen taxerat. 

Biuröhn 
N:o 1. 1/2 mantal skatte Olof Andersson, hwarå finnes giltig 

åbyggnad, 6 t :rs utsäde och ängebärgsel för en häst, 16 nöt samt 
20 små kreatur jemte humlegård. 

N:o 2. 3/8 mantal skatte Anders Andersson, likaledes i godt 
stånd til bruk och byggnad, innehållande 4 1/2 tunnas utsäde 
och ängebärgsel för en häst, 13 nöt samt 15 små kreatur, jemte 
humlegård, liggande ett skrinlands äng på Uttersiö bys mark. 

N:o 3. 11/16 mantal skatte Erik Östensson therå är likaledes 
förswarlig åbyggnad samt 7 tunnors utsäde och födes en häst, 
20 nöt samt 24 små kreatur, som ock humlegård finnes. 

I öfrigit anmärkes thet under denne by är nödtorftig skog till 
timber, wedbrand och gärdsle fång, som ock mulbetet är godt, 
samt något tilfälle gifwes til åker- och änges lägenheternas för-
bättrande och utwidgande. Qwarnställe är i Fjälbyn men intet 
otaxerat fiskewattn finnes. 

Fiälbyn 
N:o 1. 9/32 mantal skatte och 7/64 mantal krono, bebos af 

Daniel Dafwidsson och är til hus och jord i godt stånd, inne-
hållande 4 1/2 tunnas utsäde samt slotter för en häst, 12 nöt 
och 15 små kreatur jemte humlegård, liggande 2 skrindlands 
äng på Uttersiö skogen. 

N:o 2. 3/8 mantal skatte Östen Andersson, therå finnes giltig 
åbyggnad 4 1/12 t;as utsäde och slotter för en häst, 12 nöt samt 
16 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 3. 25/64 mantal krono Anders Nilsson, hwarå finnes 
mäst nödige hus, och 3 tunnors utsäde samt slotter för en häst, 
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9 nöt jemte 12 små kreatur, warandes till fyllnadens erhållande 
af ägor för detta hemman, ref- och delnings twist emot grannar-
ne instämd, och bör åboen giöra försök med humlegårds inrätt-
ning. 

N:o 4. 1/4 mantal krono Johan Anderssons enka Anna Olofs-
dotter är therå åbo, och utsås åhrligen 3 tunnor samt födes en 
häst, 6 nöt och 10 små kreatur, warandes åbyggnaden wid thetta 
hemman i någorlunda stånd, äfwen humlegård anlagd, men 
skal hafwa brist på ängar emot skatten. 

N:o 5. 1/8 mantal skatte Lars Thomassson, med nödige hus 
är thetta hemman försedt, och besås åkren med 1 1/2 t:a, blif-
wandes en häst, 5 nöt samt 6 små kreatur framforade, som ock 
humlegård är inrättad. 

N:o 6. 9/32 mantal skatte Johan Johansson hwarwid finnes 
nödige hus samt 3 1/2 t-as utsäde, och ängebärgsell för en häst, 
10 nöt jemte 12 små kreatur, börandes med humlegårds inrätt-
ning försök giöras. 

N:o 7. 3/8 mantal skatte. Anders Johansson, har tarfwelige 
hus samt 4 1/2 t:as utsäde, och warda en häst, 12 nöt jemte 15 
små kreatur framforade, med humle gården är lika beskaffat som 
N:o 6 och på Uttersiö skogen ligger 1/2 skrinlands äng. 

N:o 8. 1/2 mantal skatte Anders Andersson, hwilket är til 
byggnad och jordebruk i någorlunda stånd, kunnandes 6 t:r 
sås, och en häst, 13 nöt samt 20 små kreatur framforas, böran-
des humlegård på försök inrättas; och ligga 2 skrinlands äng 
på Uttersiö- samt 2 dito på Önsmarks skogen. 

N:o 9. 1/2 mantal skatte Anders Jonsson hwarå förswarlige 
hus äro upsatte, och utsås åhrligen 6 1/2 tunna, kunnande af 
ängarne en häst, 15 nöt samt 20 små kreatur framforas, som ock 
humlegård är inrättad. 

N:o 10. 9/32 mantal skatte Erik Olsson är til hus och jord i 
någorlunda stånd, samt innehåller 3 1/2 tunnas utsäde och slot-
ter för en häst, 9 nöt samt 10 får, jemte humlegård, liggande ett 
skrinlands äng på Kåsböle skogen. 
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Att än widare förbättra och utwidga åkerjorden intygades i 
denne by lägenhet gifwas, men ej at upodla ängesland, warande 
skogen swag och knapt til gärdsle samt wedbrand tilräckelig, 
som ock mulbetet och klöfgången är trång, samt allenast en 
sqwalteqwarn anlagd som går höst och wår, men intet otaxerat 
fiske wattn finnes. 

Nohlbyn 
N:o 1. 1/2 mantal skatte, innehafwes af Per Anderssons enka 

hustru Dordi Larsdotter, innehållande 5 1/2 tunnas utsäde och 
slotter för en häst, 14 nöt samt 20 små kreatur, jemte humle-
gård. Af ängarne ligger ett laduäng på Gärde bys mark. 

N:o 2. 7/16 mantal krono Johan Andersson är til hus och 
jord i förswarligit stånd, och besås åkren med 5 tunnor blifwan-
des en häst, 12 nöt samt 20 små kreatur framforade: och bör 
humlegård inrättas. 

N :o 3. 1/2 mantal skatte bebos af nämdemannen Jon Nilsson 
och är med giltig åbyggnad försedt, blifwandes åkren besådd 
med 6 1/2 tunna, och födes en häst, 15 nöt samt 20 små kreatur, 
warandes humlegård anlagd och på Gärde bys mark 2 laduäng 
belägne. 

N:o 4. 3 8 mantal skatte Nils Hansson är likaledes i förswar-
ligit tilstånd, och besås åkren med 4 1/2 tunna, kunnandes en 
häst, 10 nöt samt 12 små kreatur framforas, och bör humlegård 
inrättas. Af ängarne är sex skrinlands slott på Långänget och 
2 skrindor i Mångbyn, och i Gärde ett skrinland, samt i Fjälbyn 
ett laduäng, belägne. 

N:o 5. 3 8 mantal skatte Östen Eriksson af lika wilkor som 
N:o 4, utom det at humlegård är redan anlagd, och ej flere utbys 
ägor finnas allenast 4 skrinlands äng å Gärde bys mark. 

N:o 6. 3 8 mantal skatte Anders Nilsson, äfwen lika som N:o 
5, utom thet at 7 skrinlands äng til thetta hemman ligga i Gärde. 

Flere hemman gifwes ej under denne by och är någon lägen-
het till åkerlands uptagande, men ej särdeles att för bättra ängar-
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ne; skogstilfälligheterne äro til hus behofs tarfwor någorlunda 
tilräckelige, men mulbetet swagt och klöfgången trång; En liten 
sqwalteqwarn finnes, men intet otaxerat fiske wattn. 

Blacke 
N:o 1. 1/2 mantal skatte Olof Andersson är til åbyggnaden i 

någorlunda stånd, har 5 tunnors utsäde samt slotter för en häst, 
12 nöt och 20 små kreatur, börandes humlegård inrättas. I Fiäl-
byn och Nohlbyn ligga 2 skrinlands äng på hwarthera stället, 
och 8 dito på Långänget. 

N : o 2. 11/64 skatte Per Thomasson, Byggnaden är i någor-
lunda stånd, utsädet 2 1 4 tunna samt slottern af then beskaffen-
het, at en häst, 6 nöt och 12 små kreatur framforas, börandes 
humlegård inrättas. I Nolbyn ligga 4 skrinlands äng. 

N:o 3. 3/8 mantal skatte Anders Rasmundsson, likaledes nå-
gorlunda bebyggt, försedt med 4 1/2 tunnas utsäde och änge-
bärgsel för en häst, 11 nöt samt 15 små kreatur, jämte humle-
gård, warandes 2 laduäng belägne i Fiälbyn, ett dito i Gärde 
och 1 dito på Långänget. 

N:o 4. 5/8 mantal skatte bebos af nämdemannen Nils Jönsson, 
hwarå finnes förswarlig åbyggnad 7 1/2 t :as utsäde, och änge-
bärgsell för en häst, 17 nöt samt 30 små kreatur, jemte humle-
gård, liggande på Långänget 21 skrinlands ägn, i Gärdet 3 dito 
samt i Nolbyn ett skrinlands äng och 2 skrindors Säfje skörd. 

N:o 5. 3/16 mantal skatte, hwilket Regements fältskiären H:r 
Hartman Elias Eberhardt innehafwer och är med giltig åbygg-
nad försedt, samt til utsäde och boskaps föda, lika som N:o 2 
och bör humlegård inrättas. I Gärde ligger 2 laduäng som 
lyda under detta hemman. 

Att af utmarken förbättra åker- och ängeslägenheterne gifwes 
eij särdeles tilfälle, men skogen är mäst nödtorftig, mulbetet nå-
gorlunda godt, 4 st. små sqwalteqwarnar i byn, och något fiske-
wattn taxerat. 

lOO 



Böle 
N : o 1, 27,64 mantal skatte Nils Olsson är til åbyggnad och 

åker bruk i någorlunda stånd, innehåller 5 t : rs utsäde och har 
ängebärgsel för en häst, 12 nöt samt 15 små kreatur, börandes 
humlegård inrättas; 2 laduäng ligga på Långänget, 2 dito i 
Mångbys åkren, ett dito litet i Blacke, och på Gammelbyns ägor 
2: ne gärden om ett tunnelands utsäde och 2 skrinlands äng. 

N:o 2. 5/16 mantal skatte Jacob Gabrielsson, är i godt stånd 
-til hus och jord, blifwandes åhrligen utsådt 4 1/2 tunna och fin-
nes slotter för en häst, 12 nöt samt 16 små kreatur, jemte humle-
gård, 2 laduäng äro på Långänget samt 2: ne åkergärder om 6 
skiels utsäde til sammans på Gamlebys ägor och någon slotter 
dertill. 

N : o 3. 3/8 mantal skatte innehafwes af klåckaren Anders Fell-
man och är med nödige hus försedt, samt til jordägorne i godt 
stånd, har 4 1/2 tunnas utsäde och ängar af then beskaffenhet att 
en häst, 10 nöt samt 16 små kreatur framfödas, börandes humle-
gård inrättas. 

För öfrigit anmärkes thet särdeles lägenhet ej gilfwes til ägor-
nes utwidgande, warande skogen försedd med wedbrand och 
flere smärre husbehofs tarfwor, men klöfgången och mulbetet 
trångt, samt allenast en liten sqwalteqwarn inrättad och intet 
otaxerat fiskewattn. 

Fällan 
N:o 1. 15/16 mantal skatte Hans Jonsson, hwarå finnes för-

swarlig åbyggnad, 10 tunnelands öppen åker och ängestillfällig-
heter at 2: ne hästar, 20 nöt samt 25 små kreatur wid hemmanet 
födas, warandes ock humlegård inrättad, samt 4 laduäng lig-
gande på Afwa ägor, 4 dito på Långänget, och i Gärde 4 ladu-
äng. Annars är ej särdeles lägenhet til ägornes formerande 
och utwidgande wid detta enstaka hemman, varandes skogen 
och mulbetet ringa, samt intet otaxerat fiskewattn. 
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Gammelbyn 
N:o 1. 5/16 mantal skatte, innehafwes af änkan hustru Sara 

Andersdotter, hwarå finnes nödige hus och 4 tunnors åhrligit 
utsäde, samt ängebärgsel af then beskaffenhet at en häst, 11 nöt 
och 15 små kreaur framforas, börandes med humlegårds inrätt-
ning försök giöras; Af ängerne ligga 6 skrinland i Högmark, 
i Mångbyn 6 små dito, 12 dito i Gärde by, på Långänget 3 skrin-
land, och i Fällans åker 7 skiels lands utsäde. 

N:o 2. 3/4 mantal skatte hwilket comministern Johan Mellin 
bebor och är med nödig åbyggnad försedt, innehållande 10 tun-
nors utsäde och ängebärgsel för 2 hästar, 23 nöt och 40 små 
kreatur, men ingen lägenhet til humlegårds inrättning. I Hök-
mark ligga 60 skrinlands äng och lyda under detta hemman, 
samt äro behörigen afskilde. 

Att af utmarken än widare förbättra och utwidga ägorne, gif-
wes ej lägenhet, men wäl att upodla hwad inhägnat är; ringa 
skog och swagt mulbete finnes, 2 n:e små husbehofs sqwalte-
qwarnar, men intet otaxerat fiskevattn. 

Afwan 
N:o 1. 3/4 mantal skatte bebos af länsmannen Black, och fin-

nes derwid 9 tunnors åhrligit utsäde, samt ängebärgsel för 2 
hästar, 25 nöt och 30 små kreatur, warandes ej lägenhet till 
humlegårds inrättning. I Kräkångers åkren ligga 3 laduäng ly-
dande under detta hemman, dess utom och 3 st. legder i åkren. 

N:o 2. 5/16 mantal skatte, hwilket fältwäbelen Jacob Boström 
innehafwer samt är til hus och jord i förswarligit bruk, inne-
hållande 4 tunnors utsäde och slotter för 2 hästar, 13 nöt jemte 
20 små kreatur, men lägenhet til humlegårds inrättande gifwes 
icke. I Kräkångers åkren ligger en legda om ett skiels lands 
utsäde, som under detta hemman hittils nyttiats, men Håkan Ols-
son i Kräkånger nu förmente hafwa kommit ifrån dess hemman, 
men thess utom hörer utan twist ett laduäng i Kräkånger, under 
Afwa hemmanet. 
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Tilfälle til åker och ängs lägenheternes förbättrande, i synnerhet 
de förstnämndes gifwes; skogen är ringa och mulbetet swagt, 2:ne 
helt små sqwalteqwarnar men intet otaxerat fiskewattn finnes. 

Kräkånger 
N:o 1. 13/32 mantal skatte bebos af nämdemannen Olof Pers-

son och är med giltig åbyggnad försedt, 5 tunnors utsäde samt 
änges till fälligheterne af slik beskaffenhet at 2 hästar, 15 nöt 
och 20 små kreatur framforas, som ock humlegård är inrättad. 

N : o 2. 1/2 mantal skatte Håkan Olsson hwilken tomten för 
swarligen bebyggt, och besås åkerjorden åhrligen med 6 tunnor, 
kunnande en häst, 16 nöt samt 18 små kreatur framforas, men 
humlegård ej inrättas. 

N : o 3. 19/64 manta) skatte som Hans Jacobsson bebor, och 
hwarwid är förswarlig åbyggnad samt 4 tunnors utsäde, och 
ängesbergsel för en häst, 10 nöt samt 12 små kreatur, jemte 
humlegård, liggande til thetta och hemmanet N:o 2 2:ne skrin-
lands äng, för hwarthera i Afwan. 

N:o 4. 1/2 mantal skatte Thomas Olofsson, är till åbyggna-
den i någorlunda stånd och utsädet lika som N:o 2. blifwandes 
2 hästar, 18 nöt jemte 20 små kreatur framforade, som ock hum-
legård är inrättad. 

N:o 5. 9/16 mantal skatte Anders Johansson, therwid äro för-
swarlige hus, 6 tunnors utsäde, och slotter för en häst, 17 nöt 
samt 20 små kreatur, warandes ej lägenhet til humlegårds in-
rättande. 

N:o 6. 21/64 mantal skatte Elias Olofsson, är till åbyggnaden 
i godt stånd, blifwandes åkren åhrligen besådd med 4 1/2 tunna 
och en häst, 15 nöt samt 20 små kreatur framforade, börandes 
Elias giöra försök om humlegård kan trifwas. 

N:o 7. 11/32 mantal skatte, innehafwes af Zachris Andersson 
och är med giltig åbyggnad försedd, innehållan åkren 4 1/2 t:as 
utsäde, och födes en häst, 19 nöt samt 20 små kreatur, men 
humlegård kan ej inrättas. 
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Noret 
N : o 1. 7/16 mantal skatte, Mårten Nilsson, hwarwid finnes 

tarfwelig åbyggnad, 4 1/2 tunnas utsäde, och ängebärgsel för en 
häst, 15 nöt samt 20 små kreatur, kunnandes ej humlegård in-
rättas. 

N :o 2. 7/16 mantal skatte Per Olofsson är försedt med tarf-
welige hus, och kan 4 1/2 tunna åhrligen sås, samt 12 nöt, en 
häst jemte 20 små kreatur framforas, men humlegård ej inrättas. 

N:o 3. 3/8 mantal skatte hwilket nämndemannen Olof Anders-
son innehafwer, och är til hus och jord i giltigt stånd, innehål-
lande åkren 5 tunnors utsäde nybruket inberäknat, och ängarne 
slotter för 2 hästar, 15 nöt samt 20 små kreatur, men humlegård 
kan ej inrättas. 

För öfrigit anmärkes thet Kräkångers och Norets byar hafwa 
tegskifte med hwarannan i åker och äng, äfwen samfäld skog, 
skolandes ej lägenhet wara at af utmarken upodla åker och äng, 
men så kan dock hwad inom hägnad är förbättras, skogwäxten 
är ringa, mulbetet swagt samt ej något otaxerat fiske wattn, och 
9 st. små sqwalteqwarnar finnas i desse byar, men äro ej af sär-
deles wärde. 

Hökiern 
N:o 1, 1/4 mantal krono, som Jon Nilsson åbor, och intyga-

des wara både til åbyggnad och jordbruk i någorlunda förswar-
ligit tilstånd, har 2 1/4 t: utsäde och ängebärgsel att en häst, 
7 nöt samt 10 små kreatur framforas, som ock humlegård redan 
är inrättad, liggande af ängeslägenheterne, ett laduäng i Kräk-
ånger. 

N:o 2. 1/2 mantal krono, som Gabriel Johanssons enka Anna 
Swens d:r bebor, och medgafs wara med mäst tarfwelige hus 
försedt, innehållande åkerjorden 4 1/2 hunnas utsäde, som dock 
kan formeras, och födes en häst, 12 nöt samt 12 små kreatur, 
och bör humlegård inrättas, liggande ett fäbodställe jemte 6 
skrinlands äng i Kräkånger. 
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N:o 3. 1/2 mantal skatte Nils Nilsson är til hus och jord i nå-
gorlunda godt stånd, har 6 tunnors åhrligit utsäde, samt änge-
bärgsel för en häst, 15 nöt och 20 små kreatur, som ock humle-
gård är anlagd. 

N : o 4. 7/32 mantal krono, Erik Jonsson, intygades wara bå-
de förswarligen bebyggt och brukat, innehållande 2 1/4 tunnas 
utsäde, och ängebärgsel för en häst, 10 nöt samt 10 små kreatur, 
jemte humlegård. Warandes 3 skrinlands äng och 3 skiels åker 
i Selet belägne. 

Broträsk 
N:o 1. 17/32 mantal skatte, Jon Andersson, hwarå finnes gil-

tig åbyggnad, 6 tunnors utsäde och foder för en häst, 14 nöt 
samt 20 små kreatur jemte humlegård. 

N:o 2. 3/16 mantal skatte, efter Kongl. Cammar Collegii skatte 
bref d:n 20 Junii 1749, och inlöst af Hans Andersson för 54 
dahl. 21 1/3 ./. sifwermynt, varandes tomten med försvarlig å-
byggnad försedd, och består hemmanet af 2 1/4 tunnas utsäde 
samt ängebärgsel för en häst, 8 nöt och 10 små kreatur jemte 
humlegård. 

N:o 3. 19/32 mantal skatte, Hans Hansson som har giltig å-
byggnad upsatt, och besås åkren åhrligen med 6 t:r, blifwandes 
en häst, 15 nöt samt 25 små kreatur framforade, och bör humle-
gård inrättas. 

Flere hemman finnes ej under denne by, sedan 3/16 mantal 
krono, hwilket hemman Nils Nilsson bebor, blifwit flyttjat och 
anskrifwit under N:o 1 i Webbomark, efter thet therstädes har 
alla thess ägor och bys lägenheter, men ej någon jord i Broträsk, 
utan har endast af missbruk i jordeboken kommit therunder at 
upföras. Annars är at observera thet Broträsk och Elötjerns 
byar hafwa ägor i åker och äng om hwarandra, samt ej särdeles 
lägenhet them widare än skedt är, upodla. Skogs tilfälligheter-
ne äro ock för thesse byar enahanda och finnes både timber, 
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wedbrand samt flere hustarfwor til nödtorften. 2:ne små sqwal-
teqwarnar som gå något höst och wår, äro äfwen på byaägorne, 
men intet fiskewattn otaxerat. 

Webbomarck 
N:o 1. 3/16 mantal skatte och enligit Kongl. Maij:ts och Rik-

sens Höglofl. Cammar Collegii utfärdade skatte bref d:n 20 Junii 
1749, inlöst af nu warande åbo Nils Nilsson för 47 dahl. silfwer-
mynt. Åbyggnaden ur förswarig, och jorden behörigen häfdad, 
så a t åkren åhrligen besås med 2 1/2 tunna och en häst, 8 nöt 
samt 16 små kreatur af höbärgningen kunna framforas. Humle-
gård, som brister, bö<- åboen anlägga. 

Wid Råskillnaden emellan Brände och Webbomark byar har 
detta hemman ett äng om 2 skrindors höbärgning. 

N:o 2. 5/16 mantal skatte. Åboen Johan Andersson har å 
tomten förswarligen byggt och åkerbruket så skiött at 3 1/2 t :a 
åhrligen sås och höbärgning finnes för en häst, 12 nöt samt 20 
små kreatur. Humlegård tilkommer åboen at anrätta, emedan 
lägenhet dertil gifwes. 

N:o 3. 1/2 mantal skatte Olof Olofsson den äldre är häraf in-
nehafware, hwilken har gild åbyggnad, samt utsår åhrl. 6 tun-
nor och af ängebärgselen framforar en häst, 15 nöt samt 25 små 
kreatur, warandes äfwen humlegård anlagd. 

N:o 4. 1/4 mantal krono, brukas af Anders Persson Norman, 
hwarvid finnes nödige hus och sådant jordebruk at åkren besås 
med 2 1/2 tunna åhrligen och en häst, 8 nöt samt 10 små kreatur 
framforas, humlegård bör af åboen anläggas efter lägenhet der-
til gifwes. Iband Brände bys ägor är ett äng Hiåggkiärn myran 
kallat om 3:ne små skrindor hö. Äfwen skal Klumpsiö rödningen 
som ännu ej är inhägnadt, utan oafröjd samt obrukad, lyda un-
der hemmanet. 

N:o 5. 1/4 mantal skatte, bebos af Olof Stephansson, åbygg-
naden är i någorlunda stånd, och dess åhrliga utsäde 4 tunnor 
samt höbärgning för 11 nöt, en häst och 16 små kreatur. Med 
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humlegårds anläggning skal wara giordt försök; men har för 
diupländig jordmån skull eij welat lyckas. 

N:o 6. 29/64 mantal skatte bebos af Jon Persson den äldre, 
hwilken har förswarlig åbyggnad, samt åhrligit utsäde till 5 1/2 
1: a och foder för en häst, 16 nöt jemte 25 små kreatur, waran-
des humlegård wid fäbodarne som ligga emellan Brände och 
Webbomark, och hwarom twist af förra byns åboer är wid rät-
ten anhängig giord. 

N:o 7. 15/32 mantal skatte. Per Andersson hwilken har nå-
gorlunda åbyggnad utsår åhrligen 5 1/2 tunna samt föder 16 
nöt, en häst jemte 25 st. små kreatur, och humlegård blifwer 
åboens skyldighet anrätta, efter som dertill lägenhet gifwes. 

N:o 8. 5/16 mantal krono, brukas af Nils Johansson som haf-
wer förswarlige hus å tomten samt jordebruket i det tilstånd, at 
åhrligen utsås 3 1/2 t:a och ängebärgsell finnes för en häst, 8 nöt 
samt 20 små kreatur. Humlegård antyddes åboen at anrätta. 

N : o 9. 3/8 mantal skatte. Olof Anderssons enka hustru Malin 
Persdotter, är häraf innehafware, och fordrar åbyggnaden för-
bättring. Åkren är någorlunda häfdad och öppen till 3 tunnor, 
men ängarne till en del med skog bewäxte så at deraf allenast 
bergås foder för en häst, 8 nöt och 15 små kreatur, hafwandes 
för stenbundit land humlegård ej kunnat anläggas. 

N : o 10. 7/16 mantal skatte, bebos af Anders Andersson den 
yngre, som förswarligen byggt, utsår åhrligen 3 1/2 tunna och 
har ängebärgsel för en häst, 10 nöt samt 15 små kreatur. Wa-
randes hopp at hemmanet som nu til ägorne är wanhäfdat, ge-
nom thenne åbo blifwer i bättre stånd försatt; och bör humle-
gård äfwen anläggas. 

N:o 11. 7/16 mantal skatte Anders Andersson den äldre, hwil-
ken har å tomten merendels ny och förswarlig byggnad samt 
jordebruket i godt stånd, utsår 5 tunnor åhrligen och föder en 
häst, 13 nöt samt 20 små kreatur, bör ock anrätta humlegård. 

N:o 12. 1/2 mantal skatte, Östen Andersson har ny och full-
komlig åbyggnad, utsår åhrligen 6 t :r och af ängebärgselln fö-
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der 2 hästar, 16 nöt samt 20 små kreatur. Warandes humlegård 
anlagd. 

N:o 13. 1/4 mantal skatte Jon Persson den yngre, som har 
förswarlig byggnad, och jordägorne wäl häfdade, utsår 3 tun-
nor samt föder en häst, 9 nöt och 15 små kreatur, warandes 
humlegård inrättad. 

N:o 14. 9/32 mantal skatte innehafwes af Hans Persson, som 
förswarligen byggt och häfdat hemmanet, åkren besås med 3 1/2 
tunna och hö bärgas för en häst, 11 nöt samt 12 får, hafwandes 
ock anrättat humlegård. Ett äng om 4 å 5 skrinland, som ligger 
emellan Webbomark och Wallens by samt Hans Persson innhaf-
wer, klandrades af nämdemannen Christjer Andersson i Wallen, 
med föregifwande att samma äng kommit ifrån dess hemman, 
hwilket bör på laga utförade ankomma. 

N:o 15. 21/64 mantal skatte. Åbos af Olof Östensson, som å 
tomten har nödige hus, och utsäde till 4 tunnor århl. jemte ängs 
bärgning för en häst, 12 nöt och 15 små kreatur, jemte humle-
gård. 

N:o 16. 7/16 matal skatte. Nämdeman Olof Eriksson är häraf 
innehafware, hwilken förswarligen bygdt, och besår åkren med 
5 1/2 t:a åhrligen, samt föder 2 hästar, 14 nöt och 20 st. små 
kreatur, warandes humlegård anlagd. 

N:o 17. 13/32 mantal krono. Olof Olofsson Hammare, åbvgg-
naden är til en del gammal och tarfwar således förbättring, men 
åkren wäl häfdat, och utsås 4 1/2 tunna, blifwandes af ängsberg-
ningen en häst, 9 nöt och 15 st. små kreatur framforade. Humle-
gård finnes intet, men intygades kunna anläggas, som therföre 
skie bör. 

N:o 18. 9/32 mantal skatte, bebos af Lars Jönsson, som har 
nybygd gård och besår åkren åhrl:n med 4 tunnor samt föder 
en häst, 11 nöt och 20 små kreatur, blifwandes åboen anrätta 
humlegård. 

N:o 19. 1/4 mantal skatte, Anders Persson, hwilken har efter 
intygan förswarlig åbyggnad och utsäde till 4 1/2 tunna, samt 
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föder en häst, 16 nöt och 20 små kreatur warandes ock humle-
gård anlagd. 

N:o 20. 5/16 mantal skatte, åbos af Olof Eriksson den yngre, 
som efter intygan förswarligen bebyggt, och häfdat hemmanet, 
utsår åhrligen 4 t:r och har ängebärgsell för en häst, 12 nöt 
samt 16 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 21. 21/64 mantal skatte, Olof Olofsson den yngre bebor 
detta hemman, åbyggnaden är utan bristfällan, åkren besås åhrl. 
med 5 1/2 tunna korn, och födes en häst, 20 nöt jemte 20 st. små 
kreatur, warandes humlegård anlagd. 

Flere hemman finnas ej under denne by, och är någon lägen-
het til ägornes utwidgande samt tilgång på rödningsland, sko-
gen til wedbrand och gärdsle tillräckelig, men timber brister och 
är äfwen mulbetet swagt, intet otaxerat fiskewattn, samt 3 små 
sqwalteqwarnar bå bysens ägor. 

Siljum 
N:o 1. 35/64 mantal skatte, Johan Jonsson, är til åbyggnaden 

1 förswarligit stånd, innehållande 6 1/2 t:a utsäde, och slotter 
för 2:ne hästar, 15 nöt samt 25 små kreatur. 

N:o 2. 19/64 mantal skatte Olof Andersson i godt stånd, har 
4 t:s utsäde och födes en häst, 8 nöt samt 12 små kreatur. 

N:o 3. 3/8 mantal skatte hwaraf Olof Olsson är innehafware, 
och finnes giltig åbyggnad, 5 tunnors utsäde, samt slotter för 
2 hästar, 10 nöt och 20 små kreatur. 

N :o 4. 13/32 mantal skatte, Isak Olofsson äfwen wäl bebyggt 
och brukat, af lika beskaffenhet som N:o 3. 

N:o 5. 3/16 mantal skatte, Östen Johansson, hwilket är med 
tarfweige hus försedt, 2 1/2 t:as utsäde och slotter för en häst, 
6 nöt samt 10 små kreatur. 

N :o 6. 1/2 mantal skatte g. Per Persson, som giltig åbyggnad 
upsatt och har 6 1/2 tunnas utsäde samt ängebärgsell för 2 
hästar, 15 nöt och 20 små kreatur. 

N :o 7. 9/32 mantal skatte unga Per Persson, hwarå tarfwelige 
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hus finnes, 3 1/2 tunnas utsäde, samt slotter för en häst, 10 nöt 
och 20 små kreatur. 

N :o 8. 7/32 mantal skatte Johan Larsson, är likaledes i godt 
stånd och innehåller 3 tunnors åhrligit utsäde samt slotter för 
en häst, 8 nöt jemte 20 små kreatur. 

N:o 9. 5/16 mantal skatte Lars Mårtensson är likaledes med 
nödiga hus bebyggt och innehåller 4 t : rs utsäde samt slotter för 
en häst, 10 nöt och 16 små kreatur. 

För öfrigit anmärkes thet eij flere hemman finnas under den-
ne by, warandes humlegårdar wid alla hemmanen anlagde. Sko-
gen är någorlunda tilräckelig, och idkas äfwen bräders sågande 
wid en sågqwarn. Mulbetet är ock godt, samt 3 sqwalteqwarnar 
i byn anlagde, men intet fiskewattn finnes. 

Mårtensbodan 
N:o 1. 5/16 mantal krono, Stephan Olofsson, hwarå finnes 

förswarlig åbyggnad, 1 tunnors utsäde, och ängebärgsel för en 
häst, 11 nöt samt 15 små kreatur, jemte humlegård; förmälandes 
Stephan Olsson, att ifrån dess hemman blifwit bortbytt ett äng 
Lillbiän myran benämd på Mårtenbodans mark belägen till Erik 
Israelsson i Wallen, hwilket bör af Stephan Olofsson lagl. in-
stämmas. Annars ligger 12 skrinlands äng på Webbomarkssko-
gen och någon Säfjeskiörd i Webomarks träsket. 

N :o 2. 7/16 mantal skatte, Per Nilsson, är likaledes til hus 
och jord i förswarligit stånd, innehållande 6 t :rs utsäde och 
slotter för 2 hästar, 18 nöt samt 25 små kreatur, jemte humle-
gård, liggande 4 skrinlands äng på Webbomarks skogen. 

Tillfälle til åker och ängs upodlande, gifwes wid denne by, 
och är skogen til husbehofs tarfwor tilräckelig, äfwen mulbetet 
godt, en liten sqwalteqwarn på byaägorne, men intet fiskewattn. 

Mångbyn 
N:o 1. 25/64 mantal skatte Stephan Olsson är til åbyggnaden 

i någorlunda stånd, och innehåller 4 1/2 tunnas utsäde samt slot-
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ter för en häst, 12 nöt och 15 små kreatur jemte humlegård. Wa-
randes fäbodar belägne emellan Broträsk och Bisiö byar, och 8 
laduäng i Fiällmoran på Broängets skog. 

N:o 2. 23/64 mantal skatte Johan Persson, hwarå finnes gil-
tig åbyggnad, samt 4 tunnors utsäde, och födes en häst, 10 nöt 
jemte 15 små kreatur, warandes humlegård anlagd och fäbodar 
på samma ställe som N:o 1. 

N:o 3. 1/4 mantal skatte hwilket nyssnämde Johan Persson 
innehafwer och nu begynt bebygga, warandes lägenhet till 3 
tunnors utsäde samt ängebärgsel för en häst, 8 nöt och 12 små 
kreatur, börandes humlegård inrättas. I Fiällmoran på Bro-
ängets skog ligga 3 laduäng och förmentes äfwen therstädes haf-
w a warit fäbodställe, som dock af Broängets byamän bestriddes, 
och påstods att samma fäbodställe blifwit utdömt, hwilket må 
på laga utförande ankomma. 

N:o 4. 3/8 mantal skatte Nils Olofsson therå är giltig åbygg-
nad 4 1/2 tunnas utsäde samt ängebärgsel för en häst, 15 nöt 
och 18 små kreatur jemte humlegård. I Gärde by ligga 2 små 
laduäng, och på Bräntjälen äro fäbodarne till thetta hemman. 

N:o 5. 516 mantal skatte Nils Christophersson, är til hus och 
jord i godt stånd, innehållande åkren 4 tunnors utsäde, och bär-
gas hö för en häst, 13 nöt samt 16 små kreatur, som ock humle-
gård är inrättad, 2:ne laduäng belägne i Gärde by, och fäbodar 
på samma ställe som N:o 1. 

Lägenhet til åker och ängs lägenheternes formerande och ut-
widgande af utmarken gifwes icke, så wida skogen och mul-
betet är ganska ringa, warandes en liten sqwalteqwarn i byn in-
rättad, men intet otaxerat fiskewatten finnes. 

