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Under många år verksam i Västerbottens län
O r d f örande i Västerbottens G i l l e I Stockholm

Till sin O r d f ö r a n d e 1 9 3 1 — 1 9 3 8

n cIsfictD din gen ^^uslao

rXfosén

frambär Västerbottens läns Hembygdsförening
ett varmt tack för gagnande arbete

^Jjispouei

i ien cJlxei

(Snslröm

Västerbottens läns Hembygdsförenings nye O r d f ö r a n d e

Landskapet Västerbottens vapen
fastställt av Kungl. Maj:t den 1 5 juni 1 9 3 9

Till efterföljande konstbilaga äro fotografierna tagna av Kand. B. Ekholtz, U m e å

Sommarladugården drömmer i vintersolens sken —

och orädda fjällharar ha

mönstrat det vita snötäcket i ett nyckfullt, kubistiskt mönster.
(Strimasund, Tärna sn)

U p p e på den ödsl iga fjällvidden står en
liten oansenlig höstack —

i all sin liten-

het ett monument över människans trosvissa kamp mot en mäktig och hård natur.
(Artfjällen, Tärna sn)

Soläives säregna, solbelysta silhuett höjer
sig djärvt över omgivande fjällkammar.
(Ammarfjällen, Sorsele sn)

K a m p e n mot en hård natur i annan form:
posten skall ut till H o l m ö n l ö v e r Västra
Kvarkens arktiska islandskap går färden
med iseka —

och posten kommer fram!
(Holmön, Sävar sn)

Axel Oxenstierna — Norrlands
förste lagman

a v NILS J1HNLUND
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and skall med lag byggas. Ty vore ej lag i landet, då kunde ingen där bo." Med dessa välkända ord, som ännu i dag
ha bevarat sin kraft, börjar den gamla hälsingelagen, den lag,
som en gång gällde i alla de norrländska kustlandskapen ovan
Gästrikland. Hälsingland är den historiska kärnan till vad
man senare kallade Norrlanden och i vår tid Norrland. Här
dömdes alltså efter hälsingelag, så långt svenska män bodde
norrut efter havskusten och de stora älvarna. Den var heller
inte okänd i de svensktalande delarna av Finland. Däremot utgjorde Jämtland och Härjedalen som norska landsändar en
enhet för sig. Den lag jämtarna följde var frostatingsrätten
eller samma lag, som gällde i de stora bygderna kring Trondheimsfjorden och för övrigt i hela det nordanfjällska Norge.
I det skick man nu känner hälsingelagen blev den upptecknad omkring år 1320. Den är en av våra yngre landskapslagar
men gömmer ålderdomliga rättssedvänjor från gränsen mot
hednatiden. I mångt och mycket bygger hälsingelagen på den
stora och väl utarbetade upplandslagen, men den har tillräckligt många egenartade drag för att vara något helt för sig
själv. Ett och annat har den också lånat västerifrån, från det
norska området. Allt detta är ju ganska naturligt, om man
närmare tänker efter.
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Hälsingelagen har ett stort intresse också för Västerbottens
historia. Det är där man träffar den kanske viktigaste äldre
uppgiften om förhållandena i vårt landskap. Jag tänker på det
ryktbara stadgandet, att de som bodde i Urna och Bygda skulle
vara fritagna från ledungsplikten men i stället värja sitt land
hemma. De behövde inte deltaga i utrustandet av krigsskepp
till rikets tjänst, därför att de hade nog med att försvara sin
egen hembygd. Mot vilka skulle den då försvaras? Hälsingelagen tiger med svaret, men det lider inget tvivel, att den fiende
som avses, kom från öster. Det var de vitt kringströvande ryska
karelarna, som hade för vana att ibland utsträcka sina tåg över
Bottniska viken. De gjorde t. o. m. anspråk på en gräns, som
skulle gå någonstans i trakten av Skellefte älv. Det gäller naturligtvis en tid, som ligger mycket långt tillbaka, och då odlingen häruppe ännu var gles och spridd och svagt organiserad.
Men man hade i själva verkeit inte heller kommit så långt vid
den tidpunkt, då hälsingelagen såg dagen. Urna och Bygda äro
de nordligaste orter den känner eller åtminstone omnämner.
Den antyder, att det finns folk och laglig ordning ännu längre
norrut, men har inga namn. Jag skulle tro, att hälsingelagens
närmaste upphovsman eller vad man kunde kalla huvudredaktör är en fogde vid namn Johan Ingemarsson, som i början av
Magnus Erikssons regering verkade i hela det dåtida stora Hälsingland. Han framträder också som en av de ledande, när
Västerbottens kolonisation tog vid, ungefär samtidigt med lagens
tillkomst eller rättare uppteckning. Man finner vid hans sida
flera andliga och världsliga stormän men också en rad bönder
från det egentliga Hälsingland. Men allt detta är ett ämne för
sig, som vi här måste lämna åsido.
Det område, där en särskild lag gällde, utgjorde i regel en
lagsaga, som det hette, och förestods av en lagman, vars skyldighet det var att framsäga lagen och skipa rätt i stadgade
former. Lagmansämbetet, som från början byggde på rent
folklig grund, är kanske det yppersta och mest frejdade i vår
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äldre historia. En hel rad av vördnadsbjudande namn drar
förbi vår syn: den halvt sägenartade Torgny, han som stod upp
på Uppsalatinget och sade sveakungen sin oförgripliga mening;
lagman Eskil, Birger Jarls äldre bror, om vilken västgötalagens
bihang säger, att sent födes hans like bland män; lagman Birger, den heliga Birgittas far, under vars ledning den uppländska lagen fick sin föredömliga utformning 1296. Man har en
viss benägenhet att betrakta detta lagmansämbete huvudsakligen som en institution under forntiden och den äldre medeltiden, och sant är väl, att det hade sin egentliga blomstring då.
Men vi få inte glömma, att det också långt senare fanns lagsaga. Tillkomsten av den allmänna landslagen omkring 1350
gjorde ingen annan skillnad, än att landskapsrätten nu fick
maka åt sig, vilket för övrigt inte skedde på en dag. Lagmannen stod kvar med sina befogenheter och med det höga anseende som följde med kallet. Vanligen var han medlem av kungens
råd och en av de rikaste männen i sin landsända, följaktligen
frälseman, adelsman. På detta sätt minskades nog betydligt
lagmanssysslans folkliga karaktär, men den försvann inte helt
och hållet, eftersom ämbetet fortfarande gav uttryck åt mycket
av den gamla provinsiella självständigheten. Riksrådet Ture
Jönsson Tre Rosor, som är oss välbekant från Gustav Vasas
historia, var lagman över Västergötland och på sin tid den erkände ledaren för alla västgötar, adel som bönder. För egen
del hade han nog haft lust att spela rollen av en ny Torgny
lagman, fast slutet ju för honom blev ett helt annat.
Men den regeln var inte undantagslös, att lag, lagsaga och
lagman ursprungligen hörde tillhopa. Det fanns särskilt två
undantag: Dalarna och Norrland. Dalkarlarna hade visserligen sin dalalag och norrlänningarna sin hälsingelag, men
ingetdera området bildade en självständig lagsaga med en egen
lagman. Dalarna lydde under Västmanlands lagsaga och de
norrländska landskapen under Upplands. När man hör talas
om "lagmän" i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland vid
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1300-talets början, så är det fråga om någonting helt annat än
de stora och verkliga lagmännen av det slag vi hittills sysslat
med. Dessa lagmän i våra äldsta norrlandsurkunder dömde
över smärre distrikt, alla naturligtvis efter hälsingelagen, och
motsvarade närmast domarna eller häradshövdingarna söderut.
De kunde riktigast kallas underlagmän, och just det namnet
blev också mot slutet av medeltiden det vanliga, omväxlande
med lagmans domhavande. Den folkliga beteckningen blev småningom "lagläsare". Möter man någon gång en "överlagman"
i tidens handlingar, visar det sig genast, som man ju kan vänta,
att han är lagmannen över Uppland. Under honom lydde de
olika underlagmännen, en för varje landskap, och han tillsatte
dem alla. Lagmansräntan delades efter vissa grunder mellan
honom och dem . Lagmannen själv övervakade, mer eller mindre
på avstånd, att allt gick rätt till. Uppland gav honom nog att
beställa.
Det gällde alltså att finna folk, som motsvarade förtroendet
genom duglighet och redbarhet. Det vill också tyckas, som om
dessa norrländska underlagmän eller lagläsare — Västerbotten
fick sin egen tidigt på 1400-talet — nästan genomgående ha
de varit förträffligt folk och väl vuxna uppgiften. De rekryterades vanligen bland den mera välställda allmogen, hade ett visst
mått av boklig bildning och sysslade gärna en smula med köpenskap. Mycket ofta gick sysslan i arv från far till son efter avtal
med lagmannen. Med honom sammanträffade de då och då,
särskilt vid den stora distingsmarknaden i Uppsala vid midvintertid. Tillfälle gavs då både att avleverera lagmansräntan
och att fråga honom till råds och framlägga tvistigare fall.
Var lagläsarens dom otillräcklig eller omstridd, hade en rättssökande från Norrland att bege sig till lagmanstinget, som vanligen hölls i Uppsala, och framlägga sin sak. Så var ofta fallet
på Johan III :s tid, då den lärde Hogenskild Bielke under många
år tjänstgjorde som lagman över Uppland. Som man lätt förstår, ställde hela denna ordning stora krav på lagläsarnas om-
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döme och oväld, ifall inte allt skulle råka i olag. Systemet var
ingalunda felfritt, men det fungerade hjälpligt. Den kungliga
domsmakten lämnade ännu mycket övrigt att önska. Någon
hovrätt eller högsta domstol fanns ju inte på den tiden.
Hogenskild Bielke blev ett av offren för den stora politiska
storm, som gick fram över vårt land vid sekelskiftet 1600. Hans
efterträdare som lagman i Uppland och Norrland togs också ur
de höga herrarnas krets. Magnus Brahe är kanske mest känd
för eftervärlden som far till Ebba Brahe, Gustav Adolfs ungdomsälskade. I sin samtid stod han knappast tillbaka för någon i riket, vad rang och rikedom beträffar, ty han var riksens
drots, alltså den främste i konungens råd, och herre till det
stolta Visingsborg vid Vättern. Men sitt stora lagmansdöme fick
han inte länge behålla odelat . En dag på våren 1611 fick han
till sin förtrytelse veta, att Karl IX funnit för gott att avskilja
Norrland till en egen lagsaga, och att kungen redan tillsatt
den nye lagmannen, en ung men redan vida känd rådsherre.
Hans namn var Axel Oxenstierna. Det förhöll sig egentligen
så, att Oxenstierna helst velat bli lagman över Värend i Småland,
men när Karl IX satt sig något i sinnet, brukade han genomföra
det, och ingen av de båda herrarna hade annat att göra än att
hålla till godo med det skedda.
Axel Oxenstierna, den store rikskanslern, är inte bara Norrlands förste lagman i egentlig mening, utan också den förste
svenske lagmannen i Jämtland. Han innehade värdigheten i två
omgångar och under mycket olika omständigheter: första
gången 1612 under brinnande krig med Norge, några få månader, andra gången från Jämtlands och Härjedalens erövring
1645 fram till sin död 1654. Lagman över Norrland var han
i fulla fyrtiotre år och räknade själv denna titel till sina yppersta; den glömdes aldrig, när han i Tyskland och Frankrike gick
att möta tidens mäktige till förhandling. Ofta finner man honom
titulerad lagman över Västernorrland, någon gång lagman över
Västerbotten. Till det nya lagmansdömet hörde också Gäst-
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rikland, som annars knappast ännu ansågs tillhöra de riktiga
"Norrlanden". Man kan rent av säga, att Axel Oxenstiernas
lagmansområde, som det till sist getaltade sig, var den tidigaste klart givna sammanfattningen av norrlandsbegreppet.
Som jag snart får tillfälle att nämna, hörde också lappmarkerna dit.
När man känner Axel Oxenstiernas liv och verk väntar man
sig knappast, att detta lagmansämbete skall ha satt djupare spår
i hans historia. Den nästan övermänskliga arbetsbörda, som
välvdes på honom, de mångfaldiga uppgifter han fick att lösa
inom storpolitik och inre förvaltning, allt låter ju från början
förstå, att den tid han kunde ägna åt ett uppdrag som detta
måste ha varit ganska ringa. Men Axel Oxenstierna var en
pliktmänniska som få och en arbetets organisatör som ingen.
Han hade ett lysande klart förstånd och en ingalunda föraktlig
juridisk erfarenhet. Följaktligen fann han utrymme också för
sina plikter som lagman — under de tider nämligen, då han
vistades hemma i landet. Ett tydligt och talande bevis utgör
hans korrespondens med sina norrländska underlagsmän, som
fyller flera volymer i hans stora brevsamling och omspänner
hela tiden från 1611 till 1654. När han tillträdde ämbetet och
stämde sina medhjälpare till sig för första gången, voro de alla
unga män eller i sin bästa ålder: Hans Larsson Rizanesander
i Gästrikland, Lars Kjellbjörnsson i Hälsingland, av släkten
Nerbelius, Peder Månsson i Medelpad, Nils Bengtsson i Ångermanland och Jakob Andersson Grubb i Västerbotten. Kanslern
överlevde dem alla och såg sönerna taga vid efter fäderna; det
hela liknade en lång och trofast familjeallians.
Det var mångahanda angelägenheter, som underlagmännen
kände sig behöva hänskjuta till kanslern — lagmannen. Det
kunde gälla en gränstvist mellan dalkarlar och hälsingar eller
mellan sockenbor i Alfta och Bollnäs. Det kunde gälla äganderätten till fiske i Indalsälven eller skattlandets utsträckning i
havet efter Medelpadskusten. Oxenstiernas resolution 1617 i
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den sista frågan kan anföras som prov på hans mycket praktiska syn. Så vitt möjligt skulle den i landsändan brukliga
hävden följas, men var den inte klar, så finge ingen tillmäta sig
mera än han kunde intaga med sina holmar och skär. "Vad
utanför är, det kan och må av allom fikas och faras, såsom annorstädes sed är." Det brev till Peder Månsson om sju olika
rättegångsärenden, som jag här citerar i en särskild punkt, står
i Oxenstiernas skrifter mellan två samtida brev av så olika innehåll som möjligt: det ena till en holländsk ambassadör och det
andra till en litauisk fältherre. Lagmanssysslan fick på lediga
stunder skötas, men den fick icke vanskötas.
Redan tre år efter Axel Oxenstiernas lagmansutnämning kom
en stor förändring till stånd genom rättegångsreformen 1614,
som bland annat skapade Svea hovrätt. Också allmogen i Västerbotten anmodades att uttala sig om den nya ordningen, och
saken kom före i maj på landstinget i Skellefteå, i närvaro av
tolv fullmäktige från de gamla storsocknarna: Torneå, Kalix,
Luleå, Piteå, Skellefteå, Lövånger, Bygdeå och Umeå. Allt
befanns förträffligt, utom tingsterminerna, där man ville bli vid
det gamla. Valborgsmässan vore en olämplig tid, eftersom så
många bönder då brukade ligga uppe i fjällen vid sina träskfisken, och inte heller Mickelsmäss passade västerbottningen.
Det blev också vid det gamla. Axel Oxenstierna hade varit den
drivande kraften vid rättegångsordningens tillkomst. Man kan
nog anse honom som hovrättens egentlige upphovsman. Men
som lagman såg han inte gärna, att någon föll honom i ämbetet,
och han lät vid ett tillfälle hovrätten veta detta i ganska skarp
form. Underlagmännen hade att vända sig till honom och ingen
annan, när det gällde lagmansmål. Det hindrade inte, att Jakob
Andersson i Umeå kunde inhämta hovrättens mening om några
särskilt tvistiga fall. Bland annat frågade han, hur mycket tjuven må stjäla, innan han döms från livet. Hovrätten svarade
med att hänvisa till ett stadgande i den gamla hälsingelagen.
Trots den allmänna landslagen, som gått i tryck på Karl IX :s
T

tid, var den forna landskapsrätten ännu i bruk som ett hjälpmedel bland andra, erkänd av landets högst lagfarenhet. Man
tog i användning, vad som föreföll rimligast. Tiden var inte
fallen för doktriner i dylika ting.
Axel Oxenstiernas rent personliga beröring med Norrland
var inte stor. I själva verket besökte han landet en enda gång.
Vintern 1616, när han låg i Åbo tillsammans med Gustav Adolf,
hade han ämnat resa norröver och bland annat tänkt stanna i
Umeå för att själv hålla lagmansting. Men tyvärr blev han
den gången hindrad. Däremot gästade han Jakob Andersson
i hans gård i Grubbe jämnt tio år senare, i februari 1626.
Kanslern kom från Livland; hans ilsnabba slädfärd hade gått
över Narva, Nyslott och Vasa och sedan över den isbelagda
Kvarken. En av hans kanslister, Johan Jöransson, insjuknade
under uppehållet i Umeå och måste lämnas kvar, när Oxenstierna fortsatte söderut. Han dog någon vecka efteråt och begrovs
högtidligen i landskyrkan "strax nedanför altaret", säger Jakob
Andersson i sin rapport till kanslern. Det kan erinras om att
Gustav Adolf och hans drottning, som båda liksom kanslern ti 11bragt den föregående tiden nere i Livland, kort därefter gjorde
samma resa över Kvarken, med uppehåll i Umeå, antagligen hos
prosten Niurenius. Maria Eleonora var så trött, att hon fann
bäst att stanna här några dagar, medan hennes make ilade vidare, och vila ut i väntan på bättre väglag.
Vi ha sedan flera gånger mött Jakob Anderssons namn. Han
tillhörde den stora umesläkt, som efter hemorten kallade sig
Grubb, och var en ganska märklig man, säkert den främste inom västerbottensallmogen på sin tid. Han var född 1557, studerade i Gävle skola, som hade gott anseende i hela landet, och
blev vid 41 års ålder förordnad till underlagman i landskapet
efter Sven Persson. Jakob Andersson förestod sysslan i 40 år
eller till sin död 1638: "ärligen och berömligen", heter det i ett
minnestal över honom. Som väl ingen annan kände han hela
den nordliga landsändan. Han drev stor handel och hade vid-
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sträckta intressen uppe i lappmarkerna, dit han ofta hade ärenden. Axel Oxenstiernas förtroende åtnjöt han i hög grad och
stod i ganska flitig förbindelse med honom. Man vill tänka sig
honom som representant för den där äkta och solida lagläsartypen, som kanslern en gång på gamla dagar förklarade sig ha
mera förtroende till än de hovrättsutbildade domarna med deras
ofta opraktiska vanor. Jakob Anderssons son, Jakob Grubb,
som 1639 efterträdde honom i kallet, hade emellertid auskulterat
i Svea hovrätt några år och gjorde skäl för häradshövdingetiteln, som likväl aldrig föll honom till. Han hade sin fullmakt
av Oxenstierna och stod liksom fadern på bästa fot med sin lagman. Sista gången de råkades var i Uppsala 1654, några månader före kanslerns död. En hel del saker, som rörde rättskipningen uppe i Västerbotten, genomdiskuterades då ganska
grundligt. Jakob Orubb levde sedan i åtskilliga år. Skillnaden
mellan honom och de häradshövdingar, som sedan togo vid i
Västerbotten, var väl egentligen den, att han hade en omfattande borgerlig rörelse vid sidan av sitt juridiska uppdrag. Han
höll skutor i sjön och drev handel på Stockholm.
Och likväl kunde underlagmanssysslan tyckas tyngande nog.
Den innebar skyldighet att göra två stora tingsresor årligen i
kustlandet, ingen under fem veckor, och en tingsresa i lappmarkerna, som vanligen tog minst åtta veckor. Därtill kom resan
till det årliga landstinget, som omväxlande hölls på olika platser. Vi få ju hela tiden hålla i minnet, att Väster- och Norrbotten då och länge nog hörde nära tillhopa och utgjorde ett.
Från Umeå till Torneå räknade man 72 mil enligt gammal sed,
och 40 efter det nya miltalet, som genomfördes under Kristinas
regering, vilket i alla fall ju räckte, när resan måste göras fram
och tillbaka. Lagmansräntan var dessutom en ganska besvärlig
sak. Den skulle utgå i renhudar från lappmarkerna, i lax och
torrfisk från de övre socknarna och eljest i pengar: sex öre silvermynt från mantalet enligt den höjda taxa, som infördes 1649.
Men allt eftersom laxen steg i pris i Stockholm, visade sig Torne-

och Kalixbönderna mer och mer svårmedgörliga, och för lapparnas del var det säkrast att inte göra sig några förhoppningar
alls. En god del av handlingarna i det oxenstiernska arkivet
rör sådana tungrodda uppbördsfrågor, som i grund och botten
visade, att tiden nu krävde andra former.
Axel Oxenstierna såg själv fram mot en tid av större enhetlighet inom det svenska rättsväsendet. Han förklarade att
han högst av allt hade velat ägna hela sin återstående levnad
åt lagens nödvändiga revision. Hans erkännande ord om de
gamla kloka lagläsarna innebar ingen önskan att hejda utvecklingen framåt. Det är också ett minnesvärt förhållande, att
förarbetena till 1734 års lag, vår ännu gällande lag, ytterst gå
tillbaka till de år, då Axel Oxenstierna väl inte till namnet men
till gagnet var Sveriges verklige regent. Denna tid, drottning
Kristinas förmyndares regering, blev inte minst för Norrland
en betydelsefull och fruktbar tid. Man har av Axel Oxenstierna talrika yttranden, som visa hur märkligt väl han kände förhållandena här uppe och hur riktigt han bedömde den stora
nordliga landsändans framtida möjligheter. Ordet vidsynt har
på honom sin oinskränkta tillämpning. Vad han bekämpade
var framför allt laglöshetens anda. Det finns hos denne store
statsman mycket av en stor lagman, i gammal mening, om också den delen av hans gärning blygsamt träder tillbaka för annat. Han, det samlade Norrlands .förste lagman och i verkligheten den siste, var trogen sin lagsagas bästa tradition. "Land
skall med lag byggas. Ty vore ej lag i landet, då kunde ingen
där sätta bo."
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Mellanrtksvägen
Återblick och invigningsglimfar

UV M H R T I N H H N L U N D
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aturen tyckes, medelst Umeå elfs vattendrag, hafva beredt
utväg till en någorlunda beqvämlig kommunikation emellan
Norige och Lycksele Lappmarker samt Westerbotten; hvilken omständighet så mycket heldre torde förtjena uppmärksamhet, som
det för everldeliga tider icke lärer kunna brytas kärr- eller körväg igenom ifrågavarande otroligt oländiga mark. Sådant kunde dock onekligen för penningar verkställas, men är och blifver
något, som i anseende till kostnaden med brytning och underhåll, aldrig låter förena sig med ortens möjligt blifvande cultur.
En sådan väg skulle, efter den calcul undertecknad sökt göra,
komma att kosta minst 50.000 R:dr Banco, samt genom fjällarne blifva omöjlig, så framt man icke ville bygga nödiga broar
af sten. Oländigheten hindrar likväl icke, att på nödiga ställen
bana en ridväg, emedan en sådan, åtminstone på Svenska sidan,
icke erfordras på andra ställen än där skog finnes".
Så skrev 1828 kronolänsmannen i Lycksele lappmark E. Holmström i en inlaga till Konungens befallningshavande, vari han
fäste uppmärksamheten på nyttan och möjligheten att från Lycksele — dit vägen från kusten då nyss blivit färdig — öppna en
enkel kommunikationsled över gränsen. Två år tidigare hade
han i samma ärende förgäves uppvaktat myndigheterna. När
han nu gör det andra gången synes den för lappmarkens koloni-
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sation livligt intresserade länsmannen dock ha misströstat om,
att hans förslag skall komma att leda till någon åtgärd de närmaste åren, och han slutar sin inlaga så här: "Skulle ock det
hela anses böra förkastas; lefver jag icke dess mindre i den öfvertygelsen, att en kommande tid skall både rättfärdiga och utföra
projektet."
År 1826 hade väl bebyggelsen inom nuvarande Tärna socken
knappast mer än påbörjats, men odlingsarbetet uppefter Umeälvens dalgång trängde framåt. Vid sjön Storumans övre del
hade nio nybyggen utsynts och beviljats, berättar Holmström,
som tillfogar, att många av dessa nybyggen hade ängsmark för
ett par, tre åboer. Ganska säkert vore, menade han, att röktalet
med tiden ansenligt komme att ökas. Den förbindelseled mellan
Sverige och Norge, som Lycksele-länsmannen tänkte sig, skulle
följa Umeälven och dess källsjöar i hela sin längd. Men han hade själv aldrig följt vattendraget till dess översta del, och det
är därför kanske inte att undra på, om han gör ett betydligt geografiskt misstag, när han skriver att Umeälven med en och samma båt kan befaras ända till 4 mil från gränsen, "endast med det
besväret att medföljande karlar måste bära eller eljest transportera båten några hundrade alnar". Här råder intet tvivel, att
det är Björkvattensälven, som åsyftas, allrahelst då han talar om
två nästan sammanhängande gränssjöar, över vilka man till sist
kommer in i Norge, "Appelvattnet" och "Arkträsket", d. v. s.
Abel- och Arevattnen.
Länsman Holmströms framtidsdröm om en kommunikationsled mellan de båda brödrarikena blev verklighet till sist, fast det
kom att dröja länge.
Allt längre upp mot gränsen fortsatte nybyggarna att slå sig
ned, allt längre bort från förbindelsen med sitt eget land kommo
de. Närmaste färdeväg gick till Norge, Mo i Rånen blev den
plats, dit deras foror vintertid drogo i allt tätare tal, vad åren
ledo. Besvärligt var det att taga sig fram, och behovet av väg
började göra sig allt kännbarare. Visserligen lät svenska staten
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1867—69 verkställa undersökning för en väg Stensele—Tärna—
Umbukta, men det stannade härvid. Tärna socken var för fattigt på folk, menade myndigheterna. Först 1903 kom vägdelen
Tärna kyrka—Umfors till stånd, och härigenom blevo lappmarksbornas handelsförbindelser med Norge ännu livligare, allra helst som norrmännen mer än tio år tidigare byggt väg från
Mo över fjällen till Umbukta. Det började nu allt mer stå klart
för de svenska myndigheterna, att den isolering, fjällbefolkningen levde i, måste brytas, att Tärna socken borde få väg över
till sitt eget land.
1915 blev den enkla ödebygdsvägen mellan Tärna och Slussfors färdig — en enkronasväg ungefär både vad pris och primitivitet beträffar — och drogs senare vidare ned till Stensele medan leden Tärna—Slussfors redan efter ett år började byggas om
till vad den nu är.
1927 inleddes arbetet med den nya vägen Slussfors—Storuman (tillfartsväg till inlandsbanan kallas den) och 1935 hade
Tärna socken äntligen fått en r i k t i g biltrafikerad förbindelseled med länets vägnät.
Nu var det endast sträckan Umfors—Umbukta, som återstod
för att Västerbottens län skulle få vägförbindelse med Nordlands
fylke i Norge. Sedan statsmakterna anslagit medel började den
4 mil långa vägen förbi sjöarna Övre Urnan och Stora Umevatten till riksgränsen att byggas 1935.
Sommaren 1939 var den, vårt lands nordligaste mellanriksväg, färdig att tagas i bruk. Ett besvärligt vägbygge har det
varit i denna öde trakt ovan barrskogsgränsen, där befolkningen inte är större än ett hundratal personer, där all byggnadsmaterial måst fraktas 8—10 mil. C:a 800.000 kronor ha
dessa sista fyra mil kostat — tänk på den gode länsman Holmströms blygsamma kalkyler för hela sträckan Lycksele—norska
gränsen! 50.000 riksdaler skulle myndigheterna för ett sekel
sedan aldrig ha velat offra för en fattig lappmarkssocken.
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Publikbild från fjällstugan i Umbukta.