Broänget 
N:o 1. 1/2 mantal skatte Anders Andersson är med någorlun-

da nödige hus forsedt, och består af 6 1/2 tunnas utsäde samt 
ängebärgsel för 2 hästar, 18 nöt och 20 små kreatur, warandes 
humlegård inrättad. 
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N:o 2. 9/16 mantal skatte Anders Nilsson, hwartill åbyggna-
den är i godt stånd, och besås åkren med 6 1/2 tunna, warandes 
ängarne af then beskaffenhet at en häst, 18 nöt och 30 små krea-
tur framforas. Humlegård är ock anlagd. 

Skogen til thenne by är til wedbrand och flere smärre hus tarf-
w o r tilräckelig, innehållande utmarken någorlunda godt mulbete, 
men at formera och utwidga åker samt änges lägenheterne är ej 
särdeles tilfälle, icke eller finnes fiskewattn eller qwarnställe, alle-
nast hafwa byamännen del i en sqwalteqwarn med Mångbys 
boerne. 

Giärdet 
N:o 1. 15/64 mantal skatte Anders Andersson, hwarå finnes 

tarfwelige hus, 2 1/2 tunnas utsäde och slotter för en häst, 7 nöt 
samt 10 små kreatur, jemte liten humlegård, och fäboställe på 
Wallens bys skog, samt ängar för 1/2 tunnelands skatt derstädes. 

N:o 2. 31/64 mantal skatte Erik Andersson är likaledes i godt 
stånd, har 5 1/2 t:a utsäde och ängebärgsel för en häst, 12 nöt 
samt 20 små kreatur, jemte humlegård, warandes 2 laduäng be-
lägne i Mångbyn, och et dito i Bodan samt fäboställe på Wallens 
skog. 

N:o 3. 39/64 mantal skatte, Anders Eriksson, är til åbyggna-
den i godt stånd, och har utsäde til sju tunnor åhrligen samt 
slotter för en häst, 17 nöt och 25 små kreatur, jemte humlegård. 
På Bräntjälen är fäbodställe til thetta hemman. 

N:o 4. 7/32 mantal krono, hwilket Olof Thomasson bebor, 
och är til åbyggnaden förfallit, efter intygan men jordägorne i 
någorlunda stånd, och utsås åhrligen 2 tunnor blifwandes en 
häst, 8 nöt och 10 små kreatur framforade. I Fiällmoren på 
Broängets mark äro fem skrinlands äng belägne. 

Nyttiandes Olof Thomasson nu för tiden fäbodställe i Hötjern 
hwilket dock Hötjerns byamän honom bestridde i stöd af en år 
1746 wid tinget ingången förening, som må på laga utförande 
ankomma. Och förordnades det böra 2:ne nämdemän jemte 
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häradsskrifwaren Lewin detta hemmans ägor och åbyggnad syna 
samt anmärka de bristfällen som finnas kunna, å sätt som 27 
Cap: B:B: förmäler, hwilket bör skriftel. författas och wid tinget 
upwisas. 

N:o 5. 1/2 mantal skatte Per Persson är med nödige men dock 
förbättring tarfwande hus försedt, innehållande 5 1/2 tunnas ut-
säde samt ängebärgsel för en häst, 14 nöt och 20 får, börandes 
med humlegårds inrättande försök giöras; och äro fäbodarne 
belägna på Walls skogen. 

N:o 6. 3/8 mantal krono, innehafwes af sockneskrifwaren Ja-
cob Bergstedt hwilken hemmanet nyligen i wanbrukat tilstånd 
emottagit, men kan besås tå ägorne blifwa upodlade med 4 1/4 
tunna samt en häst, 8 nöt och 10 små kreatur kunna framforas; 
warandes humlegård inrättad och fäbodarne belägne emellan 
Swarttjern och Hökmark. 

N:o 7. 1/4 mantal skatte Nils Nilsson är wäl bebyggt och 
brukats, försedt med 3 tunnors utsäde, ängebärgsell för en häst, 
8 nöt och 10 får, jemte humlegård och fäbodar på samma ställe 
som N:o 6; warandes i Bodan ett litet laduäng belägit. 

Flere hemman finnes ej under thenne by och brister lägenhet 
til åker och änges lägenheternes utwidgande så wida utmarken 
och skogen är ganska ringa och mulbetet äfwen så swagt. Haf-
wandes grannarne del i Mångbyns sqwalteqwarn men intet o-
taxerat fiskewattn. 

Selet 
N:o 1. 7/8 mantal skatte, hwilket häradsskrifwaren wälbe-

trodde Jonas Lewin bebor, och hwarå finnes behörig åbyggnad, 
samt 11 tunnelands öppen åker, och födes 2 hästar, 25 nöt jemte 
40 små kreatur, kommandes med humlegårds inrättning at för-
sök giöras. Ett äng är i Bodan om 5 skrinland som lyder un-
der detta hemman och qwarn samt qwarnställe i Bisjön. Thess-
utom lyder ock Biurö fiskare hamn, efter ett gammalt råbref af 
år 1674, under detta hemman, dock finnes therå någre jordägor; 
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låtandes Erik Östensson i Biuröhn anmäla det honom skal tilfo-
gas skada och intrång på skogen af dem som i thenne hamn 
fiska och therföre til Sels hemmanet landlega betala; kunnandes 
Erik Östensson en sådan dess klagan til behörig domstol instäm-
ma. 

N:o 2. 3/8 mantal skatte Olof Larsson är till åbyggnaden i 
någorlunda stånd, och besås åkren med 4 t. åhrligen, blifwandes 
en häst, 8 nöt och 12 små kreatur framforade, men humlegård 
kan ej trifwas. 

N:o 3. 5/16 mantal skatte Jon Nilsson, är til hus och jord i 
behörigit tilstånd, innehållande 4 tunnors utsäde samt ängebärg-
sel för en häst, 8 nöt och 10 små kreatur, men humlegård kan ej 
anläggas. 

N:o 4. 9/32 mantal skatte som capitainen h:r Johan Christo-
pher Hoffenstierna bebor och hwarvid finnes giltig åbyggnad 
samt 4 tunnors utsäde och slotter för en häst, 7 nöt jemte 8 små 
kreatur; men lägenhet til humlegårds anrättande, gifwes icke. 

N:o 5. 5/8 mantal skatte, innehafwes af gästgifwarens Peter 
Rusks änka hustru Brita Hansdotter och är med behörig åbygg-
nad försedt, innehållande 6 1/2 tunnas utsäde samt ängebärgsel 
för 3 hästar, 16 nöt och 20 små kreatur, warandes ej tillfälle til 
humlegårds inrättande. 

Flere hemman finnas icke under denne by, och ej särdeles 
lägenhet til jordägornes formerande af utmarken. Skogen är 
swag och endast med wedbrand försedd, som ock mulbetet är 
trångt, samt intet qwarnställe på bysens ägor, ej eller otaxerat 
fiskewattn. 

Willwattnet 
N:o 1. 3/8 mantal skatte, hwilket Johan Nilssons enka hustru 

Karin Anders dotter bebor, och hwarå bristfällig åbyggnad fin-
nes, 4 1/2 t :as utsäde samt ängebärgsel för en häst, 16 nöt och 
20 små kreatur, som ock humlegård är inrättad. 
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N:o 2. 31/128 mantal skatte, Nils Nilsson, hwarå finnes för-
swarlig åbyggnad, 3 t :rs utsäde, och ängebärgsell för en häst, 
14 nöt samt 20 små kreatur, jemte humlegård. 

N:o 3. 31/128 mantal skatte, Nils Håkansson, af lika beskaf-
fenhet som N:o 2. börandes humlegår inrättas. 

N :o 4. 11/64 mantal skatte Johan Jonsson, likaledes förswar-
ligen bebyggt och brukat, innehållande 3 tunnors utsäde samt 
ängebärgsell för en häst, 12 nöt och 20 får, jmete humlegård. 

N:o 5. 1/8 mantal skatte, Zachris Johansson, hwilken tomten 
förswarligen bebyggt och så häfdat ägorne att 2 1/2 t :a årligen 
sås samt en häst, 10 nöt jemte 20 små kreatur framforas, waran-
des ock humlegård inrättad. 

N:o 6. 1/8 mantal skatte bebos af Anders Larsson, och är af 
lika willkor som N:o 5. 

N:o 7. 5/64 mantal skatte Per Nilsson therå giltig åbyggnad 
2 1/2 t:as utsäde samt slotter för en häst, 14 nöt och 20 små 
kreatur, börandes humlegård inrättas. 

N :o 8. 5/64 mantal skatte Thomas Ersson af lika wilkor som 
N:o 7, utom thet at humlegård är inrättad. 

N:o 9. 1/4 mantal skatte Nils Mårtensson är likaedes i godt 
stånd har 3 1/2 t :as utsäde samt ängebärgsel för en hast, 16 nöt 
och 30 små kreatur jemte humlegård. 

N: r 10. 14 mantal skatte Olof Johansson, af enahanda wil-
kor som N:o 9. 

N:o 11. 11/64 mantal skatte Olof Hermansson, therå är giltig 
åbyggnad, 3 t. utsäde och ängebärgsel för en häst, 12 nöt samt 
20 små kreatur jemte humlegård. Inom Skelleffteå socknerå lig-
ga 3 skrinlands äng, lydande under detta hemman. 

N:o 12. 11/128 mantal skatte Nils Nilsson, är äfwen i godt 
stånd och innehåller 3 1/2 tunnas utsäde samt har ängar att en 
häst, 10 nöt och 20 små kreatur framforas. 

N:o 13. 11/128 mantal skatte, Anders Andersson, af lika be-
skaffenhet som N:o 12. Warandes ej lägenhet till humlegårds 

lOO 



wid något thera af desse hemman. Att af utmarken än widare-
förbättra och utwigda åker samt änges lägenheterne, felas ej till-
fälle. Skogen är tilräckelig och innehåller godt mulbete, intet 
otaxerat fiske wattn finnes, men 7 st. sqwalteqwarnar i byn och 
wid gårdarne, som ligga långt ifrån hwarannan afskilde. 

Lossmen 
N:o 1. Daniel Nilsson innehafwer ett oskattlagt nybygge, 

hwilket åhr 1738 blifwit uptagit, emot 25 åhrs frihet, enligit Ko-
nungens Befallningshafwandes d:n 23 maij 1740 gifne skiftelige 
tilstånd, och äro nu nödige hus upsatte, samt en tunnas öppen 
åkerjord och slotter för en häst, 5 nöt jemte sex små kreatur. 

N:o 2. Johan Olofsson, är likaledes nybygge med någre hus 
försedt, men ej mer än 2 skiels lands öppen jord, hafwandes Olof 
Johansson som detta nybygge begärt, och på en gång år 1740 
som Daniel Nilsson fådt frihet i 25 år, icke haft tilfälle nybygget 
tilträda, utan har thet warit obebodt, dock kommer Johan Olofs-
son thet nu at emottaga, warandes annars til bägge thesse ny-
byggen lika förmoner och lägenheter utsynte, hwilka ock uti 1740 
åhrs frihets bref om förmälas. 
Skogen är tilräckelig och fiskewattn finnes til husbehof samt 
nödtorftigt mulbete. 

Prästebordet 
13/16 mantal krono hwilket probsten herr Magister Mathias 

Daling innehafwer, och är til både åbyggnad och jordebruk i 
godt stånd, åkren besås med 9 tunnor åhrligen och är frost un-
derkastad, samt kan ej särdeles formeras och utwigdas, waran-
des ängarne af then beskaffenhet att 2 hästar, 20 nöt jemte 20 
små kreatur framforas. På Långänget ligger ett laduäng om 7 
skrinlands afkomst och i Gärdet 7 skrinland, en sqwalteqwarn på 
Prästebordet ägor, och dessutom i Lönbäcken ett qwarnställe, 
men fisket är ganska ringa. Skogen til wedbrand och gärdsle 
någorlunda tilräckelig och mulbetet swagt. 

lOO 



Capelians Bordet 
17/128 mantal krono nyttjas af Comministern Johan Mellin 

och är belägit ibland Prästebordets ägor samt består endast af 
6 skiels lands utsäde i linde liggande och fyra skrindors hö slät-
ter så at ägorne ej swara emot skatten och kunna följaktel. icke 
eller bebos. 

Sidst, och sedan om alt jordebruk i socknen således som före-
går , blifwit undersökt, pröwades nödigt anmärka, thet i thenne 
socken inga krono allmännings skjär wid siösidan finnas, eij eller 
någre lagl. afskilde, hwarken bya- eller allmännings skogar, un-
dantagande få ställen, hwarest byar emellan rågången kan fast-
stäld wara. Perlefiskerier äro ej bekanta icke eller gifwes maste-
trän eller witterlige mineral strek, warandes thet ock obrukeligit 
här i landet hafwa torp på ägorne. 

Mera war i denne socken eij at i akttaga, och ty slöts förrätt-
ningen. 

Sålunda wara undersökt, angifwit, intygat och faststält, betyga 

På Landshöfdinge Ämbetets På Härads Tings Rättens 
wagnar 

NILS BERGSTRÖM. 

wagnar 

OLOF ANZENIUS. 
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Har hemslöjden någon 
betydelse i vår tid? 
Föredrag vid Hembygdsföreningens 
sommarfest på Gammlia 1937. 

flv MHTTIS HÖRLÉN 

Sedan urminnes tider ha svenskarna varit ett slöjdande folk. 

Hemmens olika behov av husgeråd, redskap och kläder ha 
fordom tillverkats av de olika familjemedlemmarna, varvid smi-
de och träslöjd hört till männens arbetsuppgifter, medan textil-
tillverkningen i regel varit en kvinnornas gärning. Härvid upp-
nåddes en stor handaskicklighet, materialkännedom och i många 
fall även konstnärlighet, vilket särskilt våra folkmuseer bära vitt-
nesbörd om. 

Vid industrialismens genombrott höll allt detta på att gå för-
lorat. Den handgjorda varan ansågs för grov och simpel jäm-
förd med den lätt åtkomliga, "fina" fabriksvaran, som vid sitt 
första framträdande var allt annat än förstklassig. Folket miste 
kontakten med framställningen av materialet, känslan för kvalité 
gick förlorad och det hela resulterade i ett allmänt smakförfall, 
som vi ännu inte hunnit helt övervinna. 

I slutet av förra århundradet började emellertid såväl enskilda 
personer som myndigheterna att inse vilken oerhörd kulturell 
och ekonomisk förlust detta innebar. Då grundades Nordiska 
museet och i de flesta länen bildades hemslöjdsföreningar för 
att tillvarataga de skatter av den gamla folkkonsten, som ännu 
fanns kvar. Kurser i olika sorters slöjd anordnades ute i byg-

5 65 



derna och i hemslöjdsmagasinen försåldes slöjdalster från ortens 
befolkning. 

I början gick det sakta med återerövrandet av intresset för 
slöjd, särskilt som de gamla binäringarna, fårskötsel och lin-
odling, även hade gått starkt tillbaka, varför det i mycket var att 
börja från grunden på nytt. 

Först under de senaste åren kan man tala om ett stort allmänt 
intresse för hemslöjd. Till och med industriens folk, som helt 
varit avskurna från tillverkning av varor för eget bruk, ha bör-
jat få upp ögonen för hemslöjdens betydelse, dels som en möj-
lighet att genom eget arbete förvärva sig en trevlig och bra 
vara för hemmet, dels genom möjligheten till avspänning från 
det enformiga arbetet i en fabrik. 

Då ställer sig frågan: Flar då hemslöjden fortfarande sam-
ma betydelse som fordom? Är det inte ett konstlat intresse att 
göra propaganda för handarbetet, när även den maskingjorda 
varan numera kan tillverkas förstklassigt? 

Först och främst gäller härvidlag som i alla andra förhållan-
den: urskillning och anpassning. Ibland passar det ena, ibland 
det andra, och för många gäller "både och". 

För landsbygdens folk, särskilt jordbrukarebefolkningen, är 
det emellertid av största betydelse, att hushållets slitvaror äro av 
hög kvalité. Men, en dylik vara är alltid dyr i inköp, även om 
den i längden ställer sig billig. Därför fordras också jämförelse-
vis god tillgång på kontanter för sådana inköp. Men kontanter 
är just vad bondebefolkningen har mest ont om. Vad blir följ-
den? Jo, att fabrikernas billigaste och sämsta kvalitéer gå till 
bonde- och arbetarebefolkningen, som dock genom sitt grova 
arbete i skog och mark har mest behov av slitstarka varor. 

Här har hemslöjden en av sina betydelsefullaste uppgifter. 
Genom att själv väva tyget till kläder och linneförråd m. m. av 
produkter från den egna gården kan husmodern frambringa en 
kvalitetsvara, som kostar ytterst litet i rena penningar. Dess-
utom kan denna vara ofta tillverkas på småstunder och vid 
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sidan om skötseln av barn och hushåll, trädgårdstäppa och små-
djur. För att nu icke också nämna den trevnad, som följer med 
såväl själva arbetet som resultatet härav. Spinnrockens surr 
och vävstolens dunk ge en rytm åt tillvaron, som intet annat ar-
bete, och de präktiga mattorna på golvet, linneskåpets travar av 
handdukar och lakan m. m. tala också sitt tydliga språk och när 
den glänsande hemvävda duken bredes på bordet, då bytes var-
dagen i fest, och hemkänslan växer sig stark hos barn och ung-
dom. 

Fast hemslöjden har sin största betydelse för hemmens behov, 
har den även en annan mycket viktig uppgift för tusentals hem, 
nämligen att ge ett extra tillskott i form av biförtjänst. 

Alltsedan kvinnorna började förädla linet eller ullen till garrt 
och tyg och männen började tillverka husgeråd ha dylika föremål 
även gällt som bytes- och betalningsmedel människorna emellan. 
Redan de gamla landskapslagarna från 1100—1200-talet säga oss 
detta. Så t. ex. gällde enligt helsingelagen, lin och linnevaror 
som betalning för skatt. Upplandslagen godtog till och med lin 
såsom böter för dråp, och dalalagen stipulerar: "Viges man vid 
hustru give han 3 alnar god linnelärft". 

Särskilt i karga trakter, där det lilla jordbruket eller hantverket 
givit sin utövare en allt för knapp bärgning, har försäljning av 
slöjdalster hållit nöden borta. Detta gäller även för vår tid. I 
de trakter, där befolkningen haft någon slöjdart som biförtjänst, 
ha t. ex. de senaste krisåren gått ganska omärkligt förbi. Så har 
varit förhållandet i Dalarna, vissa trakter av Västergötland och 
Norrland m. fl. ställen. 

För att saluslöjd skall bliva lönande fordras vissa förutsätt-
ningar. Först och främst tillgång på material och goda model-
ler. Dessutom är det lämpligt, att slöjdalstren specialiserar sig 
på en viss slöjdart, för att dels kunna uppdriva sin skicklighet, 
dels ha möjlighet att leverera större partier. Ofta strandar en 
försäljning på att köparen inte kan få tillräckligt av en efterfrå-
gad vara. 
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Den viktigaste förutsättningen för att hemslöjden skall få en 
marknad är att varorna äro förstklassiga. Hemslöjdens adels-
märke är k v a l i t é . Den s.k. fuskslöjden med dåligt garn, grälla 
och oäkta färger och dåligt utförande är saluslöjdens värsta 
fiende. Sådant går till en tid, men i längden förstör den mark-
naden för både den goda och dåliga slöjden. 

En enkel handduks- eller dukväv i gott material — gärna i 
blånor, beroende på användningen — väl vävd, med rätt sked 
och slag är i grund och botten långt värdefullare än en sladdrig 
konstsilkesduk med aldrig så glansiga fransar. Likaså är ett 
enkelt rejält furubord eller en dito stol långt mera viktig såsom 
slöjdvara än en tillkrånglad sak med utskärningar och inlägg-
ningar, därför att den senare fordrar långt mera yrkeskunskap 
och konstnärlighet, om den skall bli värdefull. För övrigt röjes 
oftast mästaren i utformningen av en enkel sak. Det är inte så 
lätt att dölja fusk i den! 

För att få fram en kvalitetsvara fordras också, att man kän-
ner sitt material samt behandlar detta på sådant sätt, att materia-
lets bästa egenskaper få göra sig gällande. Så är t. ex. fort-
farande ett handspunnet garn av välskött ull eller lin fortfaran-
de det mest utsökta material för en vävnad eller ett stickat plagg. 

En annan mycket viktig sak är valet av färger. Använd aldrig 
s. k. påsfärger för hemslöjdsbruk! Växtfärgningen är ännu den 
enda form av färgning, som man själv har utsikt att lyckas med 
Var däremot inte rädd för klara och rena färger. Vi behöva fär-
gernas upplivande verkan i hemmen. De enbart mörka och 
"brunmurr iga" färgerna göra ingen människa glad. En god 
vägledning härvidlag ge de gamla ryorna och vepornas färg-
skalor, varför man inte nog kan uppmuntra till studium av dem. 

Till sist har hemslöjden även ett annat värde, som icke kan 
omsättas i reda penningar, men som dock är av allra största be-
tydelse, nämligen den arbetsglädje och tillfredsställelse, som föl-
jer med skapandet av en vacker och bra sak. För många män-
niskor betyder även sysslandet med slöjd en hjälp att glömma 
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dystra tankar och bekymmer. "I tider av själanöd vände kvin-
norna sig till vävstolen" heter det i en av Selma Lagerlöfs berät-
telser. Detsamma har sin betydelse för många. 

För folket i sin helhet har hemslöjden fortfarande sin betydel-
se både ur folkförsörjningssynpunkt samt i ideellt och kulturellt 
hänseende. 
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Om hem och bostad 
Anförande vid Hembygdsföreningens 
sommarfest på Oammlia 1937. 

flv INGEBORG WJERN BUGGE 

Det har sagts — och säkerligen med rätta — att man kan 
inte skilja hemmet från bostaden. Så nära är hemmet för 

sitt liv och arbete, sina vanor, sin vila och hela sin trivsel be-
roende av bostaden, dess planläggning, utformning och hela 
standard. 

Därför blir den möda, omsorg och kostnad vi lägga ned 
på våra bostäder inte bortkastat arbete eller dött kapital — 
under förutsättning att vi därmed verkligen förbättra bosta-
den. Men onödigt krimskrams eller oanvända utrymmen höjer 
ingen människas bostadsstandard, underlättar inte hemmets ar-
bete, ökar inte dess trevnad. Den saken kunna vi få se exempel 
på runt omkring oss i bygden. Här ligger den ena gamla vack-
ra gården intill den andra med dyrbara och missprydande tak-
uppbrytningar som störa de rena linjerna och trapptorn, som 
skymma bort den förnäma portalen. Det är inte vackert i och 
för sig, och det kan inte försvaras med att man genom de där 
trapptornen och takfönstren kunnat genomföra en välbehövlig 
bostadsförbättring. Ty verkliga förbättringar äro de inte utan 
bara dåliga lösningar av praktiska problem. En varm förstuga 
och en bekvämare vindstrappa äro värdefulla att få, men det hade 
man kunnat skaffa sig på annat sätt, som blivit både billigare 
och bättre. 

lOO 



Och den omständigheten att förstugan så ofta inte användes, 
att den dyrbara vindstrappan leder till ingenting, och att bakom 
det där fula och kostsamma vindsfönstret ligger inte något in-
rett rum, det förbättrar inte saken. Ser man riktigt ärligt på 
den sortens ombyggnad skall man finna, att trapptornet och 
frontespisen är bara tomt skryt, någonting, som är både dumt 
och tarvligt. 

Nej, ekonomisk och förnuftig modernisering av en gammal 
vacker gård skall gå till på ett helt annat sätt. Där kan t. ex. 
vara golvkallt — då får man lyfta timmerväggarna på domkraf-
ter, gjuta i grunden eller rent av göra en ny, lägga in ett bjälk-
lag med god och väl stampad fyllning. Eller det kan vara röta 
i den gamla bottensyllen — då får man lägga in en ny av friskt 
virke, som man först väl impregnerar. Det fanns en utbränd, 
vedslukande spis i det gamla huset, — men det är varken kons-
tigt eller särskilt dyrbart att mura in en modern spis, och man 
kan ändå låta den gamla vackra murade spiskupan stå kvar, 
den ger ju stil åt hela stugan. Och för den som har brunn på 
gården är det i regel heller inte oöverkomligt att föra vattnet in 
i byggnaden till en enkel, men praktiskt inredd diskbänk. Det 
kostar inte mer att dra in vatten och avlopp i en gammal gård 
än i en nybyggnad och det gör den gamla gården lika lättskött 
i många avseenden, lika modern skulle man rent av kunna säga 
som en ny byggnad. 

Däremot är det inte alls säkert att den gamla gården blir en 
bättre bostad, därför att man delar sönder de rejäla rummen 
till alkover och småutrymmen. Förtjänsten av ökat rumsantal 
kommer alldeles an på o m och h u r man begagnar sina rum. 
Om man efter en sådan ombyggnad fortsätter att egentligen bara 
bo i det uppeldade köket och kammaren, så bor man ju inte alls 
bättre sedan köket och kammaren ha blivit mindre och mörkare 
än de voro före ombyggnaden. Tvärtom, man bor avsevärt säm-
re. Om man i stället använder pengarna till att lägga in en 
värmeledning och med dess hjälp får bostaden ordentligt upp-
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värmd vintertiden, så kunde man kanske bo i flera av de rum 
man redan har. Den reparationen hade kanske inte kostat mer, 
och den hade verkligen förbättrat hemmets standard. 

Det samma gäller om nybyggnad. Det är inte bara rumsan-
talet det kommer an på. Hur många hem finns det inte här 
uppe, där man inte har bara ett utan rent av en hel rad 
av "finrum". På ett ställe t. ex. har man just fått sin nya gård 
färdig, och där stå ej mindre än två "finrum" fulla av möbler 
på avbetalning från möbelhandlarn i staden; och dessutom har 
man fyra rum som stå tomma! Familjen bor i kök och kam-
mare — och ändå beklagade de sig över att de "inte haft råd att 
skaffa sig en vattenledning". Är det inte märkvärdigt att de 
familjer på landet, som klaga värst över att de "inte ha råd" att in-
föra moderna förbättringar i sina hem, äro just desamma, som 
anse sig ha råd till alla möjliga slösaktiga och onödiga saker, 
som inte göra bostaden bättre. Men egentligen är det ju alldeles 
klart att det skall bli så: pengarna kunna inte räcka till att byg-
ga b å d e bekvämt och skrytaktigt, och när man väljer det se-
nare får man avsäga sig det förra. 

Man måste ju fördöma ett sådant sätt att bygga och bo — 
men bara fördöma lönar sig så litet. Att bo och bo väl, det 
måste vi erkänna, är ju inte någonting som flyger på en, utan det 
måste läras, det som så mycket annat. God standard och goda 
bostadsvanor måste bli rotad vana och trevnadsbehov, annars 
är det svårt att tillägna sig och behålla dem. I vår strävan efter 
att skaffa oss sådana goda bostadsvanor ha vi ett fast stöd i 
skolhemmen och arbetsstugorna, i folkhögskolor, lantmanna-
och lanthushållsskolor, som utbreda kunskap om vår bostad och 
ge goda bostadsvanor. Redan för den sakens skull borde ni 
försöka att skicka era söner och döttrar till ungdomsskolorna. 

Men det finns också ett annat slag av trångboddhet än den 
som har sin rot i lusten att hålla "fint". Detta är den nödtvung-
na trångboddheten som kommer sig av att de rum man har äro 
för få och för bristfälliga för att kunna hysa den familj som skall 
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bo i dem. Allt för länge har den trångboddheten fått fortsätta 
att göra många bostäder till hemvist för vantrevnad och hem-
sökta av mångahanda ont. Statsmakterna ställa nu stora sum-
mor till kommunernas förfogande för att avhjälpa dessa all-
varliga missförhållanden. Vi borde känna det som en gemen-
sam angelägenhet, en sak som angår oss allesamman att det 
rådes bot på trångboddheten i vårt land, och stödja den poli-
tiken. 

Men det är inte bara utrymme och hälsosamhet som fordras av 
en modern bostad. Det behövs också en effektiv teknisk utrust-
ning för att ge en bostad vad man kallar modern standard. Stan-
dardordet har använts många gånger i detta lilla anförande. 
Vad menas då med god standard i en lantbostad av idag? Det 
är en fråga, som man ständigt gör sig, när man färdas genom 
våra bygder. Att ge ett riktigt allmängiltigt svar därpå låter 
sig inte göra emedan förhållandena och förutsättningarna äro 
så alltför olika i vårt vidsträckta land. Vad som är en nästan 
självklar sak i en bygd, är en ren omöjlighet för den andra. 
Men om också inte frågan nu kan uttömmande besvaras, så följer 
därav inte att den är för tidigt väckt. Kanske skulle man kunna 
formulera svaret så, att man för att uppnå god standard måste 
i varje särskilt fall göra sitt hem så trevligt, praktiskt och till-
talande man förmår och på ett sätt som i den bygden anses klokt 
avvägt och normalt kostsamt — att man gör så gott man bara 
kan. Och när man inte kan nå upp till det normala med egna 
medel, då önska vi att det skall finnas hjälp att söka och vädja 
till. 

Men märk att "göra så gott man kan", det betyder inte att 
man låter allt bero vid det gamla och bara trampar vidare i de 
invanda hjulspåren. Utan man måste undersöka vad man verk-
ligen förmår, och sedan måste man också inrikta alla krafter på 
att utföra detta. Att göra sitt bästa, det betyder ett röjnings-
arbete för tanke och vilja, det betyder friska tag och en person-
lig insats av målmedvetet arbete. 
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Västerbottens herrgårdar 

flv BRYNOLF HELLNER 

Den gamla satsen, att herrgårdarna liksom eken icke gå norr 
om Dalälven, är en sanning med modifikation. Visserligen 

är det sant att den typiska på jordbruket baserade herrgårds-
kulturen saknas i Norrland, i varje fall då man kommer så långt 
norrut som till Västerbotten. Till rena jordbruksgårdar kan 
man icke heller räkna de under 1800-talet bildade storgårdarna, 
ty till deras uppkomst var skogens värdestegring en mycket kraf-
tigt bidragande orsak. Emellertid fanns i Norrland redan 
mycket tidigt en herremansklass, bosatt på landsbygden, nämli-
gen prästerna och i vissa delar av landet officerarna. Även om 
deras gårdar i enklare förhållanden påminna ganska mycket om 
bondgårdarna i trakten, uttrycka de i detaljer nästan alltid inne-
havarens strävan att bo ståndmässigt. Icke sällan bli de till 
förmedlare till den omgivande bondbygden av moderniteter så-
väl evad det gäller byggnaderna som hela anläggningarnas ut-
formning. 

Även bruksanläggningarna hade sin herremansklass och van-
ligen en herrgårdsmässig bebyggelse. Slutligen hade de stora 
handelspatronerna ofta lantgårdar som fingo en ståtlig herr-
gårdsbebyggelse. Ett utmärkt exempel på detta är den ännu 
fullt studerbara herrgården vid Dalkarlså. 
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Sedan en följd av år har den svenska herrgårdskulturen varit 
föremål för undersökningar från Nordiska Museet. Undersök-
ningarna, vars förnämsta uppgift varit att för framtiden bevara 
bilden av denna nu hastigt omdanade och delvis helt försvin-
nande kultur. Vid undersökningarna lägges stor vikt vid foto-
grafering och uppmätning av de gamla anläggningarna, sam-
tidigt som kortfattade beskrivningar upprättas som komplette-
ring till bilderna. 

I samarbete med Västerbottens läns hembygdsförening före-
togs en förberedande undersökning av intendenten vid Nordiska 
Museet Sigurd Wallin under hösten 1936. Som representant för 
föreningen deltog intendenten Lars Wickström. Under inne-
varande år har ett antal gårdar i Umeåtrakten uppmätts och 
fotograferats av förf. och ingeniörerna Sander Rosén och Eskil 
Gröndahl. Naturligtvis är materialet från undersökningarna 
ännu icke så färdigbearbetat att en fullständig redogörelse för 
de vunna resultaten kan meddelas, utan här kan endast med bil-
der belysas arten av den bebyggelse som i detta sammanhang 
varit föremål för undersökning. Redan 1929 ha enstaka gårdar 
i landskapet undersökts. Arbetet utfördes då på uppdrag av 
museet av nuvarande landsantikvarien i Skara Gunnar Ullenius. 
Bland de gårdar som då besöktes var Dalkarlså. Detta har sitt 
stora intresse, då man därigenom har stora möjligheter att kon-
statera med vilken beklämmande hastighet denna ytterst intres-
santa anläggning nu tillätes förfalla. 

Bild 1. 

Bland de äldsta av landskapets herrgårdar torde Böle gamla 
överstelöjtnantsboställe vara. Med sitt stora, tjärade sticktak och 
den rödfärgade panelen gör gården ett mycket ålderdomligt in-
tryck. Glädjande nog är den av nuvarande ägaren lektor An-
ders Arner i Umeå synnerligen väl underhållen. 

lOO 



Bild 1. 

Bild 13. 
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Bild 2. 

Erlandstorp, numera kallad Angården är en anläggning från 
slutet av 1700-talet, uppförd av lanträntemästaren Pehr Forsell. 
Som helhet hade den ursprungligen en herrgårdsmässig karak-
tär med huvudbyggnad och två flyglar samt mellan flyglarnas 
yttre ändar en terrass som instängde gårdsplanen. Av byggna-
derna voro flyglarna äldst, uppförda 1786. Låga, enkla hus, 
den västra var bostad och finns ännu i behåll, den östra innehöll 
ladugård och stall. Huvudbyggnaden tillkom 1791. Samtliga 
hus voro rödfärgade direkt på stockarna, ett onekligen ålderdom-
ligt drag vid denna tid. Manbyggnadens brutna tak täcktes av 
bräder på lock, flyglarna hade sticktak strukna med en bland-
ning av tjära och rödfärg. 

I det inre är Angården intressant tack vare de väl bevarade 
ursprungliga kakelugnarna, två gröna och en vit, den senare or-
nerad med landskap i färger. Även dörrar och paneler äro till 
största delen ursprungliga. 

Bild 3. 

På södra sidan om älven ligga två mindre gårdar, sinsemellan 
mycket lika och med en bestämd herrgårdsprägel. Härtill bi-
drager i första handen kanske de stora brutna taken vilka giva 
husen ett från de omgivande gårdarna avvikande utseende. Den 
östra, Tegsgården, är uppförd så sent som 1825 men måste med 
anledning av just taket sägas stå kvar i 1700-talets byggnadsstil. 

Bild 4. 

Gården i Västerteg är den andra så lik att man måste förut-
sätta att den tillkommit vid ungefär samma tid. I båda fallen 
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ligga uthusen som flyglar. Likaledes ha båda dessa gårdar 
rester av trädgårds- och parkanläggningar samt planterade 
alléer. 

Bild 5. 

Norrfors bruks manbyggnad har liksom Tegsgården och Väs-
terteg brutet tak men giver ändå med sin rad av låga vindsfön-
ster under taklisten och knutskoningens pilasterartade utform-
ning besked om att den tillkommit under empiren, den är också 
så sen som 1846. Som en slags flygel till huvudbyggnaden ligger 
ett rödfärgat boningshus från 1790-talet, senare tillbyggt på 
1800-talets förra hälft, en mycket typisk bruksgård. Den kraf-
tiga allén som för ned till gården bidrager i högsta grad till in-
trycket. 

Bild 6 och 7. 

Till samma stilgrupp som huvudbyggnaden på Norrfors hör 
den redan 1817 tillkomna manbyggnaden på Strömbäck, men det 
är icke framför allt genom detta hus, som bruket får sitt intresse 
utan genom samlingen av de från glasbruket bevarade byggna-
derna. Faktors-, sättare-, kontors- och arbetarebostäderna lig-
ga utspridda över ett relativt stort område och giva genom sin 
brist på skyddande träd ett för landskapet säreget utseende. 
Grunden till en ursprunglig huvudbyggnad finnes ännu mitt för 
uppfarten och den terrasserade trädgården med som balast trans-
porterad matjord vittnar ännu om en förgången storhet. 
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VÄSTERBOTTEN 

STRÖMBÄCK 

Beskrivning till situationsplan över Strömbäck. 

1. Orund efter gamla huvud-
byggnaden. 

2. F. d. kontorsbyggnad. 
3. Nuv. huvudbyggnaden. 
4. Uthus. 
5. D:o. 
6. Källare. 
7. Grund efter ladugårdsbygg-

nad. 
8. Ladugårdsbyggnad. 
9. Redskaps- och vagnshus. 

10. F. d. mejeri. 
11. Vedbodar m. m. 
12. F. d. Qlasmästarebostad. 
13. D:o. 

14. Grund efter kapellet. 
15. Spår av husgrund. 
16. D:o, 
17. Vedbodar m. m. 
18. Bostadshus. 
19. Bagarstuga och bost.-hus. 
20. Bostadshus. 
21. D:o. 
22. D:o. 
23. Grund efter glashytta. 
24. Smedja. 
25. Husgrund. 
26. D:o. 
27. Magasin. 
28. D:o. 
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Bild 8. 

Medan de hittills omnämnda gårdarna ännu i ett eller annat 
avseende röja 1700-talets kvarlevande smak vittna andra om 
en livaktig modernitet. Sålunda ger Baggböle huvudbyggnad 
exempel på en ovanligt stilren empirbyggnad. Ett markerat 
mittparti med fronton, halvrunda iönster och genomgående 
pilastrar samt låga vindsfönster och likaledes lågt sadeltak, äro 
alla typiska element i 1800-talets första stil. Byggnaden är nu-
mera väl underhållen men den fasta indelningen är i samband 
med byggnadens upprustning till stora delar förändrad. Spår 
av park med lusthus och kägelbana kan man ännu skönja i form 
av övervallade terrasser och fragment av timring i den branta 
sluttningen mot älven, men det har allt skövlats under tiden med 
undantag av de planterade lövträden. 

Bild 9. 

Samma andas barn i något förändrad och senare form möter 
man i den s. k. Grafströmska gården i Backen i dess tvåvåniga 
manbyggnad. Genomgående pilastrar finnas även här jämte en 
ovanligt rikt utformad taklist. I det inre är byggnaden emeller-
tid helt omändrad. 

Bild 10. 

En stor och ståtlig empirgård är den år 1850 tillkomna Åströms 
gård i Brännland. En stor gårdsplan omgives på alla sidor 
av byggnader; huvudbyggnad, andra boningshus, lusthus, bo-
dar och ladugård. Därigenom får anläggningen ett ålderdom-
ligt slutet intryck. Men manbyggnadens stil är helt tidsenlig och 
erinrar ganska mycket om den nyss nämnda gården i Backen. 
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Bild 10. 

Till gårdsanläggningens herrgårdsmässiga karaktär bidrar en 
välskött och rikt givande fruktträdgård. 

Bild 11. 

Till åldern nästan samtidig med Brännlandsgården är Dal-
kariså, ett prov på en handelsgård. Till stilen står huvudbygg-
naden mycket nära Baggböle. Uppförd 1849 ger den alltså ett 
synnerligen gott prov på empiren sådan den tar sig uttryck i 
landsbygdens förnämare anläggningar. Emellertid är det icke 
uteslutande manbyggnaden som ger Dalkarlså dess stora värde. 
Det är anläggningen som helhet med en fullständig mangård 
och ladugård samt park och trädgård. Två lusthus tillhöra, det 
man ytterst sällan finner bevarat i våra herrgårdar. Det här av-
bildade är dessutom förbundet med en vinkällare. I en av bygg-
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Bild t i . 

naderna i mangården finns den enastående och över hela landet 
välkända handelsboden. Allt detta tillsammans gör att land-
skapet här har ett kulturhistoriskt monument, icke endast av 
enastående betydelse för Västerbotten med dess relativt få min-
nesmärken, utan av ett värde för hela landet, som gör att gården 
måste betraktas som omistlig. Bilden av lusthuset är ganska be-
tecknande för gårdens nuvarande tillstånd, trots detta vill man 
hoppas att utsikterna för dess bevarande icke måste betraktas 
som hopplösa. 
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Bild 12. 

I jämförelse med dessa till det yttre herrgårdsmässiga gårdar 
skilja sig ett par av de undersökta gårdarna mindre från bebyg-
gelsen för övrigt. Den s. k. 14-knutstugan i Kåddis utmärker 
sig endast genom sin storlek. Som namnet anger har byggnaden 
icke mindre än 14 knutar. Med sin röda färg och vita knutar 
gör den långa byggnaden icke desto mindre ett ståtligt intryck 
i den för denna trakt typiska stilen med en rikedom på profile-
ringar. Så har exempelvis hörnens knutskoningar en dekorativt 
rundad form. I det inre märkas kakelugnar från 1800-talets bör-
jan och i salen en i marmorering målad tapet. Gården har tidi-
gare bebotts av en lantmätare. 

Bild 13. 

Axla kan icke sägas utmärka sig genom sin storlek men 
den lilla gården har intresse som ett gammalt löjtnantsboställe. 
Numera väcker den knappast någon uppmärksamhet, men dess 
röda färg torde i dessa trakter för ett århundrade sedan ansetts 
vara bevis på förnämitet. Dess storlek torde nog icke ens då 
varit iögonfallande. 

Kanske kan detta sägas om de flesta av dessa gårdar. Ryckta 
ur sitt sammanhang skulle de jämförda med sydligare landskaps 
stora anläggningar te sig ganska blygsamma. Som prov på 
kulturens utposter i höga norden äro de av största intresse, och 
väl värda att vårdas och bevaras. 
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Kristoffer Sjulssons minnen 
o m Vapstenslapparna I början 
av 1800-falet*) 

U p p t e c k n a d e af O. P . P E T T E R S S O N 

Inledning. 

Om de svenska lapparna är mycket skrifvet. Det torde där-
före förefalla mången, som vore det ganska öfverflödigt och 

onyttigt att egna tid och arbete på en ny beskrifning om dem. 
Men de flesta arbeten, som handla om lapparna, äro bearbet-
ningar efter ett fåtal på iakttagelser grundade källskrifter. Des-
sa källskrifter, äldre och yngre innehålla iakttagelser om lappar-
na hufvudsakligen inom Norrbottens läns lappmarker, under det 
att obetydligt är antecknadt om denna folkstam inom Västerbot-
tens lappmarker. Men då man vet, att de i denna del af landet 
hafva, mindre än annorstädes berörts af religiösa strömningar, 
har man att vänta, att här finna lemningar af uråldriga seder, 
sedvänjor och uppfattningssätt. Det torde under sådana för-
hållanden äga sitt berättigande att uppteckna och undan glöm-
skan rädda så mycket, som kan överkommas om lapparna i den-
na trakt. 

*) Föreliggande uppsats är ett kapitel ur magister O. P. Petterssons av-
handling "Kristoffer Sjulssons minnen om Vapstenslapparna i början av 
1800-talet". Avhandlingen finnes i ett handskrivet exemplar i Nordiska 
museets arkiv, vilket välvilligt ställt den till hembygdsföreningens förfo-
gande. I sin helhet är avhandlingen utarbetad i två delar på tillsammans 
266 foliosidor. Härnedan följer nu verkets inledning samt kapitlet om ren-
skötseln. 
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Det, som i denna bok berättas, är upptecknadt från folkmun-
nen och har ej underkastats jämförelse med anteckningar från an-
dra håll; ej heller har stoffet underkastats någon sofring eller 
kritisk behandling. Meningen är att åstadkomma en material-
samling och att söka så troget som möjligt i denna låta folkme-
ningen framträda. 

En väsentlig del af innehållet är mig berättadt af lappmannen 
Kristoffer Sjulsson och omfattar sådant, som han själf dels upp-
lefvat, dels hört af de gamla. Kristoffer Sjulsson växte upp in-
om Vapstenbyns område, hvarföre ock de anteckningar, som här 
meddelas i första hand äga sin giltighet om lapparna inom den-
na lappby. Med ordet lappar menar jag därför i det följande 
endast de lappar, hvilka hafva trälat fram sin lifstid såsom her-
defolk, fiskare och fattiga nybyggare inom det från odling och 
ordnadt samfundslif aflägsna område, som af ålder bildat Vap-
stens lappby. 

De lapska orden anföras så, som de uttalas i detta område.**) 

Följande sidor af folkets lif komma att i det följande afhandlas: 

l : o Huru lapparna uppfattade den trakt, i hvilken de lefde. 
2:o Om landsindelning och flyttningsvägar. 
3:o Fornminnen. 
4:o Lapparnes uppfattning af naturen. 
5:o Lappviste i Vapsttrakten. 
6:0 Om jakt och fiske. 
7:o Om lapparnes familjeförhållanden. 
8:0 Om kåtaseder och kåtaskrock. 
9:o Klädedräkt. 

10:o Bohag. 
l l : o Högtider och högtidsbruk. 
12: o Renskötseln. 

**) I originalmanuskriptet har författaren flera lapska ord, av vilka red. 
i detta sammanhang har ansett sig böra stryka en del. 
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13 :o Om huru lappen blir nybyggare. 
14: o Om förhållandet mellan nomadlappar och nybyggare. 
15:o Statistiska notiser. 
16:o Kristoffer Sjulssons biografi. 

Tärnaby den 27 mars 1905. 
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Rensköfseln 

Kapitel 12. 

Renen har alltid, så långt tillbaka i tiden som några minnen 
gå, varit lappens förnämsta egendom, nästan hans allt i 

allom. Med stolthet och kärlek betraktade lappen sin hjord, den 
månde vara stor eller liten, och hjorden var i äldre tid föremålet 
för hans noggranna tillsyn och vård i alla skiften; vid renhjor-
den hade han sina tankar fästa både dag och natt och om den 
rörde sig samtalet mest lappar emellan. Genom den noggran-
na vården vande sig djuren i hjorden att se människor bland sig 
och invid sig, hvarigenom deras skygghet mindskades, och de 
lärde sig att trygga sig till sina vårdare. Renarna blevo genom 
den noggranna tillsynen tama djur, hvilka från ungdomen van-
des till sammanhållning och ordning. Hjorden var med anled-
ning häraf lätt att styra och leda. En annan hufvudregel var, 
att hvarje renägare skulle hålla sina renar för sig själfva och 
aldrig låta dem sammanblandas med andras renar. 

En regel för renskötseln, hvilken man i äldre tid ogärna öfver-
skred, var, att hjordens ägare skulle lämpa sin vistelseort efter 
hjordens. I den trakt, där renarna för tillfället trifdes, där skulle 
ock lappen ha sin kåta. Till följd häraf flyttade man oupphör-
ligt från ställe till ställe med tältkåtan eller, om man hade näfver-
kåtor, från kåta till kåta. 

Vintertiden uppehöllo sig lapparna långt nere i landet, inom 
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de stora barrskogsområdena. På moarna där funno renarna 
renlaf i riklig mängd, hvilken de med sina vida klöfvar framkraf-
sade under snön. Och till omväxling i denna föda funno de rik-
ligt af lafvar på barrträden. Under vistelsen nere i landet bodde 
de allra flesta lappar i tältkåtor. Blott såsom ett sällsynt un-
dantag hände, att man hade näfverkåta. I nybyggarens hus 
uppehöll man sig alls icke i äldre tid. Äfven om renhjorden 
hade sitt tillhåll i närmaste granskapet af en by, så bodde hjor-
dens ägare i kåta, om han än slog upp henne strax utanför 
gärdesgården kring byns inägor. 

Vintertiden var i det stora hela en lugn tid för lappen. Hade 
renarna godt bete och snön var sådan, att djuren med lätthet 
kunde komma åt renlafven och det därtill var fredligt från vargar 
i trakten, så kunde hjorden uppehålla sig i lugn och ro inom 
samma trakt en längre tid. Lappen fick då hafva sin kåta på ett 
ställe under tiden och kunde till och med låta renarna gå veito, 
i villing, d. v. s. gå utan att vallas ett eller flera dygn. 

Men voro förhållandena i någon mån mindre tillfredsställande, 
kunde han visserligen låta hjorden gå i villing under natten, 
men då måste den tillses hvarje dag. I daggryningen drog man 
ut på skidor, tog igen renspåret på det ställe, där man senast 
hade lämnat hjorden och följde efter detta till dess att man hann 
upp densamma. När detta hade skett, gällde det att beirolet det 
vill säga, att man gick i r ing omkring hela trakten, i hvilken 
renarna hade uppehållit sig, sedan man sist var hos dem. Häri-
genom ville man utröna, huruvida någon serrane eller dåkkie, 
större eller mindre renskock, eller någon enskild ren hade skiljt 
sig från hjorden och dragit åt annat håll. Hade så inträffat, gäll-
de det att sätta efter dessa borttappade renar, och med hundens 
hjälp drifva dem åter till hjorden. När man så hade fått hjor-
den samlad, skulle man innan man lämnade den, flytta den till 
ny betesplats. 

Funnos vargar i trakten, eller var betet dåligt, måste man 
vakta hjorden både dag och natt och fick aldrig lämna den ur 
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sikte. I detta arbete deltogo familjens alla arbetsföra personer. 
I regeln vaktades hjorden af en person i sänder, men var hjorden 
stor och arbetspersonalen tillräcklig kunde två vakta samtidigt. 
Vaktombyte vid hjorden skedde morgon och kväll, om man hade 
tillräckligt arbetsfolk, i annat fall vaktade samma person från 
kväll till kväll. Denna långa vakt äfvensom allt vaktande om nät-
terna var ingen angenäm sysselsättning. Renherden måste vara 
ute i ur och skur och blott undantagsvis kunde han få blunda 
en stund under mörkaste natten, då renarna hvilade en kort 
stund. Då tände han en stockeld och lade sig invid denna på 
snön, eller ock lutade han sig intill en tam ren, när denna för 
en stund låg och idisslade. Detta sätt att hvila var omtyckt, ty 
då renen reste sig, väcktes herden och undgick därigenom miss-
ödet att försofva sig. När herden misstänkte, att vargar funnos 
i närheten, — och det måste han alltid göra, så snart de fun-
nos i trakten — måste han hålla sig vaken hela natten och ideli-
gen ropa och skria för att därigenom hålla de objudna gästerna 
på behörigt afstånd. Herden plägade ofta draga sig litet ifrån 
hjorden, och uppgifva tjut, hvilka voro förvillande lika vargens 
läten. Vargen lät ofta narra sig af dessa, så att han svarade. 
Härigenom varnades herden och äfven renhjorden, så att djuren 
höllo sig mera tätt tillsamman. Den matsäck, renherden hade 
med sig, var ej stor. I vanligaste fall bestod den af ett stycke 
torrt renkött eller en bit renost, som han bar i barmen. Säck 
bar han aldrig i renskogen. 

Synnerligen svår att utöfva var vården om renarna, då dessa 
hade svårt att komma åt tillräcklig föda. Det inträffade, då is 
bildades på marken, innan snön lade eller då snön blef så djup 
och hård, att renarna icke förmådde arbeta sig igenom till ren-
lafven. Under sådana "flenår" och vår, måste renarna oupphör-
ligt flyttas från trakt till trakt, och de voro då i hög grad benäg-
na att skingra sig. Under sådana år förgingos vanligen ett 
stort antal renar. När srtön var djup och hård måste lappen 
föra sin hjord till lämpliga grantrakter, där träden voro rika 
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på lafvar, och där fälla ett stort antal träd, på det att renarna 
skulle kunna komma åt lafven. Under sådana förhållanden var 
det ej möjligt för en eller ett par personer att hålla vård om hjor-
den, utan då måste alla arbetsföra personer deltaga i vall-
ningen samtidigt och kunde då endast under korta stunder få 
åtnjuta hvila. Sådana svåra flenår inträffa ganska ofta och när 
flera sådana inträffa efter hvarandra, bringas mången lapp-
familj i fattigdom. 

När den blida årstiden börjar gifva sig till känna genom 
mildt väder om dagarna, så att snön blir blöt och fryser 
till skare om nätterna, då börja renarna visa lust att begifva 
sig till fjällen. Nu är således tiden för flyttningen till fjällen 
inne. Egodelarna instädas då i akjorna och åkredena göras i 
ordning. Köroxarna spännas för åkdonen, och ordnas efter 
hvarandra till fahro, flyttningståg. Resan till fjällen tar sin bör-
jan. Vanligen följa lösrenarna med korrenarna. Lösrenarna 
drifvas då före, för att trampa väg för korrenarna och lassen 
Men är betet dåligt i låglandet eller föret skralt, så att färden 
med korrenarna sker sakta, låter man lösrenarna taga sin väg 
efter höglandet, under det korrenarna hålla efter sjöarna och 
vattendragen. Korrenarna anföras då af kvinnorna och någon 
enda mansperson. Man påskyndar färden så mycket som möj-
ligt. När man hade färdats natten, så fortsatte man utefter mor-
gonen så länge som snön höll sig tillfrusen. När denna var 
upptinad, slog man sig till ro för att hvila en stund. Oxarna 
spännas från och föras ett stycke inåt skogen, där man fäller laf-
rika granar för deras räkning, en eller två träd åt hvarje oxe. 
Hvilar man i närheten af ett nybygge, legar man gärna nybyg-
garne att verkställa trädfällningen. Kåta uppställes blott undan-
tagsvis. En stång reses mot en tall och i stången hänges gry-
tan och fylles med snö, hvarefter eld tändas under henne. När 
snön börjar tina till vatten, går skopan laget rundt: de sotiga 
och solbrända människorna äro först och främst i behof af att 
få släcka den brännande törsten. Har man kvar något litet 
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mjölk, blandas en tår däraf i drycken. Sedan kokar man kött 
och äter grundligt, hvarefter man lägger sig att sofva. När 
snön frampå aftonen åter börjar frysa till, är man åter på be-
nen och tåget fortsätter intill dess, att snön nästa dag blötes 
upp. Man färdas två till tre mil under dygnet, och är efter 
åtta till tio dygns färd framme vid vårvistet inom lappskattelan-
det i fjälltrakten. Under sista tiden af vistelsen nere i landet 
och under färden till fjällen har matförrådet varit litet, ty det, 
man fört med för vinterbehofvet, har börjat taga slut, men i vår-
vistet finner man ett rikligt förråd; där har man vårmaten i 
förvar. 

Voro nu de lägre fjällsluttningarna och skogslandet till någon 
del fria från snö, och bete fanns i tillräcklig mängd, fick lappen 
en tid af hvila och ro efter den ansträngande flyttningen till fjäl-
len. Visserligen måste hjorden vallas både dag och natt, men 
renarna höllo sig under denna tid lugna, så att en vaktare kun-
de hålla tillsyn öfver dem, och denne behöfde icke anstränga sig 
utan var i tillfälle att få hvila ute i marken. Men, under denna 
tid måste kalfkälfvorna hållas i en särskild hjord för sig, ty nu 
framföda de sina kalfvar. Denna hjord af kälfvor höll man i de 
vackraste och betesrikaste trakterna inom landet och undvek med 
den alla större vattendrag. Kälfvorna gingo också i största 
lugn inom ett ganska litet område. Det var af allra största vigt 
att de under denna tid funno riklig näring om de skulle kunna 
vara i stånd att nära de späda kalfvarna. Måste man under 
denna tid hålla kälfvorna i höglandet, där de funno otillräcklig 
föda, så erhöllo kalfvarna otillräcklig näring av mödrarna och 
slickade då i sig fjolårsgräs och hvarjehanda annat boss, hvar-
igenom de ådrogo sig den sjukdom, som kallas ripetjåivie, boss-
mage, af hvilken de dogo i stort antal. Dessutom är kölden än-
nu så stark och fjällvindarna så kalla, att små och svaga kalfvar 
lätt frysa ihjäl. Det var ett lifsvillkor för renhjordens vidmakt-
hållande, att kalfkälfvorna under kalfningstiden fingo vistas nere 
i skoglandet. En och annan kälfva framfödde sin kalf så tidigt, 
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att man då ännu var på flyttningsfärd. De späda kalfvarna in-
bäddades då i akjan. 

Under denna tid af året lefde man af gåstobjärko och gåsto-
melkie, kött och mjölk från förra hösten och sommaren. Men 
förrådet däraf var afpassat så, att det skulle räcka till midsom-
martiden. Från denna tid skulle enligt regeln kälfvan föda hus-
hållet. 

Under veckan före midsommar ställde man rengärden, gierte, 
där mjölkningen skulle ske, i fullgodt stånd. Hvarje renägande 
lapp har en rengärda ofta flera. Rengärdan ligger alltid på 
kort afstånd från kåtan. Hon har sin plats på en liten höjd, på 
det att marken inom gärdan skall hålla sig så torr som möjligt. 
Man väljer ock helst en plats, där ett större antal stora björkar 
växa. Gärdan är byggd af längre och kortare stänger af björk 
På lämpliga afstånd från hvarandra äro resta korta stadiga 
stänger mot hvarandra, så att de bilda klykor. I dessa äro lag-
da långa afbarkade stänger, ålk. Mot dessa sistnämnda äro dels 
på gärdans innersida, dels på yttersidan resta stänger, ej längre 
än att de nå litet ofvanför de liggande längdstängerna. Gärdan 
är försedd med två breda ingångar, valketukse, hvilka tillslutas 
medelst längdstänger och korta stänger, som resas mot längd-
stängerna. 

Renarna drifvas hem till gärdan första gången under somma-
ren på andra dagen före midsommardagen. Hjorden kommer 
utefter fjällsluttningen lik en sakta skridande ström, varsamt 
drifven af herdarna och deras medhjälpare hundarna. 

Skällorna pingla, renhonorna rossla åt sina kalfvar, hundarna 
skälla och herdarna uppgifva höga rop, dels för att mana hjorden 
framåt, dels för att gifva hundarna befallningar, huru de skola 
förhålla sig. Gång efter annan söker hjorden i sin helhet eller en 
del däraf taga en annan väg än den herdarna önska. Hundarna 
befallas då att vända den åt rätt håll igen. Dessa sätta ögon-
blickligen i väg, rusa förbi de framåttågande renarna och drifva 
den i hastig fart i rätt led. Hjorden vänder i en mjuk båglinje, 
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vidgar sig och rör sig hastigt framåt men lugnar sig snart. Äro 
hundarna för mycket ifriga i sin verksamhet, kallas de tillrätta 
medelst rop. 

När hjorden når fram till backarna närmast rengärdan och 
kåtan, stanna de främsta renarna, lyfta hufvudet och tar en öfver-
blick öfver det, de hafva framför sig. De efterföljande tränga 
fram för att taga del af orsaken till, att de första hafva stannat, 
och inom några ögonblick står hela hjorden där i en tätt sam-
manpackad frontställning. Snart är den åter i rörelse och ström-
mar in i gärdan, genom den öppning, som vettar åt det håll, 
hvarifrån hjorden har kommit. Inne i gärdan rör sig hjorden i 
hastig cirkelström. 

Alla familjens medlemmar med undantag af de minsta barnen 
äro närvarande i gärdan. Men i dag skall ingen mjölkning 
företagas. Hjorden är drifven till gärdan på det att man skall 
"knafra" kalfvarna. Detta går så till, att kalf efter kalf tages fast 
med blotta händerna, eller, om gärdan är stor och antalet renar 
litet, med kasttömmen, hvilken hvarje arbetare bär på sitt bälte. 
När den lilla kalfven är fasttagen, lägges i hans mun en omkring 
6 mm. tjock björkpinne, hvilken är tillspetsad i bägge ändarna, 
och hvilken är så lång, att den räcker ut ur munnen ett par 
centimeter åt hvarje sida. Denna pinne kallas skråvva. I dess 
båda ändar äro fästa smala snören, sammansnodda af ulltråd. 
Dessa snören äro sammanfästa med varandra medelst en yllelapp, 
hvilken ligger nedåt kalfvens nos, då kafveln är fastknuten, hvilket 
sker därigenom att snörena knytas samman uppe på nacken. Den-
na lilla munkafle hindrar kalfven att dia, dels därigenom att den 
gör honom oförmögen därtill, dels ock därigenom att kafvelns 
spetsiga ändar sticka modern i jufret, så att hon icke tillåter 
kalfven att göra försök. Äfven en del fjolårskalfvar hafva vanan 
att dia. Dessa "knafras" med större kaflar. 

Ehuru hjorden infördes på gärdan vid tiotiden på förmidda-
gen, så är det långt lidet mot aftonen, innan "knafringen" är 
fullbordad. Men när så är, släppas renarna ut genom den ut-
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gång, som vettar åt det håll, dit man önskar föra hjorden. När 
denne ser sig befriad, sätter den af i hastig fart uppåt höjderna 
till frihet i fjällen. Under det dygn, då kalfvarna äro knafrade, 
måste hjorden vårdas på ett noggrannaste sätt. Isynnerhet måste 
herdarna öfva den sorgfälligaste uppsikt öfver kalfkälfvorna, att 
ingen af dem må komma i tillfälle att smyga bort från hjorden, 
ty om så får ske, kan det hafva med sig sorgliga följder både 
för modern och hennes kalf. 

Följande dag vid tiotiden på morgonen är hjorden åter sam-
lad på gärdan och är lika orolig som under föregående dag. 
Alla familjens medlemmar hafva infunnit sig. Hundarna ligga 
bredvid mjölkkärlen utanför gärdan och hålla vakt. Inne på 
gärdan är mjölkningen i full gång. Arbetet verkställes af både 
män och kvinnor. Där går en renko, som skall mjölkas. En 
person närmar sig henne med försiktiga steg. Kasttömmen har 
han uppringlad på vänstra armen, och dess ände är stadigt virad 
omkring högra handen. Med ett vinande ljud far tömmen ge-
nom luften och dess lösa ände slår sig fast omkring renkons horn 
eller hals. Djuret gör några språng, reser sig på bakbenen och 
söker komma lös, men finner dessa försök fåfänga och låter sig 
ledas till närmaste björk, där hon bindes, eller ock fasthålles hon 
av den, som infångat henne. Genast inställer sig en annan per-
son med en nappie i händerna, hukar sig ner vid djurets sida 
och mjölkar det med högra handen. Under mjölkningen gifver 
man jufret kraftiga stötar med handen på det att mjölken skall 
afrinna lättare. Så mjölkas renko efter renko. Hvar och en 
gifver ungefär en tredjedels liter mjölk. När nappien är fylld 
bäres den försiktigt ut från gården och fylles i mjölkflaskorna, 
och när dessa äro fyllda i kittlar. Under mjölkningen har 
ganska mycket renhår fallit i mjölken, men detta anses ej 
på något sätt förorena henne. Det mesta tages bort då 
mjölken slås i flaskorna, ursuges och bortkastas. Sedan alla 
kalfkor äro mjölkade, tagas kaflarna bort utav kalfvarna, sam-
manbuntas och sammanknytas. Innan alla dessa arbeten äro ut-
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förda har oftast hela dagen gått till ända, och det kan lida 
långt frampå kvällen, innan renarna åter kunna släppas i frihet, 
ifall hjorden är stor. När allt är undanstökadt, tar man de 
tunga mjölkflaskorna på ryggen och de fulla mjölkkittlarna i hän-
derna och vandra hungriga och uttröttade till kåtan. Där tän-
des eld och en kittel såkommelkie tillredes. Ännu vanligare var, 
att man vid hemkomsten fyllde en skål med färsk mjölk och 
tillsatte litet löpe. Mjölken löpnas och blir tjock, så att den 
kan skäras med sked. Med denna delikatess stärkte man sig 
efter dagens ansträngningar. Innan man får komma till hvila, 
har i många fall den nya dagens sol börjat förgylla fjälltopparna 

De flesta renägarne verkställde mjölkning två dagar i veckan, 
men en och annan mjölkade tre gånger i veckan. Detta ansågs 
dock vara ett bevis på långt drifven snikenhet. Längre fram på 
sommaren plågas renarna mycket af renstyng och bromsar, då 
de skola mjölkas. Arbetarne äro då försedda med en handske, 
som blivit fastsatt i ändan af en käpp, med hvilken de slå ihjäl 
orostiftarne, när de sätta sig på renen. 

När det lider längre fram på sommaren och värmen är stark, 
drifvas renarna icke till gärdorna, utan mjölkas då inne i hög-
landet. Man samlar dem då på en udde i någon fjällsjö eller, 
om värmen är stark, på en snödrifva. Mjölkningen pågår ända 
till dess, att snö lägger sig i fjällen. 

All mjölk, som erhålles under försommaren, silas i vårkag-
garna, där den jäser och blir tjock och stark till smaken, 
men anses mycket välsmakande och kraftig såsom födoämne. 
Sedan kaggen är fylld, tillslutes den väl och nedsättes i jord-
källaren, där den får kvarstå till påföljande vår. Sådan mjölk 
kunde sparas två till tre år och kallades då gåstomelkie. 

Sedan en tillräcklig mängd vårmjölk är tillredd, användes den 
mjölk, som erhålles till beredande af ost. Mjölken silas genom 
en sil, hvilken till formen liknar en vattenskopa men har ett stör-
re rundt hål i bottnen. Öfver detta lägges ett silhår, genom 
hvilket mjölken får rinna. Silarna tillverkades icke af lapparna 
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själfva, utan erhöllos de från Norge. Den silade mjölken slås i 
en stor kittel och uppvärmes svagt. Genom att gång efter annan 
sticka fingret i mjölken afpassar man den lämpliga värmegraden. 
När denna är vunnen ,tillsättes löpet. Detta erhålles af renens 
löpmage. Vid slakt tillvaratagas löpmagarna, tömmas och ge-
nomstickas i öfre änden med en pinne och hängas att torka. 
När de skola användas, nedläggas de i en liten kagge och upp-
mjukas där i vatten och ostvassla. Denna vätska användes så-
som löpe. Osten upptages i ostkar, hvilka äro af två slag: deivo, 
hvilka äro flätade af tågor, och skappo, som bestå af ett trä-
verk med träbotten, genomdragen af en mängd små hål. Osten 
sammanpressas med händerna, till dess att den mesta vasslan 
har runnit ur. Det är en glädjestund för barnen, då osten tages 
ur kitteln, ty då få de komma fram med sina små ostkar för att 
få dem fyllda. Osten får stå i ostkaret en stund, innan den ut-
tages och lägges på sitie, en osthylla af ribbor öfver eldstaden 
i kåtan. Där får den ligga några dygn för att torka och rökas, 
hvarefter den förses med ostmärke och föres till visthusboden 
eller mjölkkällaren. 

Sedan osten är upptagen ur vasslan, tillsättes denna med 
färsk mjölk och får koka. Denna löpnar då samman och blir 
tjock och kallas sjorommelkie. Denna rätt ätes till kvällsmat 
hvarje dag, man har gjort ost, sommaren igenom. Blef det nå-
got öfver, sammankokades det ytterligare, fylldes på båsor och 
användes under vintern. Ostberedningen fortgick till fram emot 
höstsommaren. Efter en medelstor renhjord om 400 till 500 re-
nar erhöllos ett par till tre akjefyllor renost. Detta näringsämne 
värderades högt såsom i hög grad välsmakande och närande. 

Under sensommaren användes mjölken till smörberedning och 
till färskmjölk för vinterbehofvet. 

När mjölken skulle användas till smörberedning, lät man icke 
grädden afsöndra sig, utan man slog den färska mjölken i en 
kittel, uppvärmde den svagt och tillsatte litet löpe, så att mjölken 
gick svagt tillsammans, hvarefter man kraftigt bearbetade den 
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med ett redskap till dess att smöret urskiljde sig från kärnmjölken. 
Smöret togs upp i en skål eller kittel och ursköljdes svagt med 
vatten, hvarefter det saltades obetydligt och fylldes i blåsor ur 
renkalfvens inälfvor. Smörblåsorna upphängdes sedan i visthus-
boden. Smöret åts till kokt och torrt kött, till torrfisk och lefver. 
I öfrigt hade det ingen användning. Utaf kärnmjölken tillverka-
de man kärnmjölksost. 

Under senaste delen af sommaren fylldes all mjölken i kaggar 
för att användas såsom färskmjölk under vintern. Sedan mjölk-
ningen för sommaren är afslutad, fylles den färska mjölken ur 
kaggarna i blåsor, hvilka föras med vid flyttningen nedåt landet. 
En dryg del af denna mjölk användes för barnens behof. Mjöl-
ken åts enbart utan tillsats af annat födoämne. 