Det var söndagen den 13 augusti som sista leden i mellanriksvägen invigdes, och det blev en oförglömmelig högtid vid gränsstenen under fjällen, med Okstindernes skarpa, snöhöljda toppar
mäktigt dominerande en av vårt lands ståtligaste naturer, där
väg hittills är dragen fram. Tusentals människor från de båda
brödrarikena hade samlats till "gränsstevne" i Umbukta. Unga
och gamla hade dragit man ur huse i nästan hela södra Nordlandet, och särskilt voro Bodö samt Helgelands distrikt starkt
representerade. Man ur huse hade också tärnaborna gått, ty en
sådan stor och betydelsefull dag måste alla, som hade råd och
lägenhet, vara med om att fira.
Redan kvällen före den stora dagen började invasionen från
ömse sidor gränsen. Väl 500 tält växte i en fart upp i fjällsluttningarnas björkdungar och på de nyslagna slåtterängarna vid
Umbuktas fjällstuga ett par kilometer från gränsen. På Helgelands turistförenings dansbana tråddes dansen med liv och lust
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långt in i den ljusa, stilla augustinatten. Där rådde trängsel, så
det förslog, ty danslystna ungdomar fanns det nog ett par tusen.
Trängsel var det också med besked på den smala, serpentinslingrande vägen ner till Mo, därifrån en oändlig fil av bussar,
bilar och cyklister drog upp till gränsen. Att ingen svårare trafikolycka inträffade den kvällen är väl ett rent under. Invigningsdagen var det ordnat med enkelriktad trafik, och det var
sannerligen en mycket nödvändig åtgärd.
Fjällstugan, där den norska turistföreningen stod för rusthållet under denna gränsfest, var rikt prydd med norska flaggor
och björkgirlanger. På vitmålade stänger vid tullbommen fladdrade också två gulblå dukar för den friska sydvästbrisen. Färgspelet var i sanning grannt med fjällets grönska och vita snödrivor som bakgrund. Massor av stånd hade slagits upp ute på
ängarna och där serverades lite av varje: varm pölse, som väl
svarar mot vår varma korv, rökt sill, läskedrycker och alkoholsvagt öl. Det starka bockölet var bannlyst. En sådan här gång
skulle det säkerligen ställt till en hel del rabalder.
Norrmännen hade f. ö. vid själva gränsen ordnat med en originell och uppmärksammad äreport, gjord av två stubbrytare,
korpar och spett och annat, som är oundgängligt när man bryter
väg.
*

Invigningshögtiden vid gränsstenen började, då de västerbottniska vägmännen med vår egen landshövding Rosén i spetsen
precis kl. 15.30 anlände. Det var en lång karavan bilar, inte
mindre än 25 stycken. Över 5.000 svenskar och norrmän hade
då samlats på vägen och fjällsluttningen där bredvid. Från
norskt håll mötte som officiella representanter för stat och Nordland bl. a. fylkesman Olof Amundsen och Helgelands turistförenings nitiske ordförande, overrettssakförer Per Kr. Rygh.
Den senare, som från norsk sida måhända varit en av de ivrigaste förespråkarna för denna vägförbindelses tillkomst, hälsade "vell mött ved grensen i dag" och höll ett schwungfullt och
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Den originella äreporten, som de norska vågbyggarna rest.

entusiastiskt tal, vari han minde om de besvärligheter fjällbefolkningen här tidigare haft att kämpa med, när Stora Umevattnet
var den enda kommunikationsleden. Han berörde vidare vägbyggets förhistoria i korta drag och uttalade sin oförställda
glädje över att nu var här en förbindelse knuten mellan Sverige
och Norge, som skulle gagna.
"En lang bilkollonne" — ordagrant citat ur hr Ryghs anförande — "har idag snodd sig nordover gjennem det vakkre Tärna
og vestover mot grensen.
Det var — gudskelov og takk — ingen kollonne av p a n s e r b i l e r med mitraljoser og kanoner, ikke t a n k s med bevepnede menn i sit kjolvann. Som gode v e n n e r var det denne sterke skare av frender fra ost stevnet oss i mote, for her idag
ved grensen å kunne delta med oss norske kvinner og menn og
norsk ungdom i en fredens og vennskapens fest. —
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En lastig detalj av äreporten.

•— Jeg er forvisset om, att alle her, og da ferst og fremst de
eldre i begge leire, står her nu ved grensen med en stille lys
g l e d e i sinnet, står og står fast dette vidunderlige faktum, at
det å folge budstikken i d a g til grensen, i k k e betyr ufred
lenger, men förståelse, sympati, ja et sterkt v e n n s k a p mellan
svensker og nordmenn, — ett vennskap som vi alle tror og venter aldrig vil briste. Vi foler en vidunderlig glede stromme gjennem vårt sinn ved tanken på, att alt gammelt fiendskap og alle
motsetningsforhold av den art som ufred kan skape, forlengst
er et tilbakelagt stadium. Og vi fryder oss i en ufredens tid, at
S v e r i g e og N o r g e går side om side i sit virke for f r e d
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Overrettssagforer Rygh talar. T. h. med hatt i hand fylkesman
Längst till vänster vår egen hövding.

Amundsen.

mellem folkene og for social og kulturell fremgang for begge
land og dermed for all verden.
Og s y m b o 1 e t i dag på denne gledelige kjennsgjerning, mine damer og herrer, det er dette, at Sverige og Norge ikke bygger f e s t n i n g s a n l e g g längs sine felles grense, men bygger v e i e f t e r v e i o v e r grensen i hele dens lengde fra
syd til nord."
Hr Rygh slutade sitt kärnfulla tal med att utbringa ett niofaldigt norskt hurra för det svensk-norska samarbetet.
En musikkår från Mo spelade svenska och norska folksångerna, medan publiken stod med blottade huvuden och solen just i
samma ögonblick bröt fram mellan molntäckena och gjöt sitt
bländande sken över folkmassan. En rad salutskott gav mångfaldiga ekon mellan fjällväggarna.
Det var många svenska och norska mäns och kvinnors ögon,
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"...

solen bröt fram mellan molntäckena och gjöt
sitt sken över folkmassan."

som tårades i den stunden. Som en dröm var det för dem, att
denna väg äntligen efter många, många år av bidan, år av vedermödor och försakelser, nu blivit färdig.
Och sedan var det landhövding Roséns tur att tala. Man berättade, att 70 år gått sedan den första stakningen till mellanriksvägen gjordes och erinrade om, vilka övermänskliga ansträngningar de svenska formännen haft att utkämpa mången
gång, när de sökt sig fram över gränsen för att komma ner till
Mo. Berättelserna om dessa strapatsrika resor och om det tillmötesgående och den hjälpsamhet, som visats svenskarna från
norsk sida, äro gripande. Genom den fyramila vägen utmed
Överuman, som nu kommer att förmedla samfärdseln i dessa
gränsbygder, äro de mödosamma färdernas tid till ända och
även Tärnabygdens folk har försetts med kommunikationer, som
göra dem jämbördiga med oss andra. För gränsbefolkningen
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på svensk sida har förverkligandet av denna efterlängtade förbindelseled en betydelse, som icke kan överskattas.
Det är emellertid inte bara handel, som bedrivits. Fastän svårigheterna att komma samman varit stora, ofta nog oöverstigliga, har man dock anordnat svensk-norska tävlingar i idrott och
skytte, och norrmän ha bjudit tärnaborna på musik och sång.
Detta värdefulla samarbete mellan gränsbygdernas folk blir nu
vida lättare. Vi svenskar önska, att det skall få större livaktighet sedan möjlighet öppnats att utan svårighet nå även mera avlägsna bygder.
*

Sedan spelade musikkåren igen. Fylkesman Amundsen och
landshövding Rosén presenterades av overretssagförer Rygh var
sin försvarlig sax, trädde fram till det blå silkessnöre, som var
spänt över vägbanan och klippte av det på var sin sida under
mängdens jubel. Slutligen gav vägingenjören, kapten O. H.
Grahnén en sakkunnig redogörelse för arbetena för vägens tillkomst på den svenska sidan. Och så gick färden vidare till Umbukta, till grensestevnet. Där yttrade bl. a. fylkesman Amundsen
följande, som samtidigt kan passa som avslutning på detta:
— Nu är äntligen en riktig förbindelseled knuten mellan Västerbotten och Nordnorge. Där vi stå här i dag, vi norrmän och
ni svenskar, skådande den vackra omgivningen, känner jag mig
manad att citera den store svenske skalden Verner von Heidenstams ord: "Vårt land, vår bygd, vårt hundramila hem". Låt
oss nu samlas kring hoppet att det nu skall lyckas oss att göra
förhållandena drägliga för fjällens folk, för de skandinaviska
frändefolk, som bygga och bo här. "Djupt i folkets själ, det förtegna, brusar ändå brödrasången", citerade fylkesmannen slutligen efter Heidenstam. "Det är den brödrasången, som nu bildlikt talat brusar i dessa trakter, där mellanriksvägen är bliven
färdig."
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Oskar Halleborg
E n konstnärs levnadsöde

H v FERDINHND FHLK

O

skar Halleborg var född i Halleboda i Dalsland 1882.

Innan han kom till Västerbotten, hade han hunnit genomgå en mängd växlande levnadsöden. Bland annat var han en
tid sjöman och fick därunder vara med om att det fartyg, han
medföljde, förliste, varvid han först efter tre dygns törst och
svält räddades. Någon tid därefter tog han anställning vid ett
regemente i Sollefteå och genomgick underofficersutbildning i
Stockholm.
Redan som liten pojke visade han konstnärliga anlag. Han
snidade fåglar och hästar, vilka han sålde eller skänkte bort till
sina kamrater. Men målarekonsten var dock hans stora, allt betvingande passion.
Under stockholmstiden var han i tillfälle att under fritid studera huvudstadens konstsamlingar, och nu började han även att
på allvar själv syssla med målning. Efter återkomsten till Sollefteå fortsatte han att måla under fritid och rönte härunder
mycken förståelse och uppmuntran från befälets sida.
Sedan han tagit avsked från regementet, möttes han emellertid av vidriga öden, som bragte honom nära förtvivlan. Efter
några år kom han dock i bättre och lugnare förhållanden, och
då började han försöka att försörja sig med målning. Därvid
fick han som så många andra erfara, att konstens väg är törn-
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beströdd, och under de närmaste åren skaffade han sig en nödtorftig bärgning genom att omväxlande måla, gräva diken och
halvsula skor.
Sådant var läget, då han 1915 kom till Västerbotten, närmare
bestämt Norsjö, där han under återstoden av livet hade sin

Oskar Halleborg.

bostad. Han hade vid denna tid nyligen funnit sin följeslagerska genom livet, och han måste nu tänka på att försörja inte
blott sig själv utan även hustru och en liten dotter.
Han utvecklade också under de första åren i Norsjö en nästan
otrolig mångsidighet ifråga om praktiska arbeten. Han snickrade, snidade, tapetserade, murade och satte upp kakelugnar,
lagade bilar, symaskiner och klockor, försörjde sig en hel vinter
med att tillverka karbidlampor, stoppade möbler, byggde alldeles ensam en halvdäckad segelbåt och band böcker. Ja, det sades
om honom, att det ej fanns något praktiskt arbete, som han ej
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Bondgård, motiv frän Norsjö sn 1929 (oljemålning).
Ägare: Ingeniör O. Örngård, Umeå.

kunde utföra, och det underliga i allt detta är, att han var skicklig i allt vad han än företog sig.
Det måste emellertid anmärkas, att han under denna tid ingalunda lämnade målarkonsten ur sikte. Överallt där han for
fram, spred han omkring sig tavlor, vilka han målat i olja antingen på papp eller på duk, och i många fall skänkte han bort
alstren.
En tid hade han fast anställning som möbelmålare vid en
fabrik i Svanheden, och det kan synas andra, att han nu hade
det lugnare och ekonomiskt säkrare än eljest och att han borde
hava fortsatt med detta arbete. Man förstår därför lätt, att det
icke var utan inre strider han uppsade platsen i Svanheden. Å
ena sidan kunde han försörja sig och de sina med detta arbete,
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men å andra sidan måste han i så fall slå konstnärsbanan ur
hågen. Så kom härtill den stora ovissheten huruvida han någonsin skulle kunna nå fram till konstnärskap, även om han
hade råd att fortsätta.
Hans ekonomi var emellertid nu så pass god, att han kunde
medtaga pensel och färger samt ge sig i väg till Arjeplog, där
han stannade en tid och målade med motiv från dess storslagna fjällvärd. Denna framstöt på konstnärsbanan förde till hans
första offentliga utställning, vilken ägde rum i Skellefteå 1919.
Året därpå följde utställningar i Umeå, Luleå och Haparanda.
Vid alla dessa utställningar var kritiken välvillig och försäljningen god, på sina ställen mycket god. Kritiken höjde hans
självförtroende och arbetsglädje, och försäljningarna gåvo honom möjlighet att mera helhetligt ägna sig åt målning. Han
var ej längre tusenkonstnär i praktiska arbeten. Urmakeriet
och alla de andra yrkena, ända till dikesgrävningen, lämnade
han nu för alltid.
Vare sig det berodde på att utställningarna av tavlorna från
Arjeplog slagit väl ut, eller det berodde på någonting annat,
alltnog: Halleborg var från denna tid ohjälpligt lapplandsbiten.
Sommaren 1920 vistades han i Ammarnäs, sommaren 1921 i
Tärna och de flesta av de övriga somrarna uppehöll han sig
på olika platser i det lappländska högfjällsområdet.
På alla dessa ställen målade han huvudsakligen landskap,
men motiven voro härvidlag mycket omväxlande. Mest målade
han fjällen, men även andra landskapspartier såsom myrar,
sjöar och åar, med eller utan vattenfall, förekommo även bland
motiven. Dukarna med de ödsliga myrarna ha särskilt låtit
tala om sig. Någon gång kunde han i sitt måleri intressera
sig för någon liten detalj i naturen, en myrstack, en martall,
några stenblock eller dylikt.
Medan han vistades i Tärna hade han en utställning i Mo i
Norge, även denna med framgång. Recensionerna i de båda
ortstidningarna voro mycket goda. Han började också vid den-
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Kornhässjor, motiv från Norsjö sn 1929 (oljemålning).
Ägare: Fil. dr E. G. Hjalmar, Stockholm.

na tid att med sina utställningar sträcka sig utanför Västerbotten och Norrbotten. Östersund t. ex. besökte han flera gånger
och av det övriga Norrland hann han med Sundsvall och alla
städer norr därom.
Separat utställde han i Stockholm, första gången 1926. Vid
detta tillfälle var kritiken i allmänhet välvillig, om d:r Tor Hedbergs kan man till och med säga mycket välvillig. Så t. ex..
skriver Tor Hedberg:
. . . "Med allt detta är hans utställning en av mina verkligt goda upplevelser under många kritikerår. . . . Det ligger
i hans tavlor förborgat det värde, som tiden ger, och det är
ett sällsynt värde i vår bråda konst, som gärna nöjer sig med
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ögonblicket och den snabba effekten. Men för att finna detta
värde, kräves det även av åskådaren en smula tid. Den offras
icke förgäves, ty den tolkning av norrlands- och lapplandsnaturen, som här ges av en enkel konstens arbetare, är ganska enastående i sin hängivna förståelse, sin ödmjuka strävan att uttömma dess rikedom och förklara dess skönhet."
Det påstås, att Halleborg nu för första gången i sitt liv kände någonting av vad andra människor kalla fast mark under
fötterna. Han kom i nära kontakt med konstnärslivet i Stockholm och hade nu goda förutsättningar att med rik behållning
studera andra konstnärers arbeten.
De år, som närmast följde härefter, inneburo en utomordentligt snabb utveckling i Halleborgs konstnärsgärning. Motiven
från fjällvärlden dominerade fortfarande, dock ej så starkt som
förut. Landskapsmåleriet förblev hans huvudintresse, men hans
sätt att måla och använda färgerna undergingo ständiga förändringar. Det behövdes ej mer än ett halvt års frånvaro från
hans ateljé för att man skulle kunna märka en liten omläggning i arbetet och alltid en utveckling till ett bättre.
Han arbetade ihärdigt och förlade sina utställningar även till
Upsala och städerna i sydvästra Sverige. I Stockholm hann
han utställa ännu flera gånger med berömmande kritik från allt
flera konstanmälare.
Så, just då svårigheterna syntes vara överståndna, och en ljus
framtid ligga öppen, lägger han helt plötsligt ned sin pensel för
alltid. Efter en kort tids sjukdom avled han på lasarettet i
Umeå i februari 1930 och vilar nu på kyrkogården i Norsjö.
Oskar Halleborg målade sakta och var framför allt sann i
sitt konstnärskap. Jag låter en av hans kritiker hava ordet.
Fil. d:r Hans Wåhlin skriver vid anmälningen av en av Halleborgs senare stockholmsutställningar:
. . . "Halleborg överraskar emellertid den, som inte förr lagt
märke till honom, med det ovanligas och självständigas hela
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Höstmyr, motiv från Norsjö sn 1929 (oljemålning).
Ägare: Provinsialläkare S. Hemmingsson, Umeå.

kraft. Han är en patetisk romantiker, som har sin uppfattning
av det norrländska högfjällslandskapet ur alldeles egna källor;
han målar inte vad andra ha sett eller vad andra måla utan tar
sina motiv ur en verkligt självförvärvad upplevelse. Stormen
och de låga, drivande molnen äro hans huvudmotiv; rymdens
formlösa plan och volymer äro ämnet för hans kompositioner,
och de väldiga avstånden i fjällen spela in endast för att ge
det oerhörda, rörliga lufthavet dess gigantiska mått . . . . Det
är ojämförligt bättre att som Halleborg vara gripen, skakad och
inspirerad av sina naturupplevelser och kunna meddela något
av samma gripenhet och samma inspiration till andra än att
vara en delikat färgmästare och inte ha något på hjärtat."
Halleborg hade någonting på hjärtat, och detta ville han meddela sina medmänniskor. Han skulle annars icke ha lämnat
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arbeten, som gåvo honom lugn och ekonomisk trygghet för att
kasta sig ut i en tillvaro, där umbäranden och bekymmer för
morgondagens bröd voro ständiga följeslagare. Han skulle annars icke heller haft de framgångar, han till sist fick uppleva.
De tavlor, han kvarlämnat, tala alltjämt sitt tysta språk.
Det var emellertid ej uteslutande målarekonsten, som intresserade Halleborg. Under sin tid på regementet i Sollefteå
skrev han en teaterpjäs, som han med kamraternas hjälp uppförde under stort bifall, ej minst från regementschefens sida.
Under några år bodde Halleborg på Tallheden, Norsjö, en
gård, som stått obebodd någon tid. Under dessa somrar lyste
Tallheden upp av blommor och trädgårdsanläggningar, trots
att Halleborg under större delen av somrarna vistades i fjällen.
Ännu i dag kan man inne i rummen i denna gård se spår av
hans hand i form av vägg- och dörrmålningar. Han ville städse försköna sin omgivning.
Halleborg var en ädel och god personlighet, hänsynsfull och
sann mot alla, vilka han kom i beröring med, en idealist, som
kanske hade litet svårt att göra sig gällande i en materialistisk
tid. Han älskade böcker, mest religonsfilosofiska och astronomiska. Han tyckte om lugn och stillhet och undvek större tillställningar men var glad, när någon av hans vänner besökte
honom. Hade man vunnit hans förtroende, vilket för övrigt ej
erbjöd någon svårighet, var han meddelsam och blottade en rikedom av idéer och uppslag och en självständig livsåskådning.
Den filosofiska läggning, som är så utmärkande för många
konstnärer, saknade Halleborg heller icke.
Hembygden, årsbok för Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, 1930, innehåller minnesteckningar över Oskar Halleborg av ej mindre än tre olika författare. En av dessa minnesteckningar i hans egen födelsebygd slutar med orden: Men vi,
vi ha blivit fattigare.
Samma känsla erforo också vi i denna landsända, då dödsbu-
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det för snart tio
här med intresse
lande stegen på
konstnärskap.
Även vi kände

år sedan så oväntat nådde oss. Vi hade också
och sympati följt honom från de första stappkonstnärsbanan till ett av auktoriteter erkänt
oss fattigare.
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Elf fornfynd och vad dei
kan berätta o s s

flv

A

GERTRUD GRENftNDER-NYBERG

tt naturen gömmer underbara ting, det ha vi alla erfarit.