Ett arbete, som hvarje sommar måste utföras, och som tog 
mycken tid och mycken möda i anspråk, var märkningen af 
kalfvarna. Hvarje kalf skulle förses med samma öronmärke, som 
dess moder bar. Märkningen verkställdes med knifven, och 
märkena bestå af snitt, hvilka inskäras i djurens öron. Märke-
na äro af två hufvudarter: mattermerkie, stam-märken, hvilka 
äro urgamla och hafva gått i arf från släkte till släkte; och 
gerats, afbrottsmärken, hvilka uppkomma, när en del af en ren-
hjord öfvergår till ny ägare, och denne till det urspungliga mär-
ket tillsätter ett eller flera snitt, genom hvilka hans renar kunna 
särskiljas från andras. De snitt, som inskäras i öronen, hafva 
efter utseende och läget i örat olika namn. Inom Vapstlandet 
hafva följande snitt varit i bruk: nampa, örat afskuret i spetsen; 
skarja, en flik utskuren i örats spets uppifrån, så att örat har ett 
utsende, som påminner om en sax; sluptje, örat klufvet i spetsen; 
grukkie, örat först klufvet uppifrån och ena sidofliken afskuren 
vinkelrätt mot midtlinjen; sneirie, öronspetsen afskuren i sned 
riktning; betta, småflikar med raka sidor utskurna här och där 
i örats sidor; sarke, ett större snitt, utskuret i örats nedersta 
del, med ena sidolinjen tillnärmelsevis vinkelrät mot örats midt-
linje, uppifrån räknadt, och den andra sidolinjen vinkelrät mot 
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den första; gore eller vuolest, ett litet rundadt snitt i örats sidor; 
raikie, ett hål i örat. De två sistnämnda snitten voro ytterst 
sällsynta, emedan de voro otydliga. Snitten inskuros såväl i 
högra som vänstra örat. Ej alltid lyckades man gifva snittet 
dess rätta utseende ooch dess rätta plats i örat. Ett sådant mer 
eller mindre felaktigt märke kalades nipiegeje. Kristoffer Sjuls-
sons fäderneärfda märke bestod af följande snitt: i högra örat 
två betta mot hvarandra, i vänstra örat två betta på framsidan. 
Man sade om detta märke, att det var ålkiesbeljekrussit, d. v. s. 
högra örat i kors, emedan linjerna i de mot hvarandra liggande 
betta bildade ett kors. Kristoffer Sjulssons svärmoders märke 
bestod af en betta i framsidan och två i baksidan af vänstra örat 
samt en betta i högra örats baksida. 

Kristoffer Sjulsson erhöll genom lottkastning sin faders fäder-
neärfda märke, hans broder erhöll moderns fäderneärfda märke, 
men systern erhöll afbrottsmärke. Detta består först och främst 
af alla de snitt, hvilka förekomma i Kristoffer Sjulssons märke, 
och därtill såsom afbrott sluptje i högra örat. 

När kalfvar skulle märkas, dref man icke hjorden till rengär-
dan, ty vid denna handtering måste kalfvarna läggas på marken, 
och i gärdan är marken upptrampad och dyig. Helst verkstäl-
ler man märkningen på ett näs i en fjällsjö, dit hjorden blifvit 
indrifven. Innerst på näset ligga hundarna och hålla vakt, så 
att inga renar komma åt att fly rundt om. Inne i hjorden gå 
lapparne omkring med kasttömmar och taga fast kalfvarna. 
När en kalf känner sig snärjd, gör han förtvivlade försök att 
komma lös, men är snart i märkarens händer, kastas till mar-
ken och fasthålles därigenom, att märkaren ställer sig på knä 
öfver honom. Knifven ryckes ur slidan. Ett frasande ljud hö-
res, då den gör snitt genom öronbrosket. På mindre än en 
minut äro några snitt inskurna, och det lilla djuret dansar i 
frihet sin väg hän till modern, hvilken med ifriga rosslingar kal-
lar honom till sig. 

När hjorden är stor, varar märkningen lång tid av somma-
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ren. Lappen skall icke blott märka sina egna kalfvar utan ock 
de främmande kalfvar, hvilka med mödrarna hafva förvillats till 
hans hjord. 

Ej sällan händer det, att kalfvar förvilla sig från sina mödrar. 
Dessa kalfvar få icke märkas, utan skola af lapplänsmannen 
bortauktioneras, och de medel, som för dem inflyta, tillfalla den 
för hela byn gemensamma vargkassan. 

Under högsommaren är vallningen ej särdeles ansträngande, 
men den måste pågå natt och dag äfven då. När kalfvarna äro 
"knafrade" måste hjorden vårdas med största omsorg. Dess-
utom ville man högst ogärna tillåta, att hjorden finge uppe-
hålla sig i samma trakt mer än ett dygn i sänder, på det att 
marken icke skulle blifva allt för mycket upptrampad. Med an-
ledning häraf flyttade man hjorden dygn efter dygn till nya om-
råden, och lät den komma åter till en förut afbetad trakt först 
efter flera dygn. Icke heller ville man låta djuren packa sig 
alltför tätt tillsamman, och framför allt sökte man undvika, att 
låta hjorden springa öfver de vackra, gräsrika slätterna och 
fjällsidorna — allt för att hålla betet vid makt. Dessutom kun-
de man aldrig känna sig säker, att icke arffienden, vargen, skulle 
göra påhälsning. Huru man än vakade öfver hjorden, kunde 
man likväl ej förhindra, att enstaka renar eller större och min-
dre skockar förvillade sig från hjorden och blandades med an-
dras renar. Mycken tid åtgick för resor till andra lappars hjor-
dar, hvilka företogos i ändamål att undersöka, huruvida några 
af ens renar hade kommit till dessa. Hade så inträffat, utsam-
kades dessa renar och återfördes med stort besvär till ägarens 
hjord. 

När man sommartiden skulle flytta från en näfverkåta till en 
annan, eller när man skulle draga inåt fjällen för att bo i tält-
kåta, förde man de förnödenheter man hade behof af på kör-
oxarna. Klöfjesadeln består af två mer än fingertjocka ringar af 
hägg eller ene. De äro så vida, att de betäcka renens sidor. Två 
sådana ringar sammanfästes vid hvarandra på sådant sätt, att de 
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sammanböjda käpparnas ändar bilda kors, när r ingarna läggas 
på renen. Dessa ringar sammanhållas nedtill medelst en rem, 
tagen under renens buk och stödjas af en annan rem omkring 
djurets bakkropp. En och annan använde klöfjesadlar af böjda 
björkbräder. Det, som skall klöfjas, inlägges i klöfjekorgar, gisa. 
Dessa bestå af vida aflånga veck af tunna björkbräder, samman-
sydda med tågor. Bottnen bildas af i kors öfver hvarandra 
dragna vidjor, öfver hvilka läggas näfrar. I korgens öfre kant 
äro fästa en rad skinnmärlor, genom hvilka de remmar dragas, 
hvarmed man binder fast det, som blifvit lagdt i korgen. I nedre 
kantens långsida är en stark skinnmärla fäst. Två sådana kor-
gar hängas mot hvarandra på renen och fästas därigenom att 
skinnmärlorna hakas fast på de uppstående ändarna af klöfje-
ringarna. Renarna ordnas i rader genom att fästas efter hvar-
andra. Äro klöfjerenarna många, måste de ordnas i flera rader. 
Den sista renen i raden bär inga gisa, utan han drager kåta-
stänger, hvilka äro omedelbart fästa vid klöfjeringen och släpa 
efter marken på båda sidorna om renen. Hvarje ren bär en bör-
da om 40 till 50 kg. Vid en sommarflyttning bära ej blott re-
narna utan ock lapparna tunga bördor. Husmodern bär sitt li 11-
barn i kårkem och därjämte en tung säck. 

Vid en flyttning under sommaren måste man ofta färdas öfver 
större vattendrag, älfvar eller stora fjällbäckar. Renarna vilja 
blott ogärna gifva sig ut i vattnet, när detta är bredt och stridt. 
Hjorden drifves med hundarnas hjälp till stranden, men där stäl-
la sig djuren orörliga. Man tager fast en ren och leder ut ho-
nom ett stycke i älfven, men de andra följa ej efter. När renen 
känner sig lös, rusar han tillbaka mot land. Hela hjorden ru-
sar åstad såsom drifven af ett väderil inåt landet. Lappar och 
hundar rusa efter för att hinna förbi de flyende och förmå dem 
att vända. Detta lyckas. Åter leder man ut skällrenen i ström-
men, andra renar puffas i vattnet och nu gifva de sig af i en tät, 
myllrande massa. Den starka strömmen drager dem nedåt. 
De små kalfvarna ryckas från sina mödrar och följa med ström-
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men långa sträckor. En och annan af dem tröttna och dragas 
ned i forsen. 

Efter renarna följa lapparna. De stödja sig med gångstafvar-
na, under det de sakta arbeta sig fram genom det iskalla vatt-
net, som ofta når dem under armarna. Ofta bära de fullväxta ett 
barn på axlarna. 

Sommarkåtan slås upp i en vacker, grön fjälldal, men där fin-
ner man ej annat bränsle än små videbuskar, kråkris och en och 
annan liten lund av ene. 

Omkring fjorton dagar före mikaeli vidtog gaskem, under 
hvilken fyra- och femårsoxarna skulle kastreras. Detta arbete 
verkställdes alltid i kåtans närhet, dit hjorden framfördes. Nu 
hade man att handskas med de stora och starka, ej sällan folk-
ilskna renoxarna. Det var ett arbete, som kunde utföras af en-
dast handfasta karlar. Sedan oxen var fasttagen med kasttöm-
mens hjälp, fattade man honom i hornen och vräkte honom till 
marken samt höll honom i liggande ställning genom att böja 
hufvudet starkt bakåt och trycka ned hornen mot marken. En 
lade sig invid djuret och tuggade sönder det, som skulle öde-
läggas, samt gnuggade sönder det ytterligare mellan fingrarna. 
Detta var ett svårt och ansträngande arbete, som varade ett par 
veckor, då hjorden var stor. 

Samtidigt med kastreringen verkställdes nalam, hornaftag-
ningen. I äldre tid verkställdes denna alltid med yxa. Oxen 
fördes intill ett större träd, vid hvilket hornet fastsurrades sta-
digt, på det man skulle kunna hugga af det, utan att på något 
sätt skada djuret. I senare tid verkställes denna operation alltid 
med hornsåg, då det icke är nödigt att binda fast hornen. De af-
sågade hornen lades samman i stora högar och fingo ligga, tills 
dess de förmultnade. 

Under höstsommaren har lappen en svår tid. Vargar och 
äfven björnar anfalla då gärna hans hjord. Denna måste val-
las på det noggrannaste natt och dag och får icke ens för en 
kort stund lämnas ur sikte. Snöslask och snöyra råda ofta det 
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ena dygnet efter det andra, och becksvart mörker råder. Ren-
herden måste vara iförd sina varmaste sommarkläder och dess-
utom insvepa sig i en renhud med hårsidan inåt. Natten igenom 
måste han hålla sig i rörelse samt ropa och skria för att hålla 
rofdjuren på afstånd. Blott för någon kortare stund kan han 
söka sig lä mot de rasande stormarna bakom en sten eller i 
en bergklyfta. Under dessa höstnätter sväfvar olyckans ande 
mången gång öfver hjorden. Trots vallarens aktsamhet smy-
ger sig en flock vargar fram och går till anfall. Renarna rusa 
bort i vild förvirring. Herdens förtviflade rop och hastiga lopp 
tjäna till intet. En del af hjorden blir vargarnas byte, en del 
störtar utför branter och dödas, och den återstående delen för-
skingras så, att det fordras dagars och veckors flitigt arbete, 
innan man åter får den samlad. 

Så länge renkorna mjölkade, lefde man hufvudsakligen af 
mjölkmat och hade ej behof af kött. Blott undantagsvis slakta-
de man en eller annan ren under sommaren. Men i senare 
hälften af september och början af oktober slaktade man så 
mycket, att man hade kött för den närmaste framtiden. Men den 
stora höstslakten, då giranestie, vårmaten skulle tillredas, verk-
ställdes först sedan man hade flyttat ned till höstlägret. Denna 
storslakt företogs sedan väderleken blifvit kall, vanligen i början 
af november. Endast de största och fetaste oxarna samt sådana 
renar, hvilka ej ansågos fullt friska, slaktades. Dompa-Klemma 
plägade slakta 15 till 20 renar till vårnäst. Eljest rättade man 
sig efter hushållets storlek vid bestämmande af antalet slaktdjur. 
I medeltal torde man hafva slaktat åtta till tio. 

Slakten verkställdes med hvarje djur af en person och på det 
sätt, att han gaf djuret ett knifstyng i halsgropen, och ett i hjär-
tat. När lifvet hade flytt, uppskars halsens framsida och köttet 
upprefs med blotta fingrarna, så att man kunde komma åt mat-
strupen. Längst uppe vid underkäken lät man kött och hinnor 
sitta kvar, hvarefter man skar af matstrupen så högt upp, som 
man kunde komma åt och slog en knut på den. Det kvarlämna-
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de köttet hindrade knuten att glida upp. Bukhuden uppskars 
från bröstgropen till tarmöppningen med två jämnlöpande snitt 
på ungefär fyra centimeters afstånd från hvarandra, hvarvid 
tarmöppningen kringskars, så att den bildade ögla i remmens 
ena ände. Denna rem användes i skidor och körredskap såsom 
bindsle. Renhuden uppskars med längdsnitt och på frambenen 
skars rundsnittet så, att hårvirfveln, tjålma, på bogen kom inom 
bällingen eller renhuden, men på bakbenen skars detta snitt en 
handslängd ofvan leden. Vidare skars ett snitt omkring halsen 
och hufvudet så, att öronen komma att höra till kroppshuden. 
Att uppskära dessa snitt var ett arbete, som måste utföras väl, 
om huden och bällingarna skulle erhålla den rätta formen. Alla 
snitten skuros ej med ens. Sedan längdsnitten i bukhuden voro 
skurna, afdrogs remmen mellan dem, hvarefter bukhålan öppna-
des så att inälfvorna kunde uttagas. Sedan detta hade skett, upp-
skuros de öfriga snitten. När inälfvorna äro uttagna, flår man af 
huden, hvilket sker på det sätt, att den med knytnäfven löspräs-
sas från köttet, nåhvestet. Endast i bringan användes knif. På 
hufvudet och benen får huden tills vidare sitta kvar. Bröst-
hålan öppnas därnäst därigenom, att man skär af brosket på 
bröstbenets båda sidor och tar bort detta. I bröstkaviteten har 
all bloden samlat sig och den består af sammanlöpt tjockblod 
och tunnblod. All bloden öses i en kittel, där den får stå en 
stund, på det att tjockblod och tunnblod må ytterligare skilja 
sig från hvarandra. Hvardera blodsorten öses sedan hvar för 
sig i blåsor, hvilka inläggas med köttet och upphängas om våren 
att torka i luften, då bloden öfvergår till torrblod. En del af 
tunnbloden användes färsk till korf, gorva. Till korfskinn an-
vände man renens tjocktarm eller ock delar af våmmen, hvilka 
syddes samman. Tunnbloden uppblandades med fett, och hade 
man mjöl, invispades däraf något litet. I brist därpå malde 
man sönder islandslaf till mjöl och inblandade litet af detta. 
Blodkorfven förtärdes färsk och användes endast under slakte-
tiden samt räknades såsom en stor läckerhet. 
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Kroppen styckas i halsstycke, ryggstycke, sida, erteke, bog, tjå-
mete och stek. Köttet lägges för tillfället i boden, men föres sedan 
till köttkällaren, där det lägges samman, helst med snö mellan 
hvarfven, men utan salt. Där får det ligga till våren, då det tages 
upp, sönderfläkas och hänges i suengjåre för att torka i luften. 

Fettet tillvaratogs på det noggrannaste och inlades i blåsor. 
Dessa hängdes i kåtan att torka och upphängdes sedan i visthus-
boden. Från feta renkroppar lösknådades späcket i långa, smala 
stycken, hvilka sammanfästades i par eller i knippen, hvilka upp-
hängdes att torka i kåtan. 

Magsäckarna tömdes och sköljdes men skållades icke, vändes 
afviga, uppblåstes och användes såsom förvaringskärl för blod, 
mjölk och fett. Löpmagen tillvaratogs för löpets skull och tor-
kades. Den feta tarmen sammanflätades och torkades. Hjärtat 
och lefvern kokades färska och åtos till märg och smör. Hjär-
nan blandades i tjockblod och användes till föda åt hundarna. 
Sedan mjöl kom mera allmänt i bruk, användes hjärnan jämte 
blod och fett till palt, gropp. Lungan och luftstrupen hängdes 
ute och åts stundom, sedan den blifvit gammal. Eljest räkna-
des dessa höra till hundmaten. Alla senor, utom de s. k. knut-
senorna, tillvaratogos. Man drog ut dem ur köttet men lät all-
tid ett stycke kött blifva kvarsittande vid senans ena ände, så att 
den, som snodde senan till snören, skulle hafva något godt att 
bita på. Alla senorna ur en ren fästes samman i en bunt, s. k. 
sengång. Sedan kroppens alla delar blifvit tillvaratagna, flådde 
man huden af hufvudet och benen. Ben- och hufvudköttet åts 
färskt. Detta jämte ryggkött, inälfvor och märgben kokades 
tillsammans och åts utan åtskillnad. Endast märgbenen värde-
rades något mera än det öfriga köttet. 

När köttet var undanstökadt, skulle hudarna behandlas. Den-
na behandling hade först och främst till ändamål, att få hudarna 
väl utsträckta och fria från veck och skrynklor samt väl torra. 
När huden skall utsträckas eller spitas har man till hands ett 
stort antal afbarkade torra björkkäppar, i längd afpassa-
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de efter hudens bredd på olika ställen. I båda ändarna af en så-
dan käpp är ett hak inskuret, och utanför detta slutas den med 
en liten spets. Först sättes en sådan käpp i halsändan af huden, 
hvilket sker så, att ett hål stickes i hvardera kanten af huden, 
hvarefter käppens spets stickes in i hålet, då haket griper fast. 
Därefter utspännes huden, och käppens andra ände infästes i 
hålet uti hudens andra kant. Denna första käpp fastsys ytter-
ligare med vidjor. Sedan infästas käpp efter käpp med korta 
mellanrum öfver hela halsdelen af huden. Längst bak uti huden 
infästes och fastsys en lång käpp på samma sätt, såsom det har 
skett med första käppen, i halsänden. Nu lägger man en grof 
och lång stång längsefter på hudens midt, och fäster dess lill-
ände stadigt med vidjor vid den första käppen i halsänden, hvar-
efter huden utspännes i längden och käppen längst bak i huden 
fästes stadigt vid stången medelst vidjor. Sedan insättas tvär-
käpparna öfver det återstående af huden. Stången är något läng-
re än huden. Sedan huden är spitad, uppreses hon stående på 
stången mot ett träd eller mot kåtaväggen för att torkas väl. Att 
på detta sätt utspänna en hud kallas tsakket eller spanestet. 

Hufvudhuden spitades på samma sätt med små käppar och 
utan stång. 

Bällingarna spitade man genom att fästa hyfvelspånor tätt in-
vid hvarandra tvärs öfver dem på köttsidan, hvarvid dessa klib-
bade fast och höllo bällingen utspänd under det han torkade. 
Detta kallades spanestet. 

Sedan slakten hade blifvit undanstökad, var tiden inne att be-
reda sig för flyttningen nedåt landet. Innan denna kunde före-
tagas, måste en del arbeten uträttas. Vinterredskapen, som för 
sommaren varit instädad i luopte skulle framtagas, öfverses och 
repareras. Körredskapen skulle lagas, smörjas och till en del 
göras å nyo. Husmodern är dag efter dag från morgon till kväll 
ifrigt sysselsatt med att sy och förbättra seldon och annat och att 
smörja allt utaf läder och skinn. Vanligen måste hon ock hålla 
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pigan hemma till sin hjälp. Men under denna brådska får ren-
skötseln icke i minsta mån förbises. 

Var nu redskapen iordningställd, så hade man att inlägga i 
akjorna och inbinda allt det, man behöfde taga med i husgeråds-
saker, kläder och matförråd af mjölk, ost, smör, torrfisk och 
gompo. 

Så randas den dag, då färden skall taga sin början. Barn 
och alldeles orkeslösa personer sättas i akjor, ombäddas och 
bindas fast. Hela hjorden är drifven fram till kåtan. Köroxarna 
spännas för; en för hvarje akja. Likasom vid resan till fjällen 
ordnas köroxarna i ra l efter hvarandra till en rajro på det sätt, 
att den efterföljande fästes uti den föregåendes akja. Den oxe, 
som går främst i rajron är väl tam, så att han är lätt att leda. 
När akjorna äro många, uppdelas tåget uti flera rajro, hvar och 
en anförd af en person, som leder den främsta oxen. Hvarje 
ra j ro utom den sista slutar med en otam oxe, kallad tjånotek. 
Denna skall, genom det motstånd han gör, hålla tillbaka, när 
ra j rons väg leder utför backar och bergsluttningar, och på sam-
ma gång vinner man den fördelen, att han tämjes. I sista rajron 
kan man icke fästa någon tjånotek, emedan sista akjan i denna 
är tjelka, i hvilken stängerna till tältkåtan äro lagda och dessa 
under färden slängas åt ömse sidor. Hela raden af rajro och lös-
renar är buförningen, såsom nybyggarna säga. 

Tåget sätter sig i rörelse. Lösrenarna myllra fram i en run-
dad massa eller, om snön är djup, i en lång rad. Framför lös-
renarna går husfadern på skidor och lockar sin hjord med att 
ropa gokk, gokk, go. Den sista locktonen är långt utdragen. 
I husfaderns skidspår klifver en af de mest tama renarna och i 
eller bredvid denna ledares spår tåga de öfriga. Men i hjorden 
finnas ock renar, som gärna vilja stanna efter de öfriga, eller 
ostyriga djur, hvilka rusa bort ur hjorden, lockande andra med 
sig. Dessa måste påskyndas och hållas i hjorden af de lappar, 
som på skidor sväfva omkring än efter hjorden än vid dess sidor, 
och af dess medhjälpare, hundarna. 
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Lösrenarna lämna efter sig en bred, väl tilltrampad väg. På 
denna följer korrenarna i omedelbar närhet efter lösrenarna. 
Husmodern leder den främsta rajron, halfvuxna och andra min-
dre starka personer leda de följande. De tama oxarna gå i 
god ordning, när intet ovanligt i vägens närhet skrämmer dem 
att rusa åt sidan eller framåt, men den otämjda renen i ra jrons 
sista akja för oväsen: än rusar han till höger, än till vänster och 
rycker akjan tvärs öfver vägen eller förmår henne att vältra om-
kull, än lägger han sig på frambenen, än reser han hornen rätt 
fram, hvälfver ögonen och spjärnar emot af alla krafter. 

När buförningen går fram genom skogen, myllrar det af djur 
mellan träd och buskar, stenar och stubbar och den långa raden 
af akjerenar slingrar fram i bukter och svängningar. Husfadern 
lockar, så att det genljuder i bergen, skällorna pingla enformigt, 
hundarna skälla, lapparna ropa och skria än åt renarna, än åt 
hundarna, skrällande ljud höras, då man lyfter upp skidan med 
foten och slår af den snön, och från hundradetal klöfvar höres 
det egendomliga knäppande ljudet, letsa, blandadt med djurens 
rosslingar. Det är friskt lif och liflig rörelse i den eljest så 
tysta och enformiga skogen. Är det en riktigt kall dag, är tåget 
insvept i en dimma, bildad af de många djurens utandningar. 
Så fortgår färden utan afbrott öfver bergsluttningar och dalar, 
myrar och sjöar till dess mörkret gör det omöjligt att fortsätta 
vidare. Då stannar hjorden. De djur, som äro efter tränga 
fram, och hela hjorden står där sammanpackad i en stor rundel. 
Köroxarna frånspännas i hast och ett par personer föra hjorden 
i godt bete. Snö undanskottas, tältstängerna tagas från tjelka 
och resas, tältduken spännes upp. Litet björkris lägges i tältet, 
men eljest utbredes granris, hvarpå långhåriga renhudar bredas. 
Eld upptändes och en kittel med snö hänges öfver elden. Snart 
sitta familjens medlemmar samlade omkring den värmande bra-
san och den kokande köttgrytan. 

Äro flera flyttningståg samtidigt på samma väg, får man upp-
bjuda all kraft för att kunna undvika, att ej hjordarna samman-
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blandas med hvarandra. Den, som är före, får skynda på med 
längre dagsresor, den, som kommer efter, får afkorta dem. Men 
hviloplatsen för natten kan tagas endast där, hvarest det finnes 
godt bete, och om dessa ställen vid flyttningsvägen har hvarje 
renägare på förhand god kännedom. Flyttningsfärden fortsätter 
dag efter dag, till dess man kommer till en betesrik trakt nere i 
landet. 

De åkdon, som lapparna använda, äro med afseende på ända-
mål och utseende af fyra slag: låkkäke, kerets, tjelka och deltak. 
Alla dessa slag af akjor äro hvarandra lika däruti, att de hafva 
likhet med små jullar med starkt uppstående sidor och tvär bak-
stäf, hvilken ofvanför akjan går upp i en rundel. Under akjan 
äro två långa medar anbrakta. Den är sammansatt af smala 
bräder, hvilka framtill äro sammanböjda till en spetsig stäf. 
Bräderna stödjas af spant, hvilka äro anbrakta inuti akjan 
Medarna äro af hård tjärig furu. I den gamla tiden var akjan 
sammanfogad medelst träpluggar. 

Den akja, som kallas låkkäke, är försedd med ett hvälfdt däck af 
trä. På midten af detta är ett fyrkantigt lock, fäst på gångjärn, 
och försedt med en låsvidja. I dessa akjor förvaras de mest 
värdefulla och ömtåliga sakerna. 

Keretsen är den egentliga lastsläden. Den är öppen i hela sin 
längd och i kanten försedd med orgor af sammantvinnade rem-
mar, genom hvilka remmar dragas, när man binder öfver akjan, 
sedan en eller flera renhudar blifvit lagda såsom däck öfver det, 
som förvaras i den. 

Tjelka liknar keretsen men saknar bakbalk. 
Deltak är högtidssläden, i hvilken man åker till marknads och 

till kyrkan. Denna akja är öfver främre hälften täckt medelst ett 
hvälfdt däck af korthårigt renskinn. Däcket fortsättes med en 
suflett af beredt skinn eller tyg. Kanterna af däcket och sufletten 
voro rikt prydda med tofsar. Redan i Kristoffer Sjulssons ung-
dom var detta åkdon sällsynt bland lapparna i Vapsten. Den 
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sista, som bestod sig ett sådant, var den ofta nämnda Ol. Sjuls-
son i Löffjäll. 

Seltyget är sammansatt uteslutande af skinn och remmar eller 
snodder af remmar. Lokorna motsvaras utaf en lång, armtjock 
rulle af kalfskinn, inuti buntad med garn ur gamla nät. Den 
slutar i hvardera änden med en puta af barkadt stadigt skinn. 
Uti skinnrullens söm äro infästa tofsar af rödt och blått kläde. 
Rullen lägges omkring renens hals, så att putorna i dess ändar 
kunna läggas mot hvarandra framför bogarna, därvid de sam-
manhållas intill hvarandra med dragremmen, hvilken medelst en 
rännlycka är slagen omkring putorna. Dragremmen fortsätter 
från putorna under renens buk till akjan, där dess med en lycka 
försedda ände är instucken uti en stadig märla af läder i akjan 
och fasthålles där af en selpinne utaf trä eller horn. Blott när 
akjan hade liten tyngd, kunde man fästa på detta sätt. När renen 
skulle draga tungt lass, lades den så, att den ena putan kom 
framom, den andra bakom bogarna och sammanfästes mellan 
dessa. På renens bringa sammanknytas två remmar, hvilka äro 
fästa en i hvardera hälften af lokringen. Från lokringen leder 
en kort, bred rem efter renens manke. Denna är fäst uti en an-
nan längre rem, hvilken med sina hälfter ligger ner öfver renens 
sidor och sammanknytas under renens buk. Denna rem har til! 
ändamål att hindra lokvingen från att glida fram på renens hals. 
Grimman består af en bred ring, sammanflätad af sensnören. Den 
är af två fingers bredd och smyckad med tofsar af korta tygrem-
sor, röda och blå till färgen. Denna r ing ligger öfver djurets pan-
na, och uppbäres af två sammanflätade snören af skinn, hvilka 
sammanknytas uppe på renens nacke och sluta med tofsar. Un-
der käken är i grimringen fäst en lång, smal rem, hvars ena del 
tjänar såsom ledrem, och hvars andra längre del ligger öfver 
renens kropp och öfver akjan, i hvars bakbalk den är fastknuten. 
I remmens återstående ände är nästa rens ledrem fastknuten. När 
man åker i deltak ligger denna långa rem lös och användes då 
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såsom töm, hvilken efter behof kastades på ömse sidor om renens 
kropp. 

Vid marknadsresor buro renarna små bjällror, fästade vid ett 
med klädestofsar smyckadt band, som fästades öfver manken. 
Körkarlen hade då i handen skåraglakka, en staf, i hvilken var 
fäst en lång järnmärla. I märlan voro fästa många små ringar, 
hvilka kunde röra sig mot hvarandra, när man skakade stafven. 
Denna användes såsom ett slags piska, därigenom att den skaka-
des öfver renen, så att att det skramlade i ringarna, då renen 
skrämdes af ljudet. 

Innan detta kapitel afslutas, torde några ord om renskötselns 
betydelse i ekonomiskt hänseende böra nämnas. Vapstbyns om-
råde innefattade visserligen ej mer än tolf lappskatteland, men 
det är att märka, att inom lappskattelandet bodde ej blott lands-
lappen, utan ock en eller flera sprintarlappar, hvilka efter över -
enskommelse med landslappen uppehöllo sig i utkanterna af hans 
land. Dessutom funnos fattiglappar, hvilka lefde af det under-
stöd, lehla, de erhöllo af de förmögnare såsom ersättning för 
den hjälp, de gåfvo i renskötseln, och hvilka i öfrigt lefde af 
fiske och jakt. De renägande lappfamiljernas antal i trakten var 
i förra hälften af 1800-talet omkring 20. I äldre tid tyckes antalet 
hafva varit betydligt större. Alla landslapparna och många af 
sprintarlapparna voro förmögna, ej så få voro rika. Rik räk-
nades den lapp, som ägde en stor renhjord, bestående af 500 
till öfver 1000 renar; förmögen var den, som hade en medel-
stor hjord om 200 till 500 renar; och bärgad, så att han kunde 
lefva af sin hjord, var den, som ägde omkring 200 renar. Gick 
renantalet ned under hundra kunde familjen icke lefva af hjor-
den. Den kunde då icke skötas för sig, utan dess ägare hade 
så sina renar tillsamman med en förmögnares, hvarvid han un-
der vintern hjälpte denna med renskötseln och under sommaren 
idkade han fiske. Blef han alldeles utan renar eller voro dessa 
få till antalet, hände det, att han under vintern gaf sig ut som 
tiggarlapp och färdades omkring bland nybyggarna nere i lan-
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det. Då kunde det äfven hända att han stannade kvar där under 
sommaren för att tjäna som herde hos de bofasta. Tiggeriet 
bland lapparna var i dessa äldre dagar mindre vanligt. Först 
med renskötselns allmänna förfall har det vunnit utbredning. 

Några exakta uppgifter om renantalets storlek under den tid, 
som här är i fråga, står ej att vinna. Alla uppgifter därom äro 
blott ungefärliga. En känd sak är att lapparna högst ogärna 
angifva antalet af sina renar. Många mena att detta har sin rot 
uti någon vidskeplig föreställning. Så torde knappast vara för-
hållandet. Orsaken till den anmärkta omständigheten torde helt 
enkelt vara den, att lappen verkligen ej vet, huru många renar 
han har. Han vet, att han har så och så många kalfvar för året, 
så och så många kalfkälfvor, så och så många kastrerade oxar 
o. s. v., men huru stort det sammanlagda antalet är, vet han icke, 
ty det räknar han aldrig samman. Hela renantalet inom Vap-
stenbyn under lapparnas välmaktsdagar torde ej hafva under-
stigit 10.000 djur, representerande ett penningvärde efter den ti-
dens pris af omkring 15.000 kronor. Att denna egendom gaf 
god afkastning framgår däraf, att lapparne hade fullständigt 
underhåll af sina hjordar , så att de aldrig behöfde i någon mån 
skuldsätta sig och att de utöfver underhållet kunde samla pen-
ningar och nedlägga betydliga värden i silfversaker och dyrbara 
högtidsdräkter. 

Men tiderna hafva förändrats. Såsom allmänt kändt är, har 
renskötseln i denna trakt råkat i djupt förfall. Inom Vapsten-
byns område finnas ej mer än fyra familjer hvilka idka renskötsel 
såsom hufvudnäring och lefva nomadlif. Visserligen finnas 
många nybyggarelappar, hvilka äga ett större eller mindre antal 
renar, hvilka de åtminstone någon tid af året personligen vårda, 
men renskötseln är för dem blott en binäring, om än en lönande 
sådan. Man nödgas göra sig den frågan: Hvad är orsaken till 
denna tillbakagång? En grundlig kännare af lapparne, prosten 
Olof Lindahl i Vilhelmina, sade: "Skolorna och kaffe hafva gjort 
slut med lapparne". Dessa angifva själva såsom orsaker därtill: 
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l : o att nybyggarne hafva allt för mycket inkräktat på renbetes-
landet, 2:o att svåra flenår inträffade i midten af 1800-talet, och 
3 :o att lapparna hafva gripits af stor likgiltighet för renskötseln 
och af förakt för forntida lefnadssätt och sedvänjor. 

Hvad beträffar det första påståendet, kan det ju se ut så, som 
om det ringa renantal, hvilket numera finnes, skulle kunna fin-
na tillräcklig näring inom ett område, hvilket i äldre tid förmåd-
de gifva näring åt ett mångdubbelt större antal. Det torde väl 
ock vara obestridligt, att hvad de högre liggande fjällvidderna 
beträffar, de äro tillräckligt betesrika och öfvernog vidsträckta, 
men hvad åter beträffar landet nere i skogarna, där godt bete 
om våren först är tillgängligt, så är det lika obestridligt, att 
detta är i stor utsträckning fråntaget lapparna. Att hafva till-
gång till ett betesrikt och vackert vårland, där kalfkälfvorna kun-
na i ro och lugn få vistas, skilda från de öfriga renarna, under 
kalfningstiden och den därpå följande tiden fram emot midsom-
mar, är ett oeftergifligt lifsvillkor för all renskötsel; utan detta 
är renskötseln dömd till en småningom skeende undergång. 
Visserligen tillförsäkrar lagen lapparna rättighet att vistas med 
renarna nere i vårlanden, men icke tillräckligt länge, emedan de 
då skulle åstadkomma allt för stor skada på nybyggarnes ängar 
och betesmarker. Dessutom är det en väl känd omständighet 
att renar blott ogärna trifvas i en trakt, där nötboskap har tram-
pat och betat. Det torde med dessa omständigheter för ögonen 
ligga i ganska öppen dag, att en af hufvudorsakerna till rensköt-
selns tillbakagång verkligen är den, att lapparne hafva blifvit 
i viss mån utträngda från vårlanden. 

Att svåra flenår hafva en dryg del i skulden till renskötselns 
tillbakagång, är ett faktum, som på intet sätt kan underskattas. 

Återstår då den tredje omständigheten: lapparnes egen lik-
giltighet om renarnas vård. Huru har den utvecklats? Ett svar 
på denna fråga, hvilket ofta upprepas är, att skolorna äro or-
saken därtill. Därigenom att de lapska barnen få vistas ett par 
år vid skolan och under denna tid få vänja sig vid att få bo i 
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varma hus och åtnjuta andra bekvämligheter, hvilka de måste 
sakna i nomadlifvet, har hos dem grundlagt leda vid nomadlifvet 
och längtan efter en bekvämare tillvaro. Detta låter ju sanno-
likt och bekräftas, tyckes det än ytterligare af hvad gamla lappar 
för mig berättat, att de efter återkomsten från skolan i bör jan 
funno det mycket svårt att vara ute i allt slags väder både dag 
och natt, och att de ofta längtade åter neråt landet till det be-
kvämare lifvet i nybyggarnes hem. Men de hafva ock tillagt, 
att de snart vande sig åter vid nomadlifvet. Ett obestridligt 
faktum är i alla fall, att barn af renägande lappar utan undantag 
i äldre tider återgingo till renskötseln och nomadlifvet. Endast 
barn af lappar, hvilka redan hade upphört med renskötseln och 
blifvit fiskar- och fattiglappar, togo tjänst hos bofasta och öfver-
gingo till deras lefnadssätt. Emellertid lär det icke kunna för-
nekas att lappbarnens håg genom vistelsen i bondehemmen hade 
blifvit riktad från nomadlivet. Hos lapparne utbildade sig så 
småningom en allmän föreställning, att lifvet såsom nybyggare 
skulle vara så lätt och bekvämt. När då lapparne sågo, att ny-
byggare slogo sig ned i det bästa renbeteslandet och där inrät-
tade hem, kunde de ej heller längre öfvervinna lockelsen utan 
ville taga del i det goda. Ett stort antal lappar, hvilka ännu äg-
de betydliga renhjordar insynade åt sig nybyggen och försökte 
drifva ett slags jordbruk och boskapsskötsel i förening med ren-
skötsel, andra funno det bekvämare att vistas i nybyggarnes går-
dar än i kåtorna inne i fjällen. Härmed var så att säga gärdet 
upprifvet. Lapparne kunde under dessa förhållanden icke ägna 
noggrann tillsyn öfver hjorden. Följden blef, att renarna för-
vildades och blefvo svåra att hålla i ordning, blandades bort 
med andras, så att man icke längre kunde samla dem i rätt tid. 
Mjölkningen måste öfvergifvas, likaså ett ordnadt sätt att flytta 
höst och vår. Genom att flera lappars renar hopade sig till-
samman i öfverdrifvet stora hjordar förtrampades och skadades 
betesmarkerna och en noggrann märkning af kalfvarna omöj-
liggjordes. Men det mest fördärfliga i alltsamman var, att 
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man icke kunde ägna kalfkälfvorna och de späda kalfvarna nö-
dig tillsyn, hvarföre de senare dogo i stor myckenhet. Ej heller 
kunde man, sedan renarna förvildats, vårda dem från rofdjurens 
angrepp så noggrannt , som under den tid, då de, så att säga, 
hade hjorden i hvilken hand de ville. 

När till allt detta kom svåra vintrar med "flen" och hjordar-
na icke heller då vårdades hvar för sig, så är det ej underligt, att 
den ena lappen efter den andra förlorade sin hjord. Alltså tor-
de man här ock komma till den slutsatsen, att lappbarnens vis-
telse vid skolorna visserligen i viss mån väckte håg hos lappar-
ne att vända sig från nomadlifvet, men att det är nybyggarväsen-
dets inträngande midt ibland dem inom deras af ålder dem till-
höriga områden, som är den egentliga orsaken till renskötselns 
aftynande. 
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Två lapska sägner om epar (utbölingen). Upptecknade av 

E. R. Teckningar av Einar Härlin 195 1923 
Några gåtor. Samlade av E. R 197 1923 
Svagår. Av Adela Marklund. Teckningar av Einar Härlin 198 1923 
En saga om stalo. Upptecknad av E. R. (Engla Ringström) 268 1923 
Farfars kistalarika. Av fru Astrid Väring, Vänersborg. 

Med vinjett av C.-M. Lindqvist 84 1924—25 
Nemesis Divina. En vildmarkstragedi i lappmarken. Av 

överjägmästaren A. Sylvén. Med vinjetter av C.-M. Lind-
qvist 115 1924—25 

Rockhuvudet. Av folkskollärarinnan Ragnhild Andersson, 
Överboda. Med vinjetter av C.-M. Lindqvist 125 1924—25 

Ordspråk, ordstäv och härmningar 151 1924—25 
Borgahällan. Av vandringsrättaren J. A. Lundmark, Åsele. 

Med vinjett av författaren 152 1924—25 
Spå-Klemmets jägarbedrifter. Av fjärdingsman Alfred 

A:son Grahnén, Oranön 286 1924—25 
En martnäs-resa dita Nordmalingsvalln. Berätte å a Bar-

b ro Persdotter. Med vinjetter av C.-M. Lindqvist . . 291 1924—25 
Vid invigningen av det nya museet i Umeå. Tal av lands-

hövding Nils O. Ringstrand 10 1926 
Den stora förskräckelsen. Ett minne från 3 augusti 1914. 

Av Adela Marklund, Svanfors. Med vinjett av B. Johans-
son, Umeå 163 1926 

Från Spå-Klemmets bygd. En sägen om en av hans bra-
vader. Av jägmästare O. Fridner, Vindeln. Med 2 il-
lustrationer 230 1926 

Kuckumaffens visa. Ett kompletterande manuskript. Av re-
daktör Ernst Westerlund, Skellefteå 231 1926 

En gammal sägen från Fahlmark. Av redaktör Ernst 
Westerlund, Skellefteå 233 1926 

Jättepojken och vittra. En saga från Ammarnäs. Upp-
tecknad för Vindelns folkhögskolas folklivsarkiv. Av 
Bror Forsvall. Med 2 vignetter 164 1927 

Tvenne Västerbottens-original: 
1. Sara-Lotta. Av Artur Olofsson. Med 1 porträtt . . . . 213 1927 
2. Blåbergs-Anton. Av Karl Eriksson 215 1927 

Tunnbrödsbakning. Folklivsskiss av fru Adela Marklund, 
med teckningar av C. M. Lindqvist 15 1928 

När storklockan i Backens kyrka sänktes i forsen. Upp-
teckning efter sägner som gått i fem släktled av folkskol-
läraren Edv. Åberg. Med illustrationer av Torsten 
Nordberg 154 1928 

Randanteckningar i resejournalen av H. M.-P 165 1928 
Gåtor. Upptecknade inom Vilhelmina s:n av folkskollära-

ren Nils Eriksson 104 1929 
Ur Byarkiven. Ett par gamla byahandlingar, meddelade 

av H. Mn-Palmgren 176 1929 
Några folkminnen från Degerfors socken upptecknade som-

maren 1929 av lärarinnan Ingrid Pettersson 114 1930 
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Sägner från Fredrika. Efter ett föredrag av Sanny Ström 42 1932 
Tre sägner från Degerfors. Uppteckn. av Ingrid Pettersson 49 1934 
Johan Olof i Klimpen. Av folkskollärare O. Pettersson, 

Västerhiske 97 1935 

FOLKMUSIK. 

Västerbotten. Av Axel-Magnus Carlsson. Tonsatt av T. 
Melander . 70 1921 

På Bergatorp. Ur en samling strofer och skisser, far och 
mor tillägnade. Av kand. Curt Berg. Med vinjetter av 
Bengt Carlberg. 
I. På Bergatorp 21 1923 
II. Kväll i maj 26 1923 
III. Serenad i juni 27 1923 
IV. Göken ropar 29 1923 
V. Dans i Bösta på midsommarafton 30 1923 
VI. I höbärgningen 32 1923 
Kväll i maj, musik av Curt Berg 34 1923 
I höbärgningen, musik av Curt Berg 36 1923 

Vårafton vid Borkajaure. Musik av kand. Curt Berg 120 1923 
Sånglek. Upptecknad av folkskollärare Ruben Andersson, 

Åsele; harmoniserad av musikdirektör N. Höglund, Umeå 155 1924—25 
Västerbottniska allmogelåtar, efter uppteckningar harmoni-

serade för Hembygdsboken av musikdirektör N. Hög-
lund, Umeå. 
I. Schottis. Upptecknad av Ruben Andersson, Åsele, 

spelad av volontär Lindahl, Gumboda 172 1924—25 
II. Forsboms polska. Från Vilhelmina. Upptecknad 

av R.Hällstén, Vilhelmina 173 1924—25 
III. Schottis. Spelad av gammal spelman i Bjurholm. 

Upptecknad av Ruben Andersson, Åsele 174 1924—25 
IV. Lars Olovs polska. Från Vilhelmina. Upptecknad 

av R. Hällstén, Vilhelmina 175 1924—25 
V. Gammal vals. Spelad av gammal spelman i Bjur-

holm. Upptecknad av Ruben Andersson, Åsele. . 176 1924—25 
VI. Janes polka. Upptecknad efter nämndeman Hällstén 

av Raoul Hällstén, Vilhelmina 177 1924—25 
VII. Polska från Vilhelmina. Efter L. O. Hällstén upp-

tecknad av R. Hällstén, Vilhelmina 178 1924—25 
VIII. Hambo. Upptecknad av Ruben Andersson, Åsele. 

Spelad av Nyström i Sörbyn, Nordmaling 179 1924—25 
IX. Gånglåt. Upptecknad av Ruben Andersson, Åsele. 

Spelad av Edv. Sikström i Långed, Nordmaling . . 179 1924—25 
X. Mattersturs polska. Upptecknad efter nämndeman 

Hällstén av R. Hällstén, Vilhelmina 180 1924—25 
Vaggvisa från Degerfors. Upptecknad av folkskollärare L. 

Jacobsson, Piteå 201 1924—25 
Folkvisa från Västerbotten. Spelad av Nils Jonsson, Häll-

näs. Upptecknad och harmoniserad av musikdirektör 
Nils Eek, Umeå 202 1926 
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Seminariet som blivit museum. Elevernas avsked i toner 
till det gamla hemmet. Ord av folkskoleinspektören d : r 
Frans Svedberg, Vännäs, musik av fru Hanna Rosell, 
Umeå. Med 1 illustration 203 1926 

Två vaggvisor och en dans från Västerbotten. Med 2 illu-
strationer och musik 94 1927 

Tillägg till föregående. Av Holger Möllman-Palmgren . . 97 1927 
"På lilla vännens arm". Folkvisa upptecknad i Degerfors 

s:n av jägmästaren O. Fridner. Med melodiuppteckning 163 1928 
"Villvassvisa", o rd och melodi. Upptecknad av kantor O. 

Burström 131 1929 
Gamla lekar, spel och upptåg. En pristävling 134 1929 
Kull-Fredriksvisan. Upptecknad av läroverksadjunkt Fer-

dinand Falk 161 1931 
"Visan om älskaren vid gluggen". Uppteckningar med in-

ledning av H. Mn-Palmgren 103 1932 

FOLKTRO OCH FOLKSED. 
Folktro: 

Skrock och övertro från Skellefteå socken. Av Aramis 
(Ernst Westerlund) 13 1920 

När de döda gå igen. Av K. H. Lundmark 44 1921 
Hur Fattig-Nila fann lyckan. Vittersaga, återförtäljd för 

"Västerbotten" av E. Ringström 54 1921 
Ett mirakel i Bygdeå för 500 år sedan 46 1922 
Plock ur västerbottnisk övertro. Av Aramis 99 1923 
Västerbottnisk t ro och sed i samband med döden. Av 

Aramis 176 1923 
En samling folkminnen från Västerbotten. Upptecknade 

av folkskolläraren Gustaf Renhorn, Skellefteå 60 1924—25 
Några historier om vitra. Upptecknade av folkskolläraren 

Ruben Andersson, Åsele 71 1924—25 
När Åsele-lapparna levde i mörker och vidskepelse. En 

intressant urkund från 1700-talet om lapparnas hedniska 
sedvänjor. Av redaktör Axel-Magnus Carlsson. Med 
vinjett av C.-M. Lindqvist 74 1924—25 

Om de hedniska lapparnas gudabilder. Av fil. kand Erik 
Danius, Lund. Med 25 illustrationer 17 1926 
Ögonblicksgudar 20 1926 
Stenbilderna (form och utseende) 22 1926 
Om stenseitar i allmänhet 28 1926 
Läge 31 1926 
Klippor, fjälltoppar, grottor m. m 32 1926 
Vita fläckar i klippväggen 41 1926 
Seitar av trä 45 1926 
Thors beläte 47 1926 
På rot stående träd och i dessa inhuggna bilder 57 1926 
Falska bilder 59 1926 
Bilder föreställande renar 63 1926 
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Solbilden 64 1926 
Offerplatser 64 1926 
Vattenseitar 73 1926 
Heliga källor 76 1926 
Saivo och seitar 77 1926 
Seitars uppkomst 80 1926 
Dyrkan av seitar 83 1926 

Skildringen av Å sele-lapparnas hedniska sedvänjor i före-
gående årsbok, rättelser och tillägg av professor K. B. 
Wiklund, Uppsala 85 1926 

Vitrasägner från Åmsele, Degerfors s:n 205 1927 
Om Västerbotten. Gradualavhandling från år 1731 av 

Israel Stecksenius. Översatt från latinet av rektorn, fil. 
d : r J. V. Lindgren, med förord av översättaren. Vignet-
ter och facsimile efter originaltrycket 1 1929 
Översättarens förord 1 1929 
Dedikationer 4 1929 
Företal 6 1929 
Kap. 1. Om det forna Hälsingland 8 1929 
Kap. 2. Om ursprung, forntid och namn etc 10 1929 
Kap. 3. Om Västerbottens läge, indelning, öar, floder, 

bördighet m. m 21 1929 
Kap. 4. Om den politiska ställningen i Västerbotten. . 31 1929 
Kap. 5. Om religionen 35 1929 
Lyckönskningar till författaren 37 1929 

Västerbottens läns historia. (Efter radioföredrag). Med 
13 illustrationer. Av lektorn, fil. d : r Helge Granfelt . . 40 1929 

Del I från äldsta tid till omkr. 1700: 
Inledning. Några ord om litteraturen 40 1929 
Översikt över den administrativa indelningen 42 1929 
Kap. I. Fornlämningarna och den första bebyggelsen 43 1929 
Kap. II. Lapparna och deras samband med svenskar 

och finnar 56 1929 
Kap. III. De religiösa förhållandena under medeltiden 

och början av nyare tiden 64 1929 
Kap. IV. Stadsbyggandets tid 70 1929 
Kap. V. Hur städerna utvecklades 75 1929 
Kap. VI. Motsättningen mellan land och stad 80 1929 

Qamla läkemedel, övertro och ordstäv. Upptecknade i De-
gerfors s:n av jägmästare G. Fridner 90 1929 

Några folkminnen från Degerfors socken upptecknade som-
maren 1929 av lärarinnan Ingrid Pettersson 114 1930 

Folkminnesinsamlingen i Västerbotten. En översikt av fil. 
kand. Ella Ohlsson 93 1931 

Om jorddragning och annan pånyttfödelse. Från Väster-
botten och Mora sten till Jordan och Gilgal. Med 9 ill. 
Av Hugo Jungner 113 1932 

Folktro och folkmedicin i Burträsk. Uppteckningar från 
Mjödvattnet m. fl. byar av R. Jirlow, H. Mn-Palmgren 
m . fl 121 1933 

Folkminnen från Örträsk. Med 4 ill. Av Lisa Lidberg 119 1934 
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Folksed: 

Gamla dagars bröllop i Burträsk. Efter uppgifter sam-
lade av riksdagsman L. Brännström och intendent R. 
J ir low 31 1920 

Kyssas med näsan. Av pastor Petrus Laestadius 54 1920 
"Det norrländska folkets dygder" 58 1922 
Västerbottnisk tro och sed i samband med döden. Av 

Aramis 176 1923 
En samling folkminnen från Västerbotten. Upptecknade 

av folkskolläraren Gustaf Renhorn, Skellefteå 60 1924—25 
Hur man friade bland lapparna före vår tid. Uppteckningar 

av folkskolläraren Nils Eriksson, Vilhelmina 83 1924—25 
Frieri och bröllop på Västerbottens landsbygd i mitten av 

förra århundradet. Av fru Gunhild Örnfeldt, Västerhiske 119 1924—25 
En martnäs-res dita Nordmalingsvalln. Berätte å a Bar-

b r o Persdotter. Med vinjetter av C.-M. Lindqvist . . . . 291 1924—25 
Den vite basen. Västerbottnisk folklivsskildring från 1800-

talet. Av fröken Adéla Marklund, Svanfors. Med vinjett 
av C.-M. Lindqvist. 
I. "Den vite basen" 314 1924—25 
II. Norrklippan och Sörklippan 315 1924—25 
III. Den natt då Klas-David blev bas 319 1924—25 

Ett örike. Av fru E. Vleugel, Luleå. 
Strandnings- och färdemödor 144 1926 
Slåttern 150 1926 
Folket 153 1926 
Julen 156 1926 

Kyrkstadsliv. Folklivsskiss av fru Adéla Marklund. Med 
1 vignett 59 1927 

Västerbottens läns historia. (Efter radioföredrag). Med 
13 illustrationer. Av lektorn, fil. d : r Helge Granfelt . . 40 1929 

Del I från äldsta tid till omkr. 1700: 
Inledning. Några ord om litteraturen 40 1929 
Översikt över den administrativa indelningen 42 1929 
Kap. I. Fornlämningarna och den första bebyggelsen 43 1929 
Kap. II. Lapparna och deras samband med svenskar 

och finnar 56 1929 
Kap. III. De religiösa förhållandena under medeltiden 

och början av nyare tiden 64 1929 
Kap, IV. Stadsbyggandets tid 70 1929 
Kap. V. Hur städerna utvecklades 75 1929 
Kap. VI. Motsättningen mellan land och stad 80 1929 

Ett bondbröllop i Bygdeå för 50 år sedan. Av "Tante 
Nanna" 136 1929 

Några folkminnen från Degerfors socken upptecknade som-
maren 1929 av lärarinnan Ingrid Pettersson 114 1930 

Folkminnesinsamlingen i Västerbotten. En översikt av fil. 
kand. Ella Ohlsson 93 1931 

Kyrkstadsliv i Burträsk. Efter ett radioföredrag 1930 av 
seminarieläraren J. P. Gipe 81 1933 
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Bröllopsbesvär i Burträsk under 1800-talets förra hälft. 
Av folkskollärare Ragnar Forslund 95 1933 

Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby. 
Av folkskollärare Lars Nilsson 100 1933 

Allmogekultur och dagligt liv i Degerfors. Med 12 ill. 
Av Ingrid Pettersson 20 1934 

FOLKMEDICIN. 

Det är varje människas plikt att bevara sin hälsa. Av lasa-
rettsläkare K. H. Giertz 38 1920 

Att ställa blod. Av folkskollärare J. A. Näslund 53 1920 
En urgammal läkemetod. Av intendent R. Jirlow 60 1920 
Huskurer och folkmedicin i Västerbotten. Av Aramis med 

ett tillägg av R. Jirlow 36 1922 
Övertro i lappmarken. Uppteckningar av folkskollärare 

Nils Eriksson, Vilhelmina 80 1924—25 
Gamla läkemedel, övertro och ordstäv. Upptecknade i De-

gerfors s:n av jägmästare G. Fridner 90 1929 
Om jorddragning och annan pånyttfödelse. Från Väster-

botten och Mora sten till Jordan och Gilgal. Med 9 ill. 
Av Hugo Jungner ' 113 1932 

Folktro och folkmedicin i Burträsk. Uppteckningar från 
Mjcdvattnet m. fl. byar av R. Jirlow, H. Mn-Palmgren 
m. fl 121 1933 

Något om västerbottnisk djurläkekonst. Av folkskollärare 
Artur Olofsson, Umeå 113 1935 

Kast ut å sök för jälakt. Av folkskollärare Artur Olofsson, 
Umeå 121 1935 

Nolrönnevattne. Av folkskollärare Artur Olofsson, Umeå 126 1935 
Några folkliga begrepp och föreställningar om sjukdomar 

och deras botande. Av folkskollärarinna Ragnhild An-
dersson, Överboda, Brännland 128 1935 

ORTSHISTORIA. 

Krig, byväsen, arkivstudier: 
Ur Sävar herrgårdshistoria. Av intendent R. Jirlow 17 1920 
Hur har Skellefteå stad tillkommit? Av rektor A. Bexelius. 50 1920 
Tillståndet i Västerbotten år 1809. Utdrag ur bondeståndets 

protokoll 8/6 1809 av Gustav Rosén 63 1920 
Folkmängden i Västerbottens län åren 1805—1919 78 1920 
Abraham Hiilphers om Umeå stad, som han besökte år 1758 7 1922 
Ett minne från kungabesöket i Umeå 1752 17 1922 
Då Västerbotten skattade till Jakob Ulfsson 35 1922 
Den ryska gravstenen på Bygdeå kyrkogård av L. Bygden. 44 1922 
Ur Bygdeå sockens äldre historia 48 1922 
En hundraårig byaordning i Degerfors 59 1922 
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Anteckningar om Lövångers församling av L. Karlfeldt . . 71 1922 
Skellefteå hälsobrunn. Ett blad ur skellefteåbygdens histo-

ria. Av folkskollärare Gustaf Renhorn 94 1923 
Ur Lövångers kyrkokrönika. Av kyrkoherde Carl Edström 154 1923 
Ostvikskriget. En händelse i skelleftebygden 1867. Av 

folkskollärare Gustaf Renhorn. Teckningar av Einar 
Härlin 179 1923 

Ett blad ur Västerbottens bebyggelsehistoria. Hur de som 
upptogo ödesland under 1700-talet privilegierades 112 1924—25 

Vad "trädoktorn" såg och upplevde som turist i Väster-
botten 138 1924—25 

Köpenskap och skeppsbyggen i Umeå under förra hälften 
av 1800-talet. Intressanta kulturbilder, hämtade ur Scha-
rinska firmans sekeljubileumsskrift. Med 4 illustrationer 140 1924—25 

Hur prästens gård blev Umeå sockens tingshus. Ur gamla 
sockenstämmoprotokoll. Av kand. M. Ahnlund, Väster-
hiske. Med vinjett, gamla tingshuset på Backen, av C.-M. 

Lindqvist 156 1924—25 
En gammal Sorsele-krönika. Av kantor Olov Selinus, Piteå 191 1924—25 
Bottenskorvarna. Ett strejkminne från Hörnefors gamla 

såg. Av Ernst Gafvelin, Umeå. Med vinjetter av C.-M. 
Lindqvist. 
I. Psykologiska förutsättningar 202 1924—25 
II. Strejken 205 1924—25 

Västerbottningarna i vapentjänst. Några erinringar i sam-
band med Västerbottens regementes 300-årsjubileum. Av 
kapten O. Cederström, Umeå. Med vinjett och 10 ill., 
lånade ur jubileumstidskriften: Västerbottens och Norr-
bottens fotfolk 210 1924—25 

Brev och minnen från krigsåret i Västerbotten 1809. Av 
fru Märta Häggström, Vindeln 222 1924—25 

Västerbottens äldsta läroanstalt. Från 1622 års barnaskola 
till Umeå högre allmänna läroverk. Av rektor J. V. 
Lindgren, Umeå. Med 5 illustrationer. 
I. Barnaskolan 1622—1810 297 1924—25 
II. Trivialskolan 1810—1858 304 1924—25 
III. Umeå högre elementarläroverk 1858—1878, Umeå 

högre allmänna läroverk 1878—1925 307 1924—25 
IV. Förteckning å inspektörer och rektorer 311 1924—25 

Gustaf-Adolfsbysten i Umeå 324 1924—25 
Från 1600-talets Västerbotten. Tre av de äldsta landshöv-

dingeberättelserna bevarade i riksarkivet 325 1924—25 
Den äldste i Degerfors och några av hans minnen ur 

bygdens historia. Av Helmer Grundström, Vindeln. 
Med 1 illustration 110 1926 

När Sven Dufva "landsförvisades" från Lycksele. Av red. 
A. M. Carlsson, Umeå. Med 2 illustrationer 159 1926 

Några erinringar om Lycksele lappmarks utveckling under 
första kvartalet av detta sekel. Av jägmästaren B. Berg-
ström, Umeå 168 1926 

Skelleftedalen. Av fru Ellen Vleugel. Med 13 illustrationer 13 1927 
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Ur Östanbäcks Byaskrin. Av fil. lic. Seth Larsson 90 1927 
Byordning för Liuswattnet i Burträsk socken av år 1751 158 1927 
Ur Arkivet. Äldre akter och handlingar ur västerbottens-

museernas arkiv, sammanställda och meddelade av Hol-
ger Möllman-Palmgren: 
1. Ett aprilskämt vid Umeå rådstuvurätt år 1808 178 1927 
2. Hur man blev borgare i Umeå för 100 år sedan 186 1927 
3. Rörande änkan Lina Stina Andersdotters från Bull-

mark avrättning i Sävar år 1839. Med 3 ill 192 1927 
Hänt och sant i forna dagars Västerbotten. Smärre anteck-

ningar: 
1. Vitrasägner från Åmsele, Degerfors s:n 205 1927 
2. Hur "saltbittret" tillverkades. Med 2 illustrationer . . 207 1927 
3. Från det gamla Hörnefors 209 1927 
4. En ödemarkstragedi 211 1927 

En utspisningsdag hos Markstedts. Ett Skellefteåminne 
från nödåret 1867. Berättat av fru Anna Vikström. Upp-
tecknat av C. L. Burström, Bureå. Med 2 illustrationer 22 1928 

Byordning från Storkåge av år 1741 jämte Contract röran-
de samfälte ängesbeten i Storkåge by av år 1780. Med 
1 illustration 30 1928 

Om Umeå stads och närliggande pastorat. En gradualav-
handling av år 1731 av Jonas Ask. Översättning från 
latinet med ett förord av rektor J. V. Lindgren. Med 3 
kartor och 7 illustrationer 37 1928 

I. Översättarens förord 37 1928 
II. Dedikationer 40 1928 

III. Kap. 1. Om staden Umeå 45 1928 
IV. Kap. 2. Om socknarna 57 1928 

Del I. Om Umeå socken 57 1928 
Del II. Om Bygdeå socken 69 1928 
Del III. Om Lövångers socken 74 1928 

V. Ordlista 77 1928 
Ur Arkiven. Några blad ur gamla Lapplands kultur-

historia av kyrkoherde Karl Myrin. Med 2 porträtt. 
I. Några anteckningar kring en reseräkning 116 1928 

II. Om prästlön i Lycksele på 1740-talet 123 1928 
III. Tvister angående kyrkorätt i Lycksele 130 1928 

Från prost- och komministergårdar. Personhistoriska an-
teckningar av fru Anna Verner. Med 1 illustration . . 138 1928 

Några anteckningar om Dalkarlså i Bygdeå. Med en min-
nesruna över fröken Ulrika Häggström. Av kyrkoherde 
Alb. Markgren. Med 6 porträtt och illustrationer 170 1928 

Handlingar rörande K. E. Erikssons gård i Uttersjön, 
Lövångers socken 195 1928 

Sveaväldets nordgräns vid 1300-talets början. Några rand-
anteckningar till ett historiskt problem. Av redaktör 
Ernst Westerlund 209 1928 

Bouppteckning av år 1819. (Bil. till handlingar rörande K. 
E. Erikssons gård i Uttersjön, Lövångers s:n. — Se 
sid. 195 ff.) 238 1928 
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Ett arkivfynd. Av H. Mn-Palmgren 144 1929 
I. Skatteläggning av Hörnsjö by av år 1792 179 1929 

II. En by av änkor. Ett gammalt byprotokoll 181 1929 
Om Västerbotten. Gradualavhandling från år 1731 av 

Israel Stecksenius. Översatt från latinet av rektorn, fri. 
d:r J. V. Lindgren, med förord av översättaren. Vignet-
ter och facsimile efter originaltrycket 1 1929 
Översättarens förord 1 1929 
Dedikationer 4 1929 
Företal 6 1929 
Kap. 1. Om det forna Hälsingland 8 1929 
Kap. 2. Om ursprung, forntid och namn etc 10 1929 
Kap. 3. Om Västerbottens läge, indelning, öar, floder, 

bördighet m. m 21 1929 
Kap. 4. Om den politiska ställningen i Västerbotten. . 31 1929 
Kap. 5. Om religionen 35 1929 
Lyckönskningar till författaren 37 1929 

Västerbottens läns historia. (Efter radioföredrag). Med 
13 illustrationer. Av lektorn, fil. d : r Helge Qranfelt . . 40 1929 

Del I från äldsta tid till omkr. 1700: 
Inledning. Några ord om litteraturen 40 1929 
Översikt över den administrativa indelningen 42 1929 
Kap. I. Fornlämningarna och den första bebyggelsen 43 1929 
Kap. II. Lapparna och deras samband med svenskar 

och finnar 56 1929 
Kap. III. De religiösa förhållandena under medeltiden 

och början av nyare tiden 64 1929 
Kap. IV. Stadsbyggandets tid 70 1929 
Kap. V. Hur städerna utvecklades 75 1929 
Kap. VI. Motsättningen mellan land och stad 80 1929 

Västerbottens läns historia. Del II. Från år 1700 till nu-
varande tid. Efter radioföredrag av rektorn, fil. d : r 
Helge Qranfelt (forts, från föreg. årsbok). Med 4 ill. 148 1930 
Kap. VII. Det stora nordiska kriget 148 1930 
Kap. VIII. Hur näringslivet uppblomstrade 157 1930 
Kap. IX. Kriget 1809 och dess närmaste följder 166 1930 
Kap. X. Utvecklingen efter 1809 • • • 175 1930 

Om staden Piteå och angränsande pastorat. Akademisk 
avhandling av Petrus Stecksenius-Graan 1731. Från lati-
net översatt av rektor, fil. d : r J. V. Lindgren. Vignetter 
och facsimile efter originaltrycket 1 1930 
Översättarens förord 1 1930 
Dedikationer 4 1930 
Företal 8 1930 
Kap. 1. Om staden Piteå 9 1930 
Kap. 2. Om Piteå landsförsamling 14 1930 
Kap. 3. Om Skellefteå pastorat 19 1930 
Kap. 4. Om Burträsk socken 23 193C 

Kort historik öfver skattläggning och afvittring i allmän-
het och Vesterbottens lappmark i synnerhet; författad år 
1887 af P. A. Kjellerstedt 133 1930 
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Ur Byarkiven 203 1930 
En hundraårig recension över Petrus Lsestadius' Journal. 

Med inledning och kommentar av H. Mn-Palmgren 38 1931 
"Någre Anmärkningar öfver Missionairen Petrus Laestadii 

Journal för första året af hans tjenstgöring". Af "Gam-
mal Lappmarksbo" 44 1931 

Minnen från indelningsverkets dagar och gamla krigarhem 
i Västerbotten. Med 12 illustr. Av E. Svartengren 71 1931 

Bure kloster. Med 13 illustr. Av folkskolläraren Carl H. 
Nyström 118 1931 

Några anteckningar rörande Fredrika sockens historia. 
Med 4 illustrationer. Av H. Mn-Palmgren 8 1932 

Undervisningsväsendets organisation och utveckling från 
början av 1800-talet. Med 2 ill. Av Oscar Fredriksson 47 1932 

Burträsks kyrka och socken. Av folkskollärare Ragnar 
Forslund. (Efter Skelleftebladets Burträsk-nummer 1929) 51 1933 

Ur Burträsks kyrkas donationsbok. Av H. Mn-Palmgren 78 1933 
Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby. 

Av folkskollärare Lars Nilsson 100 1933 
Ur Byarkiven: 

I. Ur Ljusvattnets bys hävder 114 1933 
II. Överenskommelse om kreaturens sommarboflyttning 

i Åbyn 1795 116 1933 
III. Överenskommelse om kvarnordning i Kvarnbyn 

1827 117 1933 
IV. Besvärsinlaga rörande tillämnat brandstodsbolag. 

Åbyn 1850 119 1933 
Om Degerfors socken. En översikt i ord och bild. Med 

18 illustrationer. Av H. Mn-Palmgren 1 1934 
Bebyggelsetraditioner från Degerfors. Med 1 illustration. 

Av Ingrid Pettersson 42 1934 
Kring en gammal bouppteckning. Av Artur Olofsson . . 52 1934 
Baggböle , baggböla, baggböleri. Med 1 illustration. 

Av Artur Olofsson 73 1934 
Ur Byarkiven. Med 1 illustration. 

I. Landshövdingeresolution rörande rätt till fiskevatten 
i Degerfors 97 1934 

II. Tjärkontrakt i Tegsnäset 98 1934 
Soldatliv i Västerbotten för 100 år sedan. Av B. E. Forsgren 100 1934 
En hundraårig byaordning från Bastuträsk i Bjurholm . . 127 1934 
Kvänland och kvänernas gåta. Av folkskollärare Gottfr. 

Holmlund, Järved 17 1935 
Bidrag till Umeå landsförsamlings historia. Av småskol-

lärarinna Ingrid Pettersson, Västerhiske 43 1935 
Ur J. A. Nenséns dagbok. Av fil. d : r Erik Modin, Sollefteå 68 1935 
U r det nya nybyggarlivet i Västerbotten och Lappland. Av 

professor Herman Geijer, Uppsala 151 1935 
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RESESKILDRINGAR. 

En oangenäm överraskning. "Beskrivning över en resa 
genom Västerbottens lappmark år 1832". Av professor 
Zetterstedt 70 1920 

Allmogehem i lappmarken på 1830-talet. "Beskrivning över 
en resa genom Västerbottens lappmark år 1832". Av 
professor Zetterstedt 71 1920 

En resa genom Västerbotten år 1800. Ur gamla dagboks-
anteckningar. Av kand. I. Frick 101 1923 

Offerdalen i Marsfjällen. Av kand. Curt Berg 106 1923 
Västerbotten som turistland. Anvisningar för några fjäll-

turer i Västerbottens lappmark. Av fiskeriinstruktören 
F. Olofsson, Mariestad. Med 14 illustrationer 170 1926 

Turistresor och forskningsfärder i ö v r e Norrland under 
tre sekler. En översikt av intendent H. Mn-Palmgren . . 96 1930 

Turistresor och forskningsfärder i forna dagars Väster-
botten. Två kapitel ur en engelsk reseskildring — från 
engelskan, med inledning av H. Mn-Palmgren 171 1932 

Turis t resor och forskningsfärder i forna dagars Väster-
botten. II. En resa i Degerfors 1817. Med 2 ill. Av 
Mn-Palmgren 93 1934 

ORTSBESKRIVNING. 
Geografi : 

Från Malå. Av folkskollärare K. H. Lundmark 55 1920 
Etnografiska anteckningar från skogslapparna i Malå. 