Var och en söker efter sitt sinne i denna vår gemensamma
glädjekälla. En fängslas av dess skönhet, färger och linjer; en
annan har gripits av intresse för detaljerna, för träden, blommorna eller djuren. Men naturen kan även säga oss något
om vår historia. Kulor och annat från finska krigets dagar påträffas t. ex. då och då i våra bygder, och rester av gamla gårdstomter kunna berätta om hemska år av svält och farsoter. Marken kan även uppenbara för oss våra förfäders liv för många
tusen år sedan.
Vår forntid, den period i Sveriges historia, som infaller före
år 1060, är som bekant indelad i tre perioder: stenåldern, sträckande sig ungefär till år 1800 före Kristi födelse, bronsåldern
till omkring år 600 f. Kr. och järnåldern till år 1060 efter
Kristus. Den äldsta perioden, stenåldern, är ej, som man skulle
vänta sig, den tid, varifrån vi äga de fåtaligaste fynden. Tvärtom härstamma de flesta fornsaker, som hittills påträffats i Västerbotten, från denna långt avlägsna tid. Västerbotten var under
yngre stenåldern, omkring 2000 år före Kristus, ett tämligen väl
befolkat och ingalunda öde land. Tack vare den ståndpunkt, nordisk fornkunskap nu kommit till, kunna vi något så när datera
varje fynd, som göres i vårt land — åtminstone i södra Sverige.
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En enda fornsak, som anträffas, kan rulla upp för oss en bild av
våra äldsta förfäders tid. Därpå ville jag här nedan giva ett
exempel.1)
I början av september månad år 1936 var skogsarbetaren
Ivan Sjöström i Sjöliden — beläget vid stranden av Mickelsträsket, ungefär 4 mil norr om Umeå stad, i Umeå socken — sysselsatt med att rensa upp ett dike. På botten av diket, ungefär
en halv meter under markytan stötte han — enligt egen berättelse — på ett hårt föremål, och då han "såg efter, så var det en
sten, som liknade en kniv". Fyndplatsen är en udde med omkring 3 meters höjning ovanför Mickelsträskets vattenyta, 3 meter från sjön, 20 meter från en närbelägen lada och 200 å 300
meter från gården i Sjöliden. Jordmånen består av sand och
grus, och I. Sjöström tillägger: "Denna udde har en gång varit
täckt av sjön, för det är ett område, som består av myr; på en
meters djup hittade jag rester av vass och annat sjögräs." 2 ) Fyndet insändes som gåva till Västerbottens läns museum, som nu
har att företa eventuell vidare grävning på platsen. Troligen
ligger detta föremål ej ensamt, om man får döma av de förhållanden, som varit rådande, då andra liknande fynd anträffats.
(Se nedan!).
Att formen på denna sten ej var ett naturens verk syntes alltså
genast. Den var tvärtom bearbetad på ett utomordentligt fint och
skickligt sätt, och fyndet utgör nu ett av de vackraste föremålen
i länsmuseets fornsakssamling. (Bild 1.) Stenen är mandelförmig, 18 cm. lång, och behandlad så, att parallella fåror slagits
ur, vilka sträcka sig från mitten utåt kanterna, som på så sätt
blivit mycket tunna och vassa. En vågformig kam löper sålunda längs mittlinjen. Denna fina ytbehandling är typisk för
yngre stenålderns praktfullare föremål. I södra Sverige, där
') Med avsikt har lättillgänglig- litteratur valts. Som allmänt orienterande böcker rekommenderas O. Almgren: 'Sveriges iasta fornlämningar"
och S. Lindqvist: "Svenskarna i heden tid".
2
1 Beskrivningen, som i huvuddrag återgivits här ovan, är föredömlig.
Ju fler fyndomständigheter, som en upphittare kan ge, desto värdefullare.
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fynden äro rikare än i Norrland och vars material noggrannare undersökts och daterats, äro motsvarande saker av flinta,
en stenart, som ju endast finns i sydligaste Sverige. Då ett föremål av flinta påträffas i det övriga landet är detta alltså ett bevis på att handel förekommit. De hittills största fynden, d. v. s.
de som innehållit de flesta fornsakerna, i Västerbotten t. ex.
Bjursele vid Byske älv, Bygdsiljum i Burträsk socken — båda
förvarade i Statens historiska museum —, Renbergsvattnet i
Burträsk — Västerbottens läns museum — samt andra vid
Skellefteälven äro i regel stora samlingar av flintföremål, vilka
man sökt tolka som stora handelsdepoter. (Yxor liknande den
på bild 2 äro ymnigt företrädda).
Det föremål, som vi just nu intressera oss för är emellertid
ej av flinta. Det har en glänsande yta och är randigt i gråvitt
och mörkare grått samt nästan genomskinligt. Tydligen är
detta av kvarts, en stenart, som i forntiden bröts och användes
till vapen och redskap häruppe. Av allt att döma är detta alltså en västerbottnisk produkt, men med förebilder närmast från
södra Sverige.1) Det gjorda fyndet visar sålunda, att Västerbotten under den tid föremålet förfärdigats ägde en ganska
högtstående kultur med långt ifrån primitiva redskap.
Då vårt fynd är en efterbild av föremål från den delperiod av
yngre stenåldern, som vi kalla gånggriftstiden 2 ) — omkr. 2000
f. Kr. — kunna vi antaga, att det härstammar från denna eller
snarare från en något senare tid. Detta bekräftas vid ett närmare studium av liknande och förut daterade fynd. Vi söka alltså efter något sådant, ju närmare beläget vår fyndplats, desto
bättre, eftersom vi få tänka oss, att där under samma period
möta de minsta olikheterna i fråga om kultur och redskapsbestånd. Vi erinra oss då närmast en uppsats i Västerbotten
1935 av lektor O. B. Santesson. Den behandlar ett "märkligt
') O. Hallström: "Kan lapparnas invandringstid fixeras?", i Norrlands
försvar 1929.
2
) O. Montelius: "Minnen från vår forntid", bild 402.
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stenåldersfynd i Tärna socken", innehållande bl. a. kvartsföremål. I detta fynd, ett närbeläget vid Lövliden i Vilhelmina socken samt ett från Renträsk i Lycksele finna vi motsvarigheter
till vårt föremål. 1 ) Dessa mandelformiga redskap äro dock sparsamt förekommande bland föremålen från nämnda fyndplatser.
De utgöra t. ex. endast ett av 29 föremål i Umasjö, Tärna socken,
och två av 20 i Lövliden, Vilhelmina. De två senare äro bättre
slagna och större än Umasjös 2 ) och Renträsks, vilka båda sakna
de parallella skårorna i ytbehandlingen, men de äro knappast
i klass med Sjölidens särskilt vackert arbetade. "Lapplandssläktingarna" hittades tillsammans med pilspetsar av kvarts
med tvär tunn bas (se liknande bild 3!), vilka äro "tillslagna
med samma fina teknik, som utmärka de sydskandinaviska flintspetsarna från stenålderns sista period, hällkisttiden". (Santesson a. a. sid. 9). Pilspetsar av samma typ återfinnas i flera
stenåldersboplatser vid Överuman och utgöra en ganska vanlig
fornsaksform i Västerbotten, särskilt i länets lapplandsdel. Vi
kunna nu försöksvis datera Sjölidenfyndet till omkring 1800
före Kristus. Troligen kunna eventuella nya fynd från samma
plats ge en säkrare datering. Vi inräkna redskapet i den s. k.
"kvartskulturen", en norrländsk motsvarighet — och en god
sådan — till södra Sveriges högtstående flintkultur under yngre
stenåldern.
Norrlands fornhistoria är emellertid ej tillräckligt känd för
att vi exakt kunna datera fynden därstädes. Med stor sannolikhet har den yngre stenålderns högt uppdrivna teknik levat kvar
häruppe långt in i bronsåldern, från vilken tid vi ju ej äga
många spår i form av bronsföremål. De ekonomiska och sociala
förhållandena i nordligaste Sverige tilläto ej någon större import
av bronsföremål eller av de dyrbara metallerna koppar och tenn.
För Norges del har A. W. Brogger 3 ) helt radikalt velat stryka
Se G. Hallström a. a. sid. 40 och 43.
) Lektor Santesson tolkar t. o. m. Umasjös som ett förarbete.
3
) "Det norske folk i oldtiden", Oslo 1925.
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bronsåldern för största delen av landet, då man funnit jaktplatser med övervägande stenföremål t. o. m. under järnåldern. Även
H. Shetelig räknar för norra Norge med en fortsatt stenålderskultur ännu under bronsåldern. 1 ) En precis datering får alltså
överlämnas till en framtida forskning, medan vi kunna vara övertygade om att varje nytt fynd skall hjälpa till att föra forskningen framåt.
Västerbottens fattigdom på bronsföremål kan även ha sin
grund i näringsförhållandena häruppe. En bronsyxans bärare
tänka vi oss gärna som en förfinad stridsman med trälar till
jordbruksarbetet, med handelsfartyg och åtskilligt överflöd i mat
och skådespel. Som kraftigare jaktvapen torde bronsredskapen
ej ha varit så lämpliga, ej heller ville man väl utsätta dem för
risken att förloras ute i skogen. Och det är just jakten, som under yngre sten- och bronsåldern utgör Västerbottens troligen viktigaste näring. I varje fall äro pälsverken länets stora inkomstkälla och handelsvara. Detta för oss över till frågan om Sjölidenfyndets praktiska användning i forntiden. Gustav Hallström, den bäste kännaren av norrländsk arkeologi, betecknar
Löv)idens mandelformiga redskap som spjutspetsar. 2 ) I enlighet härmed ville jag beteckna dem närmast som vapen mot större djur, under det att pilspetsarna av kvarts användes för de
mindre. Kvartskulturen var främst en jägarekultur.
Sökandet efter motsvarigheter till Sjölidens spjutspets förde oss
uppför Umeälvens dalgång — just en av de vägar, som vi få
tänka oss, att stenålderns människor ha färdats. Såsom framgår av I. Sjöströms berättelse och för övrigt av alla redogörelser från stenåldersgrävningar i länet var bebyggelsen koncentrerad till sjöar och älvar, vilka gåvo utomordentliga fördelar
för dåtidens människor: vatten, fiske, färdväg m. m. Transportmedlen voro: på sommaren en urholkad trädstam, på vintern
skidor — så som flera fynd, daterade till yngre sten- och brons1
2
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) "Det norske folks liv og historie", Oslo 1930.
) Q. Hallström a. a. sid. 40.

åldern, visa.1) Boplatserna från stenåldern i Västerbotten få vi
troligen tänka oss som mindre fasta sådana. Man levde mest
på det naturen bjöd och rättade sig också efter den. De spår
av boplatser vi finna äro därför säkerligen säsongboplatser, där
man uppehöll sig någon tid av året. Först mot stenålderns slut
och under bronsåldern kan en fast bosättning tänkas på vissa
platser i kustlandskapet. 2 ) Märkligt nog se vi, hur alla delar av
länet voro befolkade. Detta kan endast förklaras genom det milda klimat som rådde, betydligt varmare än nutidens, ungefär
motsvarande södra Sveriges i våra dagar. Alm, ek och hassel
växte vilda, och naturen gav säkerligen en rikligare näring på
den tiden. Med största sannolikhet voro jakten och fisket utbildade i en mängd former, och våra förfäder hade en grundlig kunskap om djurens och växternas vanor och liv, en omständighet varom de bekanta klippbilderna i Jämtland och Ångermanland från sten- och bronsåldern bära tydligt vittne. Jakten
på de större djuren såsom björn och varg med flera, föranledde
nog männen, snarast släktingar, att samarbeta. Därmed följer
att de levde gruppvis nära varandra och bildade en sorts
social gemenskap möjligen s. k. storfamilj. Någon av dem var
måhända expert på tillverkning av redskap. Förebilderna till
dem utgjordes av de saker, som medfördes av främmande köpemän, vilka kommo uppför älvarna, eller som anträffades nere
vid kustens handelsplatser. Såsom vederlag kunde våra förfäder
erbjuda pälsskinnen, vilka voro efterfrågade i hela Europa.
För att belysa den ifrågavarande perioden ha här några typiska fornsaksformer från Västerbottens sten- och bronsålder avbildats. Kanske finner mången läsare berättelser från en så
långt avlägsen tid alltför fantastiska för att kunna tros. Ett studium blott av de föremål, som hittills kommit i dagen och som
förvaras framför allt i Stockholm, Umeå och Skellefteå skulle dock
*) G. Berg: "Kalvträskskidan" i Västerbotten 1933 samt Risbäcksskidan,
Västerbotten 1938.
-') Q. Hallström: "En importvara till Västerbotten för 4000 år sedan";
Västerbotten 1924—25.
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kunna övertyga om periodens existens. Fotografierna framställa fornsaker från Västerbottens läns museum och kunna
kanske bli till vägledning för någon upphittare av ett föremål,
som ser "underligt ut" och möjligen kan vara ett minne från
våra förfäders tid. Bilderna framställa:
1. Fyndet från Sjöliden, beskrivet härovan. V. L. M. Inv. nr
2450.
2. En av Västerbottens kustlands vanligaste fornsakstyper 1 ), en
yxa av flinta utan hål för skaftning, väl huggen och med fyra
tydliga kanter. Den härstammar från yngre stenåldern. 2 ) V. L. M.
Inv. nr 1010.
3. En liten pilspets av kvarts från övergången mellan stenoch bronsåldern. V. L. M. Inv. nr B 821.
4. Spjutspets av rödaktig skiffer, ett typiskt norrländskt redskapsmaterial. Sådana spetsar voro vanliga under slutet av
stenåldern. V. L. M. Inv. nr 464.
5. Skifferkniv, en fornsak, som både till form och material i
Sverige är begränsad till Norrland med centrum i Ångermanland. Tillverkades i slutet av stenåldern och även under bronsåldern. V. L. M. Inv. nr 530.
6 a. och b. Skafthålsyxa av porfyr. Den är närmast en avart
av Sydskandinaviens dubbeleggade skafthålsyxa från yngre stenåldern, anses som ett stridsvapen och är troligen använd ännu
under bronsåldern. V. L. M. Inv. nr B 1140.
7. En håleggad yxa av skiffer, närmast för bearbetning av trä.
V. L. M. Inv. nr B 1039.
8. Mejsel med tvär egg av svart skiffer från yngre stenåldern.
V. L. M. Inv. nr B 858.
De båda sistnämnda föremålen äro vanliga i Västerbotten och
använda till allehanda bruksföremåls tillverkning, t. ex. förvaringskärl, båtar o. s. v. Den håleggade går säkerligen ned i
bronsåldern.
*) Se gamla årgångar av Västerbotten! Register i Västerbotten 1937.
) Ej från äldre stenåldern, som H. M—n Palmgren skriver i Västerbotten 1928.
2
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9. Stenhacka av en ansenlig längd: 27,3 cm. Sådana ha hittats mest i norra Västerbotten, Norrbotten och särskilt i Finland.
Dessa tyda alltså på att förbindelser och handel förekommit
även österut. V. L. M. Inv. nr 453.
10. Simpel skafthålsyxa, som är ett vanligt stenåldersföremål.
Den fanns även långt in i bronsåldern som ett enklare arbetsredskap. V. L.M. Inv. nr 1404.
11. Stenklubba med skaftränna, som användes till strids- eller
jaktvapen. Den är en vanlig fornsaksform, som levt under
långa tider. V. L.M. Inv. nr 1409.
Till slutet av stenåldern ha daterats de s. k. Kalvträskskidorna, ett märkligt markfynd, som glädjande nog ej visat sig ensamstående utan bildar stommen i en vacker skidsamling i Västerbottens läns museum.
I och med bronsålderns slut avbrytes Sveriges kontakt med
den europeiska kontinenten, exporten av bärnsten och skinn avstannar, samtidigt som en försämring av klimatet äger rum.
Därmed inträder en kulturell nedgångsperiod för hela vårt land.
Norrlands blomstringstid är slut, och för Västerbottens del finnas knappt några fynd från äldre järnåldern. 1 ) Först hundra år
efter Kristi födelse inträder länet åter i vår förhistoria och då
med mycket blygsamma och torftiga fynd, vilka utgöra tecken
på vår nuvarande bebyggelses första början. Så mycket mer
bör det för varje västerbottning vara ett intresse att uppmärksamma den yngre stenåldern och bronsåldern, då Norrland i
pälsdjuren ägde en rikedomskälla och exportartikel, motsvarande metallfyndigheterna i våra dagar. Forntid och nutid, två perioder så vitt skilda i tid och kultur, äro båda storhetstider i
Västerbottens historia.

*) Undantag utgöra enligt Hallström några från Ryssland härstammande platta holkyxor.
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Bild 1.
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V. L. M. Inv. nr 2450.

Bild 2.

V.L. M. Inv. nr 1010.
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Bild 3.
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V.L. M. Inv. nr B 821.

Bild 4.

V. L. M. Inv. nr 464.
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Bild 5.
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V. L. M. Inv. nr 530.

Bild 6 a.

V.L. M. Inv. nr B 1140.
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Bild 6 b.

44

V.L. M. Inv. nr B 1140.

Bild 7.

V. L. M. Inv. nr B 1039.
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Bild 8.

V.L. M. Inv. nr B 858.

Bild 9.

V. L. M. Inv. nr 453.
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Bild 10.
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V. L. M. Inv. nr 1404.

Bild 11.

V.L. M. lnv. nr 1409.
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En gammal västerbottensgård

H v HRTUR OLOFSSON

S

på-Klemmet ligger i backsluttningen "väst om ån" i Tegsnäset. Han är utom sig av ilska och mumlar hemska trolldomsord, så att fradgan står honom om munnen.
Lappen har strax förut varit i delo med sin gamle fiende, den
lika hetlevrade som jättestarke soldaten Karl Tiger, och fått
stryk. Nu skall han med ett trollskott sätta eld på hans stuga,
som syns i utkanten av byn.
Allt är i ordning, och Klemmet framsäger den sista och kraftigaste formeln. Skottet går. Det far som en blåaktig eldstrimma genom luften. Med skadeglädje ser lappen, att det tar rätt
riktning. Men plötsligt viker det av åt sidan och går rätt på
König Jonssons gård.
Klemmet blir förskräckt. Han rusar upp, hoppar omkring
som en galning och kallar alla onda makter till hjälp, men nu
är det för sent. Eldslågorna slå redan upp från nävertaket på
König Jonssons stora mangårdsbyggning. Hela gården brinner
ned till grunden.
Ett avskjutet trollskott kan inte kallas tillbaka. Det måste
drabba någon. Och på Tigers egendom bet det inte, ty en soldat, som svurit fanan, är hård mot trolldom. Därför träffades
inte hans utan grannens gård.
Så gick det till, när Klemmet mot sin vilja spådde eld på König Jonssons gård.

SO

Denna för de flesta av årsbokens läsare välbekanta sägen innehåller en kärna av sanning.
König Jonssons gård brann ned vid en eldsvåda våren 1787.
Han begärde brandstod, som också av Umeå tingslags häradsrätt tilldömdes honom. Potokollet i målet finns ännu kvar i
häradsrättens arkiv.1) Det har där upptäckts av fil. lic. W. Palmblad under hans forskningar angående Spå-Klemmet. Med hans
välvilliga medgivande är jag nu i tillfälle att offentliggöra dokumentet i fråga.
Tydliga brandlager i marken vittna ännu om eldsvådan. Men
sot- och asklagren sträcka sig över en så stor yta, att de knappast kunna ha uppstått enbart genom gårdsbranden.
Jägare och fiskare ha före den fasta bosättningens tid under
årtusenden mer eller mindre regelbundet genomströvat Umeälvens dalgång. Och just här i Tegsnäset måste de ha haft en
rast- och lägerplats. Nedanför, åt kusten till, bildar älven en
rad forsar med endast korta spakvatten emellan, och ovanför
vidtar ett långt sel farbart även för mycket primitiva båtar.
*

Vi tänka oss en liten skara forntida jägare.
De komma uppifrån Lappmarken och ämna sig ned till kusten.
De ha färdats många timmar i sina klumpiga farkoster. Nu ha
de nått den tvära kröken ovanför Tegsnäsforsen. Här måste de
landa.
På den torra kläppsluttningen ett stycke in i den skyddande
skogen göra de upp en eld, äta och vila. Forsen vimlar av fet
harr och läcker laxöring. Här är det lätt att skaffa mat. De
stanna ett par dagar och hämta nya krafter innan de fortsätta
den mödosamma färden.
Nu få de ta sig fram genom den täta skogen längs smala,
slingrande och backiga gångstigar och bära sina tunga packningar av pälsverk och proviant, om de inte föredraga att släpa
J
) År 1938 överflyttades äldre handlingar än år 1850 till landsarkivet i
Härnösand.
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sina farkoster över land förbi forsarna och färdas båtledes efter
de korta selen.
Efter sitt besök vid kusten återvända våra jägare inåt skogarna samma väg, som de kommit. Sedan de tagit sig förbi forsarna behöva de en ordentlig rast. De slå läger på samma ställe
som vid nedresan och vila ut, innan de stiga i farkosterna och
fortsätta uppför älven.
Sekel efter sekel glider förbi. Världsvälden hinna uppstå,
blomstra och falla sönder. På den lilla öppna fläcken vid forsen är dock allt sig ganska likt. Några gånger varje år komma
människor, tända sina eldar, vila och vandra sedan vidare.
Men en vacker dag, det är någon gång på 1400-talet, slår en
nybyggare sig ned på den gamla lägerplatsen. Han bygger sin
enkla bostad tätt intill den enda väg, som finns, en urgammal
gångstig, som slingrar sig fram längs älven ett stycke från stranden.
Det nya stället fick namnet Tegsnäset, troligen efter Teg i närheten av Umeå och det näs, som stack ut i älven strax ovanför
forsen. Detta har under tidernas lopp till större delen spolats
bort av strömmen, men några rester finnas ännu kvar i form av
ett par små holmar.
Då nybygget växt ut till en liten by, fick det äldsta hemmanet
naturligt nog nr 1 i skattelängderna, och samma nummer bär
det än i dag.
Den gångstig, som gick förbi den förste nybyggarens stuga
förvandlades snart till en klövjestig, som småningom förbättrades och blev en körbar väg. Och denna rubbades inte då gården längre fram i tiden skulle helt kringbyggas. Vägen fick helt
enkelt gå fram genom två portlider, ett på vardera sidan av
gården.
Trafiken var inte så stark att den störde. Man tyckte tvärtom,
att den bidrog till trevnaden. Dessutom var det bekvämt att
ha vägen så nära.
Det dröjde 400 år, innan man kom att flytta den utanför gårds-
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planen. Då König Jonsson efter den ovan nämnda eldsvådan
återuppbyggde gården fick den ett portlider för vägen åtminstone på ena sidan. På den andra torde ha funnits en större fri
öppning. Lidret togs bort först för omkring 60 år sedan.
Hemmanet nr 1 i Tegsnäset ägdes vid mitten av 1700-talet av
Jon Zackrisson, född 1709, död 1795. Är 1781 övertogs det av
sönerna König Jonsson och Per Jonsson. Den förre stannade
kvar i den gamla gården. Brodern flyttade ut till en närbelägen
nybyggd gård. Båda gårdarnas nuvarande ägare äro Jon Zackrissons efterkommande i sjätte led.
Angående rekonstruktionen av den brunna gården bör följande anmärkas.
Gården var i enlighet med bestämmelserna i 1734 års lag,
byggningsbalken, kap, 2, § 1, indelad i mangård och ladugård.
De till den senare hörande husen lågo på norra sidan, tydligen
i en klunga utanför mangården.
Huru de i övrigt stodo i förhållande till mangården och varandra är inte fullt klart. Emellertid har jag gissningsvis förlagt fägatan mitt för norra portlidret, ty de ha samma bredd.
Enligt traditionen hade mangården alla dörrar och de flesta
fönster vända inåt gården. Ursprungligen fingo boningshusens
väggar inte ha några som helst öppningar åt norr eller öster,
ty det ansågs farligt. De onda makterna hade lätt för att komma in från dessa håll. Här hade man dock i någon mån frångått
gammal på denna folktro grundad sed. Ett fönster vette åt
öster.
Varje boningsrum lär ska haft endast ett ganska litet fönster.
Detta stämmer med uppgifterna i synehandlingen, om man antar, att den minsta kammaren endast var försedd med en glugg.
Fem "blyfenster" uppges ha förstörts vid branden.
Protokollet anger att gården stått i norr och söder, men tomten är så beskaffad, att riktningen måste ha varit nordväst och
sydöst. ("Inet å utet" enligt ortens språkbruk).
I domstolsprotokollet finnes en egendomlig uppgift. Vid tiden
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för eldsvådan skulle i Tegsnäset inte ha funnits flera bönder än
bröderna König och Per Jonsson. Hemmanen nr 2 och 3 måste
då ha stått öde. År 1782 hade de dock enligt en lantmäterihandling åbor. Och 1789 fanns i byn en bonde, som hette Anders Eriksson. Han vittnade inför rätta i målet mot Anna Tiger angående dråpet på Spå-Klemmet.
Här följer nu protokollet in extenso:
Umeå tingslags Häradsrätt. Hösttinget 1787. 12 okt. (renovationsex. pag. 285).
Med anhållan om brandstod på liden skada af wådeld, inlemnade bonden Kiönig Jonsson från Tegsnäset, ett besiktningsinstrument, som upplästes, så lydande:
År 1787 then 24 september hafva undertecknade på begäran af
Kiönig Jonsson synt och afmätt tomterna till bemälte Kiönig
Jonssons genom wådeld afbrändte gård, som timat then 26te
april innewarande åhr samt således utrönt storleken till the afbrände husen för hemmanet no 1 som tillförne bestått af fem
Tunnor i skatt, men är nu utklufvit till hälften eller två och en
half tunna: husenes widd fants af tomternas mätning och thes
ålder och öfriga beskaffenhet af wederbörandes upgift och
andras witnesbörd som therom fullkomlig kunskap äga. Besiktningen företogs, hvilken aflopp som följer.
Mangårdshusen.
En byggning i öster på gården 41 och y2 alnar i längden och
10 !/4 do i bredden, alt innom knutarne höjden til väggbandet
tolf hvarf upsatt af talltimber för ungefär 20 år sedan, hvaraf
hwardagsstugan ifrån södra ändan utgjordt 11 y 2 alnar i längden, som med spisel, dörr och ett nytt miölkskåp jemte mycken
anan lösöreägendom, som ej nämnas kan, förbränd blifvit.
En förstufwa näst intill den förra norrut, tre alnar bred med
en liten kammare på östra ändan jemte dörr och ett dugeligit
sängställe.
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Bagarstugan näst intill 10 y 2 alnar i längden med aldels ny
spisel och bakugn samt allt innanrede i fullt stånd.
Förstufwan emellan gäststufwan och förenämnda bagarstufwa —6— alnar bred jemte en större kammare, äfwen på östra
ändan, med dörr, lås och ett bättre sängställe.
Gäststufwan nästintill förenämnda Kammare, på norra ändan
af thenna byggning, 9 alnar lång med spisel, dörr och lås samt
ett bättre och tvenne litet sämre sängställen jämte annat inrede,
alt i fullt stånd.
Kortbyggningen på södra sidan af gården, 25 V2 alnar lång
och —9— alnar i bredden innom knutarna, höjden fiorton hwarf
till wäggbandet, upsat för tijo år sedan af fullkomligit talltimber; Thenna byggning har wårit fördelt till en gäststufwa på
östra ändan, längden 10 5/8 dels alnar in uti, med ny spisel, dörr
och lås samt twenne nya och bättre sängställen, jemte alt annat
tillbehör nytt och i fullkomligit stånd. Porten näst intill wästanföre 6 14 dels alnar bred och näst wästanföre porten eller på
wästra ändan en bod, siu alnar lång in uti, af lika bredd, höjd
och ålder med byggningen.
På wästra sidan af gården i norr om ett gammalt loft, som
wid gårdens delning tillfallit Per Jonsson, hvilket särskilt nedanföre utföres, äfwen en byggning, 21 y 2 alnar i Längden och
bredden 11 y4z dels alnar, fördeld på det sättet, att Korn Ladan
med Logen innehållit 15 % dels alnar i längden och Ladan eller
Halmlidret på södra ändan, som stött emot berörda Loft, fants
hafwa innehållit fem alnar, alt inom knutarne, höjden till wäggbandet aderton hwarf af talltimber, angafs warit något gammal
men likwäl till wäggar, tak och golf, med mera i fullkomligit
stånd.
En ny stallbyggning på norra sidan af gården, upsat år 1786
om våren af talltimber tolf hwarf hög till taklaget, stallet med
tvenne spiltor uti. 8 7/8 dels alnar i bredden och längden 6 7/8
dels Dito, inom knutarna.
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Rekonsiruktionsskiss av plan över König Jonssons gård.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Vardagsstuga.
Förstuga.
Kammare.
Bagarstuga.
Förstuga.
Kammare.
Gäststuga.
Gäststuga.
Port.
Bod.
Lada.
Bod.
Port.
Bod.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Halmlider.
Loge.
Bod.
Port.
Stall.
Foderlada.
Källarbod.
Hemlighus.
Fähus.
Fårhus.
Fägårdslada.
Vedbod.
Redskapslider.

//

ai

i

i
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Ladan eller Lidret på östra sidan af stallet med lika bredd och
höjd samt 7 y 2 alnar i längden.
I samma Linea på norra sidan ett gammalt men omlagat och
reparerat Loft med tvenne bottnar uti och fem alnars bred Port
på östra ändan, samt ett rum öfwer Porten, allt i brukbart och
dugeligt stånd och funnos bodarna utom Porten hafwa innehållit 8 7/8 alnar i fyrkant.
En källarbod fem alnar i fyrkant tijo hwarf hög till wäggbandet angafs wara aldeles i brukbart och fullt stånd.
Fähuset pä norra sidan eller norr om gården 12 alnar långt
och 11 Vg dito bredt, med behörig innanbyggnad, angafs ingalunda warit mera än som halfnött.
Fårhuset gentemot fähuset med fem alnars fägata(?) emellan,
11 i/2 alnar i fyrkant och skall warit nästan lika nött med thet
förne, en större foderlada i fyrkant, som äfwen warit i fullt stånd.
Ett hemiligit hus i norr om källarboden, fyra alnar i fyrkant
och annars i godt stånd.
Ett wedhus ungefär halfnött 9 alnar i fyrkant, jemte ett rum
eller lider af tre alnars bredd på norra ändan, alt fullt med huggen wed.
En ny badstufwa på östsödra sidan om gården 9 alnar i bredden och 8 i längden jemte tre alnars svala med ny ugn och innanbyggnad.
Spannmål.
Som dels tröskad och dels otröskad jemte kornladan förbrändt
blifwit, angafs till thet minsta för tre tunnor korn.
Fodret, som förbränt blifwit, upgafs äfwen till thet minsta
warit tvenne skrindor kornhalm och en skrinda wallhö.
Contanta penningar twå Riksdaler tijo mesar av näver, en
Brokmans Biblia i godt stånd, spunnit och refwat ylle garn til
fyratijo alnar wäf, twå och en half alnar nytt Camellott, ett nytt
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fruntimmers eller kvinfolks lifstycke äfwen af Camellott, en aldeles ny och röd filtmössa och en lodbössa i brukbart stånd.
Sidst angafs att fem par blyfenster, som för eldens Liflighet
utur wäggarne ej bergås kunnat, äfwen förbränd blifwit.
Utom förestående persedlar har äfwen uti thenne brand mycken lösöreägendom och annat husgeråd förbränd blifwit.
Widare och till slut, syntes och afmättes the hus som Per
Jonsson wid gårdens delning tilfallit men ej warit flyttjade till
nya gårdsstället, samt således förbrända blifwit, nemligen
På västra sidan af gården ett gammalt Loft, för någon tid sedan reparerat och lagat med tvenne bottnar uti, längden i norr
och söder 18 % dels alnar och bredden 6 Do med 5 y 2 alnars
bred Port mitt uti byggningen och Loft ofwanpå, så att bodarna på södra ändan warit sex alnar i fyrkant och på then norra
af siu alnars Längd och lika bredd med byggningen.
En merendels ny foderlada 10 alnar i fyrkant.
Således wara synt och befunnit samt husens ålder och öfwriga beskaffenhet efter upgifwande rätteligen anteknat, intyga
Anders Andersson
i Tafwelsiön.