Av K. B. Wiklund 7 1921 
Stora Fjäderägg och dess hamnordning. Av Ragnar Jirlow 48 1921 
Min vackra vrå bland bergen. Kort hembygdsskildring 

från Bjurholms socken. Av riksdagsmannen, folkskol-
läraren W. Bäckström. Med vinjetter av förfa t taren. . 64 1923 

Det vackra Lövånger. Av rektor Almar Bexelius 145 1923 
Bygd och bygdekultur i Västerbotten. Av d : r Åke Camp-

bell, Fristad. Med 50 illustrationer 3 1924—25 
Fatmomakk och Umeå. Ett par konturer från det vida 

Västerbotten. Av redaktör Curt Berg, Stockholm 102 1926 
Ett örike (Holmön). Av fru Ellen Vleugel, Luleå. Med 

47 illustrationer 114 1926 
Historia 122 1926 
Säljakt . . . 135 1926 
Fiske 139 1926 
Strandningar och färdemödor 144 1926 
Slåttern 150 1926 
Folket 153 1926 
Julen 156 1926 

Skellefteådalen. Av fru Ellen Vleugel. Med 13 illustrationer 13 1927 
Jonas Dahlström i Strömnäs. Av förre folkskolläraren O. 

P. Pettersson. Med 8 illustrationer 81 1928 
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Om Umeå stads och närliggande pastorat. En gradualav-
handling av år 1731 av Jonas Ask. Översättning från 
latinet med ett förord av rektor J. V. Lindgren. Med 3 
kartor och 7 illustrationer 37 1928 

I. Översättarens förord 37 1928 
II. Dedikationer 40 1928 

III. Kap. 1. Om staden Umeå 45 1928 
IV. Kap. 2. Om socknarna 57 1928 

Del I. Om Umeå socken 57 1928 
Del II. Om Bygdeå socken 69 1928 
Del III. Orn Lövångers socken 74 1928 

V. Ordlista 77 1928 
Om Västerbotten. Gradualavhandling från år 1731 av 

Israel Stecksenius. Översatt från latinet av rektorn, fil. 
d : r J. V. Lindgren, med förord av översättaren. Vignet-
ter och facsimile efter originaltrycket 1 1929 
Översättarens förord 1 1929 
Dedikationer 4 1929 
Företal 6 1929 
Kap. 1. Om det forna Hälsingland 8 1929 
Kap. 2. Om ursprung, forntid och namn etc 10 1929 
Kap. 3. Om Västerbottens läge, indelning, öar, floder, 

bördighet m. m 21 1929 
Kap. 4. Om den politiska ställningen i Västerbotten.. 31 1929 
Kap. 5. Om religionen 35 1929 
Lyckönskningar till författaren 37 1929 

En hundraårig recension över Petrus Lasstadius' Journal. 
Med inledning och kommentar av 11. Mn-Palmgren 38 1931 

"Någre Anmärkningar öfver Missionairen Petrus Lss tadi i 
Journal för första året af hans tjenstgöring". Af "Gam-
mal Lappmarksbo" 44 1931 

Burträskbygden. En översikt i ord och bild. Av H. Mn-
Palmgren 17 1933 

Bodbyn. Några anteckningar om en gammal Burträskby. 
Av folkskollärare Lars Nilsson 100 1933 

Minnen från ett gammalt skeppsvarv. Några anteckningar 
om ett gammalt västerbottniskt industriföretag. Av stud. 
Sven-Eric Hedman 165 1933 

Bergsbyn. Några anteckningar om en gammal Skellefte-
by. Av Elsa Bergstedt. Med 6 illustrationer 110 1934 

Fauna: 

De bottniska själarnas levnadsvanor. Av lektor Otto Holm 74 1923 
Något om d ju r och växter i Lövånger. Av lektor Otto Holm 148 1923 
Hembygdens fauna. Av lektor Otto Holm, Umeå. 

I. Ornithologiska rariteter i Umeå läroverks samlingar 
rn. m. Med 2 illustrationer 260 1924—25 

II. Grågåsens och fjällgåsens förekomst inom Väster-
bottens län 267 1924-25 

III. Fågelfaunan på Holmö Gadd. Med 1 i l lustration. . 274 1924—25 
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IV. Törnskatan, Lanius collurio Lin., som häckfågel in-
om Västerbotten. Med 2 illustrationer 278 1924—25 

V. Ichthyologiska notiser 280 1924—25 
Då bävern återbördades till Västerbotten. Av redaktör 

Axel Andersson, Luleå. Med 4 illustrationer 282 1924—25 

Flora: 
Bygdeåtraktens kulturväxter med artförteckning. Av disp. 

S. Grapengiesser 39 1923 
Något om djur och växter i Lövånger. Av lektor Otto Holm 148 1923 
Hembygdens flora. Av major Lennart Wahlberg. 

I. Två märkliga fynd 169 1923 
II. Calypso-lokalen i Ersmark, Umeå socken 171 1923 

Upprop till Västerbottens läns naturintresserade inbygga-
re. Av major Lennart Wahlberg 73 1923 

Om sydbergen i Västerbottens län. Av jägmästare H. Zet-
terberg, Sorsele 225 1923 

Om sydbergen i Västerbottens län. Av jägmästare H. Zet-
terberg. Med 9 illustrationer 248 1924—25 

Hembygdens flora: 
I. Märkliga växtlokaler. Av major Lennart Wahlberg, 

Umeå. Med 5 illustrationer 242 1924—25 
II. Växtlokaler i Degerfors. Utdrag ur ett brev till Hem-

bygdsföreningen från jägmästare Gustaf Fridner, De-
gerfors 247 1924—25 

Västerbottniska växtnamn. Av disponenten S. Grapengies-
ser, Stockholm 245 1926 

Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Av major 
Lennart Wahlberg, Umeå. Med 2 illustrationer 258 1926 

Flora och Pomona i Umeå: 8-årigt äppleträd hos stads-
trädgårdsmästaren J. A. Strand 265 1926 

Svenska växtnamn i Degerfors socken och angränsande 
trakter samt några uppgifter om en del växters använd-
ning, m. m. Av jägmästare Gustaf Fridner, Vindeln . . 266 1926 

Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Av major 
Lennart Wahlberg. Med 4 illustrationer 238 1927 

Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Med 5 ill. 
Av major L. Wahlberg 193 1931 

Ny adventivväxt för Västerbotten. Med 1 illustration. 
Av läroverksadjunkt G. Ilien 206 1931 

Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Av Lennart 
Wahlberg 182 1932 

Bidrag till kännedomen om hembygdens flora. Petasites 
frigidus Fr. Av G. Ilien 195 1933 

ARKEOLOGI. 

En importvara till Västerbotten för 4000 år sedan. Ett 
bidrag till vår kunskap om hur länet bebyggdes. Av 
d : r Gustaf Hallström, Stockholm. Med 12 illustrationer 88 1924—25 
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Fornminnesinventeringen i Västerbotten. Några resultat 
från Skellefteå socken. Av Ernst Westerlund. Med 1 ill. 67 1927 

Reseberättelse rörande de arkeologiska undersökningarna 
i Västerbotten hösten 1926. Av fil. d : r Gustaf Hallström 234 1927 

Ett bronsåldersfynd i Kusmark. Av redaktör Ernst Wes-
terlund. Med 2 illustrationer 213 1928 

Överboda, en by med anor från äldre stenåldern. Av Hol-
ger Möllman-Palmgren. Med 2 illustrationer 217 1928 

Västerbottens läns historia. (Efter radioföredrag). Med 
13 illustrationer. Av lektorn, fil. d : r Helge Granfelt . . 40 1929 

Burträsks sockens fornlämningar. En översikt. Av red. 
E. Westerlund 37 1933 

Förteckning över i Stat. Hist. Museum och Västerbottens-
museerna förvarade lösa fornfynd från stenåldern i Bur-
träsks socken. Upprättad av H. Mn-Palmgren 45 1933 

Kalvträskskidan. (Efter "På Skidor" 1933). Av fil. lic. 
Gösta Berg 47 1933 

Märkligt stenåldersfynd i Tärna socken. Av lektor O. B. 
Santesson, Uppsala 7 1935 

BYGGNADSSKICK. 

En trevlig förstukvist. Av Jw 21 1921 
Ett högfähus. Av Jw. 32 1921 
Bygd och bygdekultur i Västerbotten. Av d : r Åke Camp-

bell, Fristad. Med 50 illustrationer 3 1924—25 
Gårdsplaner och beskrivningar. Upptecknade av deltagare 

i hembygdskursen i Umeå 1924. 
I. Kvistgården i Myckle, Skellefteå lfs.; uppmätt av 

folkskollärare Gustaf Renhorn, Skellefteå. Med 5 ill. 40 1924—25 
II. Albrektsgården i Myckle, Skellefteå lfs.; uppmätt av 

folkskollärare Gustaf Renhorn, Skellefteå. Med 3 ill. 44 1924 - 2 5 
III. Lundströms gård, Myckle, Skellefteå lfs.; uppmätt 

av Anna Burström, Skellefteå. Med 4 ill 46 1924—25 
IV. Hemmanet n:r 1 Norrfors , Umeå lfs.; uppmätt av 

distriktschef J. A. Emsing, Umeå. Med 3 ill 48 1924 —25 
V. Erik Persa-gården, Norrfors , Umeå lfs.; uppmätt 

av hembygdskursen i Umeå 1924. Med 3 ill 54 1924—25 
VI. K. Hedmans gård, Ön, Umeå lfs.; uppmätt av hem-

bygdskursen i Umeå 1924. Med 4 ill 54 1924—25 
VII. Johan Viklunds gård, Lögdeå, Nordmaling; upp-

mätt av folkskolläraren Ruben Andersson, Åsele. 
Med 3 ill 54 1924—25 

VIII. Majsoliden, Tärna; uppmätt av folkskolläraren O. 
P. Pettersson, Västerhiske. Med 3 ill 54 1924—25 

Kring hembygdskursen i Skellefteå 1926. Av adjunkten 
Henning Wikström. Med 20 illustrationer 177 1928 

Karl Erik Erikssons gård i Uttersjön, Lövångers s:n. Upp-
mätt under hembygdskursen 1926 av Henning Wikström. 
Med 4 illustrationer 192 1928 
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Västerbottens kyrkstäder. Av intendent H. Mn-Palmgren 
och redaktör Ernst Westerlund. Med 3 kartor och 18 ill. 108 1929 

Stadsbebyggelse och hembygdsvård. Jämte några reflek-
tioner i anslutning till en serie bilder från Umeå. Av 
H. Mn-Palmgren. Med 20 ill 38 1930 

Burträsk kyrkstad in memoriam. Av intendent H. Mn-
Palmgren. Med 5 illustrationer 198 1930 

Böle boställe på 1730-talet. Ur ett husesyneprotokoll av 
år 1733 i Västerbottens regementes arkiv. Med 2 illustr. 
Av H. Mn-Palmgren 87 1931 

En ödemarkskyrkas byggnadshistoria (Tärna kyrka). Med 
11 illustrationer. Av H. Mn-Palmgren 100 1931 

Minnen från indelningsverkets dagar och gamla krigarhem 
i Västerbotten. Med 12 illustr. Av E. Svartengren 71 1931 

Fredrika, kyrka, dess byggnadshistoria och restaurering. 
Med 3 ill. Av kyrkoherden Oscar Ericsson 14 1932 

Kaptensbostället Selsberg i Lövånger. Med 3 ill. Av 
Emil Svartengren 70 1932 

Tempel som brunnit. Sävar, Dorotea och Bjurholms kyrkor 
in memoriam. Med 7 ill. Av H. Mn-Palmgren och Vik-
tor Näslund 152 1932 

Burträskbygden. En översikt i ord och bild. Av H. Mn-
Palmgren 17 1933 

Burträsks kyrka och socken. Av folkskollärare Ragnar 
Forslund. (Efter Skelleftebladets Burträsk-nummer 1929) 51 1933 

Kvarnen i Degerfors. Med 5 ill. Av Ingrid Pettersson . . 35 1934 

DRÄKTSKICK. 

En västerbottensdräkt 261 1923 

NÄRINGAR. 

Hantverk och hemslöjd: 
Reflexer och reflektioner. Av fru Emma Andelius 47 1920 
Salpeter- och pottaskeberedning i forna dagars Västerbot-

ten. Av Aramis (Ernst Westerlund) 33 1921 
Selbågar i Umeå museum. Ett stycke konsthistoria på 

hästryggen. Av Ragnar Jirlow 38 1922 
Tjärbränning under gångna tider. Västerbottnisk folk-

livsskildring från mitten av 1800-talet. Av Adéla Mark-
lund 122 1923 

Bandskeden. Efterlämnat manuskript av kyrkoherde T. H. 
Svartengren. Med teckningar av förf 201 1923 

Västerbottnisk hemslöjd på världsutställningen i Paris 
1925. Med 2 illustrationer: 
Renhornsarbeten från Malå 322 1924—25 
Korgar från Fatmomacke, Åsele och Tärna 323 1924—25 
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En Västerbottens-möbel med åldriga anor. Några anteck-
ningar. Av red. Ernst Westerlund, Skellefteå. Med 2 ill. 

Grynstampen. Av Holger Möllman-Palmgren. Med 7 ill. 
Gamla västerbottniska bärredskap. Av fil. d : r Ragnar 

Jirlow. Med 11 ill 
Tjärbränning och tjärtunnetillverkning. Uppteckn. inom 

Degerfors s:n av lärarinnan Ingrid Pettersson. Med 10 
illustr. efter förf. foto 

Skörd och efterskörd. Intryck från sommarens textila hem-
slöjdsutställning i Umeå. Av fru Ingeborg Holmström-
Vifell. Med 1 illustr 

Ett yrke på avskrivning. Den siste kardmakaren i Umeå 
och hans hantverk. Med 8 illustr. Av lärarinnan Ingrid 
Pettersson 

Några anteckningar om brunnar och anordningar i sam-
band därmed. Med 8 illustr. Av redaktör E. Westerlund 

Näringsliv och hushållning i Fredrika under 1800-talets 
förra hälft. Med 4 ill. Av H. Mn-Palmgren 

Kr ing polcirkeln på spaning efter gamla rotkorgar. Med 
14 ill. Av Emma Bergström-Andelius 

Linets och hampans beredning och spinning i Västerbot-
tens län. Med 22 ill. Av Ragnar Jirlow 

Möbler och heminredning i Degerfors. Med 17 ill. Av 
H. Mn-Palmgren 

Näverasktillverkning, en bildserie med kortfattad text. Av 
småskollärarinna Ingrid Pettersson, Västerhiske 

Några härveltyper i Västerbotten och deras användning. 
Av fil. stud. Gertrud Grenander, Uppsala 

Jakt och fiske: 

De bottniska själarnas levnadsvanor. Av lektor O. Holm 
Ett örike. Av fru E. Vleugel, Luleå: 

Säljakt 
Fiske 

Västerbottnisk säljakt. Av lektorn fil. d : r Ragnar Jirlow. 
Med 19 illustrationer 

Näringsliv och hushållning i Fredrika under 1800-talets 
förra hälft. Med. 4 ill. Av H. Mn-Palmgren 

Jordbruk och boskapsskötsel: 

Bygdeåtraktens kulturväxter med artförteckning. Av disp. 
S. Grapengiesser 

Västerbottens läns historia. Del II. Från år 1700 till nu-
varande tid. Efter radioföredrag av rektorn, fil. d : r 
Helge Granfelt. Med 4 ill 

Den svenska tröskvagnen. Med 21 illustr. Av l : e ama-
nuensen fil. lic. Gösta Berg 

Magnus Stridsberg och den svenska tröskvagnen än en 
gång. Av Gösta Berg 



Näringsliv och hushållning i Fredrika under 1800-talets 
förra hälft. Med 4 ill. Av H. Mn-Palmgren 36 1932 

Allmogekultur och dagligt liv i Degerfors. Med 12 ill. 
Av Ingrid Pettersson 20 1934 

Mat och dryck: 

Ett par fjällväxter och deras användning. Av rådman K. 
E. Berg 

Enbärsdricka. Gammalt recept från Berg och Strand i 
Vännäs socken. Upptecknat av skräddarmästare C. L. 
Pettersson, Bureå 

BIOGRAFI (personalia). 

Ferdinand Laestadius, föregångsmannen. Av Carl Ceder-
blad . . . 3 1920 

Några ord till ett porträtt. I all anspråkslöshet ägnade 
minnet av d : r Giertz' kulturgärning i Västerbotten. Av 
E. Gafvelin 57 1921 

Västerbottens litterära kolonisation (Hildur Dixelius-Brett-
ner). Av Axel-Magnus Carlsson 27 1922 

Anteckningar om Lövångers församling. Av L. Karlfeldt 71 1922 
Ur Lövångers kyrkokrönika. Av kyrkoherde C. Edström 154 1923 
En västerbottensmålare (C. M. Lindqvist). Av kapten P. 

Silf ver brand 183 1923 
De äldsta bebyggarna i ö r t räsk . Av A. L—m 265 1923 
In memoriam (landshövding A. Schotte, räntmästare O. 

Th. Bergström, adjunkt K. E. Glas) 271 1923 
Hertigen av Västerbotten, Hembygdsföreningens förste 

hedersledamot 1 1924—25 
Eli Groppme. Av folkskolläraren P. A. Lindholm, Vännäs 123 1924—25 
Wilhelm Peterson-Berger, västerbottenssonen, hembygdens 

tondiktare. Av redaktör Axel-Magnus Carlsson. Med 2 ill. 160 1924—25 
Bröderna Niurenius. Två präster i Umeå storpastorat. 

Av docenten Nils Ahnlund, Stockholm 181 1924—25 
En gammal Sorsele-krönika. Av kantor Olov Selinus, 

Piteå . 191 1924—25 
Bångskan. Av folkskollärare P. A. Lindholm, Vännäs . . 195 1924—25 
N:o 12 Tiger. Folklivsskildring från Västerbottens fält-

jägarekårs första år. Av direktör Carl O. Brändström, 
Düsseldorf. 
I. Generalmönstringen 230 1924—25 
II. Kompanichefen 232 1924-25 
III. Brudfärden 235 1924-25 
IV. Frostnatt 238 1924-25 
Rörande förhållandena i Västerbotten efter kriget 1809 . . 241 1924—25 

Västerbottens äldsta läroanstalt. Från 1622 års barnaskola 
till Umeå h. allm. läroverk. 
IV. Förteckning å inspektorer och rektorer 311 1924—25 

175 1923 

259 1924—25 
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Hyllad hembygdsvän (förv. Th. Hellström). Med 1 illustr. 321 1924—25 
En Västerbottnisk riksdagsmans programförklaring 1815.. 329 1924—25 
In memoriam: 

överstelöjtnant O. Scherdin, Umeå 334 1924—25 
Skräddarmästare J. V. Lindblad, Äsele 335 1924—25 
Hemmansägare Carl Åberg, Ingården, Bygdeå 336 1924—25 
Jägmästare Karl Gram, Umeå 337 1924—25 
Advokat N. Beite, Umeå 337 1924—25 

En misskänd Västerbottens-hövding. Ett offer för avund 
och förtal. Av fru Ellen Vleugel, Luleå. Med 3 illustr. 86 1926 

Den äldste i Degerfors och några av hans minnen ur byg-
dens historia. Av Helmer Grundström, Vindeln. Med 
1 illustration 110 1926 

Ernst Gafvelin in memoriam. Av landshövding Nils G. 
Ringstrand . . . . 6 1927 

Skellefteådalen. Av Ellen Vleugel 13 1927 
Alfred B. Levin in memoriam. Av Ernst Westerlund . . 251 1927 
Bland lagmän och rättslärde. Personhistoriska anteck-

ningar från Västerbotten. Av Anna Werner 85 1929 
Från prost- och komministergårdar. Personhistoriska an-

teckningar av fru Anna Werner. Med 1 illustration . . 138 1928 
Några anteckningar om Dalkarlså i Bygdeå. Med en min-

nesruna över fröken Ulrika Häggström. Av kyrkoherde 
Alb. Markgren. Med 6 porträtt och illustrationer 170 1928 

Om staden Piteå och angränsande pastorat. Akademisk 
avhandling av Petrus Stecksenius-Graan 1731. Från lati-
net översatt av rektor, fil. d:r J. V. Lindgren. Vignetter 
och facsimile efter originaltrycket 1 1930 

Rektor Hugo Jungner, hembygdsföreningens vice ordföran-
de 1926—1930 1930 

Ett fynd av svenska reformationstryck i Lappland. Av 
riksbibliotekarien fil. d:r Isak Collijn. Med 4 facsimile 
efter originaltrycken. 27 1930 

Lektor C. N. Pahl. En minnesruna av teckningslär. fröken 
Maja Beskow. Med 2 porträtt 62 1930 

Turistresor och forskningsfärder i Övre Norrland under 
tre sekler. En översikt av intendent H. Mn-Palmgren . . 96 1930 

Per Adam Kjellerstedt. En folkets vän. Av kyrkoherden, 
fil. d : r Erik Modin. Med 4 illustrationer 126 1930 

Västerbottensadel. Personhistoriska anteckningar av fru 
Anna Werner 185 1930 

En västerbottnisk hembygdsforskare. O. P. Pettersson. 
Av intendent H. Mn-Palmgren. Med 3 i l lustrationer. . 191 1930 

Landshövding Nils G. Ringstrand 7 1931 
Petrus Forsberg och missionen i Åsele Lappmark. Med 1 

porträtt. Av magister O. P. Pettersson 28 1931 
Kärnvirke. (Bröderna Anton och Johan Alm, Norsjö). 

Med 2 porträtt. Av läroverksadjunkt Ferdinand Fa lk . . 158 1931 
En musikveteran (Organist Karl Lidén). Med 1 porträtt. 

Av —k 164 1931 
Rektor J. V. Lindgren. In memoriam. Med 1 porträtt . . 209 1931 
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Prästerskapet i Fredrika. Av Anna Werner 33 1932 
Kaptensbostället Selsberg i Lövånger. Med 3 ill. Av 

Emil Svartengren 70 1932 
En brunnen altartavla och dess upphovsman. Med 1 ill. 

Av H. Mn-Palmgren 164 1932 
En västerbottensskald, Otto Nordenfors. Med 1 porträtt. 

Av H. Mn-Palmgren 177 1932 
Burträsks Herdaminne 72 1933 
Spel-Viktors historia. Upptecknad av J. A. Nyström 127 1933 
Häggströmarne. — En västerbottnisk köpmanssläkt. Kring 

ett par gamla familjebrev. Av kyrkoherde, fil. d:r 
Erik Modin 134 1933 

Gamla Degerforsoriginal. Med 2 porträtt. Av Artur 
Olofsson 80 1934 

Ur J. A. Nenséns dagbok. Av fil. d : r Erik Modin, Sollefteå 68 1935 
Johan Olof i Klimpen. Av folkskollärare O. P. Pettersson 37 1935 

SPRÅKHISTORIA. 

Några västerbottniska ordspråk 36 1921 
En dyrbar gåva till Gammliasamlingarna. Ett isländskt 

horn med märklig inskrift, tolkad av professor Otto 
von Friesen. Med några inledande ord av R. J i r low. . 40 1921 

Västerbottniska ortsnamn, deras ursprung och betydelse. 
Av disponenten Sten Grapengiesser, Stockholm 129 1924—25 

En västerbottnisk hembygdsforskare för hundra år sedan. 
Något om komminister Per Stenberg och hans ordbok 
över Umeå sockens bygdemål. Av fil. lic. Seth Larsson, 
Uppsala 97 1926 

Västerbottniska växtnamn. Av disponenten S. Grapen-
giesser, Stockholm 245 1926 

Svenska växtnamn i Degerfors socken och angränsande 
trakter samt några uppgifter om en del växters använd-
ning in. m. Av jägmästare Gustav Fridner, Vindeln. 
Med 8 illustrationer 266 1926 

Folkmålet i Västerbottens län. Av fil. lic. Seth Larsson. 
Med 1 karta och 9 illustrationer 99 1927 

Språkprov till föregående 136 1927 
1. Vilhelminamål (ur O. P. Petterssons ordbok) 136 1927 
2. Nordmalingsmål. Av Hanna Sikström, Långed 137 1927 
3. Umemål. Av Ernst Gafvelin (ur årsboken 1922) . . . . 139 1927 
4. Bygdemål. A. J. Sundström, Gryssjön 140 1927 
5. Nysätramål. Av Joh. Olofsson d. y. i Brände och 

Elof Henriksson i Kolaboda 141 1927 
6. Burträskmål. Upptecknat av J. V. Lindgren 1887.. 142 1927 
7. Skelleftemål. Friareramsa efter stenografisk uppteck-

ning. Av Ernst Westerlund 145 1927 
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Om Umeå stads och närliggande pastorat. En gradualav-
handling av år 1731 av Jonas Ask. Översättning från 
latinet med ett förord av rektor J. V. Lindgren. Med 3 
kartor och 7 illustrationer 37 1928 
Ordlista 77 1928 

Vad betyder Ultervattnet? Av fil. lic. Seth Larsson 160 1928 
Några västerbottniska ortnamn. Av lektorn, fil. d : r Seth 

Larsson 123 1930 
Tulterberget och Vardstuteberget. Av lektorn, fil. d : r 

Seth Larsson 166 1931 
Gamla Degerforsoriginal. Med 2 porträtt. Av Artur 

Olofsson 80 1934 

KONST. 

Musik, skulptur, målning: 

Huru Umeå landskyrka iick sina väggmålningar. En 
historia meddelad av Leonard Bygdén 22 1921 

Västerbottniska väggmålningar. Av Ragnar Jirlow 32 1922 
Selbågar i Umeå museum. Ett stycke konsthistoria på 

hästryggen. Av R. Jirlow 38 1922 
Några d rag ur Umeå musiksällskaps historia. Av advokat 

N. Beite 248 1923 
Getarpojke i Tärna. Oljemålning av Carl-Magnus Lindqvist 73 1924—25 
Gustav Adolfs-bysten i Umeå. Med 1 illustration 324 1924—25 
Cronstedtska pokalen. En hittills föga känd praktpjäs 

från Strömbäcks glasbruk. Av landshövding Nils G. 
Ringstrand. Med 2 illustrationer 12 1926 

Den västerbottniska lokans huvudtyper. Av amanuensen 
H. Möllman-Palmgren, Umeå. Med 5 illustrationer . . 186 1926 

David Wretling. En västerbottnisk skulptör. Av ama-
nuensen H. Möllman-Palmgren, Umeå. Med 7 i l lustr . . . 238 1926 

Leander Engström. Av intendenten vid Nationalmuseum, 
fil. d : r Sixten Strömbom. Med 8 illustrationer 77 1927 

Torsten Nordberg och hans konst. Av Holger Möllman-
Palmgren. Med 1 porträtt och 6 illustrationer 146 1928 

Västerbottniska konstnärer på Umeåutställningen 1929. 
Med 10 illustrationer 149 1929 

Nyförvärv till museets konstavdelning 193 1929 
Västerbottningar. Åtta målningar av C.-M. Lindqvist i 

reproduktion. Plansch I—VIII 1931 
En brunnen altartavla och dess upphovsman. Med 1 ill. 

Av H. Mn-Palmgren 164 1932 
Förteckning över lösa föremål av historiskt eller konst-

närligt värde i Burträsks kyrka. Upprättad av fil. kand. 
G. Ullenius och fil. kand. B. Hellner 65 1933 

Konstlivet i Umeå 1932—1933. En översikt av H. Mn-
Palmgren 179 1933 
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HEMBYGDSRÖRELSEN. 

Bygdegårdar, museala spörsmål, undervisning, m. m.: 
Ferdinand Laestadius. Föregångsmannen. Av C. Ceder-

blad 3 1920 
Hembygdsrörelse inom och utom länet. Av R. J i r low. . 8 1920 
Pietet. Av iru Emmy Cederblad 28 1920 
Fortkomstsedel (rekommendation år 1832). Av E. Holm-

ström 30 1920 
Forntidsarv och nutidsarv. Högtidstal av d : r K. H. Giertz 

vid Gammlias invigning den 10 juli 1921 62 1921 
Lär känna ditt eget land! 63 1922 
Till minnet av fädernas gärning och vård av fädernas bygd. 
Av Ernst Gafvelin 80 1922 
Hemmet och hembygden. Högtidstal vid Hembygdsföre-

ningens årsfest den 15 nov. 1923. Av landshövding N. 
Ringstrand 17 1923 

Forntid sig med framtid enar. Något om de gamla låtar-
nas och folkdansernas återupplivande i Västerbotten. Av 
typograf Richard Lundgren 213 1923 

Ökad kunskap om och bättre vård åt våra fornminnen. 
Av journalist Ernst Westerlund, Skellefteå. Med 1 ill. 110 1924—25 

Nyborg, Skellefteå nya bygdemuseum. Av journalisten 
Ernst Westerlund. Med 1 illustration 312 1924—25 

Hembygdsföreningens Umeå-museum i nya lokaler. En 
orienterande översikt. Av amanuensen H. Möllman-
Palmgren, Umeå. Med 12 ill. 208 1926 

Nydaningen av Skellefteå museum. Av amanuensen H. 
Möllman-Palmgren, Umeå. Med 4 illustr 224 1926 

Vid invigningen av Åsele fornhem, "Å selegården". Tal av 
landshövding Nils G. Ringstrand 10 1927 

För släkt och hembygd. Några reflektioner till det Östen 
Östenssonska släktmötet i Bygdeträsk sommaren 1927. 
Med 2 illustrationer 218 1927 

Hembygdskärlek. Föredrag vid släktmötet i Bygdeträsk 
av komminister Th. Lund 221 1927 

Vår hembygdskänsla och vårt andliga fädernearv. Föredrag 
av fru Astrid Väring vid folkbildningsföreningen Miner-
vas i Umeå 25-årsjubileum 1928. Med 1 illustration . . 2 1928 

Kr ing hembygdskursen i Skellefteå 1926. Av adjunkten 
Henning Wikström. Med 20 illustrationer 177 1928 

Västerbottens läns utställning i Umeå 1929 1929 
Nytt länsvapen för Västerbotten. Med 2 illustr. Av H. 

Mn-Palmgren 153 1931 
Sammanhållning — Mod — Handling. Högtidstal vid 

hembygdsfesten å Gammlia i aug. 1933 av överste Carl 
Bennedich 5 1933 

Bureå hembygdspark. Av Carl H. Nyström 174 1933 
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Västerbottens läns landstings småskoleseminarier. Ett ka-
pitel västerbottnisk bildningshistoria. Av Eola A:son 
Gidner 130 1934 

Landskapsgillena och hembygden. Av intendent N. Lied-
feld, Stockholm 1 1935 

FÖRENINGSANGELÄGENHETER. 

Meddelanden m. m.: 
Stadgar för Västerbottens läns hembygdsförening 72 1920 
En dyrbar gåva till Gammlia-samlingarna. Ett isländskt 

horn med märklig inskrift, tolkad av prof. O. von Friesen 40 1921 
Gammlias friluftsteater Av Jw 77 1921 
Styrelseledamöter i Västerbottens läns hembygdsförening 87 1921 
En vädjan till västerbottningarna från Hembygdsföre-

ningens förste ordförande 18 1922 
Västerbottens läns hembygdsförenings verksamhets b e r ä t -

telse för 1922 87 1922 
Förteckning över gåvor till Västerbottens läns hembygds-

förenings samlingar 90 1922 
Vad Hembygdsföreningen hittills uträttat. En återblick 

på dess bildande och dess snart femåriga verksamhet. 
Av jägmästare Vilh. Ålund. Med teckning av I. Stiern-
ström 4 1923 

Till Hembygdsbokens läsare 277 1923 
Förteckning över Hembygdsföreningens medlemmar 2S7—335 1923 
Förteckning över gåvor, inkomna till Västerbottens läns 

hembygdsförenings samlingar, upprättad efter Umeå-
museets huvudliggare 347 1924—25 

Förteckning över nytillkomna medlemmar i Västerbottens 
läns hembygdsförening utöver förteckningen i 1923 års 
Hembygdsbok 378 1924—25 

Till Hembygdsbokens läsare 395 1924—25 
Smärre meddelanden: 

1. Tärna turiststation. Av Stellan Rosén. Med 3 illustr. 254 1927 
2. Åsele fornminneshem: Åselegården. Med 1 illustr. . . 257 1927 

Förteckning över gåvor och nyförvärv till Hembygdsföre-
ningens samlingar 265 1927 

Medlemsförteckning 281 1927 
Till minnet av en hembygdsvän. (Upprop ang. E. Gafvelin). 

Med 1 illustration 191 1929 
Nyförvärv till museets konstavdelning 193 1929 
Förteckning över gåvor och nyförvärv till Hembygds-

föreningens saml 195 1929 
Nyförvärv till Hembygdsföreningens bibliotek 201 1929 
Västerbottens första bil till Umeå museum. Av intendent 

H. Mn-Palmgren. Med 1 illustration 112 1930 
Medlemsförteckning 229 1930 
Föreningsmeddelanden 213 1935 
Flandel, industri, medlemsförteckning 221 1935 
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DIVERSE (litteraturanmälningar m. m.). 