Anders Nilsson
i Rödå.

På frågan till Kiönig Jonsson, huru elden löskommit, förmältes, att then, efter all liknelse, måst genom gnistor utur skorstenen hafwa itänt utantaket på storbyggningen, emedan ej någon
blifwit warse eldswådan förrän elden så tagit öfwerhanden i
näfwret och takweden, att then, i tå warande hårda blåswädret
icke kunnat släckas, förrän alle the hus som i förtekningen upförda äro, afbrunnit, hälst i Tegsnäset ej äro flere Bönder än
Kiönigs Broder Per Jonsson och långt utgådt, innan deras
grannar ifrån Granön kunnat ankomma, erbiudande för öfwrigit Kiönig Jonsson, att med ed styrka thet, genom hans wållande eller eldens wan giömo then samma icke löskommit, äfwen att
han, wid thetta olyckliga tilfälle, uti elden förlorat tre tunnor korn,
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twenne skrindor kornhalm och en skrinda wallhö, utom annan
lös ägendom, honom til kännbaraste skada; och emedan nu ej
andra omständigheter, angående thenna eldswåda uppades, så
lät Härads Rätten Kiönig Jonsson ed, af nyssnämnde innehåll,
under wanlig förpliktelse aflägga, hwarefter synebeskrifningen
nu widare igenom sågs samt i anseende hertil, att the afbrände
husen woro flere och större än Hemmanet, efter klyfning tarfwar, brandskadan för nödiga afbrända hus wid thette hemman,
som har god tillgång på skog och byggningswirke, likmätigt
brandstodsföreningen ur thessa tider therefter lämpade pris, på
följande sätt utsattes:
För en byggning afdeld i twenne stugur med kammare i
förstugan
18—
En bagarstuga
7—
En miölbod
4—
En kornlada
5—
Stall med foderrum gammalt och halfnött
5—
Fähus
4—
Fårhus
2—
Foderlada till thesse ladugårdshus
2—
Hemligit hus
—32
Wedlider eller redskapshus
2 49:32
Härtill komma för afbrända tre tunnor korn å Twå riksdaler tiugu fyra skillingar tunnan
Twenne halmskrindor
En skrinda wallhö

7.24
1.—
1.—
9^24

Widare anses billigt, at Per Jonsson i Tegsnäset för the honom tilhörige och afbrände hus som stådt på gamla tomten i
Kiönig Jonssons gård så wida Per ej hunnit them afflytta, samt
therför nu vid thess nya gård måste sakna en gammal miölbod
och en foderlada i brandstod therföre må niuta tilsammans Fem

60

riksdaler, och tbesse fem Riksdaler jemte Femtijo nijo Riksdaler
åtta skillingar på Kiönig Jonssons lidna skada, böra Ume soknemänn, enligt 24 Cap: ByggningaBalken, efter hemmantalet,
utgifwa, samt Kiönig Jonsson thetta utslag hos Kongl. Maj:ts
Befallningshafwande upwisa och Thess förordnande, om upbörd
af brandstodsmedlen afwagta.
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De finska nybyggarna
i Örträsk

flv

¡

C. fl. A X E L S O N

Lapplands sydöstra hörn på gränsen till Bjurholms socken
ligger byn Örträsk i Öråns dalgång. Det var här de första
nybyggarna i Ume lappmark redde sina hem. En skrivelse
från 1713 i Örträsk byaskrin skildrar hur livet tedde sig för
dessa kolonister c:a 40 år efter den förste åbons nedsättning i
byn. Jag låter det gamla dokumentet berätta:
"Desse Nybyggare eller Örträskboer synas hafva någorlunda god åkerjord men till en del mycket flyck lerjord, som
måste mestadels vart år grödas och kan ännu mer åker av
samma jordmån uppbrukas, där de kunna föda mer boskap;
dock förskonas denne åker mestadels för kölden, där icke Gudh
straffar alltför hårt. Härvid finnes någorlunda ängar, men
kunna ej stort vidare utrödjas efter ingen lägenhet mera dertill finnes. Allenast Håkan Ersson kan litet förbättra sina
ängar med skogens afrödjar.de och måste de mycket betjäna sig
af fångfoder, i synnerhet Lars Olofson, som hafver minsta
boskapen. Desse hafva nödtorftig vedbrand, timber och näfverskog, ingen synnerlig muhlbete, hafva qvarn och qvarnställe
innerom Öhrträsket, som mähles på till nödtorften, hafva intet
fiskievije eller djurfångskog som de kunna bruka utan lappen
Matts Mattssons förfång, på vilkens land desse nybyggare
sittia, och hafver bemälte lapp Matts Mattsson nu på 3 åhr
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varit borta och måste öfvergifva sitt land och fly långt upp
till fjällen, der han och nu äfven stadder var, för desse nybyggares skull, jemväl också tvenne andra som bo vid Knapten
och sig på hans land nedsatt, hvilka ännu intet sine frihetsår
utsuttit, heller något skatta, som utan tvifvel lärer hafva gjort
honom förfång så i fiskie, som eljest. Hafvandes Lyckselelappen Matts Mattsson årligen sedan han flyttiat härifrån ährlagt
för detta landet 2 y 2 d:r S:mt. Med svedjande synes de ej hafva
gjort någon skada på skogen, mera än som de årligen utfälla
några små rotland, och i förstone när the sig nedsatte hafva
the brukat lijtet svedjande sig till uppehälle emedan de ingen
annan åker hade, finnes ej heller någon ymnig svedjemark
emedan skogen är för 20 års tijd sedan af skogseld afbrändt
på många mihl ikring. Af ofvanbeskrivne lägenheter som desse föreskrifne nybyggiare befinnas hafva så i åker och äng
som skog att de böra skatta efter vårt ödmjuka och enfalldiga
betänkiande för hvart tunneland (siffran oläsbar) d:r S:mt
hälst såsom the äro frie för alla andra utlagor, så mantalspengar som knektebesvär medh mera, som dock i största underdån. ödmjukhet hemställes hans höga Nådes högvälborne
Baron och landshöfdingen Hr Engelbrekt Mannerberg höggunstiga aprobation och godtfinnande, och bör alltså:
Samuel Johansson årligen utgöra 7 d:r S:mt
Samuel Samuelsson
6
Lars Olofsson
7
Håkan Eriksson
6
Jon Larsson i Ruskselet
4
30 d:r S:mt.
Datum Öhrträsk den 28 juli anno 1713.
Med härstädes förvarad orginal handling lika lydande intygar Provins Contoret i Umeå den 8:de April 1813.
Jon Gust. Stenberg.
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Då denna skrivelse kom till hade den förste åbon, finnen
Johan Philipsson från gården Hilduinen i Kemi, Österbotten,
redan dött och på hans gård i Örträsk satt äldste sonen Samuel
Johansson. I den förteckning över nybyggare som avslutar det
gamla dokumentet står denne Samuel Johansson som första
namn. Samuel var gift med Anna Mårtensdotter. Deras äldste
son Samuel Samuelsson, född 1683, död 1774, återfinnes jämväl upptagen som självständig nybyggare i förteckningen.
I Lycksele och Örträsk socknar har en icke oväsentlig del av
befolkningen sitt ursprung från den gamle Hilduinen-Philipsson. En ättling i rakt nedstigande 8:de led är t. ex. den nu i
Tuggensele boende Johan L. Johansson.
Som tredje nybyggare upptager förteckningen Lars Olofsson.
I äldre kyrkohandlingar betecknas även Olofsson "finne". Han
föddes 1675, sålunda ungefär samtidigt med att Johan Philipsson nedsatte sig i Örträsk, och dog 1745. Lars Olofsson kom
till Örträsk från Armsjö, där han var gift med bonden Matts
Hinderssons dotter Marriet. Sedan Olofsson måst uppgiva planerna på att få efterträda svärfadern på dennes hemman i Armsjö, flyttade han till Örträsk och inköpte år 1707 av Johan Philipssons son Erik Johansson ett hemman för 120 daler kopparmynt. Hemmanet hade tidigare ägts av Erik Johanssons svärfar Mårten Hindersson.
Denne Mårten Hindersson delar med Johan Philipsson äran
av att vara den förste nybyggaren i Örträsk. Medan Johan
Philipsson slog sig ned på "Näset", så började Mårten Hindersson, till börden lapp, med skattelappens samtycke sitt nybyggarliv å Sandudden. Hinderssons nedsättning vid Örträsket betingades sålunda av de relationer han hade till lapparna, vilket
eckså framgår därav, att han icke återfinnes i de första jordeböckerna som skattelagd åbo. Att Hindersson eller som han i
traditionen mest kallas "Sanduddsgobben" verkligen levt en nybyggares liv på Sandudden samtidigt med Johan Philipsson ser
man klart av 1690 års tingsprotokoll i Lycksele. Av detsam-
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ma framgår, att Hinderssons dotter Märta var gift med Johan
Philipssons tredje son Erik. Märta, som vittnar vid tinget, berättar hur hon med sin man bott inhyses dels hos mannens
fader, dels hos hennes egen fader Mårten Hindersson. Av
tingsförhandlingarna framgår bland annat att Märta och hennes man år 1690 skördat tre skylar korn å Sandudden.
Alltnog, det var just detta gamla Sanduddshemman, som Lars
Olofsson förvärvade 1707. Olofsson var av allt att döma en
betrodd och duktig karl, vilket bland annat framgår av, att han
redan 1709 fick säte i nämnden vid Lyckseletinget. En ättling
i rakt nedstigande 6:e led till denne Lars Olofsson är den nu
i Örträsk boende Carl Erik Viklund.
Det fjärde namnet i nybyggarförteckningen är Håkan Eriksson. Även Eriksson nämnes "finne" i äldre kyrkohandlingar,
fast han var född i Umeå socken. Han dog 1737. Liksom Lars
Olofsson kom Håkan Eriksson till Örträsk från Armsjö. I likhet med Olofsson har Eriksson talrika ättlingar inom Lycksele
och Örträsk socknar. Den under 1938 bortgångne Viktor Karlsson i Vinliden var sålunda i rakt nedstigande 6:te led en avkomling till Håkan Eriksson.
Jon Larsson slutligen, som står sist å förteckningen över
nybyggarna, var den förste åbon i Rusksele. Han var bördig
från Hjuken och hade redan 1674 varit uppe i Lappmarken
och sett sig om. Omständigheter sammanhängande med den
tidens rotering eller knekthållning gjorde emellertid att han inte
förrän 1695 kunde göra allvar av sin gamla föresats att bli nybyggare i Rusksele.
I det gamla dokumentet se vi även Matts Mattssons namn.
Matts Mattsson var 1713 innehavare av Mårdbergets (Malbergets) lappskatteland, vilket innebar att han mot skatt till
kronan ägde jakt- och fiskerätten i Örträsket och dess omgivningar. Vid tiden för Johan Philipssons ankomst till Örträsk
var det Matts Mattssons svärfar Erik Persson, som ägde lappskattelandet. Erik Persson bodde vid Örträskets övre ände å
5
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det ännu i dag så kallade "Lappkåtaänget" vid "Lappkåtaviken" intill "Lapptjärn". Liksom skogs- eller granlapparna i övrigt levde Erik Persson mest på jakt och fiske, och den
renhjord han höll kan ej ha varit stor.
När traditionen
förser Erik Persson med så mycket renar, att de fyllde hela
"Gammåholmen", holmen mellan Örträsket och Öråns gamla
övergivna fåra väster Örträskets övre spets, måste detta vara
ett misstag. Skogslapparna höll endast ett ringa antal renar,
som sköttes och brukades på helt annat sätt än fjällrenarna. I
stället har det förhållit sig så, att fjällapparna vid sin flyttning
österut om vintrarna slagit sig ned i grannskapet av Erik Perssons viste och därvid med sina renar dominerat markerna. På
den tiden utsträcktes inte lapparnas flyttningar ned till kusten
utan ungefär i höjd med den nuvarande gränsen mellan kustland och lappmark.
Utom Johan Philipsson med familj fanns sålunda den första
tiden i Örträsk dels Mårten Hindersson å Sandudden, dels Erik
Persson å Lappkåtaänget. Alla dessa personers förekomst vid
träsket framgår av bevarade handlingar i våra arkiv.
Emellertid har ännu en person bott vid träsket denna första
tid, nämligen vid Örträskets västra sida mitt emot Näsberget och
nedom Harrberget. En på flera håll inom Örträsk och Lycksele socknar fortlevande tradition berättar nämligen att den s. k.
"Harrbergsgobben" där hade sin boplats. Huruvida denne var
en s. k. "drevfinne" eller skogslapp ger traditionen inte besked
om, möjligen är han identisk med en av de två lappar som i 1684
års tingsprotokoll omtalas ha övat åverkan mot tre finnar. Hos
sentida örträskbor lever i varje fall hans minne förknippat med
ett våldsdåd. Härom berättas följande.
Johan Philipssons dotter Margareta var liksom sina tre bröder vuxen då hon i faderns sällskap kom till Örträsk. I hennes följe befann sig hennes 10-årige son Mårten Mårtensson.
Huruvida Margaretas man, Mårten Hendrikson, var med i nybyggarskaran är ovisst. I äldre handlingar benämnes Mar-
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gareta "hustrun Margareta Johansdotter" och i traditionen kallas hon "änkan". Troligen hade hennes make följt den Philipssonska familjen från Kemi till det västerbottniska kustlandet
men dött före ankomsten till Örträsk. Hans namn finnes i äldre
kyrkohandlingar men i Örträsktraditionen finnes intet bevarat
angående honom. "Harrbergsgobben" giljade emellertid till "änkan". Han hade ringa framgång i försöken att vinna hennes
hjärta. Den som allra mest motarbetade "Harrbergsgobben" i
frieriet var änkans son Mårten. Han hade ingen lust att få
styvfar. Den försmådde älskaren ruvade emellertid på hämnd,
och en helg, då finnarna begett sig på kyrkfärd, brände "Harrbergsgobben" upp änkans stuga. Anders Näslund i Västra Örträsk, född 1853, uppgav för mig vintern 1939, att hans mor
Stina Greta Mårtensdotter, född å finnarnas gamla näs och
själv ättling av den finska stammen, i sin barndom hört gamla
människor berätta, att Harrbergsgubben efter sitt dåd en gång
skall ha sagt: "Hä va synn om änka men Fan bodd ti 'n Mårten". Denne änkans son, Mårten Mårtensson, blev senare den
förste nybyggaren i Rusele, där den nu levande C. J. Mattsson
är hans sonsons sonsons son.
Finnarnas första boplats vid Örträsket var som tidigare sagts
"ne på näse", udden å östra sidan sjön, nedom nuvarande Johan
Dalgrens gård.
I protokollet från delningsförrättning å
hemmanet n:o 2, som kronolänsmannen Eric Holmström uppsatte den 20 juli 1832 står t. ex. på tal om detta näs: ". . . där
första åboen här i byn sig nedsatte". Vid skiftet i Örträsk fick
Jakob Jonsson södra hälften av näset och Jon Jonsson den
norra. På södra delen, som nu äges av Johan Dahlgren, har
Johan Philipssons ladugård stått och på norra delen mangårdsbyggnaden. Vid skiftet flyttades alla å näset uppförda
hus ut till de nya ägolotterna. Den äldsta mangårdsbyggnaden å näset brann upp. Efter branden uppfördes en ny bostad,
som revs omkring 1863. Den förut nämnde Anders Näslund
i Västra Örträsk minns ännu denna gamla med små blybands-
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Häbbret, "boa", nedom Olof Hellgrens gård.
Foto: förf.

fönster försedda byggnad. Två hus från den allra första tiden
finnas emellertid kvar i Örträsk. Det ena, som flyttats minst
4 gånger, står nu nedom Olof Hellgrens gård. Det är ett häbbre
med årtalet 1684 utskuret på ålderdomligt sätt ovan dörren.
Anordningen med loft pekar på finsk byggkarl. Ett annat
hus, som ursprungligen stått på näset, finns ännu kvar på
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Lövbrynfälla i Västra Örträsk å Axel Erikssons gård. Något
årtal med uppgift om byggnadens ålder finns här ej inskuret.
Hela exteriören vittnar emellertid om att detta hus är mycket gammalt och intet jävar traditionens vittnesbörd om att det varit med
från första finntiden.
Att finnarna slog sig ned på Näset är ingen tillfällighet. Studerar man tidigare finsk kolonisation i vårt land är det i själva
verket slående hur ofta deras nybygge retts å näs. Med en på

Avdrag av årtalet 1684 ovan häbbrets dörr, skala 113.

detta sätt vald boplats hade finnen kontakt med sitt kära fiskevatten och om sedan jordmånen på näset var mager och usel,
så bekymrade detta inte nybyggaren nämnvärt. Han tog sin
"brödföda" på svedjelanden och livets nödtorft från jakt och
fiske. Arbete på åkern ville finnen högst ogärna inlåta sig på.
Att hägnadsbesvären på ett näs begränsades bara till landssidan utgjorde ytterligare en fördel. Foder till kräken tog nybyggaren på naturliga ängar ute i markerna. Fodret drygades
ut med råghalm och löv samt "skave". Med "skave" menades
bark särskilt från asp. Barken lades i högar att surna, hävdes
därpå i vattenkar. Nästa åtgärd var att frånskilja ytterbarken.
Sedan innerbarken torkat revs den med lämpliga verktyg till ett
slags mjöl, som särskilt vintertiden gavs kräken i varmt vatten.
Lappmarken var före nybyggestiden i huvudsak lappens land.
Där drev fjällappen renskötsel flyttande mellan fjäll och inland
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och å de olika lappskattelanden sutto skogslapparna vid sina
visten och hade jakt och fiske som huvudnäring. Skogslapparna i södra Västerbotten voro "konungens egna lappar", som erlade skatt direkt till kronan utan förmedling av särskilt privilegierade birkarlar som i Norrbotten. Örträsktrakten hörde under lappskattelandet Mårdberget (Malberget), vilket innebar,
att innehavaren av detta land mot viss avgäld till kronan hade
rätt till jakt och fiske därstädes. Denna skattelappens rätt hade tidigare varit i väsentlig grad beskuren på så sätt att vissa
"fjällträsk" i lappmarken skattelagts under byar i kustlandet.
Under 1600-talets lopp lyckades emellertid kustbönderna få avkodning eller befrielse från denna fjällträskskatt och i samma
mån blev också själva rätten till fisket mer tvivelaktig såsom ej
skattelagd. När vi kommer fram till början av 1700-talet var
det i Örträsktrakten nästan bara ett träsk, för vilket kustbönderna ännu skattade och det var Storsandsjön eller "Sandöran",
som sjön hette i de gamla tiderna. "Sandöran" var vid tidpunkten för nybyggeskolonisationen det mest eftersökta träsket i denna del av lappmarken och det är sålunda ingen tillfällighet, att
detta träsk i traditionen kommit att inta en central plats.
Under 1500—1600-talet hade emellertid svenska bönder årligen besökt lappmarkerna och de där belägna fjällträsken.
Veckotals uppehöllo de sig där långt från den fjärran hembyn.
Att det inte bara var sjöarnas fisk som lockade till dessa färder
ligger i öppen dag; skogarnas villebråd blev också föremål för
jakt. Många äro de tvister som dessa fjällträskresor vållat
mellan skattelappar och kustbor långt före den tid då de första
nybyggarna slogo sig ned i markerna. Sålunda ser man i gamla
handlingar hur kustbönderna i mitten på 1600-talet klaga över
lappar som gjort intrång på fjällfisket och hur lapparna å sin
sida anklagar kustbönderna för stöld och åverkan. Allt efter
fjällträskens värde som fiske anlade kustbon mer eller mindre
påkostade visten vid dess stränder. Det blev vid särskilt anlitade träsk som en slags tillfällig bebyggelse. Eftersom "Sand-
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öran" var mer begärlig som fiskesjö än de övriga träsken gjordes mer stabila "badstuvor" där än på andra håll, det blev som
en slags kustlandets skans i lappmarken. Att denna sjö, som
enligt traditionen närmast föranlett de finska nybyggarna att
välja örträsktrakten som ett slags löftets land, av denna anledning varit särskilt lämplig som första anhalt för nybyggarna är utan vidare klart. På grund av riklig tillgång å siklöja
(Coregonus albula) uppehöllo sig fiskare vid Sandöran även
vintertiden, varför vistena där vinterbonats. För nätens upptinande fanns långa, låga ugnar.
Enligt den tradition, som förefaller mest antaglig, hade finnarna före nedsättningen vid Örträsket uppehållit sig vid Sandöran någon tid. Ett längre uppehåll på vägen till lappmarken
ha de även gjort i den gamla byn Agnäs nedom nuvarande Bjurholm. De första svedjelanden eller "fällorna" anlade finnarna
i närheten av "Sandöran". Huruvida "Klyfällan" eller "Bockfällan" är den äldsta kan ej så lätt avgöras. Traditionen pekar
i varje fall på att finnarna anlagt en av dessa fällor före bosättningen vid Örträsket. Det torde hänga så samman, att finnarna med "Sandöran" som tillfällig boplats ena sommaren anlagt den första fällan och att de, efter en vinter i Agnäs, året
därpå, när rågen skulle bärgas, flyttat till Örträsket.
Att finnarna överhuvud sökte sig till lappmarken berodde naturligtvis dels på förhållandena i hemlandet, dels på Lappmarksplakatet av år 1673, där nybyggare i lappmarken utlovades viss skattelättnad samt befrielse från knekttjänst. I plakatet
framhävdes klart, att svenska och lapska innevånare ej borde gå
i vägen för varandra. Myndigheternas avsikt var, att nybyggarna skulle bli jordbrukare och intet annat. Detta uttrycktes
i förordningen så att nybyggarna "ej tillåtas intaga någon jordmån eller ägor varav lapparna efter sin närings art någon nytta
eller fördel för sig göra kunna utan allenast vad som till ängar
och mulbete samt annan torftig födo av skog och sjö kan tjäna".
Voro nu finnarna särskilt skickade att spela den jordbrukar-
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roll, som myndigheterna tilltänkt dem? Man kan nog utan
alltför stor tvekan besvara den frågan med nej. Finnen saknade många av de dygder, som det kungl. plakatet förväntat av en
nybyggare i lappmarken. Hans läggning var främmande för ett
mer intensivt arbete i jorden, lusten stod till jakt och fiske. I
det finska kynnet fanns mer av äventyrets heta dådlust än av den
sinnesart, som i vardagens slit och släp såg tillvarons mening
och mål. Hans kärlek stod till de stora vidderna. Det trägna
arbetet på jorden och torvan var något som först nödvändigheten
lärde honom. På grund av denna finnarnas egenart uppstod
tidigt intressekonflikter mellan lapparna och nybyggarna. I de
uppteckningar av muntlig tradition, som jag och andra företagit
i Örträsk, är det mest dessa stridigheter och fejder som är det
ständigt återkommande temat. Genom svedjningen, finnens speciella metod att avvinna jorden dess håvor, förstördes lappens
renbete å stora arealer för mansåldrar framåt, vilket skapade
ständig anledning till tvist och ovänskap. I nybyggarens "våner"
d. v. s. hans "flakar", giller och andra fångstredskap eller för
hans bössa föll vidare mer villebråd än vad kungliga förordningen menat med uttrycket "torftig födo av skog och sjö". I
själva verket var finnen tvärt emot höga vederbörandes avsikt
mer jägare och fiskare än jordbrukare. För att värna om sin
skattelagda rätt och stävja dessa tendenser hos finnarna måtte
lapparna i förstone ha gått ganska bryskt tillväga mot nybyggarna, eftersom första gången tvist mellan lappar och örträskfinnar dras inför tinget i Lycksele det är lapparna, som näpsas.
Vid 1684 års ting förbjöds nämligen den förut omtalade Erik
Persson i Lappkåtaänget att störa Johan Philipsson på hans inrymde skog och fiskevatten. I händelse av upprepad förseelse
skulle lappen ådömas fyratio marker silvermynts böter. År 1686
talar tingsprotokollet om åverkan som finnar och lappar i Örträsk övat mot varandra och 1688 måste rätten på grund av det
ständiga bråket i Örträsk förordna synemän, som skulle skifta
landet mellan Erik Persson, "som skattade därför" och Örträsk
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finnar. År 1693 säger Lyckseletingets protokoll: "Hans Hög
Greflige Excellens Herr Landshöfdingen tilltalte Örträskfinnarne och utsade att desse varda öfvertygade att hafva utödd någon
skog med svedande skattebonden (Granöbo avsågs) tillhörig, så
skulle de varda förpliktade deras tagna skada att ersätta och
elfundera, jämväl plikta efter Sveriges lag och skogsordningens anledning. Sammaledes blefvo de förmanta att intet
prejudicera lapparna på deras skog och mark vid straff till
glömmandes". Året därpå hade tinget ny anledning att syssla
med de stridslystna Örträskarnas angelägenheter: "Erik Persson i Örträsk kiärade till finnen Johan Johansson därsammastädes att han nästförleden sommar olofligen itänt ett svedjeland varigenom Erik tagit någon skada på sin renbet, vartill
Johan ej neka kunde, alltså likmätigt Kongl. Maj:ts skogselds
Plakat och skogsordningens 21. punkt anno 1664 utgifven blir
Johan Johansson sak fällt till 12 silfvermynt för oloflig skogselds itändande". Att finnarna misstänktes vara orsaken till tidigare timade skogseldar, varvid ofantliga skogsvidder avbrändes framgår klart av tingsprotokollet: "Befallningsmannen Välbetrodde Hans Renhorn tillsporde denna församling om någon
visste vilken opphofvet och orsaken varit till den stora och skadeliga skogseld, som nästförledne sommar uppkommen är mellan Örträsk och Lycksele, samt flerstädes häromkring; vartill
de enhälligt och med en mund svarade att de därom alls ingen vetskap hade utom menandes, att dessa skall af Thoreld vara timat".
År 1696 fick Erik Persson vid tinget en åthutning för att han
gjort intrång i Gäddträsket medelst fiske. Detta träsk utgjorde
av gammalt Tegnäsbornas "fjällträsk". Tre år senare dömdes
Johan Philipssons tredje son Erik till tre markers böter för olovligt fiske i Sandöran.
Den händelse, som framskymtar i den tidigare citerade gamla
handlingen ur Örträsk byakista, då Matts Mattsson, skattelappen, måste "fly långt upp till fjällen" avspeglas märkligt nog
ej i Lyckselerättens protokoll. Händelsen måste ha ägt rum
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omkring 1710. Nämnda år övertog Matts Mattsson Vägsele
lappskatteland. Skatten för Mårdbergets lappskatteland, varunder Örträsk hörde, betalte lappen ända till 1717, då en nybyggare övertog densamma. Att lappen på detta sätt av nybyggare kunde drivas bort från sitt eget skattelagda land utan att
saken beivrades av myndigheterna förefaller måhända egendomligt men i betraktande av de hårda prövningar genom krig, pest
och svagår, som övergick vårt land dessa år, är det inte ägnat
förvåna, att även rättskipningen lamslogs. Betänker man, att
Umeå plundrades av ryssarna 1714 och att själva landshövdingen stundom måste fly sin residensstad undan de härjande
moskoviterna, betydde det mindre om en obetydlig skattelapp
med våld drevs bort av alltmer självmedvetna nybyggare uppe
i Lappmarken.
I det föregående har häradsrättens protokoll fått vittna om
motsättningarna mellan lappar och nybyggare medan traditionens berättelser om "spåsändningar", trolldom och hemliga
konster i striden lämnats å sido. Då emellertid dessa de gamles
föreställningar inte kan förbigås utan att skildringen förlorar
något av det väsentliga i en gången tids egenart skall här berättas något även om detta. Uppfattningen att såväl lapp som
finne med hemliga medel kunde förorsaka varandra förtret och
skada omfaltades allmänt av den tidens människor. Konsten att
"förgöra" varandras vapen, spå björn på kräken och dylikt voro
för dem reella företeelser. Som prov på dessa i otaliga varianter förekommande berättelser meddelar jag här en uppteckning
från Örträsk.
Örträskfinnen spådde björn på granöbons kräk. När "spåsänninga kom sjudd hä ti lufta", så granöbon satte i god tid
"härfva mä pinna ut mot lagårdsdöra". Det skulle avskräcka
björnen. "Härvan" d. v. s. räfsan, som stundom användes vid
spillaxens hopsamlande hade något av "gusslånets" inneboende
dolda makt. Men björnen visste på råd. Han hade visserligen
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respekt för "härva" men han tog sig i stället upp på fähustaket,
gjorde ett hål i detta, tog sig ned till kräken och rev dem alla.
På Korbyberget hade örträskfinnen en tid därefter dräpt en
vildren och hängt köttet i en stabbur. Granöbon tog köttet och
skrev på stabburstolpen: "Kok nu". När örträskfinnen fick vetskap om detta satte han en spåsändning på granöbons kräk så
de for åt ån och drunknade. Men den fetaste och grannaste
kvigan for ända till Korbyberget och stöp död ned vid stabburstolpen.
I det föregående har finnarnas svedjande eller anläggande av
"fällor" omnämnts på flera ställen. Då detta svedjande är något typiskt finskt skall jag relatera vad de äldsta berätta om rågfällorna. Att svedjebruket dominerat under den första tiden
förstår man väl efter en blick på Örträskkartan, där namnen:
"Innifälla, Utifälla, Klyfälla, Bockfälla och Lövbrynfälla" ge
vittnesbörd nog.
När en fälla skulle tas upp valde man så god mark som möjligt. Vanligen var det granbevuxen mark, som lämpade sig
bäst för ändamålet, även om det sedan blev tallen, som tog den
brända marken i besittning. Ett dylikt markområde kallade man
"fällningsland". Om möjligt borde den valda platsen svagt luta
mot söder. Redan innan snön gått bort på våren gjordes förarbeten å den blivande fällan. I en glänta åt det håll, varifrån
de förhärskande vindarna brukade komma, stalphöggs ett mer
eller mindre brett bälte av träd, varefter träden längre in på fällningslandet dödades med ringbarkning. Under våren och försommaren vräkte nu stormen ikull de stalphuggna träden och
dessa i sin tur rev med sig andra. I varje fall avtorkade kronorna på de barkade träden. Först när den verkliga högsommaren var inne tändes fällan på, och det dån, som uppflammandet av de torkade barrmassorna åstadkom, skall ha liknat åskan.
Den avbrända fällan luckrades upp med enkla verktyg. Stundom användes en "årder" av trä med snett framåtriktade, järnskodda klor. Denna plog var mycket lätt och drogs omväxlan-
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de av man och kvinna. På hösten såddes råg. Den mogna säden skars med skära året därpå. Om så ansågs nödigt som
skydd mot renar och strövande djur anordnades hag kring fällan. Efter första skörden "bodd man ihop" (samlade man ihop)
obrända rester av grenar, lågor och dylikt i högar, som brändes
tillsammans med rågstubben. Fällan kallades efter detta arbete
för "bolanne" d. v. s. landet där man "bott ihop rate". I den
syneförrättning som kronobefallningsmannen Cristoffer Lindahl
verkställde i Örträsk den 18 och 19 september 1810 återfinner
man ännu spår av detta gamla svedjebruk i ortsnamn. Det
hette t. ex. i protokollet: ". . . ett ställe vid s. k. Bolanna och
Mårdberget (Malberget) belägna på norra sidan av örträsksjön emot älvens utlopp". Detta bör avse samma lokal där den
s. k. "Armsjölänninga" ligger strax nedanföre. För att återgå
till fällan så såddes på "bolanne" efter den andra bränningen
ånyo råg, som skördades året därpå. Det var den s. k. bolandsrågen. Den andra skörden var sämre än den första och det var
mycket sällsynt att råg odlades mer än två år på samma fälla.
Däremot var det vanligt att på någon mindre del av den nedlagda fällan så rovor. I övrigt fick fällan gräsgå.
Råghässjorna sattes i öster-väster och lutades något mot norr
för att solstrålarna skulle fällas in så vinkelrätt som möjligt mot
"rågtulln", som givetvis var vänd mot solen. För att i möjligaste mån utestänga regn skulle "banna" = kärvarna "brvtes
över stängren" så att både "tulln" och "stomändan" orienterades nedåt—utåt. Under svåra år, då mjölet tröt innan ännu
tröskning skett och "banna" satt kvar i hässjan, brukade folket
för att kunna "ta på lev" med långa vidjor "slå på rågtulln" för
att få några rågkorn åt handkvarnen.
Örträskfinnarna hade svårt att överge svedjandet. Även sedan 1695 års plakat ännu mer brännmärkt svedjandet sökte
sig nybyggarna fällningsland långt borta från byn, där det kunde förmodas att ingen hade förtret av saken. Väster om Örträsket ända upp mot Klubbträsket ha dylika smygfällor anlagts

T6

långt in på 1700-talet. Enligt traditionen skall Klubbträsket
ha sitt namn av slag-klubben, klubben på slagan med vilken råg
tröskades på isen. Slagans yttersta del kallades i Örträsk "klobben". Den var förfärdigad av en tyngre "bjärkknul" och som
vanligt med vidjor fäst på slagskaftet.
Här meddelade uppgifter om de finska nybyggarna i Örträsk
har berört själva nedsättningen och belyst ett fåtal sidor av deras
liv. Av vad som relaterats torde emellertid framgå, att dessa
finnar i mångt och mycket utgjorde ett säreget inslag i den svenska bebyggelsen. Man kan fråga sig, huruvida inte detta specifikt finska inslag kan spåras än i dag hos sena ättlingar i dessa
bygder. Härvid är emellertid skäl göra klart för sig, att det sannolikt endast var Johan Philipsson och hans familj som utgjorde
det purfinska elementet i nybyggarstammen och att de två andra
nybyggarfinnarna, Lars Olofsson och Håkan Eriksson, säkerligen
varit finnländare. Den ene var ju t. o. m. född i Umeå socken
om än av finsk börd. Enligt traditionen var det endast den
Philipssonska familjen, som talat finska.
Här och där inom Örträsk och Lycksele socknar förekomma
en del ord, som möjligen ha sin rot från finskan. Sålunda hör
man då och då ordet kajman. Det finska kaima betyder kamrat.
Kajman har emellertid i lyckseledialekten en något annan betydelse. Det användes när två personer ha samma namn, den
ene är då den andres kajman. Vidare hör man någon gång flottningsarbetarna kalla båtshaken för timmerfarken. Fark är då
beteckningen på båtshakens skaft och kan möjligen som förebild
ha det finska porrka med samma betydelse.
Den seghet och kraft, som man gärna vill anse förknippad
med det finska folkelementet, spåras nog än i dag hos sentida
ättlingar här i Västerbottens inland liksom även en viss envishet och reserverad misstro mot det oprövade och nya, ett lynnesdrag som kanske dröjer kvar från tider då finnen inte hade annat att lita på än sina egna krafter och medel.
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Qöthe, G.: Om Umeå Lappmarks svenska kolonisation.
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Lerbråkan, ett utdöende
redskap

flv N I L S Ä H M H N

T

iderna igenom har bonden oftast själv tillverkat sitt byggnadsmaterial. Han har sina egna skogar varur han får
virket till bostadshuset eller ladugården. Men det är ej endast
trävirke som behöves för byggnationer utan även en hel del
andra material, såsom t. ex. sten till murar. Långt tillbaka i
tiden använde man sig av skiffersten, men som dessa murar
voro mycket skrymmande kommo de snart ur modet när tegelstenen blev mera känd och allmän. Men då bonden ofta, särskilt här uppe i Norrland hade lång väg till de platser där sådana tillverkades eller försåldes, började han att själv framställa de stenar han hade behov av. Han sökte sig passande
lera och blandade denna i träbunkar tillsammans med sand och
vatten genom att trampa massan i bunkarna med fötterna eller
bearbeta blandningen med klubbor.

Då behovet av tegel någon gång var stort, breddes leran ut
på gårdsplanen, vilken skulle vara slät och gräsfri. I leran
som kallades "lavan" kördes nu hästar, vilka trampade samman leran och sanden till en lämplig konsistens. Det var ett
av pojkar mycket omtyckt arbete, vilket dock mera betraktades
som en lek, då de fingo sitta barbacka på hästryggarna och
rida runt.
Men så kom "lerbråkan" i bruk, genom vilken leran blev
bättre blandad. Dessutom gick det mycket fortare än förr.
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Var detta redskap först var i användning i Sverige är nog
svårt att säga, men troligen har den först varit i bruk i den
sydliga delen av Sverige för att sedan vandra hit upp till Norrland. Men för omkring 100 år sedan vet man att "lerbråkan"
varit i bruk här i Västerbotten. Och ännu i dag är den i användning i några byar.
Men "lerbråkans" tid är nog snart förgången, de nya moderna tegelblandningsmaskinerna, som forma och kapa leran i lämpliga längder, komma att tränga ut detta gamla, goda och enkla
redskap.
"Lerbråkan" som består av fyra sammanfogade väggar av
bräder är omkring en meter i bredd och en meter i höjd. I
mitten av denna så kallade låda står "bråkkaln" en grov trä.-stolpe omkring tre meter lång och tre till fyra dm. grov.
I denna stolpes nedre del som täckes av den ovan omtalade
lådan är inslagna 15—20 stycken järnpiggar sicksack. Dessa
järnpiggar, som äro grova och kraftiga utföra själva blandningen av leran och arbeta som en köttkvarn. Den nedre delen
av "bråkkaln" sitter fästad i botten av "lerbråkan" med en
järnkrampa för att "bråkkaln" skal! hålla sig i mitten av "lerbråkan", när denna vrides runt. Ovan denna järnkrampa finnes en träbräda fastsatt rakt genom "bråkkaln" och kallas "utiöran". Denna har till uppgift att pressa ut leran, som är färdigblandad, genom ett hål i lerbråkans nedre ände. För att
"bråkkaln" skall hålla sig upprättstående har man placerat
långa stänger i dess övre ände. Dessa vila på långa stolpar i
samma höjd som "bråkkaln" och äro placerade på omkring 6—7
m:s avstånd från mitten av "lerbråkan". Vidare är "dragbommen" fästad i den övre änden av "bråkkaln". "Dragbommen"
som är omkring 6 m. lång, går snett ned mot marken. Vid
bommen är hästen fastskaklad när den drar "lerbråkan".
Leran, som skall bli tegel, måste vara av god kvalitet, den
måste vara fet och måste binda ihop, "ta färg", få sin rätta
färgton när den blivit bränd. På sjöbotten och under tallskog
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finns den bästa leran. Två till tre meter under markytan påträffar man mindre lager av denna värdefulla lera, som gräves upp

"Bråkkaln" en grov trästolpe omkring tre meter
lång och tre till fyra dm. grov.
Foto: förf.

under hösten och lägges i högar för att vara klar att användas
till sommaren.
En sommardag i slutet av juni månad gör jag ett besök i
Stöcksjö hos en av de bönder, som håller på med att tillverka
6
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Vid bommen är hästen fastskaklad, när den drar "lerbråkan
Foto: L. Wickström.

tegel. Det är varmt och kvävande hett nere på planen, där
"lerbråkan" står. Bonden, låt oss kalla honom Berg, är just
i fullt arbete med att pressa ned leran i "lermåttet". Jag hälsar
och frågar om han har något emot att jag ser på en stund för
att få veta hur det går till att tillverka sådana lerbitar, som
en gång skall bli hus och skorstensmurar.
— Joo, nog kan dä gå för sej allti, säger han och ser upp
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han formar leran i ett "lermått som rymmer två stycken stenar,
Foto: L. Wiekström.

från sitt arbete en kort stund, men för att genast fortsätta med
sitt. Han måste hålla en jämn takt för att inte leran skall komma ut allt för fort genom hålet i lerbråkan. Han står nere i en
grop, som i botten är fylld med vatten och lerblandning. Framför sig har han en säck, som skyddar för vattnet, vilket skvalar
och stänker om honom, men likaväl äro skorna och byxbenen
nedklibbade med lera.
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Där lägger hon ned detta fyllda lermått på marken . . .
Foto: L. Wickström.

Han formar leran, som nu är färdigblandad och som pressas ut genom hålet ned i ett "lermått", som rymmer två stycken
stenar, pressar leran hårt ned i måttet, slätar till med handen så
att formen blir slät och jämn. Detta kallas för att "mota". När
så "lermåttet" är fyllt tar en gosse eller flicka detta och går ut
på en jämn markplan, "gällen". Där lägger hon ned detta
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en kar som jag kan få till en 2000 om da'n.
Foto: L. Wickström.

fyllda lermått på marken och ger stenmaterialet en sista tillputsning, går tillbaka och sköljer lermåttet i en balja med vatten.
— Hur många tegelstenar kan Ni tillverka om dagen,
frågar jag.
— Dä beror alldeles på dä, hur slängder man ä te å arbejt.
Men en kar som jag kan få till en 2000 om da'n. Men hä fin-
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"Gällen" liknar nu ett bräde av kuber. ..
Foto: L. Wiekström.

nes ju annra som ä flinkare te å arbejt, så dom kan ju få
till en 3000 om dan, men då jere bäst å arbejt för brinnande
live, säger Berg och skrattar.
Ute på "gällen" ligger nu stenämnet i långa rader och får
ligga där och torka i ett par dagar om det är vackert väder.
Sedan lägges stenarna upp i långa travar för att ytterligare
få torka och bliva hårda för bränningen.
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På en lerhög står en man och kastar leran i "lerbråkan" kastar även dit en spade sand och sågspån då och då samt vatten.
Detta blandas nu i "lerbråkan" och genom att hästen, som är
fastskaklad i "dragbommen", vandrar runt, vrides "bråkkaln",
och leran blandas samman med de andra delarna.
Hästen går och går, han har nött en cirkelrund gångbana
genom sitt trampande. Banan mäter omkring 30 m. i omkrets
och denna vandrar han hela dagen, så när det blivit kväll har
han ofta gått hela 2 till 3 mil. På en sommar skulle denna
häst hunnit långt genom Sveriges land, om han hade gått en
rak sträcka.
Sten efter sten lägges ut på "gällen" och denna liknar nu ett
bräde av kuber, som i raka linjer ligga utlagda. En svag vind
river då och då upp det på marken liggande torra lerdammet,
så det virvlar in i skogen, och nere på ängen lägger det sig som
ett gråvitt puder ovan maskrosorna, vilka lysa gula och vackra
bland det gröna gräset.
Nu har vi sett hur det går till att forma leran, men jag vill
också veta hur bonden förfar med det ännu bara halvfärdiga
teglet.
Och Berg är villig att lämna en kort beskrivning.
— När nu lerstyckena har fått torka ett tag och vi ser att
dom är lämpliga för bränning, så gör vi i ordning ugnen. Denna har vi ju som halvfärdig för jämnan, men man brukar mura upp en framsida av gammalt tegel och även sidorna av
ugnen, om det nu finns nog med sådant tegel, annars får man
ta till annat. Ja, så brukar vi ha en 10—12 eldöppningar, som
ligga längst ner och kallas för "eldskott".
— Hur många stenar brukar det rymmas i en sådan ugn?
— Hä beror alldeles på dä, säger Berg. Man lägger de färdigtorkade tegelstensämnena på kant och staplar in så många
som får rum, men det måste va' något luftrum mellan var och
en, eller som det heter på fackspråket, "ju mera sära desto mera drag".
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Den halvfärdiga ugnen med sina
Foto: förf.

"eldskott".

Eldöppningarna sträcker sig under hela ugnen och detta för
att elden skall hålla sig jämn i alla "eldskotten". Ugnen brukar i ordinära fall vara omkring 6 X 6 m. och 3 m. hög. Alla
små hål och springor, som bildas på ytterväggarna när teglet
är uppstaplat, skall tätas med lera, så att ugnen ej får dragöppningar från sidorna. Och omkring 15000—20000 tegelstenar brukar vara den vanligaste mängden i ugnen, men man
kan ju göra den så stor som man vill, fastän det alltid är risk
att ha den för stor. Det kan inträffa, att när "långbakaveden"
ej skötes om ordentligt och matas in allteftersom den brinner,
teglet på en del ställen överhettas och leran brinner. Den blir
då nästan vitskimrande och stenarna spricka. Det kan bildas
stora klumpar, ja, ibland kan en hel ugn bli uppbränd och då
har all möda och arbete varit tillspillo. Men om tegelugnen
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skötes av vant folk blir resultatet gott, och man får då lön för
sin möda.
När nu ugnen eldas med långbakaved eller annan ved, som
är omkring 4—5 m. lång, måste man se till, att denna skjutes
in alltefter som den brinner i "eldskotten". I 3—4 dygn, natt
och dag hålles elden vid liv. Värmen kommer upp till omkring 1200 grader och när ugnen lyser röd helt igenom beräknas,
teglet vara färdigbränt.
Ugnen får sedan kallna i en vecka eller så, varefter man kan
ta bort det yttre liggande lagret, som tjänat som skydd, och innanför detta ligger nu det färdigbrända teglet. Färgen på
detta är nu rödaktigt, men det tegel, som legat i mitten av
ugnen, har fått en klarare färg än det som legat utåt sidorna.
Berg har berättat färdigt och jag tackar honom för att han
varit vänlig nog att stå till tjänst med dessa upplysningar som
en gång säkert skall vara av intresse. Vi få hoppas, att "lerbråkan" skall vara i användning ännu i många år, då den ej
blott är ett bra redskap för västerbottensbonden, utan även ger
honom möjlighet till extra inkomst.
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Nager funderinga pä
elf ä anne

ä a Kajsa pä Klappen

V

a ja tyttj hä ha vorte könstia tider. Karana jett ha otur ä fä
tag ti bara endeste törgettren, söm int jesch fö dem na' onga.
S'att nu järe ba ä jes ät skolhusdöra ä schlang nyttjeln ätt pyttis. Ä jär 'ä da sä, att na' ongfalk ha räke fä sä e' pävel, sä
görm dem ve grönfore ä apelsinsaftn, ä jär ä vänten, att hä ska
vahl anne än usselhejta borti töcke.
Nä, anne vare pä den ti'n dem hadd dussine füllt ti mest
varnen gähl. Sinna sa göbben min, dä'n Ol-Annerscha i Kasamark fräge'n hörre mang bahn han hadd. "Jaa, nu jär'ä elva.
Ja vejt int hörrä hänna köm sä. Hä vahl ju ba ett öm är, men
halen, va hä dra." Men nu rust dem sä bila (ä radioapparata)
ä ränn etter vejjen söm hä dälit jär. No för att bila jänna jär
olicklit bra avföringsmedel, öm du skull vahl sä feaktigt däli,
s'att du skull jetta sök läkarn. Men ann ti dög 'e gött ve cykeln
ä stälsparken. Kar'n min ha int just vyre me dill na stöd i livet,
men ja ha aller sä rejäl 'n cykel ä hall ti mä ti, ä hä gä ba fint.
Ja ha aller vorte oppsätt. Ha nä komme nan rackar ä vyre
ovettu nan gang sä ha ja sagt: "Jasä, du jär missnöjd, gösse.
Öm du jär snäll, sä ska du fä dä n' konjak." Ä gu, va dem da
ha vorte snäll.
Ja köm sä myttje ihög en afta, dä jag cykle hem frön lasarette.
Hä regnä int nädelit ä all gatun va söm e glas, ä ja skrent öm-
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kull å schlo mä, sä hä schwidd ti bogfjälen brano duktet. Men
på trottoara var'ä nalta viller å hall dill, sä ja söbbe dit ja å
börje på kör. Hä vart int läng, sä kömme'ne sätten 'n polis, e'
långt e' gussris, å sa, att ja inte könne trafikregien. "Hör du",
sa' ja', "dem könn ja' lik bra söm du, men du vill väl int' att ja'
ska schlö sunt nycykeln å dräpa mä schölv. Si int sä ängschli
ut! Du vahl snart å veg vemä. Ja ska ba ti apoteket Järven."
Å så snört ja mä på cykeln, å karn ba flint å lätte me fera.
S'atte hä. Töcke denna mindervärdighetskomplexa ska man då
aller dra på sä.
Ja jett tala öm, hörrä ja to emot länsman, då han kömme å
gjort sä grön. Han hadd ve sä'n polis å, den här lill-pojken
Lilja, je vejt. — Hä var sä, att jag rådd öm en affär, den tin —. Å
dem kömme en möra å for å snustre önner disken å klöst ne
frön hyllen, å ja börje dill schlut på fråg dem va dem ville.
Hä schwara dem just ingenting på, för då hadd dem näppe
fram nager hårvattuflasker, söm ja int sku få säle, å gu bevara
je, va dem vort gla. Men sä fråge länsman mä, öm ja känt dill
nånting öm na lönnbrännara, söm sku hall dill oppe skojen. Hä
var ju söm en sak, att ja ingenting visst. Då vort 'n sä schlett å
sa: "Köper dom mycke jäst här?" "Jaha," sa' jag, "hä gör dem,
somli mer å somli minner." Då såg 'n fäjjen ut å sa: "Vem köper mest?" — "Jaa hör du," sa jag, "hä gör ja schölv." Å mer
fick 'n int vetta. Ha je hört en töcken lom-fot. Å ja trodd väl,
ja skull schläppa 'n sen.
Men dagen etter, sä ringt 'n ått mä å ville ja skull skaffe'n n'
lax lik billit som för öm åra. Men då sa' ja: "Nähä du gösse,
lax'n få du skaff dä schölv! Vejt du, vem du stungit haver," sa
ja. Å se ringt ja å.
Å vill je hör na mer, sä köm å häls på mä. För ja ha freste
mängda, hä ska je vetta.
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Bärarn, utbölingen och
boribytingen

flv

H

G Ö S T A HOLM

är i Västerbotten äro ju icke de tider så avlägsna, då kampen för tillvaron var verkligt hård, då kreaturen svältföddes
och ibland släpptes ut att söka föda, medan det låg snö på
marken, då man kunde blanda bark i brödet och kornet skars
med skära, för att inte ett ax skulle förfaras. Den fasta punkten i hushållningen var, vad fähuset kunde ge; husdjuren voro
rikedomen. Då gav man noga akt på hur mycket smör och
mjölk grannmoran fick — i mycket har nog den gamla goda
tiden varit en misstrons och avundens tid — och var det någon,
som hade särskild lycka med djuren, spårade man svartkonst.
Ty denna tid var en övertrons tid, och med stor seghet ha traditioner och sägner från den tiden fortlevat in i våra dagar. Betingelserna för uppkomsten och traderandet av magiska föreställningar och övertro voro också mycket gynnsamma; den hårda livsföringen gjorde sitt, och därtill kom en officiell religionsutövning, som inte var fri från en viss vidskepelse. Exorcismen,
utdrivandet av onda andar ur barnet vid dopet, avskaffades
1811. Den gamla katekesen av 1689, som gällde oförändrad
till åtminstone 1810, fördömer på tal om första budet kraftigt
att söka "Hielp af Diefwulen och hans Wärktyg, såsom Trollpackor, löwjerskor, Skogzråå, Siöråå, Tomtegubbar och mera
sådant".
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I de långa vintrarnas och de långa avståndens land sysslade
tankarna med de hemligheter, som mörkret kunde gömma —
när man inte spekulerade över by- och sockenbornas liv och leverne. När skuggorna började förlängas och tätna kring fäbodvallen i augustikvällarna, hörde den ensamma fäbodstintan mystiska skrik. Det var ett barn, som mördats där av en vallflicka
en gång, och nu skrek det för att få kristlig begravning. Och när
tösen med gråten i halsen sprang i myrmarkerna och sökte efter
korna, som inte kom hem till mjölkdags, då såg hon viterkor och
hörde viterskällor. Vitra var en farlig makt, som man måste
skydda sitt och de sina mot. I ladugården fick man företa olika
försiktighetsmått. Psalmboken, almanackan och eldstålet lades
under fähustaket för att skydda mot ont. Hade en ko blivit
sjuk, sköt man ett bösskott över lagårdstaket för att skrämma
bort trolltyget. Hjälpte inte det, fick man kanske flytta hela
byggningen, ty det var "na viteraktit" i marken. En främmande fick inte gärna komma in i lagården och framför allt inte
röra korna. När han gick, kastade man en eldbrand efter honom.
Sådana bruk som de sistnämnda ha använts i nu levande personers livstid, kanske inte i länets kusttrakter, men åtminstone
i lappmarkssocknarna.
Mången åldring drar sig för att berätta om hur man trott
och tänkt "för gammalt", kanske därför, att han inte är säker
på hur det verkligen förhåller sig. En nyfiken frågare kan också mötas av ett blankt avslag: "Det ha turat sig så, att jag inte
har sett något och jag vill inte tala om sådant där".
*