Nykterhetsrörelsen i Skelleftebygden. Av G. Renhorn . . 82 1921 
Kyrksilvret från Västerbotten till Gustaf Wasas skattkam-

mare . . . . 31 1922 
"Lokalt veto" i Degerfors 1840 47 1922 
Västerbottningen som bytte hemman med Gustaf Wasas 

fränka 57 1922 
Byaordning från Hössjö av år 1781 184 1926 
Litteratur: Sigurd Erixon, Möbler och heminredning i 

Svenska bygder I, II. Av intendenten H. Möllman-Palm-
gren, Umeå 279 1926 

Umeå Nya Folkskoleseminariums invigning. Med 2 illustr. 148 1927 
Gamla böcker. Av folkskollärare Gustaf Renhorn. Med 

1 vignett 229 1927 
Litteratur: Astrid Väring: Frosten. Med 1 porträtt 245 1927 

Carl och Julia Svedelius: Bygd och Folk 248 1927 
Elevernas avskedssång till Gamla Seminariet. (En rättelse.) 265 1927 
Litteratur: Von Hogguér: Vildmarksliv i Lappland för 

hundra år sedan. Av A. V 228 1928 
En kunglig fiskare i Tärna. Av H. Mn-Palmgren. Med 7 ill. 169 1929 
Litteratur 184 1929 
Kunglig idrott i Marsfjällen. Några bilder från Prins 

Gustaf Adolfs vistelse i Västerbotten i mars 1930. Med 
6 illustr 142 1930 

Litteratur 209 1930 
Ett kungligt nybygge i Tärna. Med 7 illustr 113 1931 
Prinsparets besök i Västerbotten 14 1933 
Förteckning över uppsatser och notiser, helt eller delvis be-

handlande Burträsks socken, som tidigare publicerats i 
årsboken Västerbotten 132 1933 

Artur Hazelius. Ett hundraårsminne. Av H. Mn-Palmgren 133 1933 
Umeå läroverks nya fana. Med 9 illustr. o. porträtt 137 1934 
Förteckning över uppsatser rörande Degerfors, som tidi-

gare publicerats i årsboken Västerbotten 99 1934 
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Föreningsmeddelanden 

STYRELSEMEDLEMMAR. 

Ordförande: Landshövding G. Rosén, Umeå. 
Sekreterare: Intendent L. Wickström, Umeå. 

1935-1938: 

Hemmansägare C. J. Lundberg, Bjursele, Norsjö. 
Lektor A. Arner, Umeå. 
Konsul A. Unander-Scharin, Umeå. 
Adjunkt O. Lundquist, Umeå. 
Riksdagsman N. Gabrielsson, Teg, Umeå. 
Riksdagsman O. E. Sandberg, Böle, Umeå. 
Handlande E. E. Nordenstedt, Fredrika. 
Folkskollärare Nils Eriksson, Skansholm. 
Kyrkoherde FL Berlin, Lycksele. 

1936—1939: 

Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå. 
Landstingskamrer G. Wigren, Umeå, v. Ordförande. 
Folkskollärare Ruben Ådell, Åsele. 
Fröken Dagmar Rönnberg, Burträsk. 
Fröken Mina Lundqvist, Drängsmarkby. 
Agronom Ad. Granström, Umeå. 
Lektor Seth Larsson, Umeå. 
Folkskoleinspektör E. Wästegård, Umeå. 
f. Lektor O. Holm, Umeå. 



1937—1940: 

Redaktör Ernst Westerlund, Skellefteå. 
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå. 
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå. 
Rektor D. Jakobson, Vindeln. 
Fru O. Jakobson, Vindeln. 
Kamrer K. Holm, Umeå. 
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå. 
Landssekreterare Elis Almgren, Umeå. 
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå. 

1938—1941: 

Fru Tyra Conradson, Nordmaling. 
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå. 
Småskollärarinna Ingrid Pettersson, Västerhiske. 
Fru Pauline Nilsson-Stig, Umeå. 
Rektor Helge Oranfelt, Umeå. 
Riksdagsman Evert Jonsson, Lycksele. 
Redaktör Almar Löfgren, Ånäset. 
Folkskollärare Carl H. Nyström, Bureå. 
Doktor Sten Strömbom, Dorotea. 

Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå. 

Fröken Thérèse Årre, Umeå. 
Folkskollärare Artur Olofsson, Umeå. 

Arbetsutskottet. 

Landshövding G. Rosén, Umeå, Ordförande. 
Landstingskamrer O. Wigren, Umeå, v. Ordförande. 
Lektor A. Arner, Umeå. 
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå. 
Fröken Thérèse Årre, Umeå. 
Lektor Seth Larsson, Umeå. 
Överlärare Svante O. Ljunglöf, Nordmaling. 
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S u p p l e a n t e r : 

Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå. 
Fru Pauline Nilsson-Stig, Umeå. 
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå. 

S e k r e t e r a r e : 

Intendent L. Wickström, Umeå. 

K a s s a f ö r v a l t a r e : 

Banktjänsteman A. Leander, Umeå. 

Restaurangkommittén. 

Landstingskamrer G. Wigren, Umeå, Ordförande. 
Fröken Thérèse Årre, Umeå, Sekreterare. 
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå. 

K a s s a f ö r v a l t a r e : 

Banktjänsteman A. Leander, Umeå. 

R e v i s o r e r : 

Bankdirektör V. Broman, Umeå. 
Lektor Oskar Edlund, Umeå. 
Skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg, suppleant. 
Kamrer E. Åström, Umeå, suppleant. 



STYRELSEBERÄTTELSE 
för år 1936. 

Alltsedan museets flyttande från "Gamla seminariet" till 
"Gamla banken", vilket skedde under hösten 1935, har föremåls-
beståndet varit magasinerat på grund av de minimala utrymme-
na i den senare lokalen. Till följd härav har länsmuseet prak-
tiskt taget hållits stängt för allmänheten och samlingarna hava 
hållits tillgängliga för endast forskare. 

Intendenten har i stor utsträckning kunnat ägna sig åt under-
sökningsresor, vilka berört så gott som hela länet. Under som-
maren och hösten har intendenten rest ungefär 800 mil och resul-
talet härav har bl. a. blivit, att museets fotoarkiv åtskil-
ligt utvidgats. Vidare hava gravar i Keboliden, Vebomark och 
en grav i Kinnbäcks by, Byske, preliminärundersökts samt har 
intendenten varit kontrollant av Lövångers kyrkas restaurering. 

Under hösten besöktes och undersöktes en del herrgårdar in-
om Västerbotten av intendenten vid Nordiska museet i Stock-
holm, Sigurd Wallin, assisterad av hembygdsföreningens inten-
dent, och gjordes en inventering av textilier av amanuensen vid 
Nordiska museet, Elisabeth Strömberg. 
Under året har hembygdsföreningen på Sävargården haft två 
s. k. sockenaftnar, vilka på sitt program haft allmogemusik och 
föredrag från respektive Lycksele och Degerfors socknar. 

Bland märkligare gåvor till föreningen märkes Tegsstugan, 
skänkt av fattigvårdsstyrelsen i Umeå landsförsamling. Stugan 
uppfördes under oktober månad på Gammlia, där den står in-
till vägen, som leder förbi Sävargården och till den tillämnade 
kyrkplatsen. Vidare en oljemålning av C. M. Lindqvist, "Väster-
bottensgetare", skänkt av landshövding Ringstrands sterbhus. 

Hembygdsföreningens nya stadgar blevo definitivt antagna 
den 20 februari. 

Sävargårdens restaurang har under året stått under ledning 
av en restaurangkommitté, som haft följande sammansättning: 
stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, ordf., landstingskamrer G. 
Wigren, fru G. Forsberg. Som sekreterare har fungerat inten-
dent L. Wickström och som skattmästare banktjänsteman A. 
Leander. Från och med den 1 december har restaurangrörelsen 
vart nedlagd enligt styrelsens beslut. Under hösten har ny vär-
mepanna insatts å Sävargården. Installationen, som utförts av 

ISO 



A.-B. H. Anderssons Värme- & Vattenledningsaffär, drog en 
kostnad på 810 kr. 

Den 18 december tillerkändes hembygdsföreningen enligt 
Kungl. Maj:ts resolution en summa på 160.000 kr. av lotteri-
medel att användas till museibygge, varigenom hembygdsföre-
ningen förfogar över en byggnadsfond, som lyder i runt tal på 
270.000 kr. 

Slutligen kan nämnas att den sjuttonde årgången av hembygds-
föreningens årsbok "Västerbotten" förelåg färdig den 15 decem-
ber. 

Umeå den 1 december 1937. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1936, få här-
med avgiva följande berättelse: 

Styrelsens, verkställande utskottets och restaurangkommitténs 
protokoll hava genomlästs. 

Kassabehållning, banktillgodohavanden och obligationer över-
ensstämma med räkenskaperna. 

Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryg-
gande belopp. 

Föreningen har under året haft följande: 

GUST. WIGREN. 

/ L a r s W i c k s t r ö m . 

REVISIONSBERÄTTELSE. 

I n k o m s t e r : 
Anslag från länets landsting 
Anslag från Umeå stad 
Räntor 
Årsboken 1935 
Medlemsavgifter för år 1935 
Årets förlust 

3.000: — 
3.000: — 6.000: — 

2.718: 15 
1.785: 15 
3.303: — 

137: 14 

Kronor 13.943: 44 
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U t g i f t e r : 

Löner 5 . 4 0 0 : -
Porto och telefon 778:20 
Lyse och värme 717: 38 
Försäkringar 406: 82 
Skrivmateriel och trycksaker 320: 24 
Gammliafastighetens omkostnader 182: 75 
Gammlias planteringar 904: 04 
Resor . . . 297 :83 
Annonser 138: 74 
Årsboken 1935 4.308: 17 
Diverse omkostnader 489: 27 

Kronor 13.943:44 

Föreningens tillgångar och skulder per 31/12 1936 utgjorde: 

T i l l g å n g a r : 

Bankkonto 6.886:95 
Postgirokonto 404 :38 
Årsboken 1936 162:54 
Obligationer 110.601:57 
Inventarier 1.709:85 
Museiförrådet 69: 65 
Byggnader å Gammlia 45.455: — 
Restaurangen 4.046:94 

Kronor 169.336: 88 

S k u l d e r : 

Reserverade medel 772: 46 
Museifonden 101.941:86 
Medlemsavgifter 294: — 
Årsboken 1936 810: — 
Kapitalkonto 65.518:56 

Kronor 169.336: 88 
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Restaurangens räkenskaper för 1936 utvisa följande 

I n k o m s t e r : 
Matvaror 9.124: 53 
Kaffe 4 076 :52 
Läskedrycker 1.433:45 
Tobaksvaror 271 :58 
Konfektyrer 117:31 
Intresse 25: 96 
Dansen och lokalhyror 1.746: 85 
Årets förlust 1.204:90 

Kronor 18.001:10 

U t g i f t e r : 
Värme och lyse 2.950: 16 
Löner 5.703:92 
Porto och telefon 365: 75 
Städning och renhållning 471: 89 
Ombyggnad 705: 33 
Övriga omkostnader 7.804: 05 

Kronor 18.001:10 

Restaurangrörelsens tillgångar och skulder per 31/12 1936 ut-
gjorde: 

T i l l g å n g a r : 
Bankkonto 6 8 : 6 8 

Inventarier 5 .442:97 
Matvaror 175: 
Koks och ved 300: 
Kapitalkonto 1.194:99 

Kronor 7.181:64 

S k u l d e r : 
Hembygdsföreningen 4.046: 94 
Varuskulder 3.134:77 

Kronor 7.181:64 
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Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen 
föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen om-
fattar. 

Umeå den 15 april 1937. 

Victor Broman. B. Salén. 
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer. 

Carl Olsson. 
Av Stadsfullmäktige utsedd revisor. 

Carl-Otto Egerstedt. 
Av Länsstyrelsen utsedd revisor. 
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Spånadstävlan och spelmanssfämma 
på Gammlia 1937 

H v T H É R È S E Å R R E 

På programmet för sommarens hembygdsfest å Gammlia den 
31/7—1/8 fanns bland andra punkter en spånadstävlan i ull. 
Västerbottens läns hembygds- och hemslöjdsföreningar hade ge-
mensamt inbjudit till deltagande i densamma. 

Att det här och var ute i bygderna finnes duktiga husmödrar 
som ännu spinna sitt slitförråd av yllesaker hade nog kommitte-
rade sig väl bekant, och man vågade därför tänka sig möjlighe-
ten av att samla spinnerskor, villiga att ställa upp till en tävlan. 
Dock var det kommitterade angeläget att få deltagare från alla 
socknar i länet, varför till varje sockenombud utsändes en väd-
jan att var och en på sin ort måtte intressera någon eller några 
spånadskunniga damer att anmäla sig för deltagande. 

Sockenombuden togo sig också an denna uppgift med verk-
lig energi, därom vittnar den storartade tillslutning av 54 delta-
gare som spånadstävlingen fick. Alla länets socknar — på två un-
dantag när — voro representerade. Tävlingen torde till sin om-
fattning hava varit den största som förekommit i Sverige. 

Med tanke på de väldiga avstånden i vårt län och därmed före-
nade dryga resekostnader, hade kommitterade i sin inbjudan ut-
lovat resebidrag till deltagarna. Inför de så oväntat många an-
mälningarna ställde sig dock kommitterade en smula rådvilla. — 
Man såge gärna att alla kunde beredas tillfälle att komma med 
på tävlingen och tack vare landshövding Roséns intresserade 
medverkan blev det möjligt att erbjuda samtliga deltagare fria 
resor till och från Umeå, fritt logi och fri kost under de två da-
gar tävlingarna pågingo. 
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Ullen, som skulle spinnas, levererades kardad av länets hem-
slöjdsförening, som inköpt den från Umeå lantbruksskolas får-
avelsstation. 

Tävlingsresultaten granskades av en jury bestående av statens 
instruktör i hemslöjd, fru Mattis Hörlén, föreståndarinnan vid 
länets hemslöjdsförening, fröken Hilda Andersson, Umeå, samt 
fröken Mina Lundqvist, Drängsmarkby. Bedömningen skedde 
efter ett av fru Hörlén sinnrikt utarbetat tabellsystem och som 
numera användes vid alla spånadstävlingar såväl i ull som i 
lin över hela riket. Då det kan vara av intresse för mången, kan 
nämnas att följande bedömningsgrunder tillämpas: 

1. B e h a n d l i n g a v m a t e r i a l e t . Högsta poäng är 6. 
Vid betyget godkänd erhålles 2 poäng. 

2. K v a l i t é . Högsta poäng utgör 15 och godkänd 5 poäng. 
3. L ä n g d . För varje tiotal meter erhålles 1 poäng. Om 

längden av tråden är t. ex. 142 meter erhålles alltså 14,2 poäng. 
4. F i n h e t . För varje meter per gram erhålles 1 poäng. 

Om längden är 142 meter och vikten 22,4 gram blir finheten 
142 
22 4 = m e ^ e r - Poängen blir således i detta fall 6,3. 

Kvalité och finhet ha stor betydelse vid poängbestämningen 
och följaktligen bör man kunna spinna både fort och väl för att 
komma till någon placering i en tävling. 

Sommarfesten inleddes lördagen den 31 juli med en grupp 
deltagare i spånadstävlingen. Att någonting särskilt var å färde 
den dagen kunde man förstå, enär man lite varstans på gator 
och torg träffade på kvinnor bärande på en spinnrock och vid 
busstationerna rådde ett rörligt liv av ovanligt slag, då bussar-
na från de olika bygderna anlände med spinnerskor och spinn-
rockar i flertal. 

Kl. 4 samlades man på Gammlia för upprop. 
Sedan deltagarna delats upp i grupper med 15 st. i varje, pla-

cerade sig grupp I ute i det fria på terrassen framför Sävar-
gården. 

Fru Hörlén gav sina sista instruktioner, och på ett givet tec-
ken sattes alla spinnrockshjulen igång. Prisdomarna fingo nu 
inrikta sin uppmärksamhet på huru de tävlande behandlade ullen 
och göra sina anteckningar på listorna. För den intresserade 
åskådaren tedde sig anblicken av de tävlande som ett förtjusan-
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de skådespel. En och annan spinnerska irriterades nog av att 
"ull tyllorna" blivit "ogred iga" i den lätta vinden, men Andrietta 
Selin från Avaträsk skulle nog inte ha förlorat sitt härdade lugn, 
om det också kommit en kastvind som rört om i ulltyllorna. 

Fru Andrietta Selin, Avaträsk, Dorotea. 

Så ljöd "s topp" , och alla hjulen stannade. Rullarna samlades 
upp och g rupp II ordnade sig för tävling, som genomfördes i 
likhet med föregående. 

Härefter följde föredrag av fru Hörlén, som talade om "ullen 
och dess användning". Hon utgick då från att tala om de olika 
fårraserna, som finnas i Sverige, varvid hon framhöll den sven-
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ska lantrasen såsom varande den ras, som ger det förnämligaste 
råmaterial till hemslöjdsbruk. Den har en lång glänsande ull-
stapel och är det starkaste och vackraste material som speciellt 
lämpar sig för de slitsaker som erfordras i hemmen. Ej endast 
till stickade varor utan kanske ännu mera till vävnader. Därom 
vittnar kvalitéen i de gamla slitna silkesglänsande ryor, som fin-
nas bevarade från 1700-talet, då denna fårras var omhuldad. 

Denna fårras har bibehållits framför allt på Gotland, det s k. 
utegångsfåret, emedan det fortfarande hålles ute året om lika-
ledes i Halland, särskilt för att producera det förstklassiga ma-
terial, som användes i all den halländska bindslöjden, vilken varit 
den halländska bondebefolkningens oftast enda inkomstkälla un-
der flera generationer. I Dalarna har det förärats namnet päls-
får emedan det utomordentligt vackra skinnet användes till päl-
sar till folkdräkterna. I Norrland, enkannerligen i Västerbotten, 
har rasen uppträtt sporadiskt och tack vare hushållningssällska-
pets understöd har fåravelsstationer upprättats bl. a. i Jörn. 

I anslutning till föredraget demonstrerades fårskinn av lantras-
får från Bröderna Lundgrens fåravelsstation i Jörn. Levande 
studiematerial fanns även. Direktör Jeansson vid Umeå lant-
bruksskola hade välvilligt ordnat en liten utställning av levande 
får i en inhägnad inom Gammliaområdet. 

Talarinnan framhöll även med beklagande fårskötselns till-
bakagång under sista tiotal åren och att vårt behov av får till 
största delen fylles av import. Den ull som bearbetas av våra 
yllefabriker utgöres till 90 % av importerad råvara. 

Lägger man därtill importen av färdiga stoffer visar statistiken 
skrämmande siffror. Från 1870-talet då hela fårstocken i Sverige 
utgjorde 1.600.000 djur har intill 1914 fårbeståndet visat jämn 
minskning och efter 1919 ha siffrorna sjunkit katastrofalt och 
utgör för närvarande 500.000 djur. 

Att kraftiga åtgärder snarast måtte vidtagas och nya riktlinjer 
för fåravelns främjande utstakas är en nödvändig förutsättning 
för att denna näringsgren åter skall vinna lantbrukarnas intresse 
så att hemslöjdens behov av ull skall kunna fyllas av inhemsk 
råvara. 

Fru Flörlén påpekade även betydelsen av att tillvarataga de 
olika ullsorterna på rätt sätt. För den som själv sköter sitt 
ullförråd är det angeläget att utvinna bästa möjliga resultat av 
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detsamma, och slutade fru Hörlén "den glädjekälla som detta ar-
bete u tgör sinar aldrig". 

Sommarfestens andra dag bör jade med gemensam utfärd för 
alla tävlingsdeltagarna till Backens kyrka, där högmässan åhör-

Fru Kajsa Ingelsson, Avatråsk, Dorotea. 

des. Vid återkomsten till Gammlia intogs omedelbart kyrkkaffe-
på terrassen. Vädret var i motsats till föregående dag icke det 
bästa, vilket dock ej i minsta grad inverkade på gemytet och stäm-
ningen bland deltagarna. På planen framför Sävargården h a d e 
samlats en glädjande stor skara festdeltagare. 

Middagsprogrammet inleddes med ett manande och kraftfullt 
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tal av landshövding Rosén, varefter följde ett föredrag av arkitek-
ten Ingeborg Waern-Bugge, Stockholm, om "Hem och bostad" , 
vilket föredrag återfinnes på annat ställe i årsboken. 

Så kom då turen till g rupp III i spånadstävlingen. Tävlingen 
genomfördes på samma sätt som föregående, dock tilldrog sig 
två spinnerskor extra uppmärksamhet, nämligen Nanny Nilsson 
från Granö och Lydia Olsson, Umeå landsförsamling, vilka spun-

Spinnerskor i tävlan pä Sävargårdens terass. 

no på långrock. Denna typ av spinnrockar är numera ytterst 
sällsynt, varför det var mycket glädjande att få se vilken sär-
egen konstskicklighet spinning på denna spinnrock erfordrar . 

När sålunda spånadstävlingen slutförts, f ingo pr isdomarna ett 
febrilt arbete med att mäta, väga och poängbedöma garnerna 
för att hinna få tävlingsresultaten klara till prisutdelningen. 

Under tiden f ingo festdeltagarna åse en mycket vacker gymna-
stikuppvisning av en kvinnlig t rupp från Sandvik, Holmsund, un-
der ledning av fröken Brita Granberg och därefter samlades man 
på Gammliateatern för att åhöra spelmansstämman, vari delto-
go 16 spelmän från länet. 
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Kl. 7 förrättade landshövding Rosén prisutdelningen i spå-
nadstävlingen och spelmansstämman. 

Ett överväldigande stort antal priser voro skänkta och följan-
de 40 deltagare i spånadstävlingen erhöllo priser. 

1. Hanna Widmark, Nysätra, Hushållningssällskapets pris. 
2. Ester Lundkvist, Stensele, Länsstyrelsens pris. 
3. Andrietta Selin, Dorotea, Västerbottens läns Hemslöjdsförenings 

pris. 
4. Hanna Johansson, Umeå landsförsamling, Umeå Barnensdags-

forenings pris. 
5. Alexandra Samuelsson, Sorsele, Västerbottens läns Sparbanks 

pris. 
6. Ida Mårtensson, Stensele, Västerbottens-Kurirens pris. 
7. Mina Dahlgren, Kordmaling, Västerbottens läns Sparbanks pris. 
8. Maria Åberg, Burträsk, Västerbottens-Kurirens pris. 
9. Alma Andersson, Stensele, Juvelerare Lindströms pris. 

Av Hushållningssällskapet, Västerbottens läns Hembygdsförening och 
Umeå Barnens dags-förening skänktes priser till: 
10. Altea Jonsson, Malåträsk. 
11. Elina Granberg, Nysätra. 
12. Ester Boström, Burträsk. 
13. Emma Vikberg, Lövånger. 
14. Henny Karlsson, Hörnefors. 
15. Ebba Boberg, Holmsund. 
16. Ingeborg Johansson, Vilhelmina. 
17. Frida Jakobsson, Bygdeå. 
18. Lydia Olsson, Umeå landsförs. 
19. Josefina Larsson, Stensele. 
20. Edith Rahm, Bygdeå. 
21. Gerda Danielsson, Fredrika. 
22. Kajsa Ingelsson, Dorotea. 

(Äldsta deltagare, 71 år). 
23. Viktoria Nordström, Burträsk. 
24. Dagmar Stenlund, Lycksele. 

25. Hanna Stenmark, Tärna. 
26. Emma Andersson, Lövånger. 
27. Greta Ledström, Nordmaling. 
28. Eugenia Lundberg, Burträsk. 
29. Helena Nygren, Burträsk. 
30. Tilda ös t röm, Bygdeå. 
31. Hedvig Johansson, Bjurholm. 
32. Hilma Eriksson, Bjurholm. 
33. Tilda Larsson, Lycksele. 
34. Stina Granberg, Byske. 
35. Brita Martinsson, Burträsk. 
36. Alma Samuelsson, Åsele. 
37. Helga Forsgren, Bygdeå. 
38. Inez Brodin, Umeå landsförs. 
39. Ida Fjellström, Umeå stad. 
40. Jenny Nylén, Umeå stad. 

Dessutom erhöll varje deltagare i spånadstävlingen som min-
ne av tävlingarna en ullkrok i silver, skänkt av Umeå Moderata 
kvinnoklubb. 

Prislistan över spelmansstämman fick följande utseende: 
1. Karl Edvin Pettersson, Bjurholm. 
2. Sven Johansson, Vindeln. 
3. K. O. Widman, Skellefteå. 
4. Torsten Grönlund, Vindeln. 
5. J. O. Sundkvist, Hällnäs. 
6. T. Viklund, Renfors, Vindeln. 
7. Manfr . Arnkvist, Ljusvattnet. 
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Som prisdomare fungerade musikdirektören Karl Engquist, 
jägmästaren H. Klingberg och byggmästaren O. Larsson. 

Till sist vill kommitterade uttala sitt varma tack till prisdomar-
na, till alla ombud ute i socknarna som med sin hjälp bidrogo 
till att tävlingarna kunde genomföras i den omfattning de fingo. 
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Nya medlemmar I hembygdsföre-
ningen under år 1937 

Ständiga medlemmar: 

Björnstjerna, C. M., överste, Umeå. Unander-Scharin, A., konsul, Umeå. 
Björnstjerna, Sonja, överstinna, Umeå. Utterström, Q., direktör, Umeå. 
Hellström, Gerda, fru, Stockholm. Wågberg, N. F., disponent, Umeå. 

Årligt betalande medlemmar: 

Bureå socken: 

Viklund, Beda, fröken, Bureå. 

Burträsk socken: 

Brännström, Seth, handl., Bodbysund. Wiström, Karl, bokhållare, Burträsk. 

Bygdeå socken: 

Brändström, Hugo, kassör, Sikeå. 
Dahlgren, Ferd., byggmäst., Bygdeå. 
Hammarstedt, Th., nämndeman, Ro-

bertsfors. 
Johansson, O. A., slöjdlärare, Ro-

bertsfors. 
Jäderberg, Artur, kamrerare, Ro-

bertsfors. 
Lindholm, Arvid, vandringsrättare, 

Överklinten. 
Lundström, Edvin, kontorist, Roberts-

fors. 

Lundström, Hugo, V., kantor, Ro-
bertsfors. 

Nilsson, Hugo, folkskollär., Sikeå. 
Sjöman, Carl, komminister, Roberts-

fors. 
Söderström, Arvid, herr, Robertsfors. 
Westeson, Hjalmar, kyrkoherde, Byg-

deå. 
Öhman, J. E., bankkamrer, Roberts-

fors. 
Åhrberg, Karl, disp., Robertsfors. 
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Degerfors 

Abrahamson, O., prov.-läk., Vindeln. 
Arwén, Eric, grosshandl., Hällnäs. 
Bäckström, Fritjof, bagarmäst., Vin-

deln. 
Eriksson, Arvid, folkskollär., Helsing-

fors, Tvärålund. 
Eriksson, Edla, fru, Hällnäs. 
Jakobsson, Per, hem:äg., Ottonträsk, 

Granö. 
Johansson, C. J., skogsfaktor, Tvär-

ålund. 
Malm, Alfred, Hjuken, Hällnäs. 
Malmros, Gustaf, agronom, Vindeln. 
Nilsson, Dagmar, fru, Vindeln. 
Nordvall, Agas, faktor, Tvärålund. 

socken: 

Nygren, Gottfred, hem:äg., Skivsjö-
strand. 

Näsholm, Fredrik, länsskogvaktare, 
Karlsgård, Vindeln. 

Olofsson, Johan, hem:äg., Kryckel-
tjärn, Vindeln. 

Olofsson, Olof, häradsdom., Vindeln. 
Rothén, Elin, folkskollär:a, Vindeln. 
Sterner, Wilh. J., agronom, Vindeln. 
Svanberg, J. A., landstingsman, Granö. 
Söderblom, Johan, konsulent, Vindeln. 
Wejdmark, J:son, O., skogsinspektor, 

Granö. 
Winter, Nils, kronojägare, Tegsnä-

set, Granö. 

Dorotea 

Bertilsson, Hilma, lär:a, Avaträsk. 
Eliasson, Kunni, Avaträsk. 
Gustafsson, Riken, lär:a, Dorotea. 
Johnsson, Astrid, fr., Dorotea. 
Jonason, C. F., kyrkoherde, Dorotea. 
Lindblom, Gerda, folkskollär:a, Doro-

tea. 
Lundmark, H., vandringsrättare, Do-

rotea. 

socken: 

Möllerberg, Anne-Marie, fru, Ris-
bäck, Arksjö. 

Nordlund, Gerhard, folkskollärare, 
Dorotea. 

Selin, Irene, postförest., Avaträsk. 
Svanlund, Artur, kommunalordf., 

Avaträsk. 
Svanlund, Johan Axel, herr, Granli-

den, Ormsjö. 

Fredrika 

Domeij, A., köpman, Fredrika. 
Johansson, Carl, folkskollär., Tallsjö. 

socken: 

Johnson, E. Conrad, skiftesgodeman, 
Lögda, Fredrika. 

Wiklund, Elof, kassör, Fredrika. 

Holmsund socken: 

Granberg, J. E., byggmäst., Sandvik, Nordbrandt, Gunnar, handl., Holm-
Holmsund. sund. 

Kriström, Alfred T., landstingsman, Noréus, Halvard, folkskollär., Holm-
Holmsund. sund. 

Lundstedt, Berndt, konsul, Holmsund. Sjöström, Elof, slöjdlärare, Sand-
vik, Holmsund. 

Hörnefors socken: 

Nordstrand, Gerda, fröken, Häggnäs, Hörneå. 
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Jörn socken: 

Hennings, Nils, provinsialläk., Jörn. Sparrman, John, nämndeman, Brän-
Hällgren, Oscar, folkskollär., Öster- näs, Jörn. 

Jörn. Sparrman, Oscar, kamrer, Jörn. 
Lövgren, E., kronojäg., Myrheden. 

Lycksele 

Almquist, Fredrik, skogsförvaltare, 
Lycksele. 

Andersson, A., Fritiof, byggnadssnic-
kare, Lycksele. 

Clausén, B. A., komminister, Lyck-
sele. 

Eriksson, E., prov.-läk., Lycksele. 
Facks, Gerhard, kassör, Lycksele. 
Furberg, J. A., fabrikör, Lycksele. 
Holm, Sven, folkskollärare, Tykoberg, 

Ruskträsk. 
Holmlund, Frans, skogsinsp., Lyck-

sele. 
Johansson, Sven, skogsfaktor, Lyck-

sele. 
Karlsson, Kalle, tingshusvaktmäst., 

Lycksele. 

socken: 

Lindahl, G., skogsförvalt., Lycksele. 
Lundquist, Gösta W., red., Lycksele. 
Nilsson, Vilhelm, elektriker, Lycksele. 
Norbäck, N. J., rektor, Lycksele. 
Olsson, Ola R., kassör, Lycksele. 
Palmgren, Nils, tandläk., Lycksele. 
Renman, Alexander, kamr., Lycksele. 
Runbäck, Erik, skogschef, Lycksele. 
Rydbeck, Eric, jägmästare, Lycksele. 
Solem, Hans, forsmästare, Lycksele. 
Ternstedt, Bror, jägmäst., Lycksele. 
Westman, Erik, jägmäst., Lycksele. 
Årre, Gertrud, lärarinna, Lycksele. 
Åström, E., häradsskriv., Lycksele. 
Öhman, Halvar, herr, Lycksele. 
Östlund, Fredr., pastorsdiakon, Lyck-

sele. 

Lövånger socken: 

Afvander, Engelbert, f. d. hem:äg., 
Avan, Lövånger. 

Andersson, Hildegard, förestånda-
rinna, Lövånger. 

Brandt, Oscar, landstingsman, Löv-
ånger. 

Brännström, Gunnar, kamrer, Seiet, 
Lövånger. 

Burman, H. N., herr, Mångbyån. 
Dahlberg, Edvard, folkskollär., Val-

len, Vallträsket. 
Einarsson, Ivan, herr, Hökmarksby. 
Eriksson, Anton, smed, Broänge, 

Mångbyån. 
Ersson, Alf, folkskollär., Mångbyån. 
Hedquist, Johan, kyrkoherde, Löv-

ånger. 

Huss, G. A., trävaruhandl., Löv-
ånger. 

Johansson, Adelina, lärarinna, Bis-
sjön, Hökmarksby. 

Jonsson, Henny, lärarinna, Mång-
byån. 

Lindahl, Sven, journalist, Lövånger. 
Lundström, Einar, hemmansägare, 

Hökmarksby. 
Nikström, Gunnar, chaufför, Hök-

marksby. 
Persson, Gust. Sigfr., folkskollär., Ve-

bomark. 
Pettersson, Valfrid, hemmansägare, 

Hökmarksby. 
Sellin, J. H., fanjunkare, Lövånger. 
Stillner, Gustaf, komminister, Löv-

ånger. 
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Malå socken: 

Bergström, Helmer, nämndeman, 
Malåträsk. 

Birke, A., doktor, Malåträsk. 
Danielsson, J. E., skogsinspektor, 

Malåträsk. 

Ritzén, H., landsfiskal, Malåträsk. 
Wallin, Olof, komminister, Malå-

träsk. 

Nordmaling socken: 

Jakobsson, Helge, snickare, Lögdeå. Winnberg, Jos., lärarinna, Nordma-
Sandman, John, snickare, Lögdeå. ling. 

Åberg, Karl, snickare, Lögdeå. 

Nors jö socken: 

Gustavsson, Knut, skulptör, Bjurträs- Lundberg, Knut, folkskollärare, Bas-
ket. tuträsk. 

Lindberg, Emilie, föreståndarinna, Persson, Gunnar, kassör, Norsjö. 
Norsjö. Ulfhjelm, K. A., länsskogvaktare, 

Norsjö. 

Nysätra 

Andersson, Gustaf, hemmansägare, 
Kålaboda, Ånäset. 

Hansson, Fritiof, f järdingsman, 
Ånäset. 

Hansson, Gösta, folkskollärare, Brän-
de, Ånäset. 

socken: 

Olsson, Albert, folkskollärare, Sten-
fors, Ånäset. 

Pettersson, Nils, hemmansägare, Es-
tersmark, Ånäset. 

Wikblad, Bertil, folkskollär., Flarken. 
Vilhelmsson, Gunnar, herr, Ånäset. 

Skellefteå socken: 

Ocklind, Karin, fru, Ursviken. Olofsson, Jenny, fru, Bergsholmen. 

Sorsele socken: 

Burman, Carl Emil, folkskollärare, 
Kraddsele. 

Forsvall, B. S., f järdingsman, Am-
marnäs. 

Hamrin, Hilmer, länsskogvaktare, 
Sorsele. 

Hansson, Ruth, föreståndarinna, Am-
marnäs. 

Jakobsson, Karl, folkskollär., Sorsele. 
Kramer, Ebba, förestånd., Sorsele. 
Lundgren, Gerda, fru, Sorsele. 
Rehnman, Mandis, fröken, Sorsele. 
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Stensele socken: 

Barrmo, John A., folkskollärare, Um- Lindholm, Herman, folkskollär., Stor-
gransele. urnan. 

Gällhagen, Alfred, folkskollär., Gun-
narn. 