I det följande kommer att lämnas en redogörelse för tre olika
sägen- eller folktromotivs utbildande och variationer inom Västerbottens län. Materialet gör på intet vis anspråk på fullständighet vare sig på bredd eller djup. Dels fattas uppteckningar från åtskilliga socknar, dels finnas säkert åtskilliga drag
att tillägga till bilden, även där material insamlats.
Det finns en liten gulröd slemsvamp, Lycogala epidendron, i
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flororna på svenska kallad Vargmjölk, som i folktron har fått
en alldeles särskild ställning. Den har förbundits med sägnerna om eller tron på att vissa kvinnor kunde stjäla matvaror,
smör, mjölk, grädde o. s. v. från sina grannar med tillhjälp av
"bärarn" eller "baran". Svampen ifråga troddes vara detta
odjurs spillning.*) Den förekommer på ruttnande ved och stubbar och kan ibland också hittas inom väggar och tak. Då man
hittar den i fusporten mitt i vintern, är det ett säkert tecken på
att bärarn varit framme.
Namnet på den bärande varelsen varierar i olika former i Västerbotten, men dessa former ha en mycket lätt konstaterbar geografisk fördelning längs länets båda stora älvar, Umeälven och
Skellefteälven. I socknarna närmast den förra säger man baran,
med öppet a som i hatt men långt. Kring Skellefteälven är uttalet bärarn eller berarn, med tonvikten på båda stavelserna som
i t. ex. granskog. I Lövånger och Burträsk har dock endast
ä-et tonvikten (Enl. J. V. Lindgren finns i Burtr. också en obestämd form bära). Skelleftemålet har en stor utbredning. Ända
uppåt Byske, Jörn och Arvidsjaur (inom Norrbotten) talar man
huvudsakligen denna dialekt, och först på andra sidan Pitegränsen får man ett väsentligen annat språk. Där heter vår
vän berarn, med tonvikten mer eller mindre utpräglat på a-et.
Åtminstone kan örat få det intrycket, därigenom att både e-et och
r-et äro korta.
Över hela Västerbottens län äro berättelser om bärarn kända,
men icke överallt ha de samma detaljrikedom och icke överallt
äro de så friskt levande. Bärarn var ett garnnystan, därom äro
alla ense, och den ägdes av bärarkäringen, som också hade tillverkat den, bl. a. med tre droppar blod från sitt vänstra lillfinger. Då hon droppade blodet på ullnystanet, uttalade hon en
besvärjelseformel med innebörd, att bärarn skulle draga till
huset och att ägarinnan själv skulle förlora sin själs salighet.
*) Detta torde gälla även en annan slemsvamp, Fuligo septica, trollsmör.
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Med andra ord, hon försvor sig åt den onde. I Bygdsiljum
(Burträsk) har upptecknats den hemska trollformeln: "Allt
skall du till mig bära och jag själv i helvetet brinna." Norrbottningarna ha en annan version. I Norrfjärden och i Arjeplog
brukade man vid tillverkningen säga: "Nu har jag givit dig
blodet, nu får fan giva dig livet." Och då började nystanet
rulla.
Talmagien kommer till flitig användning i samband med föreställningarna om bärarn. Vi ha talat om de tre bloddropparna.
Men själva nystanet skulle göras av ullgarn i nio (ev. sju) olika
färger (Degerfors). Och ännu mera magi fick man ta till hjälp,
när det gällde att komma åt bärarkäringen, men därom mera
nedan. Bärarn gjordes alltså av ullgarn. Ullen var trollklippt
av grannfåren en torsdagsnatt i fastan (Bygdsiljum*). Men
detta garn var endast höljet — som förresten måste bytas varje
midsommarsnatt; baran kläddes om (Vännäs). Kärnan kunde
bildas av så prosaiska ting som hyvelspån eller porslin (Lycksele, Lövånger), men betydligt kraftigare förefaller en annan
möjlig ingrediens vara, nämligen én oblat plus lite vin, hämtat
i en näsduk vid nattvardsgång i kyrkan. Så beskrives tillvägagångssättet i Sävar. Om bärarns storlek uppges i Norsjö, att
den hade ett människohuvuds dimensioner.
Detta nystan, som "kullre å o dro" var i och för sig oåtkomligt, men man kunde gå en omväg över dess spillning, bärardvngan, den nyssnämnda slemsvampen. Om man hittade dyngan
— den beskrives än som ett gult skum, likt råmjölk, än som
"e römögel", än som en droppe kärngrädde — och alltså kunde
vara säker på att bärarn brukade vara framme och öva sina
mörksens gärningar, samlade man ihop en liten hög, som sedan
behandlades med tjänliga medel. Man ville ju inte riskera att
korna en morgon skulle stå tomma och bara ge blod ur spenarna.
I Jämteböle i Vännäs socken tände några ungdomar en gång
ett risbål i ett vägskel invid älven och brände baraskiten. Men
*) Så sent som 1912 blev ett får på det viset trollklippt i Bygdsiljum.
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till yttermera visso slog man i elden med käppar av nio olika
slags ved. Och knappt hade de börjat med detta, förrän en
käring kom roende i full fart över älven och skrek åt dem att
låta bli. Sådana historier finnas från varje socken — det figurerar ofta namn på personer i sammanhanget! — men detaljerna variera. Man kan också elda med de nio olika slagen ved.
man kan koka bärardyngan och ibland reder man sig till och
med utan eld och bara piskar med käpparna.
Om alltså bärarkäringen var känslig för bärardyngans befinnande, var hon det ännu mer för bärarns. Därom följande historia från Sävar och Bygdsiljum. En bärarkäring for en gång
till kyrkan och lämnade sitt husdjur i pigans vård. Pigan hade
order att ge bärarn mat — ty mat måste man ge den, på en del
håll det bästa man kunde uppbringa t. ex. sockerbröd från gravöl och brölloppskalas. Men pigan missuppfattade situationen,
eller också var hon illvillig. Alltnog, hon slog skållhett vatten
på sin matmors dyrbaraste egendom. Och i kyrkan överfölls
en viss kvinna plötsligt av illamående, enligt uppgift skall hon
rentav ha dött.
I Lövånger känner man en kollega till bärarn, kallad spiritus.
Den drog också allt möjligt till gården, men färdades inte omkring utan låg lugnt i sin näverdosa. Uppgifterna om utseendet variera en smula; den kunde se ut både som en broms och en
kangerovel (spindel). Spiritus kunde skänkas bort tre gånger,
men den, som fick den sista gången, fick behålla den för alltid.
Och det hade visst sina risker.
Som en liten avslutning på detta kapitel meddelas här en
transskription av en fonografuppteckning rörande bärarn på
lövångersmål:
"Så skar dem se diti veinster-lillfengre, o sä dråpa (droppade)
dem na b/o borti sare o framsa väl nan slags beschwärjels, där
dem då utlova he, atte bara den där bärarn nu skull draga at
dem allt, vo som löst var förstås — ba mjö/ka o smöre — o att
dem skull fa löcka o de ena ve de anne, se skull ju den onde fa
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taga dem oppa slute. O då henderna (det där) var gjort, se
fick bärarn live, o så var han då e tocke derna nööst, som kullre å o dro at husern, allt de han var se (kunde). Händerna jer
ju na gammalt skrock, o hendera tro ju ingen männisch oppa nu
meir. Men dem hadd ju en töcken derna . . . . en aann skorv,
som dem kalle för spiritus o som dem troodd skull hava löcka
ve se. Men han tro je int fä/ese (färdades) na vitt int, utan han
hadd dem no meste bara heemm (hemma)."*)
*

I de tider då man inte reste så mycket och inte hade tidningar
varje dag, var säkert intresset för medmänniskorna större än nu.
Man håller nog gunås ännu i byarna rätt väl reda på varandras
göranden och låtanden, men i forna dagar var det nog inte
mycket, som undgick att bli kommenterat. Då visste man, när
en flicka väntade ett barn, och uteblev den förutsedda tilldragelsen, började tankarna spinna. Efter några år hörde man
hemska och mystiska skrik vid gården, där hon bodde, och så
spred sig ryktet, att utbölingen hade börjat visa sig.
Utbölingen eller utbålingen (Bygdsiljum) var det mördade
barnets gengångare. Den skrek på mordplatsen eller på det
ställe, där barnet nedgrävts, för att ogärningen skulle uppdagas
och kvarlevorna få en kristlig begravning. Om någon hade mod
att svara på utbölingens hjärtskärande "fa i sääj" (får jag säga;
Norsjö) så att den fick berätta sin hemlighet skulle barnets oroliga ande få vila. Men det har aldrig inträffat, att någon har
haft det modet.
Icke överallt finnas traditioner om att utbölingen har yttrat
några ord. Vanligen har man bara hört skrik; än har det varit
som av ett gråtande och klagande barn, än av en tjutande uggla,
än av en riptupp eller en hök. Spöket har också kunnat ta skif*) En lövångersbo känner säkert inte igen sitt språk i ovanstående,
men det är ogörligt att med den vanliga sättarkastens möjligheter uttrycka
det exakta uttalet. Det är kanske inte heller önskvärt, eftersom avvikelser
från vanlig typografi g ö r det hela svårtillgängligare, rn, rs och rt sammandras alltid till ett ljud. / betecknar tjockt 1.
7
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tände gestalter, men vanligtvis uppträdde det som ett barn i tvåårsåldern (Degerfors, Norsjö) såvida det inte var helt osynligt
(Lycksele). Egentligen var utbölingen inte farlig, men den
kunde skrämma folk eftertryckligt. Men hade man bara sinnesnärvaro nog att säga ett gudsord, Jesu namn, välsignelsen
eller Fader vår, tystnade skriken för den gången (Degerfors).
Barnamörderskan skulle ha sluppit att göra sitt barn osaligt
med ett så enkelt medel som att läsa välsignelsen över barnet,
innan det dödades. Så berättar man i Lycksele.
Stål är ju enligt folktron utrustat med en särskild förmåga att
bita på trolltyg. Om man slungade stål över ett troll kom det
i ens våld, och då en ko "hadd vorti tröllskutti" kastade man en
kniv över den åt det håll varifrån trollskottet antogs ha kommit. Då blev kon frisk, sades det. Även utbölingen var känslig för stålets magiska egenskaper. I Arjeplog känner man en
sägen om att utbölingen skrek: "Om inte saxa — saxa hade varit,
så skulle jag upp och dansa." Modern hade nämligen lagt en
sax under fötterna på barnliket, där det låg under golvtiljorna.
Så förtänksam hade inte den kvinna varit, som på sin bröllopsdag fick uppleva att utbölingen kom emot henne över golvet och
sade "mamma, mamma" och till slut kröp upp i hennes knä (Degerfors).
Traditionerna om utbölingen äro tydligen i utdöende i Västerbotten. I många trakter — särskilt vid kusten — känner man
knappt mer än namnet och ordspråket "utbö/ingen jer värst på
släkta", vilket väl syftar på det omvittnade faktum, att barnamörderskans släktingar först fingo känning av otyget och hade mest
obehag av det. I Bygdeå har förblekningsprocessen till och med
gått så långt, att en familjs svarta får har fått överta utbölingens
namn. Det nyss citerade ordspråket passar ju bra även i det
sammanhanget.
Numera torde man heller inte träffa många, som vill göra
gällande, att de sett eller hört denna sorts övernaturliga väsen.
(Med vitra förhåller det sig på annat sätt). I Arjeplog där de
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trollkunniga och synska lapparnas sägner blanda sig med den
svenska befolkningens traditioner, träffar man emellertid även
på folk, som varit ute för utbölingen. En 83-årig gubbe av
den gamla björnjägarstammen — han har skjutit över dussinet
björnar och darrar inte på manschetten — hörde den en gång på
en plats mellan östansjö och Raeksund. Han var ute på ripjakt natten mot heligtorsdag och hörde en ripkall, som efter att
blivit påskjuten började skrika vilt som ett barn. Den förföljde
honom genom snårskogen ända ut till sjön.
Den ripan var det kanske något i samma stil som en spökfågel, vilken uppträdde på ett ställe mellan Bastuträsk och Röjnoret. Den brukade skrika på vårkvällarna och skrämma folk.
Det var naturligtvis utbölingen. En behjärtad man utrustade
sig med skjutvapen och begav sig till spökets tillhåll. Han kom
hem med en — rackelhane.
*

Det tredje ledet i vår godtyckliga och osystematiska sammanställning av folktromotiv utgöres av föreställningar om bortbytingen. De i vissa trakter av Västerbotten ganska friskt kvarlevande men i andra alldeles bortbleknade sägnerna om människobarn, som bortbytts mot viterbarn, äro ett av de bästa bevisen på vilken makt över sinnena tron på det ondas, trollens,
vitras förmåga att skada har haft.
Ett nyfött barn måste man i gångna tider skydda på alla upptänkliga sätt mot de onda makterna till dess att dopet var överståndet, ty då var den värsta faran förbi. Om man bara för ett
ögonblick lämnade barnet utan tillsyn, kunde vitra vara framme
och byta ut kristenbarnet mot ett viterbarn; man fick en bortbyting i stället för sitt eget barn (Norsjö, Lövånger byting,
Byske biting). Att barnet inte var ens eget såg man först när
det började bli något eller några år gammalt. Men då gav sig
trollsläkten tillkänna alldeles otvetydigt. En idiot var säkert en
byting. I en socken — namnet spelar ingen roll — fanns för
inte så länge sedan ett par tvillingar, som vid aderton års ålder
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inte voro mer än en meter långa. De hade kolsvart hår och
halsarna voro uppsvällda. Ingen förstod något, då de sinsemellan talades vid, och vanligt språk kunde de inte. Att detta var
människors kött och blod kunde inte vara möjligt. Det kunde
vara träklampar, som vitra smugglat in i vaggan och blåst liv i.
Mot dessa farligheter måste man tillgripa magi. Vad man
numera kan erinra sig om bruk, som säkert ha varit allmänt utbredda och flitigt använda, är endast ganska fragmentariska
rester. Enligt uppgifter från Lycksele måste man lägga ett
glödande kol i barnets badvatten, innan det hälldes bort. Det
glödande kolet ansågs över huvud taget ha en kraftigt renande
verkan. Man fick t. ex. aldrig lämna ifrån sig mjölk — vare
sig sälja, låna eller skänka bort — utan att låta eld komma i
beröring med den. En gumma i Lycksele har berättat hur hon
som barn var till granngården för att hämta mjölk, varvid morän stack en brinnande sticka i mjölken men gjorde det förstulet
för att barnet inte skulle se det. Men små grytor . . .
På det nyfödda, odöpta barnets bröst brukade man lägga
psalmboken.
Om dessa försiktighetsmått inte voro tillräckliga utan man
hade anledning misstänka att de underjordiska hade lyckats i
sina anslag, kunde man dra barnet genom ett naturligt hål i
jorden, t. ex. ett valv, bildat av två tuvor. Detta påminner ju
om risdragningen i gångna tider.
*

Sådan övertro som den här skildrade är i utdöende. Om man
nu skämtsamt förebrående säger till ett barn: "Jag tror då rakt
du är bortbytt" tänker man nog inte — i de flesta trakter —
på vad som en gång har legat bakom den numera stelnade frasen. De underjordiska ha flyktat för elektriskt ljus, radio och
lättviktare.
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Torrläggningsverksamheien
Inom Lövånger socken

H v C H R L HOLM

E

tt nytt märkligt skede i vår bygds utveckling på jordbrukets
område tog sin början, när i odlingssyfte kärr- och sumpmarker blevo föremål för torrläggningsåtgärder samt sänkning
av sjöar för vinnande av nya slåtterängar mera allmänt vann
burskap.
Särskilt betydelsefull blev denna verksamhet, sedan staten genom anslag och lån börjat understödja densamma. Utan tvekan
kan man säga, att näst efter avvittringen och laga skiftet inga
statens åtgärder för det norrländska jordbrukets höjande varit
av så genomgripande betydelse som de s. k. krondikningarna,
vilka gåvo den norrländske lantmannen möjlighet att på ett mera
effektivt sätt tillgodogöra sig sina odlingsmarker.
På 1830-talet förekom under flera år svår missväxt på grund
av nattfroster. Detta föranledde 1840—41 års riksdag att anslå
medel dels "för vattenavtappningar till motverkande av frost
samt till förberedande av sådana större odlingsföretag, som
överstege menigheternas förmåga inom Norrland och Dalarne",
dels ock "för befordrande av vattenavtappningar eller andra förberedande odlingsföretag inom rikets övriga delar". Beträffande företag inom de norrländska länen ankom det på Kungl.
Maj :t att för varje särskilt företag bestämma, huruvida under-
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stödet skulle utgå såsom bidrag utan återbetalningsskyldighet
eller såsom lån.
Vid 1862—63 års riksdag beviljades anslag utan återbetalningsskyldighet till understödjande av sådana inom de sex nordligaste länen planerade myrutdikningar, som företrädesvis avsåge att minska frostländigheten (den s. k. f r o s t m i n s kn i n g s f o n d e n ) . Anslagsbeloppet för varje särskilt företag
utgick under de första åren med hälften av kostnaderna, men
minskades 1869 till en tredjedel, för att åter 1899 höjas till hälften av de verkliga kostnaderna.
År 1906 erhöll denna för Norrland avsedda fond ett nytt
namn, nämligen n o r r l ä n d s k a
avdikningsanslaget,
och i samband därmed bestämdes, att anslag kunde utgå, vare
sig ändamålet med arbetsföretaget vore uppodling av till åker
eller äng lämplig mark eller minskning av frostländighet för
närliggande bygd. Och år 1916 bestämdes, att anslag finge utgå jämväl till utdikning av redan odlad jord.
Genom beslut vid 1926 års riksdag har norrländska avdikningsanslaget och det för rikets övriga delar avsedda allmänna
avdikningsanslaget sammanslagits till en för hela landet gemensam fond, benämnd s t a t e n s a v d i k n i n g s a n s l a g .
Nya
bestämmelser med avsevärt ändrade villkor tillkommo därvid, i
det att torrläggningsföretag, som avse allenast minskning av
frostländighet, äro uteslutna från rätt till statsbidrag.
År 1873 anvisade riksdagen ett för hela riket gemensamt belopp såsom "låneunderstöd till sådana utdikningar och avtappningar av sanka trakter och sjöar, som huvudsakligen avsåge
att främja odlingsföretag" (den s. k. ä l d r e o d l i n g s l å n e f o n d e n ) . Och enligt beslut vid 1883 års riksdag bildades den
s. k. n y a o d l i n g s l å n e f o n d e n med ändamål att genom
lån understödja odling av sanka trakter. År 1895 utsträcktes
rätten att erhålla lån från fonden jämväl till vattenavledningsföretag, avseende förbättrad torrläggning av förut odlad jord.
De båda odlingslånefonderna blevo genom riksdagsbeslut år
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1913 sammanslagna till en fond, benämnd o d l i n g s l å n e f o n d e n , vilket namn bibehölls till 1926, då den kallades s t atens avdikningslånefond.
I samband med denna redogörelse torde böra nämnas, att alla
torrläggningsföretag, till vilkas utförande stadsunderstöd utgår,
enligt 1926 års bestämmelser skola handläggas vid syn enligt
gällande vattenlag. Avsikten härmed har varit att legalisera
det framtida underhållet, enär svåra brister ofta iakttagits beträffande företagens vidmakthållande.
Även Västerbottens läns hushållningssällskap har uppmärksammat och i sin mån sökt uppmuntra torrläggningsverksamheten. Men i saknad av härför erforderliga medel ha sällskapets
åtgärder i nämnda avseende huvudsakligen inriktats på att lämna råd och upplysningar angående sjösänkningar, åregleringar
och dylika arbetens utförande. Sådana anvisningar finnas intagna i sällskapets handlingar för år 1829. Och något längre
fram i tiden fann sällskapet lämpligt att hos lantbruksakademien göra framställning om att någon av dess ingenjörer måtte
förordnas att biträda länets jordbrukare vid uppgörande av planer för sjöregleringar, ängsvattningar eller myrutdikningar. Och
därmed tager en mera systematisk och rationell verksamhet inom nämnda område sin början.

SJÖSÄNKNINGAR I LÖVÅNGER.
Det första sjösänkningsföretag, som blivit planlagt i Lövånger,
är sänkning av A v a-, G ä r d e- och H ö g f j ä r d a r n e , enligt av Lövångers tingslags häradsrätt den 1 dec. 1783 meddelat
utslag. Förslaget torde ha uppgjorts av kommissionslantmätaren J o h a n B o s t r ö m , som då var bosatt i Avan. Anmälan
om den tillämnade sänkningen hade redan den 6 nov. 1781 ingivits till Kon. bef. i länet av kronobefallningsmannen M i k a e l
L i n d e m a r k, vilken i sin skrivelse framhållit, att nämnda
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Lantmätaren Joh. Boströms (numera E. Avanders) gård i Avati.
Foto: Bror Hansson, Bissjön.

sjöar "genom grävning kunna gifwa uppgrundningsängar till
mycken förmon för the therikring varande Hemmansägare".
Efter den 1 juli 1783 verkställd syn och besiktning av sjöarne och deras avlopp: A v a s u n d e t , K y r k s t r ö m m e n och
N o 1 b y s-N o r e t jämte omgivande strandmarker meddelade häradsrätten, som ovan sagts, den 1 dec. 1783 utslag, varigenom
tillstånd lämnades att sänka sjöarnas vattenytor med tre fjärdedels eller högst en alns djup. Den jämförelsevis ringa sänkningen torde ha betingats dels av kostnadsskäl och dels av hänsyn till i nämnda strömmar förefintliga s. k. skvaltekvarnar med
därmed förenad dämningsrätt, som ej borde i vidare mån rubbas.
Sänkningsarbetena synas emellertid icke ha blivit på ett nöjaktigt sätt utförda, varom anmälan sedermera gjordes till länsstyrelsen i Umeå. Efter det att kronofogden assessor J o h a n
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A vafjärden.
Foto: Alb. Norden.

O l o f s s o n D y h r i Gammelbyn i Lövånger med biträde av
tvenne nämndemän verkställt syn beträffande de utförda arbetena, meddelade länsstyrelsen den 23 dec. 1820 utslag i ärendet.
Genom detta utslag blev konstaterat, att någon grävning visserligen utförts, men ej i överensstämmelse med häradsrättens
beslut av år 1783, varjämte länsstyrelsen resolverade, att grävningsarbetena skulle fullföljas och utföras enligt rätten utslag,
samt att arbetena skulle taga sin början med Avasundets upprensning. Det dröjde emellertid ännu några år med Avafjärdens sänkning, som utfördes åren 1825—27 på initiativ av den
mångsidigt verksamme lagman A. M. K j e l l e r s t e d t i Avan.
Arbetena med Gärde- och Högfjärdarnas sänkning synas
däremot icke ha fullföljts i överensstämmelse med häradsrättens
beslut av år 1783 och länsstyrelsen utslag av år 1820; ty den 5
maj 1855 hölls i sockenstugan ett sammanträde med dessa sjöars
strandägare, varvid beslöts att sjöarnes sänkning skulle genom-
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föras enligt 1783 års domslut. Denna sänkning blev ock beträffande Gärdefjärden utförd under åren 1858—59 under ledning av den energiske kronolänsmannen E. G. N o r i n g.
Sänkningen medförde otvivelaktigt vissa fördelar dels genom
uppkomsten av nya ängsmarker och dels genom bättre torrläggning av omgivande strandområden. Men även kännbara olägenheter uppstodo rätt snart. Enligt vad som meddelats mig av
min Fader, kyrkoherden P. R. H o l m , som var innehavare av
Lövångers pastorsboställe åren 1862—92, ökades frostländigheten för omgivande bygd, en nog så påtaglig följd, då vissa
områden, som förut varit sjö, t. ex. Thoresviken, förvandlades
till sumpiga kärrmarker. Det var säkerligen på grund av den
då vunna erfarenheten, som min Fader brukade förmana sina
församlingsbor: "Låt sjöarna vara kvar, men arbeta på jorden
i stället" — ett råd som ännu kvarlever i ortsbefolkningens
minne.
Den till 0,6 meters djup utförda sänkningen av Ava- och
Gärdefjärdarne visade sig — som förut sagts — vara till ganska
stor nytta för ernående av högre foderavkastning å omgivande
strandmarker, men efter ett par årtionden ansågs en djupare
kanalisering av avloppet erforderlig. Plan för denna nya sänkning uppgjordes åren 1877—78 av lantbruksingenjören G. T.
Ohlsson.
Enligt detta förslag skulle Avafjärden sänkas
ungefär 1,0 meter och Gärdefjärden omkr. 1,20 meter. På
grund av bristande enighet och sannolikt även av ekonomiska
skäl kom detta betydande sänkningsföretag icke till utförande
— lyckligtvis kanske man kan tillägga.
I början av 1900-talet blev ny sänkning av Gärdefjärden åter
aktuell, i det att e. lantbr.-ing. H. W i k s t r ö m år 1905 förordnades att vid syn enligt då gällande dikningslag handlägga
förrättningen. Plan och förslag upprättades åren 1906—07.
Företaget kom emellertid ej till utförande till följd av motstånd
från ägarne av den i Kyrkströmmen belägna kvarnen, för vilken
fordrades en lösepenning av 27.500 kr., en utgift, som företaget

106

Vy av Gärdefjärden efter sista sänkningen.
Foto: Alb. Norden.

ej ansågs kunna bära. Ett i samband därmed uppgjort mindre
rensningsförslag för sänkning av sommarvattnet 0,3 å 0,4 meter
blev ej heller utfört.
Frågan om Gärdefjärdens sänkning upptogs ånyo 1925, då
lantbr.-ing. P. E. S v e n s s o n förordnades att handlägga förrättningen vid syn enligt nu gällande vattenlag. Enligt nämnda syneförrättning, som avslutades 1927, beräknades kostnaderna till 50.050:— kr., därav 5.450 kr. för lösen av vattenfall och
dammbyggnad. Genom den till 0,8 å 0,9 meters djup planerade sänkningen vanns eller förbättrades en areal av 357 hektar
mark, och den påräknade jordförbättringen (båtnaden) hade uppskattats till 72.423 kr., vadan företaget bort bli av lönande beskaffenhet. Till arbetenas utförande beviljades 1929 ett statsanslag av 19.670 kr., och företaget avsynas 1934.
Emellertid har Gärdefjärdens sänkning icke blivit så fördelaktig, som förväntats, och detta torde i främsta rummet bero på
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Vy av Gärdefjärden med Holmboberget och Bredberget i bakgrunden.
Efter en tavla av Kjell Kolthoff Uppsala.

bristande underhåll av de upptagna kanalerna, som genom ras
o. dyl. i avsevärd mån uppgrundats. Strandägarne förmena
dessutom, att för högt "bakvatten" i den nedanför liggande Avafjärden vållat olägenheter, varför ansökan om förslag till sänkning av sistnämnda sjö ingivits till länsstyrelsen i Umeå.
Om laga hinder enl. 7 kap. 44 § vattenlagen ej möter mot företagets utförande och sänkningen alltså kan komma till stånd,
är det att hoppas, att densamma blir av lindrig art och i huvudsak inriktas på att reglera högvattnet, medan sommarvattnet så
litet som möjligt rubbas; härigenom kan skadegörelse å Avafjärdens natursköna stränder i görligaste mån undvikas, till
glädje för alla dem, som bygga och bo i dessa fagra trakter.
Gärdefjärdens sänkning har haft en ödesdiger inverkan på
fiskbeståndet ej blott i nämnda sjö utan jämväl i den nedanför
liggande Avafjärden, i det att genom urlakning av alun och
vitriol från omgivande lermarker nästan all fisk i dessa sjöar
förgiftats och dött ut. Denna påföljd var delvis förutsedd, i det
att vederbörande fiskeriintendent i ett utlåtande av den 4/4 1927
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påpekat faran; hans yttrande avslutas med följande ord: "Ehuru
sänkningen bör beräknas tillfoga fisket väsentligt förfång, synes mig fiskets ringa betydelse ej motivera några särskilda åtgärder till dess skydd". Han upplyser, att enligt den officiella
statistiken fisket i Gärdefjärden för år 1923 upptar följande
fångstmängder: 28 kg. gädda, 40 kg. abborre och 15 kg. braxen.
Man torde emellertid icke böra förbise, att fisket också kan
vara ett uppfriskande nöje, värt en uppoffring, liksom att trevnaden är större att bo vid en fiskrik sjö än vid en steril. Angående det förstörda fisket i Avafjärden lämnades ingen utredning, och synes detsamma av fiskeriintendenten ha förbisetts.
Som förut nämnts, beslöts år 1855 i samband med Gärdefjärdens sänkning, att även H ö g f j ä r d e n skulle regleras. Någon egentlig sänkning kom emellertid då ej till stånd, varemot
en rensning i utloppet företogs, sannolikt mindre i avsikt att
reglera Högfjärdens vattenytor än med syfte att tillföra den i
avloppet förefintliga, förut omnämnda kvarnen ökad vattentillgång.
Det dröjde närmare 70 år, innan Högfjärdens sänkning åter
blev aktuell. År 1925 blev nämligen lantbr.-ing. P. E. S v e n s s o n förordnad att vid syn enligt vattenlagen handlägga denna
förrättning. Undersökningarne påbörjades 1926 och avslutades
i juni 1928. Enligt arbetsplanen skulle Högfjärden sänkas
omkr. 1,5 meter. Kostnaderna beräknades till 22.947 kr., däri
inbegripna 900 kr. såsom ersättning för ett strömfall. Den genom sänkningen uppkommande båtnaden hade av synemännen
uppskattats till 24.916 kr. Genom företaget, till vars utförande
år 1930 beviljats ett statsanslag av 10.460 kr., torrlades en areal
av 171 hektar vattensjuk mark. Arbetet i sin helhet avsynades
1935.
Sjösänkningens inflytande på fisket har varit föremål för fiskeriintendentens undersökning och yttrande. I ett utlåtande av
den 4/4 1927 säges, att fisket saknar ekonomisk betydelse samt
att på grund därav "företaget ej bör föranleda några särskilda
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Högfjärden, norra ändan.
Foto: Bror Hansson.

åtgärder för fiskets skydd." I nämnda utlåtande uppges vidare,
att den officiella statistiken för år 1923 upptar följande fångstmängder: 40 kg. gädda, 52 kg. abborre, 15 kg. ål och 12 kg.
siklöja.
En hos Högfjärdens strandägare gjord förfrågan om fisktillgången före och efter sänkningen har besvarats av f. hemmansägaren J o h . H ö g d a h l i Fjälbyn, som i brev den 30/4
1939 meddelat, att "ehuru någon exakt statistik ej kan angivas,
fisket varit betydligt mera än den av fiskeriintendenten angivna.
Så ha två gårdsägare, som särskilt sysslat med fiske, en höst
fångat 700 kg. siklöja, som försålts till ett pris av 50 öre pr kg.,
däri ej inberäknat vad som använts i hushållen. Om fisket varit
av ekonomisk betydelse, vill jag ej vidare yttra mig; men att det
varit ett bra tillskott till den ensidiga kosten på landsbygden,

HO

Högfjärden mot söder.
Foto: Bror Hansson.

är säkert. Men efter sänkningen tyckes fisken vara alldeles
försvunnen, och man får aldrig se ett yngel av något slag, så
jag har lust att giva Högfjärden benämningen "Döda havet".
Det betydelsefullaste och största samt ekonomiskt mest räntabla sjösänkningsföretag, som under de senaste 150 åren planlagts och utförts i Lövånger, är V e b o m a r k s t r ä s k e t s
sänkning. Redan i samband med avvittringen i Vebomark år
1787 beslöts denna sänkning, och planen till densamma torde
ha uppgjorts av lantmätaren J o h . B o s t r ö m , vilken, som förut nämnts, var bosatt i Avan. Genom länsstyrelsens resolution
av den 7 januari 1793 erhölls tillstånd till företagets utförande.
Denna resolution, som är undertecknad av landshövding a v
D o n n e r, var av följande lydelse:
"Alldenstund utgräfningen af then så kallade Webbomarksån
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funnits lända samtliga Hemmans innehafvare i Webbomark och
Löfångers socken till nytta och förmån, och i afseende härtill
blifvit vid tillfälle af samma Bys afwittring tillstyrkt och föreslagen; Förthenskull och som de öfriga Byamännerna therstädes
nu äfwen beslutat att samma utdikning werkställa, så skall thet
åligga theras Grannar i samma by, hvilka likaledes skola af utdikningen hafwa gagn och nytta, Pehr Pehrsson, Olof Andersson, Hans Jonsson och Anders Pehrsson, att i then mån på them
belöper, uti then af de öfriga Grannarna i Byn beslutna utdikningen och arbetet thermed deltaga, hvartill i händelse af tredska, vederbörande Krono Betjente hafva att them tillhålla."
Företaget utfördes i början av 1800-talet, och arbetet med
bergsprängningen verkställdes enligt den gamla gruvbrytningsmetoden med kraftiga eldar på berghällarna, varefter genom
vattenbegjutning berget blev skört och kunde lösbrytas. På tal
om denna första sänkning berättas ännu i dag i orten, att de
lösbrytna berg- och stenmassorna bortburos i trätråg.
Länge synas de goda verkningarna av denna sänkning hava
varat, ty först i slutet av 1860-talet eller början av 1870-talet
blev en ny grävning aktuell. Efter till lantbruksakademien år
1871 ingiven ansökan förordnades lantbruksingenjören H e r m a n S t e i n m e t z att uppgöra ny sänkningsplan. Det av honom upprättade förslaget beräknades draga en kostnad av 67.833
kronor. 1 )
Det skulle emellertid ta lång tid, innan detta företag kunde
komma till utförande, enär nödiga medel saknades. Det första
steget till sänkningsplanens realiserande togs vid en byastämma
i Vebomark i juni 1879, då beslut fattades, att viss del av auktionssumman vid strandfoderslåtterna skulle användas till träs*) Ing. Steinmetz, som var född i Rogsta socken i Hälsingland d. 9/6
183S, förordnades till ord. lantbr.-ing. 1868 med tjänstgöring i Västerbottens, Gotlands och Jönköpings län samt till sist i Göteborgis och Bohus
samt Älvsborgs län med station först i Wänersborg och senare i Göteborg, d ä r han avled d. 12/10 1902. För sin omfattande torrläggningsplan
"Gotlands allmänna avdikning"
erhöll han guldmedalj å
världsutställningen i Paris 1878.
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kets utdikning. Vid ett nytt sammanträde i aug. 1881 valdes en
arbetsstyrelse med hemmansägaren J. A. S v e n s k i Ytterbyn som arbetsledare.

Lantbruksingenjör Herman Steinmetz, född 1838 i Rogsta socken
i Hälsingland (var morbror till "Delsbostintan")
samt avled i Göteborg 1902.

Omsider kom den dag, då företaget med tillhjälp av statsmedel
skulle kunna utföras. Genom kungabrev den 13 april 1883 och
den 9 maj 1884 blev det Steinmetzska förslaget fastställt, varjämte ett statslån å 30.000 kr. beviljades till de/tsamma, därav
19.725 kr. till "uttappning av Vebomarksträsket inom Vebo8
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marks och Bäckboda byar" och 10.275 kr. till "utgrävning av
Kelutjärn samt torrläggning av närliggande myrar, tillhörande
Vebomarks, Bäckboda, Mårtensboda och Storsandsjöns byar i

Hemmansägaren J. A. Svensk i Ytterbyn.

Lövånger socken"; sistnämnda del av företaget benämndes i dagligt tal "landdikningen".
Ehuru statslån sålunda beviljats till företaget, rådde allt annat än enighet bland intressenterna. Vid ett sammanträde i Vebomark i aug. 1883 voro åtskilliga delägare av den åsikten,
att "någon nytta ej tillskyndades Vebomarks by genom utgräv-
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ningen av träsket, samt att de på inga villkor gingo in på att
statslånet tages". De som sålunda vägrade att deltaga i företaget, sålde sina andelar för en spottstyver, en åtgärd som de
sedermera fingo anledning att bittert ångra. Övriga sakägare
igångsatte emellertid fortast möjligt arbetena under ledning av
J. A. S v e n s k i Ytterbyn 1 ); arbetet utfördes "på dagsverk", varvid under vintern betalades en dagspenning av 1: 25 kr. och
under sommaren 2:— kr. pr dag efter 12 timmars arbetsdag.
Till sysloman för företaget utsåg länsstyrelsen 1886 kronolänsman M a u r i t z N o r é n i Lövånger.
Företaget i sin helhet, incl. föreskrivna odlingsarbeten, avsynades och godkändes år 1900.
"Utgrävningslägenheten Vebomarksträsket" har enligt laga
skifteshandlingarna en areal av 809 tunnland 13 kappl. eller
399,56 hektar; härtill kommer den genom "landdikningen"
torrlagda arealen, utgörande 695,22 hektar, vadan genom detta
stora företag torrlades en ägovidd av 1094,78 hektar vattenskadad mark.
För att bibehålla och utöka den i träsket förefintliga starrvegetationen och förhindra invandring av mossor, videbuskar
o. dyl. beslöto delägarne att i avloppet anordna en dammbyggnad, avsedd att uppdämma vattnet under den kallare årstiden;
och efter ingiven ansökan härom .beviljade Lövångers tingslags
häradsrätt den 22 okt. 1888 tillstånd till dammens uppförande.
Rättens utslag, som var grundat på en av majoren G. L i n d e q v i s t gjord utredning, innehöll detaljerade bestämmelser om
dammens beskaffenhet, luckornas antal och storlek, tillåten tid
för dämning o. s. v.
Emellertid visade sig ganska snart, att den tillåtna dämningshöjden var otillräcklig, i det att å stora delar av träskområdet
bottenfrysning uppstod, varigenom gräsväxten i avsevärd grad
' ) Hemmansäg. och fältjägaren Johan Anton (Larsson) Svensk var född
i Estermarks by i Nysätra förs. d. 22/5 1831 och inflyttade till Ytterbyn
1869, där han avled d. 26/5 1900.
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Regleringsdammen i Vebomarksän.
Foto: Bror Hansson.

skadades. Delägarne i företaget beslöto därför att höja dammen med omkr. 0,6 meter, en åtgärd, som företogs utan rättens
tillstånd.
Denna olagliga åtgärd tolererades väl ett par årtionden, till
dess att tvenne delägare i okt. 1913 genom stämning till Nvsätra
tingslags häradsrätt fordrade dammens ändring och nedsänkning till den lagliga höjden. På grund av målets tvistiga art
blev dess avgörande fördröjt; och sedan det passerat alla instanser, meddelade högsta domstolen utslag den 31 dec. 1918.
Genom detta utslag ålades delägarne att "borttaga den del av
dammen, som når en fot över fixpunkten vid Dunderforsen",
vilket innebar, att dammen skulle sänkas 0,6 meter eller till den
ursprungliga höjden.
Vebomarksträskets sänkning och tidvisa uttappning torde få
anses som ett av de mera lyckade torrläggningsföretag, som blivit utförda i vårt land. De framalstrade grässkördarna, som
till huvudsaklig del utgöres av den stora norrlandsstarren (Carex
aquatilis), som i senare tid delvis undanträngts av den likaledes högväxta flaskstarren (Carex rostrata), försåldes för bärgning till högstbjudande, vilka sedan själva fingo ta hand om
grödorna. Ägarne till det samfällda träsket hade sålunda inga
andra utgifter än utskylder samt tillhandahållande av lador och
hässjevirke.
Bruttoavkastningen blev förvånansvärt riklig och uppgick de
första åren till 15 å 18.000 kr.; ja år 1890 var bruttot icke
mindre än 20.000 kr. Emellertid minskades avkastningen småningom och uppgick år 1903 till 9.513 kr. och år 1904 till
11.900 kr.; men ännu så sent som 1921 inbragte höauktionen
9.317 kr. eller 15 kr. "pr skäl". Hela företaget utgör 450 skäl,
och totala bruttovinsten från träsket sedan dess andra sänkning
uppgår till ej mindre än 400.000 kr.
De senaste åren har emellertid avkastningen varit ringa och
utgjorde 1931 endast 428 kr. och 1933 ännu mindre eller 293
kr.; 1936 blev bruttot något högre eller 812 kr., men sjönk åren
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Vebomarksträsket.
Foto: Bror Hansson.

1937—38 till resp. 638 och 164 kr. År 1939 var avkastningen
lika med noll. En väsentligt bidragande orsak till den minskade höavkastningen har naturligtvis varit 1918 års dom, varigenom dämningsrätten så reducerades, att träskets bevattning vintertid upphört.
Redan i början av 1900-talet började man överväga utförandet av en mera omfattande torrläggning av träsket, särskilt som
kanalerna börjat uppgrundas och — som det heter i ett protokoll av den 8 okt. 1901 — "vattnet hindras i sitt fria lopp från
träsket". Efter ingiven ansökan upprättades av e. lantbr.-ing.
G ö r a n S c h m i d t åren 1903—05 ett torrläggningsförslag,
vars kostnad beräknades til! 77.000 kr. På grund av bristande
enighet kom detta företag dock ej till utförande.
Efter ett 12-årigt uppehåll togs emellertid träskets utdiknings-
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fråga upp på nytt, men man beslöt nu att gå en annan väg och
först dela samfälligheten för att sedan fullfölja torrläggningen.
I detta syfte begärde tvenne markägare förordnande för distriktslantmätaren K n u t L i d b l o m , som i juli 1917 påbörjade laga
skiftet. Under dess gång protesterade flertalet övriga sakägare
mot förrättningen, som avslutades i aug. 1920. Härefter uppstodo
långvariga processer, som avgjordes genom hovrättsdom den 11
juli 1924, varefter delningsförrättningen inställdes i juli 1925.
De svaga höskördarne på 1930-talet föranledde träskets intressenter att ännu en gång upptaga sänkningsfrågan, och i aug.
1933 blev lantbr.-ing. D a v i d L a r s s o n förordnad att vid
syn enligt vattenlagen handlägga förrättningen, som avslutades
i febr. 1934. Det nu uppgjorda förslaget innebar en fullständig
torrläggning av träsket för omdanande av detsamma till åker.
Kostnaderna hade beräknats till 330.000 kr., och båtnaden var
uppskattad till 356.526: 50 kr.
Förslaget blev sedermera underställt prövning av vattendomstolen, som i utslag den 27 juni s. å. visserligen godkände arbetsplanen men samtidigt anmärkte, att "de av synemännen angivna blivande värdena å stora delar av den till torrläggningssamfälligheten hörande marken äro anmärkningsvärt höga, och
att den beräknade kostnaden i allmänhet är anmärkningsvärt
låg". Dessa synpunkter underströkos ytterligare av lantbruksstyrelsen, som i ett utlåtande av den 30 april 1936 avstyrkte
sökt statsbidrag till företaget.
Eftersom icke räntabla företag enligt riksdagens direktiv ej få
understödjas med bidrag från statens avdikningsanslag, och utsikterna att från nämnda fond erhålla hjälp sålunda kunde anses hopplösa, gjordes en hänvändelse till regeringen om understöd ur andra event. tillgängliga statsmedel. Detta föranledde
tvenne av statsrådets medlemmar, nämligen jordbruks- och socialministrarna, att under sommaren 1936 besöka Vebomark och
ta det tilltänkta företaget i skärskådande. Någon utfästelse om
statsunderstöd gjordes då ej.
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Sedermera har frågan om Vebomarksträskets utdikning tagits
om hand av hushållningssällskapets egnahemsnämnd, som förvärvat äganderätten till detsamma i syfte att verkställa dess torrläggning som statskommunalt reservarbete eller event. genom utbud i fria arbetsmarknaden. Meningen är att i första hand utskifta de torrlagda områdena bland ortens i regel mindre jordbrukare och sålunda tillgodose det lokala behovet av tilläggsmark och i andra hand att skapa nya småbruk, där sådant kan
anses lämpligt.
Emellertid fann sig regeringen, som med hänsyn till vattendomstolens och lantbruksstyrelsens kritik av båtnads- och kostnadsberäkningarna uppenbarligen ansett ytterligare utredning
av nöden, föranlåten att uppdraga åt centralanstalten för försöksväsendet på jordbrukets område att avgiva yttrande om
företaget borde främjas med statsmedel. Med anledning härav företog anstaltens föreståndare, professor G u s t a v S u n d e l i n , samt föreståndaren för svenska mosskulturföreningens
försöksgård Gisselås i Jämtland, agronom M. S t e n b e r g ,
sommaren 1938 omfattande undersökningar av träsket. Härvid
togos 24 olika jordprov, vilka sedermera blevo föremål för kemiska och mikroskopiska analyser. Efter en längre utredning
avgav professor S u n d e l i n den 6/10 1938 utlåtande, som avslutas med följande "sammanfattning":
"Med stöd av vad sålunda anförts får jordbruksavdelningen
framhålla, att de orienterande undersökningar, som företagits
av de marker, som kunna vinnas genom torrläggning av Vebomarksträsket, visat att jordens stora halt av svavelsyra samt
ringa innehåll av kalk och kväve medföra, att markerna icke
utan avsevärda kostnader för kalk och konstgödsel samt i vissa
fall annan jordförbättring kunna göras tjänliga för kulturväxternas trivsel. Jordbruksavdelningen får därför, trots att träsket
ur andra synpunkter är lämpligt som odlingsobjekt, avstyrka
företagets utförande."
Nästa skede i Vebomarksträskets utdikningshistoria blev, att
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regeringen den 7/11 s, å. anbefallde länsstyrelsen i Umeå att
efter hörande av hushållningssällskapets förvaltningsutskott avgiva yttrande i ärendet. Förvaltningsutskottet anmodade därefter egnahemsnämnden att inkomma med den begärda utredningen. I denna utredning framhålles särskilt behovet av tillläggsmark för de omkring träsket belägna byarne Vebomark,.
Näset och Ytterbyn, vilka allesammans tillhöra Vebomarks skifteslag. Egnahemsnämnden påpekar, att inom nämnda skifteslag enligt 1937 års fastighetstaxering finnas 117 skilda jordbrukare med ett redovisat markinnehav av 768,75 hektar åker.
Av nämnda antal jordbrukare hava 22 st. 10 hektar åker eller
mera, tillsammans 255,1 hektar åker. Dessa 22 jordbrukare äro
sålunda självförsörjande, under det att återstående 95 jordbrukare med en sammanlagd areal av 513,65 hektar, eller i medeltal allenast 5,4 hektar åker pr jordbruk, icke kunna anses vara
självförsörjande. För dessa senare är alltså tilläggsmark av
behovet högeligen påkallat.
Efter en längre polemik mot centralanstaltens föreståndare
professor S u n d e 1 i n och dennes pessimistiska syn på företaget avslutar egnahemsnämnden sin utredning med att "på det
livligaste tillstyrka att bidrag lämnas till företaget". Nämnda
utredning är daterad den 25/2 1939.
Härefter avgav länsstyrelsen den 9/3 s. å. underdånigt yttrande, varvid följande anfördes:
"Den minskade skogstillgången och rationaliseringsåtgärderna inom industrierna samt de ofullständiga jordbruken gör det
nödvändigt att bereda befolkningen inom länet ökade försörjningsmöjligheter. En fullständig torrläggning och uppodling
av Vebomarksträsket skulle, såsom framgår av de avgivna yttrandena, bereda traktens befolkning väsentligt ökade utkomstmöjligheter. Länsstyrelsen vill därför i underdånighet på det
livligaste tillstyrka bifall till ansökningen."
Länsstyrelsens yttrande var åtföljt av en på begäran av förrättningsmannen ing. D a v i d L a r s s o n av statsgeologen dok-
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tor G u n n a r E k s t r ö m den 3/3 1939 avgiven utredning,
som till väsentlig del är stödd på en i september 1933 av d:r
E. företagen studieresa i länet, varvid tvenne jordprov togos i
Vebomarksträsket; därjämte anföres ett av statsgeologen d:r
A l v a r H ö g b o m lämnat meddelande om berggrunden i
trakten.
I likhet med egnahemsnämnden är d:r E k s t r ö m optimist
beträffande företagets lämplighet och polemiserar mot centralanstaltens pessimistiska uppfattning. Den ringa halten av kalk
och andra jordfcrbättringsmedel anses ej böra utgöra hinder mot
företagets utförande, särskilt som kalk finnes att tillgå inom
Burträsk socken på ett avstånd av knappt 30 kilometer från
Vebomark.
Om hänsyn ej i vidare mån behöver tagas till kostnaderna för
träskets torrläggning och dess försättande i odlingsbart skick
samt i huvudsak sociala synpunkter anläggas på företaget, är
detsamma förvisso förtjänt av ett så kraftigt stöd som möjligt
från det allmännas sida. Men om företagets räntabilitet jämväl
måste beaktas, kommer detsamma i ett annat läge; och man kan
förstå myndigheternas tvekan att bevilja erforderliga statsanslag till detsamma. Ty upptagandet av huvudkanalerna torde
draga en kostnad av i runt tal 400.000 kronor eller 1.000 kr.
pr hektar, vartill kommer utgifterna för erforderliga back- och
avledningsdikea samt markens tegdikning och uppodling, tillförande av kalk och andra jordförbättringsmedel m. m. De ur
Vebomarksträsket vunna markerna bli sålunda dyrbara, särskilt
i betraktande av att god åkerjord, nödiga åbyggnader inberäknade, i denna trakt nu betingar ett pris av omkr. 1.000 kr. pr
hektar.
Med hänsyn till vattendomstolens och lantbruksstyrelsens kritik av kostnadsberäkningarna och båtnadsuppskattningen samt
centralanstaltens avstyrkande av företagets utförande torde försiktigheten bjuda, att en grundlig revidering av kostnadsförslaget jämte ny båtnadsuppskattning företages. En fullständig
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tablå över företagets räntabilitet synes alltså böra föreligga, innan statsmedel beviljas till detsamma.
För Vebomarks byamän vore det förvisso av stort värde, om
träsket bleve torrlagt, och möjlighet därigenom bereddes dem
att för r i m l i g t pris kunna förvärva nödig tilläggsmark för
vinnande av full besuttenhet å resp. hemman.
En annan vinst, med vilken traktens jordbrukare kunna räkna,
är den minskade frostländighet, som troligen kan vara att förvänta.
Det är väl endast naturvännerna, som erfara en känsla av vemod inför utsikten att träsket med dess rika fågelliv, ett Tåkern
i miniatyr, för alltid skulle försvinna. Den framstående ornitologen konservator K j e l l K o l t h o f f från Uppsala har under åren 1936—39 ett tiotal gånger och under olika årstider besökt träsket och grundligt utforskat dess fågelliv samt därvid
konstaterat att, lågt räknat, omkr. 500 änder av olika slag, såsom gräsänder, krickor, bläsänder, stjärtänder och skedänder
hava träsket som sitt hem.1) I detta antal får emellertid inräknas
årsungarna. Särskilt på höstarna, sedan de i träsket växande
olika starrarterna mognat och släppt sina frön, uppsökes träsket
av skaror av änder från andra håll, vilka skumma de på vattnet
flytande fröna, som för sjöfåglarna äro en synnerligen omtyckt
föda.
Även så sällsynta fåglar som gråhakedopping har påträffats
i träsket, vilket dessutom är ett kärt tillhåll för vadare av olika
slag, såsom storspovar, beckasiner, gluttsnäppor, grönbenta
snäppor m. fl. Den sparsamt förekommande blå kärrhöken har
och funnit en lämplig häckplats vid Vebomarksträsket, som alltså kan anses som en av våra fågelrikaste platser.
Sjöarne D e g e r t r ä s k e t ,
M i s s j ö n och B j u t j ä r n
voro under åren 1826—27 föremål för en planerad sänkning.
Enligt en av assessor J o h . 0 1 . D y h r verkställd undersök1
) Även årtan, som detta år häckat å den s. k. Qrunnan i Avafjärden,
torde åtminstone vissa år förekomma i Vebomarksträsket.
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ning och utredning kunde "en lönande sjöavkastning påräknas"
genom företaget, varför länsstyrelsen genom utslag den 30 jan.
1827 lämnade bifall till utförandet. Någon sänkning kom emellertid ej till stånd.
H ö k m a r k s t r ä s k e t var ungefär samtidigt föremål för
en första sänkning. Huruvida densamma föregåtts av någon
teknisk eller rättslig utredning, är ej känt. Resultatet av sänkningen synes icke ha motsvarat förväntningarna, någon båtnad
i form av ökad foderavkastning vanns ej, och frostländigheten
ökades, varför delägarne på en byastämma på 1830-talet beslöto
att igenfylla avloppet och återställa träsket i dess forna skick.
Hökmarksträskets sänkningsfråga återupptogs på nytt i början av 1900-talet, då förslag blev upprättat åren 1900—01 av
lantbr.-ing. S i x t e n K e m p f f . Kostnaden hade beräknats
till 10.750 kr., arealen nyvunnen eller förbättrad mark utgjorde
42,88 har och båtnaden hade uppskattats till 21.517 kr. Företaget, som utfördes utan statsunderstöd och jämväl avsåg sänkning av D e g e r t j ä r n och M i s s j ö n, synes ha slagit mindre väl ut, enligt vad byamännen nu veta att förtälja.
Även den lilla B i s s j ö n inom Bissjöns by har tvenne gånger
varit föremål för sänkning, första gången åren 1848—49 och
andra gången 1888—89.
Den förra grävningen företogs utan teknisk utredning, men
till den senare hade plan uppgjorts av länsagronom A d o l p h
B e r g l u n d . Båda sänkningarna utfördes utan statsbidrag.
Den likaledes rätt oansenliga men dock så idylliska K y r ks j ö n, belägen å mark, tillhörande kyrkoherde- och komministersboställena, sänktes i början av 1850-talet på föranstaltande
av dåvarande komministern J o h a n M a g n u s U n a e u s . Om
arbetet, som synes ha avsett sjöns sänkning till ett djup av 0,6 å
0,8 meter, föregåtts av avvägning eller annan teknisk utredning,
är ej känt.
Genom bristande underhåll har avloppet till stor del slammats
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Bissjön.
Fofo: Bror Hansson.