Sävar socken: 

Boström, K. H., slöjdlär., Norum, Carlsson, John A., hem:äg., Täfteå. 
Sävar. Lindberg, Paul, landsfiskal, Sävar. 

Tärna socken: 

Löfroth, F. J. V., landsfiskal, Tärnaby. 

Umeå socken: 

Andersson, E. A., hem:äg., Trollber- Forsgren, A. H., hem:äg., Rödå, Rö-
get, Rödåsel. dåsel. 

Andersson, N. H., hem:äg., Rödålund, Marklund, Betta, fröken, Västerhiske. 
Rcdåsel. Sahlström, Nils, 1 :e läk., Västerhiske. 

Forsgren, Edvin, hem:äg., Överboda, 
Brännland. 

Vilhelmina socken: 

Björkman, Nils, prov.-läk., Vilhelmina. 
Dahlberg, E. A., hem:äg., Skansholm. 
Erngård, Elis, folkskollär., Mesele-

fors. 
Holmberg, Ester, barnmorska, Skans-

holm. 
Holmgren, Simon, fanj., Skansholm. 
Kanon, Ernst, hem:äg., Laxbäcken, 

Malgovik. 

Nordin, Ragnar, hem:äg., Laxbäcken, 
Malgovik. 

Rundquist, Conny, kanslibiträde, Vil-
helmina. 

Sandberg, Sören, fjärdingsman, Skans-
holm. 

Skansholms Skolbibliotek, Skansholm. 
Sundqvist, John, hem:äg., Skansholm. 
Vikström, Petter, hem:äg., Malgovik. 

Vännäs socken: 

Johansson, K. A., Vännäs. 

Åsele socken: 

Karlsson, Eva, fru, Tallsjö. 
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Örträsk socken: 

Odenram, Henning, folkskollärare, Örträsk. 

Umeå stad. 

Boström, H. T., trädgårdsmästare. Sundbom, O. R., telegrafassistent. 
Johansson, Hilding, lappfogde, Öbac- Söderling, Erik, länsträdgårdsmäst. 

ka. Sörensen, Karl, länsarkitekt. 

Skellefteå stad. 

Agri, Fred, jägmästare. 
Ahrmfeldt, Hjalmar, Ingenjör. 
Anderlind, B., kamrer. 
Andersson, Arvid, köpman. 
Andersson, Viktor, apotekare. 
Berg, Anna, stadsbarnmorska. 
Bergenudd, Edvin, stadsarkitekt. 
Bergstedt, Helmer, överlär., Sörböle. 
Bergström, J. L., järnv.-tjänsteman. 
Brännström, Per Gustaf, bergsingen-

jör, Skelleftehamn. 
Burman, K. Adam, köpman. 
Bäckman, N. Albin, jägmästare, Skel-

leftehamn. 
Carlsson, Conrad, föreståndare, Skel-

leftehamn. 
Cedergren, G. R., läroverksadjunkt. 
Dahlberg, Harald, herr, Sunnanå. 
Egerstedt, Bertil, stadsfogde. 
Fagerström, A., bruksläk., Skellefte-

hamn. 
Fahlström, Sven, teckningslärare. 
Fjellström, Erik, kronokassör. 
Furberg, Alfred, stadsmissionär. 
Furberg, Aug., komminister, Skellef-

tehamn. 
Hed, Carl, musikfanj., Skelleftehamn. 
Hedenmark, Frans, folkskoleinspektör. 
Hederström, Sune, överjägmästare. 
Hedlund, Siri, fru, Tuvan. 

Isaksson, K. G., grosshandlare. 
Jonsson, Emil, förrådsförvaltare, 

Skelleftehamn. 
Kängas, Nils, ingenjör, Skelleftehamn. 
Karlsson, Artur A., konto-schef. 
Karlsson, J. H., skeppsmäklare. 
Kugelberg,C., skogsförvaltare. 
Lindberg, Hilma, fröken, Brännan. 
Lindblom, Jenny, fr., Sörböle. 
Lindgren, Karl Olof, faktor. 
Lindström, Anshelm, kyrkoherde. 
Lundqvist, Jerker, herr. 
Lundmark, Rud., herr, Brännan. 
Lundström, H., herr. 
Löfström, Gösta, kamrer, Skellefte-

hamn. 
Marklund, Aug. W., byggnadssnick. 
Mörtsell, Sture, bergsingenjör, Skel-

leftehamn. 
Nyberg, J. A., löjtnant. 
Nygren, Sigrid, doktor. 
Ocklind, Bengt, tandläkare. 
Persson, M., dir., Anderstorpsskolan. 
Renhorn, B., stadskamrer. 
Ridderstråle, B., tullförvaltare. 
Rönnmark, Ossian, köpman. 
Sandberg, G., målarmästare. 
Strandberg, John E., distr.-veterinär. 
Wahlgren, S., överläkare. 
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Stockholm: 

Backlund, Amanda, fru. 
Backlund, J. A., fabrikör. 
Beije, R., kamrer. 
Berlin, Erik, apotekare. 
Broman, Carl J., kammarskrivare. 
Brännström, Axel, Stockholm. 
Brännström, Hulda, fru. 
Bursell, O., direktör. 
Ekby, Axel, banktjänsteman. 
Eriksson, Elsa, fru. 
Granholm, Anna-Maria, fr. 
Granholm, Hjalmar, teknologie d:r . 
Hammarin, Johan Th., fältläkare. 
Hellström, Börje, ingenjör. 
Lagerlöf, Leon, målarmästare. 
Lindström, E. A., skogsförvaltare, 

Djursholm. 
Lindholm, Ida, fru. 

Moberg, Frida, fru. 
Nordberg, Torsten, konstnär. 
Norström, Agda, fröken, Nockeby. 
Olofsson, Aug., bankvaktmästare. 
Pettersson, Fritz, ingenjör. 
Pettersson, Mattis, sjuksköterska. 
Rosenqvist, Axel, direktör. 
Samuelsson, Lili, sjuksköterska. 
Sandström, J. W., byrådirektör. 
Sivert, Curt, redaktör. 
Stenberg, Gerda, fröken, Bromsten. 
Stenström, Margit , fru. 
Westerlund, Maud, fröken. 
Vindelstam, Rune, kassör, Lidingö. 
Åberg, Ernst, bankdirektör. 
Ågren, Otto, häradskriv., Stocksund. 
Chrman, Torsten, herr. 

Övriga orier: 

Andersson, Carl, folkskoleinspektör, 
Ljungby. 

Brandelius, R., pastorsadj., Malmö. 
Bredberg, Carl-David, civilingenjör, 

Trollhättan. 
Eden, John, jur. stud., Lund. 
Jakobsson, Ossian, apotekare, Gälli-

vare. 

Jakobsson, Göta, fru, Gällivare. 
Ocklin, J., överbanmäst., Hässleholm. 
Rehnman, Magnus, lokförare, Nynäs-

hamn. 
Westerlund, Hedvig, sjuksköterska, 

Gammelstad. 
Widmark, W., kronojägare, Murjek. 
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GÅVOR TILL LÄNSMUSEET UNDER ÄR 1937. 

F ö r e m å l : G i v a r e : 
Två par skidor av björk, 1890-tal. Fröken Maja Beskow, Umeå. 
Betsel med bett av horn. Fru Gerda Hellström, Umeå. 
Bössa med slaglås. „ „ „ 
Byst i gips av D. Wretling, 1924. „ „ „ 

Föreställ. Förv. Th. Hellström. 
Spjällsnöre, broderat med glaspärlor. „ „ „ 
Stockjärn, använt vid bestraffning. Kyrkorådet i Bygdeå. 
Plåtskiva för vägning av skinn. A.-B. Nyheternas tryckeri, 

Umeå. 
Säck av sälskinn, med träbygel. Fru Åström, Spöland. 
Träflaska för tjärvatten. Dat. 1784. Alfred Forsberg, Täfteå. 
Två fiskljuster av järn. överstelöjnant L. Wahlberg, 

Umeå. 
Tröskverk helt i trä. Fru Åström, Spöland. 
Tröskbult av trä. „ „ „ 
Orgel av positivkonstruktion med 5 rullar. Framlidne förv. Th. Hellström. 

Från Fatmomakke. 
Dyngflak. Hem.-äg. E. Larsson, Hössjö. 
Hinklyft från Hössjö. „ „ „ „ 
"Beskrifning öfver Ume socken och stad." Forstmästare T. Linder. 

Förf. av komminister J. A. Linder i 
Skellefteå. Inb. bok på 40 maskinskriv-
na sidor. 

•Risbäcksskidan. Komminister Th. Möllerberg, 
Arksjö. 

Dammsugare, sug- och tryckpumpskonstr. Lundgrens sterbhus, Umeå. 
3 fotogenlampor av olika konstruktion. „ „ „ 
Flintlåspistol, vackert ornerad. Disp. Aug. Olsson j:r, Nord-

maling. 
Tennljusstake, 3-armad, 1700-tal. Disp. Aug. Olsson j:r, Nord-

maling. 
Läslampa av mässing, 2-armad med brän- Disp. Aug. Olsson j:r, Nord-

nare för rovolja. maling. 
U p p r o p till västerbottniska folket, under- Disp. Aug. Olsson j:r, Nord-

tecknat av ryske generalen Alexejeff juli maling. 
1809. 

Skida av splitkeintyp. Herr Arthur Häggblad, Umeå. 

INKÖP FÖR LÄNSMUSEET UNDER ÅR 1937. 

Vagga, "tulla", i gustaviansk stil. Från Obbola. 
Släde från Hössjö. Tidig 1800-talsmålning. 
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Handel och indusfri 

En betydelsefull kulturell insats göra de 
firmor och företag, vilka anlita årsboken 
som annonsorgan och därmed stödja 
Hembygdsföreningen i dess arbete 
G Y N N A därför årsbokens annonsörer 



M e d 22 kontor 
inom V ä s t e r b o t t e n s län 

är SVENSKA HANDELSBANKEN 
alla västerbottningars speciella bank. 

Sedan 80 år har Svenska Handels-
banken och dess direkta föregångare 
verkat i länet till nytta för jordbruk, 
handel och industri. 

Söker Ni råd och upplysningar i 
bankärenden — för krediter eller 
penningplaceringar — rådgör med 
något av våra kontor. 

SVENSKA 
HANDELSBANKEN 
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Stads-
hotellet 
Skellefteå 

Rekommenderas! 

Gör Edert hus varmt 
och hemtrevligt 
med 

TREETEX 

Försäljes och lagerföres av 
fabrikens ombud: 

Bröderna LiDdiors 
U M E Å 

Tel. Namnanrop Bröderna Lindfors 
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A K T I E B O I / A O E T 

Etablerad 1868 H T ^ S . I E ^ Rt. 52, 438, 567, 1406 

T e l e g r a m a d r e s s : BÄCKLUND 

w 
Välsorterad Järn- & Maskinaffär 

/över 90 or 
har 
i I M E T D I A H C T 
U m b o L A U t i 1 
varit fast rotad i den västerbottniska hem-
bygden och tecknat dess utvecklingshistoria 

Prenumerera pä UMEBLADET 
Alla äkta västerbottningars tidning. Grundad 1847 

Prenumerationspris: 
helt år kronor 12: — 
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Västerbottens läns Sparbank 
U M E Å 

Rikstelefon: Direktören 751 
Kamreraren 125 
Expeditionen 62 

E x p e d i t i o n s t i d : kl. 10 f m . e m . 

O 

2 6 F I L I A L E R i landskommunerna. Insättningar 
mottagas mot högsta gällande 

inlåningsränta. 

O 

L Ä N 

utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad 
och på landet inom länet på för-

månliga villkor. 
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A.-B. H. Harjus Färghandel 
Rt. 423 ig 422 Färg-, Kemikalie- & Tapetaffär Rt. 423 £ 422 

Lokal: Kungsgatan 63 
Specialavdelning för fotografiska artiklar 

Rekommenderar sin sortering av Färger, Fernissor, Falu röd-
färg, Tapeter, Kameror. Stor sortering Förbands- och Sjuk-
vårdsartiklar m. m. - Order till landsorten exp. omgående 

HushällninQssällskapets Egnahemsnämnd, odress Umeå 
utlämnar statens egnahemslån inom Västerbottens län. 

Låneformerna äro: 
jordbrukslån, som utlämnas för inköp av hemmansdel eller jord-

brukslägenhet. Räntan är för närvarande 3,6 % och amorteras 2/5 
av lånebeloppet efter vissa grunder med 2 %, 

premielån, som äro återbetalningsfria, utlämnas i samband med 
jordbrukslån för byggnads- eller andra grundförbättringesarbeten, 

bostadslån, som bevil-as för uppförande av bostadshus å därför 
anskaffad tomt. Räntan är för närvarande 4 % och amorteras i lik-
het med jordbrukslån med 2,:, %. 

Närmare upplysningar om egnahemslån lämnas av egnahemsnämn-
den eller av egnahemsombuden i respektive kommuner. 

Statens jordanskaffningsverksamhet handhaves även av egnahems-
nämnden. Härmed inköper egnahemsnämnden lämpliga jordomräden, 
vilka efter styckning försäljas till jordbruk eller arbetarsmåbruk. 

Telefoner: egnahemsnämndens sekreterare 69 
kassa och egnahemskonsulent 901 
jordanskaffningen 226Q 

SPECERIER, KONSERVER, DELIKATESSER. 
FÄRSKA OCH KONSERVERADE FRUKTER. 

Äi Öhmans bröd! Drick Pyramidens kaffe: 

EMIL L U N D M A R K 
Rt. 17 & 559 U M E Å Skolgatan 47 
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Utterströms Järnaffärer 
UMEÅ och NORDMALING 

U m e å : Telefon N a m n a n r o p Ut te rs t röms 

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! Priserna passa! 

agnéis ( //clnoCcrllv/ixi 

^zJ^åJfiusespfanaden 10, ^Imeå 

' I N N E H A V A R E : 

A D V O K A T E N B I R G E R R O O S 

L E D A M O T A V S V E R I G E S A D V O K A T S A M F U N D 
O M B U D S M A N H O S A . - B . SV. H A N D E L S B A N K E N 
O M B U D FÖR S T O C K H O L M S M. FL. K Ö P M A N N A -

F Ö R E N I N G A R 

B I T R Ä D A N D E J U R I S T E R : 
A D V O K A T R U D O L F A H L G R E N 

J U R . K A N D . A R V . M J E L L A N D E R 

^efefoner: (jQinjeoäfjare) 117, 120, 122 oefi 770 

RÄTTEGÅNGAR, INKASSERINGAR, KREDITUPPLYSNINGAR 
Spec.: VATTEN- OCH SKIFTESMÅL 
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OLOFSFORS BRUK 
G r u n d l a g d 1762 N O R D M A L I N G 

Tillverka och försälja alla slags 

Floffningssmiden samt Keffing 
Tillförlitligt fabrikat! 

Postadr. : Nordmaling. Rt.: Nordmaling 26 
Tel.iadr.: Olofsfors, Nordmaling. 

Väsierfiöllens LannaoniiolOreniosars FOrlnnl 
är anslutet till Svenska Lantmännens Riksförbund och har liksom öv-
riga ekonomiska sammanslutningar bland lantmännen som tidnings-
organ Jordbrukarnas Föreningsblad som utg. i en uppl. av 260.000 ex. 

Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Spöland, Vindeln. 
Nederlag i Nordmaling, Lögdeå, Gumbodaholmen, 
Ånäset, Bygdeå, Skelleftehamn, Byske, Ålundsby, 
Klutmark, Burträsk och Bastuträsk. 
Vid frörenserierna i Umeå och Skellefteå rensas år-
ligen frö åt c:a 600 jordbrukare. 
Försäljer alla slag av spannmål, fodermedel, konst-
gödsel, utsäde, maskiner, kalk, cement, tegelrör m. ni. 
Från och med i år har Förbundet upptagit även för-
säljningen av smågrisar för att stödja länets egen 
produktion av dessa. 

JORDBRUKARE! Genom att göra Edra köp genom vår organisa-
tion, stärker Ni densamma. 

P o s t - och tele-
g ramadress : 
Länsförbundet 

T e l e f o n : 
Skel lef teå . . 221 
Umeå 14 och 329 
Spöland . . . 25 
V inde ln . . . 15 
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H 
A l l t i d n y h e t e r i l a g e r av 

G U L D - S I L V E R - T E N N 

Vackra och stilfulla Matsl/veruppsättningar 

Hof j uve le ra re C . G . H a l l b e r g 
Rt. 240 U M E Å Rt. 240 

Jonsson & Sandgren 
Huvudaffären Brogatan Rt. 670 och 993 
F i Haten Rådhustorget Rt. 165, 1794 
Filialen Storgatan 72 Rt. 759 

U m e å 

Prima Fläsk-, Kött- $ 
Ch ark uteriva ror 
i parti och minut. 
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G Y N N A H E M B Y G D E N S A F F Ä R E R ! 

Undersök kvalité och pris hos 

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o 
KUNGSGATAN 48, UMEÅ - TELEFON 141 och 441 

innan Ni rekvirerar varor från annat håll. 
STÖRSTA SORTERING! PRIMA VAROR! BILLIGA PRISER! 

Betald 
annonsplats! 

TTHTLTItE W O B M ^ 
Kontor och lager : KUNGSGATAN 58 

Rt.: Kont. o. lager 615, 920, 1372, bost. 1121. Tel.-adr.: Thure Norin 
Äpplen, Päron - Vindruvor - Apelsiner - Citroner 

Lök samt alla s lag av Rotsaker 

Alltid prima vara Nederlag: SKELLEFTEÅ 
till billigaste dagspriser! Telefon 519, 540 
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ningarnas 
nyhets- och 
a n n o n s o r g a n 
är 

I 
U p p l a g a : 

1 8 . 0 0 0 ex. 

Pren. -pr is : 
helt år 12 kr. 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 
lämnar fackkunnigt bi t räde av 

Jordbrukskonsulenter, Länsträdgårdsmästare, Vandringsrättare, 
Husdjurskonsulent, Trädgårdsinstruktriser, Slöjdundervisare, 
Mejerikonsulent, Fiskeriinstruktör, Täckdikningsförman. 

Deras bi t räde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, Umeå, helst 
före 15 april . Täckdikningsförmannen äger uppbära 4 kronor pr dag av 
rekvirent. I övrigt ä r t jänstemännens bi t räde kostnadsfri t t . 

Hushållningssällskapet upprätthåller: 
Lantbruksskola, adr . : Box 84, Umeå. 
Lanthushållsskola, adr . : St römsör pr Håknäs. 
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr . : Anders torp , Skellefteå. 

Hushållningssällskapet utlämnar följande lån: 
Egnahemslån, Hingstlän, 
Nyodlings- och betesförbättr ingslån, Tjur lån, 
Täckdikningslån, Fiskerilån, 
Qödselvårdslån, 

samt s k . p r e m i e 1 å n för anskaffande av galtar , skakbryggor , is-
bodar m. m. och för vissa g rundförbä t t r ingar i samband med egna-
hemslån och jordbrukspremier ing . 

Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodl ingsbidrag, betesför-
bä t t r ingsbidrag och s tenrödjningsbidrag, b idrag . för gödselvård och 
täckdikning samt för jo rdkörn ing å myr jo rd . 

Hushållningssällskapet anordnar premiering av: 
Mindre jordbruk, Hästar , Får . 
Nötkreatur , Svin, 

Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser: 
Lantmannakurser , Täckdikningskurser , Beteskurser, 
Husmoderskurser , Vävkurser, Ladugårdssköterskekurser . 
Konserver ingskurser , Växtfärgningskurser , 
Trädgårdskurse r , Kurser i träslöjd, 

Hushållningssällskapet understöder bildandet av: 
Hingstföreningar , T jur fören ingar , Gal tföreningar . 

Hushållningssällskapet utgiver: 
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar , årligen, 
Tidskr i f t för Västerbottens län, 6 häft. pr år, upplaga 13,500 ex. 

Hushållningssällskapets ändamål ä r att f rämja lanthushållningen jäm-
te dess b inär ingar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällska-
pet och stöd dess verksamhet 

Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets t jänstemän 
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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Hjor tsbergs Pappershandel 
U M E Å 

Välsorterad Parti- & Minutaffär 

ALLT I BRANSCHEN TELEFON 241 

Järn, Spik, Plåt, Byggnads- Tågvirke, Bindgarn, Bast-
smiden, Spislar, Drev, Papp, band, Makulatur, Wellpapp, 
Fönsterglas, Cement, "Ko- W w U j J K m . Påsar, Linolja, Färger, Fer-
metmärket", Slipstenar nissor, Borstar, Penslar 

i p a r t i h o s 

B R Ö D E R N A L I N D F O R S , U m e å 
Te legramadress : L I N D F O R S A R N A . Tel . namnanrop B R Ö D E R N A L I N D F O R S 

A - B . Meländers MusikhandeL 
UMEÅ Telefon 328 

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

Order från landsorten expedieras omgående. 

Vårt KALAS-KAFFE 
Våra SPECERIER 

rekommenderas 

V A R U F Ö R M E D L I N G E N 
T e l e f o n 5 6 3 . S t o r g a t a n 4 4 
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M O D E R N A , P R A K T I S K A M O B L E R 
D E K O R A T I V M Å L N I N G 

KU NGSG. 29 K U N G L . H O V L E V E R A N T O R T E L E F O N 351 

Den som sätter värde på ett väl utfört arbete bör besöka 

Sjöbergs Frisérsalonger, Umeå 
Kungsgatan 4 4 och 5 2 - Telefoner 319, 3 5 2 och 419 

Qurnfrisérsafongen [TCungsgaian — STefefo?2 319 

B E R G H E M S B R Y G G E R I 
R t . 2 2 9 B R Ö D E R N A S U N D S T R Ö M R t . 2 2 9 

R e k o m m e n d e r a r s i n a k o n k u r r e n s k r a f t i g a t i l l v e r k n i n g a r av 

SVAGDRICKA - LAGERDRICKA - VICHYVATTEN - POMMAC 
SOCKERDRICKA M. FL. LÄSKEDRYCKER 

G ö r i n k ö p e n i 
Platsens ä l d s t a 
s p e c i a l a f f ä r i 
tobaksvaror , p ipo r 
och fotoutensi l ier. 

Umeå, Hådhuslorget - RiKstelefon 2ll 

Rikhal t igt lager av 
börsar, p lånböcker 
par fymer o. tvålar 
Största sor ter ing 

av spelkort 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

B E M ^ H » A S V R O i U l 
S i t o - «äfc 

Tel. Affären 493 * Tel. Privat 474 
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Betald 
annonsplats! 

SKANDINAVISKA 
KRED/TAKTIEBOLAGET 

U M E Å 

SKELLEFTEÅ 

Al/o slog ov bonkrörelse 
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Ni ha r bekymmer 
för Ed ra böcker , vari bladen börjat 
lossna. Sänd genast Edra böcker för 
bindning till 

Zetterslröm & Almströms Bokbinderl, Kunaso. 58, timed. Rikst. 182 

E. Hermansons Möbelaffär 
Tel . 183 S T O R G A T A N 36 Tel . 183 

Rikhal t ig t l age r av 

Möbler, Möbeltyger, Gardiner o. Korkmattor 

E. H.Yttergrens Guldsmedsaffär 
R I K S T E L E F O N 324 

För lovn ingsr ingar och Hederspresenter 

M O D E R N A , S T I L I G A O C H B I L L I G A ! 

T i l l l a n d s o r t e n s ä n d e s o m g å e n d e p o r t o f r i t t . R i n g m å t t s ä n d e s p å b e g ä r a n 

OSCAR AHLGREN, UMEÅ 
Försäl jer i par t i och m i n u t : 

Sjukvårdsartiklar, Färger, Oljor, Fernissor, Tapeter, 
Foto- och Tekniska artiklar, Korkmattor. 

H u v u d a f f ä r e n i U m e å : Kungsgatan 49. — Te le fon : Kon to re t 85, But iken 1855 

F i l i a l e r : V inde lns Sjukvårds- och Färghandel . Te le fon V i n d e l n 84 
Vännäs S jukvårds- och Färghandel . Te le fon Vännäs 88 

186 



P. A Lundmarks Järnaffär 
Rt. 178 U M E Å Rt. 178 

F ö r s ä l j e r : Byggnadssmiden, Hushållsartiklar 
Lantbruksmaskiner, Velocipeder, Arbetsvagnar 

Kakelugnar, Papp alla slag m. m. 

Väsierlolfens 216.000 invånare 
är till s törsta delen a rbe ta re och småbrukare . 

Prenumerera och läs 
länets enda a rbe ta reo rgan 

Västerbottens Folkblad 

PARTI- & MINUTAFFÄR 

Telegramadress: VO N A H N Telefon: namnanrop V O NA UN 
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A.-B. B. Anderssons Värme- t Vattenledningsaffär 
KUNGSGATAN 89, UMEÅ 

T e l e g r a m a d r e s s : V ä r m e b o l a g T e l . N a m n a n r o p A n d e r s s o n s V ä r m e 

ii<iiaiiiiiiaitiiiaiiiiiiiaiiati<iiaiiiiiiciiiiiaiiiiiitiiiiiiiiiiBiaaiiaii>iiaiiiiiiiiaiiaiijiitiitiiriiBiiiiiiii»iiaiiiiiiiitriiiiiiiiiiiiiii>iiiii<iiaiia>iiiiiii^iiii 

Centralvärmeledningar 
Vatten- och Avloppsledningar 

Badrums- och Sanitära 
installationer 

utföras 
• 

Rör, Rördelar och A rmatur - Sanitetsporsl in och -emaljgods 

O s k u m m a d och s k u m m a d 
mjölk, grädde, smör 
s a m t f l e r a s o r t e r s OSt till 

billigaste parti- o. minutpriser 

• 

Umeå Mejeri Aktiebolag 
T e l e f o n e r : Kontoret 8 2 0 , But iken 4 6 
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lidsenfiga folcafer, där de strängaste 

(¿rav på fiygien ocfi izontroif aro iiffgodo-

sedda, liffvericas an sorgfäffigl 
f i f i reral 

vallen våra uppspaltade 

M a l t d r y c k e r 

L ä s k e d r y c k e r 

M i n e r a l v a t t e n 

Umeå Å n g b r y g g e r i Komman 
d i t b o l a q 

U M E Å 

Sundsva l l s Ens k i l d a Bank 
A K T I E B O L A G 

beviljar lån, diskonterar växlar 
öppnar kredit i checkräkning 

på förmånliga villkor. 

Insättningar mottagas å 

D E P O S I T I O N S R Ä K N I N G 

K A P I T A L R Ä K N I N G S P A R K A S S E R Ä K N I N G 
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Ri i j _ _ _ J Vid inköp av iobaksvaror, in- och 
U I a d I " » utländska pipor, lädervaror m. m, 

V ä n d E d e r t i l l 

Nya Cigarrhandeln, Umeå 
Återförsäljare största rabatt. D, Berglund - Tel. 4 0 0 

Li ^ F F S T E N S 
BLOMSTERHANDEL 

TELEFON 177 

Västerbottens läns H e m s l ö j d s f ö r e n i n g 
UMEÅ. SKELLEFTEÅ 

Mattor, möbeltyger och gardiner 
Äkta färger och bästa kvalité, 

S t ö r s t a s o r t e r i n g i FÄRSKA FRUKTER. 
KONSERVER. MATVAROR, DELIKATESSER, 
GRÖNSAKER och KONFEKTYRER hos 

Anna Bjurström, Kungsgatan 43 
Telefon 192 och 1740 

G. Byströms Färghandel 
K u n g s g a t a n 4 7 , U m e å 

T e l e f o n 1 0 0 0 R e k o m m e n d e r a r sin s o r t e r i n g av 
P + H c o o Papp, Tapeter, Färger, Oljor, Kemi-
a o s t a a e n O o o kalier, Kem. Tekniska, Förbands- och 

Sjukvårdsartiklar, Toilettartiklar m. ni. 
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När det gäller 

MATSILVER 

Kungsgatan 57. Telefon 188. 

J. H A N S O N S EFTR. 
GULDSMEDSAFFÄR 
( L I N D S T R Ö M ) 

Lys upp 
hemmets lugna v rå med en 

modern och tr ivsam 

G O L V L A M P A ! 

Just nu ha v i så många t rev -

liga saker at t väl ja på i den 

vägen — allt t i l l synner l igen 

populära priser. 

E. Sjöstedts Elektr iska Byrå 
Rikste lefoner : 8 5 4 och 1314 UMEÅ 

Sandbergs Konditori, Umeå 
KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 
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H E L M E R L A R S S O N S B I L A F F Ä R 
T e l e f o n : Kontore t 1675 U M E Å Sko lgatan 66 

Bostaden. . 2 4 

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

Ni köper det bästa brödet 
och får största valutan från 

Joh. Dahlgrens Ångbageri , Umeå 
Te le foner : 

Bager iet och bostaden 787 och 797. A f f ä r e n 8 4 4 

Den rätta inköpskä/fan när det 
gäller bosättningen är alltid 

Backmans Möbelaffär 
Storgatan 49, Umeå. 
Rikst. 865 & 840. 

Den bästa inköpskällan i GARNER 
MANUFAKTUR och TRICOTAGE 

Rikst. 102. Kungsg 53, Umeå 
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Å K E R B L O M S 
STORG. 53 U M E Å TELEFON 61 P A P P E R 

M U S I K A L I E R 

FOTOGRAFISKA 

ARTIKLAR 

EDVIN JOHANSSON 
N. N i l s s o n s Eft r . 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-, Delikatess 

& Speceriaffär 
* 

R E K O M M E N D E R A S 

EDV. BERGMARK & C:o, Umeå 
K O N T O R & L A G E R : K U N G S G A T A N 3 2 

A g e n t u r & n e d e r l a g f ö r : A k t i e b o l . B a n a n - K o m p a n i e t , 
S t o c k h o l m . " F Y F F E S " b a n a n e r är bäst . 

S Y D F R U K T E R : A p e l s i n e r , D r u v o r , C i t r o n e r , P ä r o n 
Ä p p l e n , L ö k & T o m a t e r . G r ö n s a k e r & Ro tsake r . 
T o r k a d e F r u k t e r , N ö t t e r , F i k o n , Russ in , D a d l a r 
K o n s e r v e r a d e F r u k t e r . 

Å N G R . K A F F E B . K . : B . K . Bästa ka f f e , s o m k a n erhå l las t i l l de p r i s e r , d e t b l i v i t 
åsätt . O b s . V a r j e p a k . d a t u m s t ä m p l a t . 
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iHlUCUAyiclt* ! 

l é , 
JvTc 

att 
till 

ti 

Q 

^ —-—S 
isitddirwmati 
yrtnar Eder själva inedt* 
beställa M>6bler, 
verkade i Wsler bollen. 

K ö p u t a n 
Tellanhänder 

f r å n y 

iHlUCUAyiclt* ! iHlUCUAyiclt* ! 

Allt I iOtfll FOTO-BEWE 
, r S T O R G A T A N 4 7 - U M E Å 

l'':-- f l ^ M å i 1 ! ? ? ^ OCH 

S E F A - F O T O 
NYGATAN 61 - S KELLEFTEÅ 

BUKMAN 
UR & OPTISK AFFÄR 

UMEÅ - SKELLEFTEÅ BUKMAN 
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Hilding Carlssons Mekaniska V e r k s t a d 
Rikstelefon 15 U M E Å Skolgatan 8 9 

Tillverkning av 

rälsbussar och motordressiner 

konsums 
priser passar alla. 
besök någon av 
våra butiker. 

konsum 
Urneorten 

I Meddelar brandförsäkring 
av byggnader och lösören 
å länets landsbygd. 

Huvudkontor i Umeå. Telefon 528 . 

Gunnar Dahlgren &C:o 
U M E Å 

Gödningsämnen, Utsädesvaror, Spannmål 
och alla slag av Fodermedel . 

R t . 1 0 0 7 O C h 1 6 0 7 
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ARKITEKT 

BIRGER D A H L B E R G 
Köpmangatan 10. Rikstelefon 905. 

SKELLEFTEÅ 

Ring 
95, 2 8 9 , 1 0 0 0 

Vid behov av 
JÄRNVAROR, HUSGERÅD och 
SPORTARTIKLAR 

O . John Sjödins Järn- & Mnskinaiiär 
SKELLEFTEÅ 

KOOPERATIVAS 
PRISER PASSA ALLA. 
BESÖK VÅRA BUTIKER 

Skelleiieortens Koop. Handelsförening 
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Den som vill gynna sin 
hembygd 

och därmed sig själv 

anlitar hemortens sparbank som 

lämnar högsta möjliga räntegott-

görelse å insatta medel och främ-

jar ortens näringar genom för-

månliga lån. 

Skel le f t eå Sparbank 
Grundad 1853. 
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M O T O R E R 
Asea t i l l ve rkar e lektr iska motorer av al la 
slag och i s tor lekar och ut för ingsformer, 
som passa för va r j e speciel l t önskemål. 

Från vår t lager, som f. n. omfat tar c:a 1 5 0 0 0 
maskiner i storl. f rån 0,1-170 hk, äro v i tack 
vare rat ionel l organisat ion i stånd att ful l -
göra b rådskande order på kor t leveranst id. 

ASEA 
Gynna onnonsörerno! 
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Stöd 
den Västerbottniska hembygdsrörelsen, som vill 

omsluta alla och allt inom länet! 

G å in som medlem i VÄSTERBOTTENS L Ä N S 

H E M B Y G D S F Ö R E N I N G ! Var je medlem 

erhåller årsboken «Västerbotten« gratis. 

Anmälan om inträde kan göras till 
VÄSTERBOTTENS L Ä N S M U S E U M , U M E Å 

Årsavgiften är 3 kronor. 

Prislista å äldre årgångar av 
årsboken "Västerbotten" 
1920 p e r st . Kr. 0: 50 1929 . . . . . . p e r st . Kr. 1 50 
1921 „ 1: 50 1930 . . . „ 3 — 

1922 „ 1: — 1931 . . . „ 3 — 

1923 „ 1: 50 1932 . . . „ 3 — 

1 9 2 4 - 2 5 3: — 1933 . . . „ 3 — 

1926 ,. 1: 50 1934 . . . „ 3 — 

1927 1: 50 1935 . . . „ 3 — 

1928 „ 1: 50 1936 . . . „ 3 — 

F ö r s a m t l i g a å r g å n g a r 1920—36 är p r i s e t 
Kr. 28: — så l å n g t u p p l a g a n r ä c k e r . 

R e k v i s i t i o n i n s ä n d e s till 

Västerbottens läns Museum, Umeå 
Tel. 8 8 6 
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