Kyrksjön.
Foto: Bror Hansson.
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igen, så att Kyrksjöns nuvarande vattenstånd torde sammanfalla med dess nivå före sänkningen.
De tre äldsta med statsanslag understödda sjögrävningarne
inom Lövånger utfördes i mitten av 1840-talet, enligt av vice
komm.-lantm. R o b e r t S a n d s t r ö m
uppgjorda förslag.
Dessa äro:
"Utdikning och aftappning av sjöarne Ö k w i k e n och
T j e r n inom Nohlbyns by", vartill år 1844 beviljades 125 riksdaler banko.
"Utdikning och aftappning af sjöarne S n ö r s m y r t j ä r n och
L å n g t j ä r n inom Svarttjärns by", till vilket företag år 1846
beviljades 400 rdr b:o.
"Utdikning och aftappning av sjön S e h l s t r ä s k e t inom
Kåsböle by", vartill år 1846 beviljades 310 rdr b:o.
Bland i senare tid planlagda sjöregleringar märkas S t o r a
och L i l l a L ö v v a t t n e t s sänkningsföretag inom Bissjöns,
Broträsk, Hötjärns och Ersnäs byar, enligt av lantbr.-ing. H.
W i k s t r ö m vid syn år 1909 uppgjort förslag. Genom detta
företag, som beräknats kosta 5.000 kr., skulle å 119 hektar mark
åstadkommas en värdestegring av 12.709 kr. På grund av otillräckliga utredningar kunde statsbidrag ej sökas till företaget,
som blev mycket ofullständigt utfört av delägarna själva åren
1914—16.
En ny sänkning ansågs därför behövlig, och förslag härtill
upprättades vid syn åren 1934—37 av lantbr.-ing. D. L a r s s o n . Enär kostnaderna jämte ersättningar till vattenverksägare beräknats till 14.500 kr. och båtnaden uppskattats till allenast
11.475 kr., mötte laga hinder, varför den tilltänkta sänkningen
måste inställas.
Genom sänkning av K å s b ö l e t r ä s k e t
inom Kåsböle,
Risböle, Uttersjöns och Önnesmarks byar i Lövångers socken
samt inom Bäcks, Burviks och Åns byar i Bure socken torrlades
eller förbättrades en areal av 509 har, därav 355 har inom Lövångers socken.
Förrättningen handlades av lantbr.-ing. H.
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Kåsböleträsket.
Foto: Bror Hansson.

W i k s t r ö m åren 1913—19. Kostnaderna i sin helhet hade
beräknats till 141.756 kr., därav 22.005 i ersättning för Risböle
elektriska station. På grund av fallande konjunkturer kunde arbetet utföras för en totalkostnad av i runt tal 114.000 kr. Till
företagets utförande beviljades år 1927 ett statsanslag av 65.950
kr. och år 1933 ett statslån av 42.070 kr. eller sammanlagt statsunderstöd av 108.020 kr. Den påräknade båtnaden har uppskattats till 131.905:85 kr. Arbetet i sin helhet godkändes år
1934.
Angående den statsunderstödda torrläggningsverksamheten i
övrigt torde här böra nämnas, att de tre äldsta inom Lövånger
utförda m y r u t d i k n i n g a r n a
blevo planlagda på 1860talet. Dessa företag voro:
"Utdikning av Uttertjärnsmyran, Bastumyran och Andersmy-
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ran" inom Hötjärns by, enligt av komm.-lantm. E. G. H u s s
år 1864 uppgjort förslag.
"Utdikning av frostförande myrmarker inom Yttre Vebomarks
by", efter av lantbr.-ing. A u g. L a g b e r g år 1866 upprättad plan; samt
"Utdikning av frostförande myrmarker inom Vallens by", enligt av densamme år 1868 uppgjort förslag.
I övrigt hänvisas till efterstående tabellariska sammandrag
över samtliga torrläggningsarbeten, som inom Lövångers socken utförts med stöd av statsmedel under åren 1844—1938.
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Av förestående sammandrag framgår, att under åren 1844—
1938, omfattande en tidsrymd av 95 år, inom Lövångers socken
med understöd av statsmedel utförts 127 vattenlednings- och dikningsföretag, varigenom torrlagts en areal av 11.079 hektar vattenskadad mark, därav 10.419 hektar inom Lövångers socken
och 660 hektar inom angränsande socknar. Den beräknade kostnaden har i sin helhet uppgått till 1.303.013 kronor, och det
beviljade statsunderstödet har utgjort 645.434 kr. Av sistnämnda summa har i runt tal 607.000 kr. kommit Lövångers sockens
jordbrukare till godo.
Beträffande den här ovan redovisade arealen torrlagd mark
torde böra påpekas, att densamma är något för stor, enär vissa
myrområden tvenne gånger varit föremål iör torrläggning. Denna förnyade torrläggning har betingats av torv- och myrmarkernas benägenhet att efter avdikningen sjunka ihop och "sätta sig".
TÄCKDIKNINGAR.
Den med allmänna medel i form av l å n understödda täckdikningsverksamheten i vårt land är av rätt sent datum och tillkom år 1913. Lånen förmedlades av vederbörande hushållningssällskap och utlämnades till ägare av högst 50 hektar åker eller
annan odlad jord. Maximibeloppet, som kunde erhållas som
lån, utgjorde 2.000 kr., räntan var bestämd till 4 procent och
tilldelningen kunde uppgå till 70 procent av kostnaden vid användande av tegelrör och 50 procent vid begagnande av annat
material.
Nya bestämmelser tillkommo åren 1917 och 1920. Den senare föreskriver, att lån må utlämnas till jordägare utan avseende på fastighetens storlek och med ett maximibelopp av 5.000
kr. Vid användande av rör kan lån erhållas till hela kostnaden,
dock ej mer än 500 kr. pr hektar, och vid användning av annat
material är lånebeloppets storlek bestämt till 75 procent av kostnaden, dock högst 350 kr. pr hektar.
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Nya författningar utkommo åren 1922, 1930, 1932 och'1933,
innehållande vissa lättnader beträffande återbetalningen av de
erhållna täckdikningslånen.
Och slutligen är att anteckna, att år 1933 bestämmelser utkommo om a n s l a g u t a n
återbetalningsskyldigh e t till utförande av tillämnade täckdikningar. Det påräknade
anslaget kan utgå med ett belopp, motsvarande 25 procent av
kostnaden för företaget.
I övrigt hänvisas till svensk författningssamling n:r 434 för
år 1933 angående "statsbidrag till täckdikning".

Sammandrag över planlagda täckdikningsföretag inom Lövångers socken
åren 1913—1938.
Planlagt år

1923
1934
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1936
1938
1938
1938

Låne- och anslagstagares
hemvist

Broänge
Vallen
Hökmark
Hökmark
Fjälbyn
Fällan
Hökmark
Lövvattnet
Vallen
Daglösten
Lövvattnet
Fjälbyn

Areal

Lån

Anslag

Hektar

Kr.

Kr.

1,62

250

2,41
1,25
2 08

—

Oso
1,8(1
2 92
1 .0(1
2,12
2,40
2,25
1.58

Summa

22,29

—
—

,—,
—

—
—
—

—
—
—

250

100
150
200
90
230
365
115
175
240
270
150

Anmärkningar

Godkänt
Ej kontrakterat
Godkänt
Godkänt
Ej kontrakterat
Godkänt
Ej kontrakterat
Godkänt

2 085

Av ovanstående sammandrag framgår, att under tidsperioden
1913—1938 till 12 st. planlagda täckdikningar beviljats lån och
anslag med ett sammanlagt belopp av 2.335 kr. i och för torrläggning av en areal av 22,29 hektar.
Men av sammandraget framgår också, att intresset för åkerjordens ändamålsenliga torrläggning genom en rationell täck-
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dikning är mycket ringa inom Lövångers socken, något som
är att beklaga. Ty ingen åtgärd för höjande av markens alstringsförmåga är av så stor betydelse som en systematisk dränering. De öppna avloppen med tillhörande dikesrenar upptaga
en avsevärd markyta och utgöra dessutom tillhåll för ogräs och
diverse skadedjur. De större åkerskiftena å täckdikad jord tilllåta ett bättre utnyttjande av dragare och redskap, tvärplöjning
kan där utföras o. s. v. Till följd av den bättre torrläggningen
kan såningstiden framflyttas, förädlade, mera krävande men också avkastningsrikare sorter kunna användas och jordens eget
näringskapital effektivare utnyttjas. Jämförande kulturförsök
ha givit vid handen, att genom täckdikning uppnåtts en skördeökning av i medeltal 25 å 30 procent, och i särskilt gynnsamma
fall har skördarnas avkastning ökats med ända till 100 procent.
Det är därför att hoppas, att Lövångers jordbrukare i fortsättningen komma att kraftigare än hittills utnyttja det till täckdikning anvisade statsunderstöd, som genom hushållningssällskapets förmedling står dem till buds.

INVERKAN PÄ KLIMATET.
I samband med förestående utredning om torrläggningsverksamheten i Lövånger torde det vara lämpligt att med några ord
beröra dikningarnas inverkan i klimatologiskt avseende.
Under ett tidigare skede av den statsunderstödda torrläggningsverksamheten var i vissa fall enda ändamålet med densamma att "minska frostländigheten för närliggande bygd". Och
under senare delen av förra seklet var man ännu livligt övertygad om dikningarnas betydelse i nämnda avseende, en uppfattning, som hystes ej blott av det praktiska jordbrukets män
utan även av teoretiskt sakkunniga på området. Detta framgår
bl. a. av ett föredrag vid andra nordiska lantbrukskongressen i
Stockholm 1897, varvid såsom säkert framhölls att "i vårt land
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har detta mål, klimatets förmildrande genom åtgärder för frostländighetens minskande, vunnits på ett sätt, som av alla erkännes och av ingen bestrides vara ändamålsenligt, nämligen genom
avdikningar".
Endast några år därefter började emellertid vetenskapens män
göra uttalanden i frågan, varvid de antingen högst avsevärt reducerade betydelsen av dikningarna för frostländighetens minskande eller t. o. m. frånkände dem nästan allt värde därvidlag. Detta senare var särskilt fallet med professor A. O. H ö gb o m, som i tvenne uppsatser i svenska mosskulturföreningens
tidskrift 1905 och 1907 intog en utpräglat skeptisk ståndpunkt.
I den senare uppsatsen uttalade han skämtsamt den meningen,
att de praktiska jordbrukarnas uppfattning om dikningarnas
frostminskande verkan närmast kunde jämställas med allmänhetens tilltro till "Herkulesbatteriets", "Voltakorsets" och slagrutans verkningar.
En från prof. H ö g b o m s åsikt avvikande ståndpunkt intogs av prof. P a u l H e l l s t r ö m , som i sitt stora arbete
N o r r l a n d s j o r d b r u k av år 1917 framhöll, att i vissa
fall myrutdikningarna haft en mycket gynnsam inverkan beträffande frostländighetens minskande, särskilt då myrmarkerna, så
som fallet ofta är i Norrland, ha ett högre läge än den nedanför liggande odlade bygden.
Numera tages vid beviljande av statsunderstöd till torrläggningar ingen som helst hänsyn till deras eventuella inverkan i
klimatologiskt avseende, då vederbörande myndigheter, t. ex.
lantbruksstyrelsen, synas dela professorerna A. G. H ö g b o m s
och H. E. H a m b e r g s uppfattning.
Praktikens män vidhålla emellertid fortfarande som sin uppfattning, att dikningarna göra en avsevärd, ja t. o. m. "ofantlig"
nytta för frostens minskande. Anmärkningsvärd är härvidlag
särskilt den erfarenhet, som föreståndaren för mosskulturföreningens försöksgård Gisselås i Jämtland, agronom M. S t e n b e r g , framlagt i mosskulturföreningens tidskrift 1923, näm-
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ligen att i vissa fall "krondikningen" medfört betydande minskning av frostfaran för sädesodlingen.
Det torde väl få bli framtidens sak att söka komma till klarhet beträffande detta slutgiltigt ännu ej lösta problem, som numera synes ha upphört att vara aktuellt.
Till sist må några ord sägas om sjösänkningars inverkan på
klimatet. Om sjöarne äro grunda, med påföljd att blankvatten
genom grävning förvandlas till kärr och moras, ökas frostfaran
för omgivande bygd, varom Gärdefjärdens sänkning på 1850talet och Hökmarksträskets båda sänkningar varit vittnesbörd.
Även Vebomarksträskets utgrävning på 1880-talet torde ha haft
samma påföljd. Försiktigheten manar alltså att vid planläggning av sjösänkningar noggrannt överväga risken för försämrade klimatiska förhållanden och ökad frostländighet inom angränsande trakter.
Önskligt vore för visso, om man i görligaste mån ville beakta
de förut anförda maningsorden: "Låt sjöarna vara kvar och arbeta på jorden i stallet!"
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Lövångers högre
djurvärld

flv

II.

OTTO HOLM

FÅGLAR.

T

ill sina tre föregående besök i Lövånger har direktör K j e l l
K o l t h o f f sommarn 1939 lagt ännu ett, varvid han under
tiden 13/6—18/7 ägnat socknens fågelliv ett kompletterande studium. Genom de ytterligt noggranna undersökningarna av denne
oförliknelige fågelkännare och naturiakttagare har Lövångers
fågelfauna blivit på ett enastående sätt utredd, och på hans anteckningar, som helt ställts till förfogande, grundar sig ock
huvudsakligen den här följande redogörelsen. Vid uppställningen har det av E. H a r t e r t i "Die Vögel der paläarktischen Fauna" tillämpade systemet blivit följt och likaså i huvudsak dennes nomenklatur. Beträffande anförda personnamn förekomma de förkortningar, som förut angivits, sålunda K—ff för
K o l t h o f f och P. L—n för P e r L u n d g r e n .

Korpen, C o r v u s c o r a x , är sällsynt som häckfågel. K—ff
iakttog våren 1936 vid Bjurön ett par, som uppgavs ha bo i Petberget eller möjligen Kulberget. I samma by såg jag under försommarn 1938 vid tre tillfällen en korpfamilj, bestående av en
gammal och tre unga fåglar. Yngre, icke häckande individer
ses ofta vid havet.
Kråkan, C. c o r n i x , k r a k(a), pl. k r a t j e n, är allmän i de
flesta byarna men saknas nästan alldeles i sammanhängande
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skogsområden. Vår och höst sträcka stora skaror genom socknen, mest längs kusten. Isynnerhet under blida vintrar övervintrar en och annan, helst i närheten av Kyrkstaden.
Råkan, C. f r u g i 1 e g u s, har nog aldrig häckat inom socknen, men i Mångbyn sköts sommarn 1934 en gammal hane, vilken finnes uppstoppad hos kamrer F. B r e d b e r g . Kringströvande ungfåglar torde emellanåt förekomma, och 12/9 1936 såg
K—ff på Långängarna tre, som troligen voro ettåringar.
Kajan, C o l o e u s m o n e d u l a , har däremot funnits häckande. Som pojke såg löjtnant A x e l B e r g s t e d t i slutet
av 1870-talet ovan kyrkans valv ett 10-tal bon, som vilade på utsprång från insidan av östra gavelväggen. Han tog dem för
kråkbon, men hans mor upplyste honom om att de tillhört kajor.
Dessa hade haft tillträde genom någon tidigare existerande öppning, och åtminstone vid 1800-talets mitt hade de ännu bott där.
Senare hade tillträdet vid någon reparation blivit spärrat, och
då det nuvarande plåttaket 1889 pålades, torde boresterna ha undanröjts, och nu återstår därav intet. Våren 1935 såg länsskogvaktare G. B ä c k s t r ö m en kaja sitta på kyrktaket.
Skatan, P i c a p i c a , s k i r(a), är talrikast vid de på slätterna belägna större byarna, särskilt Hökmark, Daglösten, Vebomark och Vallen.
Långnäbbade nötkråkan, N u c i f r a g a
caryocatactes
m a c r o r h y n c h o s , är en sibirisk fågel, som icke sällan företar strövtåg till vårt land. I Västerbotten förekom en invasion
1917, och en gammal hane, skjuten i Jörn i sept. d. å., finnes å
Umeå läroverksmuseum. Invasionen torde ha berört även Lövånger, och troligen var det samma år, som en ansenlig flock blev
sedd i Böle. Där sågs ock en nötkråka hösten 1931. I Avan
sköt P. L—n hösten 1935 ett exemplar, varav delar tillsändes
mig, och föregående vinter hade hans broder O s k a r där skjutit en liknande. Den 14/10 1938 såg den förre åter en nötkråka i
samma by, och K—ff iakttog 11/9 1936 ett ex. vid Nyåker i
Krekånger.
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Nötskrikan, G a r r u l u s g l a n d a r i u s , s k o g s s k i r(a),
ansågs länge icke förekomma i Övre Norrland, en irrmening,
som man ännu kan få höra uttalas (bl. a. i radio). I Lövånger
är hon sedan gammalt allmän, där skog finnes. På senhösten
brukar hon komma fram till gårdarna för att i landen uppsöka
frusen och åter upptinad potatis, som hon högt värderar, och
därav har hon även fått namnet p o t a t s k i r . Vintertiden söker hon sig gärna in i lador på utägorna, i vilka man ovanpå
höet ställt upp kornkärvar, avbiter och bortbär kornaxen.
Våren 1936 iakttog K—ff 14 par; ett bo fann han 1/6 i Avan
och 9/6 vid Korängesjön ett annat med ungar. 1938 påträffade
han 9/7 en familj mellan kustlandsvägen och Krekångersnoret
och 14/7 en annan mellan Gammelbyn och Böle; dessutom fann
han enstaka exemplar på 6 olika platser. 1939 iakttog han arten
i socknens alla delar.
Lavskrikan, P e r i s o r e u s i n f a u s t u s , r ö u f å g e l , kallas också g o c k e 1 a eller k o f s e 1 o f-f å g e 1, vilka namn äro
lånade från lappskan. "Kofselof-fåglen jer gott skjut men skrup
dill matom", är ett ordstäv. Den har likaledes varit allmän och
kanske talrikast i de övre byarna. Emellertid är frekvensen växlande och påstås av allmogejägare följa skogsfågelns av- och tilltagande, vilket står i samklang med en viss nedgång f. n. Våren
1936 fann K—ff lavskrikan enstaka eller parvis på 7 olika platser men hösten s. å. blott på ett par ställen, och sommarn 1938
iakttog han den överhuvud icke. Men 1939 fann han ett häckande par i Avan och ett annat vid Bissjön.
Staren, S t u r n u s v u l g ä r is, är en rätt sen invandrare i
Lövånger; de första kända besökarne visade sig för ung. 70 år
sedan. 1869 eller 1870 sågo min mor och min syster en flock
på kaptensgården i Selet, och liknande iakttagelser gjordes på
1870-talet även av andra personer, t. ex. distriktslantmätare M.
B e r g s t e d t och löjtnant A. B e r g s t e d t . Professor A. G.
H ö g b o m observerade vid samma tid stora flockar bl. a. vid
Katrineberg. Häckning förekom emellertid icke då. 1876 eller
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1877 uppsatte kapten J. A. N y d a h l på boställsgården 5 å 6
starholkar, men de blevo länge obebodda, och samma öde rönte
en, som min bror C a r l 10 år senare uppsatte vid Prästgården.
Den 15/4—15/6 1891 vistades d. v. slöjdinspektören T h . E k l ö f
i Lövånger, och enligt hans på undersökningar grundade bestämda försäkran funnos då inga starar där. Men redan två år därefter häckade ett par vid Kyrkstaden och ett annat i Bodan.
Några år senare uppträdde starar i Hökmark, där de togo i besittning holkar, som utsatts av K a r l E r i k s s o n , och redan
under 1900-talets första år hade staren vunnit rätt så stor spridning inom socknen. Nu är den allmänt utbredd över hela bygden, men talrikast fann K—ff 1936 den vara i trakten Kyrkstaden—Hökmark. I sistnämnda by fann han utflugna ungar 9/6.
Där kunde jag 9/7 1934 räkna en flock på c:a 50 st. och 26/6 1935
vid Nya kyrkogården en ännu större (70 å 80 st.). 1938 voro de
synnerligen talrika. K—ff såg då 20/7 i Vallen starar i 100-tal,
och ett 20-tal starholkar, som P. A. A n d e r s s o n i V. Vallen
har utsatta vid sin gård, voro då samtliga bebodda; 1939 däremot var blott ung. halva antalet taget i bruk. Starungarna bruka bli flygfärdiga mot mitten av juni, men enligt samstämmiga
uppgifter från olika byar förekommer nästan årligen även en
andra kull.
I sitt standardverk "Svenska fåglar" skriver professor E i n a r
L ö n n b e r g följande: ". . . att staren är fästad vid sin häckplats, framgår därav, att han på vissa ställen, såsom i Skåne och
på Öland, strax före flyttningen återkommer och besöker sitt bo
och då även sjunger liksom till avsked eller måhända med tanke
på nästa vår". K—ff betygar ock, att det såväl i södra och
mellersta Sverige som i Norge är sedan gammalt bekant, att starpar stundom besöka sina häckplatser omedelbart före höstflyttningen. Detta har iakttagits även i Lövånger. Den 12/10 1936
infann sig ett par på sin gamla boplats på Udden, varvid hanen
lät höra sin sång, och detsamma iakttogs hösten 1937 på Skogstorp av min broder.
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Grönfinken, C h l o r i s c h l o r i s , uppgavs 1858 av S v e n
N i l s s o n såsom förekommande i södra Sverige men tämligen
sällsynt. Sedan dess har arten betydligt ökats och även vidgat
sitt utbredningsområde; under 1900-talet har den vackra fågeln
varit en prydnad även för Lövångers skogar. Vid Skogstorp har
den flera gånger iakttagits häckande, bl. a. 1914 av min broder.
Sommarn 1934 var den talrik, särskilt i trakten av kyrkan. K—ff
fann den våren 1936 parvis i Krekånger och Önnesmark, och
under höstflyttningen i sept. och okt. iakttog han i flera byar
familjer på 5 ä 8 individer. I juni och juli 1938 fann han häckande par i Lappviken och Risbölenoret samt familjer i Avan,
Kåsböle, Uttersjön, Svarttjärn och Kyrkstaden. 1939 fann han
den tämligen allmänt häckande i kusttrakterna och iakttog 3/7
en familj vid Llökmark och 17/7 en annan nära Vebomark.
Steglitsan, A c a n t h i s c a r d u e l i s , har genom K—ff fått
sitt kända häckningsområde utsträckt till Lövånger. Den 3/7
1939 upptäckte han ett häckande par i Daglösten nära sockengränsen, och den 4 och den 14 s. m. iakttog han ett annat i Krekångersnoret.
Grönsiskan, A. s p i n u s, s i s k(a), har man intill sista tiden
icke velat tillerkänna hemortsrätt i Västerbotten. Emellertid är
hon där en urinvånare och sedan gammalt en omtyckt burfågel.
I Lövånger förekommer hon i regel talrikt; K—ff har från våren 1936 antecknat henne såsom allmänt häckande inom hela
områdets barrskogar, och sommarn 1938 fann han henne på
över 20 ställen inom skilda delar av socknen och likaså 1939 talrikt häckande. Emellertid är att märka, att frekvensen är starkt
växlande allt efter tillgången på granfrö.
Hämplingen, A. c a n n a b i n a, är sällsynt, och själv har jag
sett den blott en eller annan gång. Hösten 1895 stötte jag i
Mångbyn på en kull eller liten flock. K—ff fann 6/6 1936 ett
bo i en enbuske vid landsvägen öster om Bissjön, och på Långängarna såg han 16/9 s. å. tre individer. Där fann han ock 14/7
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1938 en familj och s. d. en annan i Gammelbyn, men 1939 eftersökte han förgäves fågeln på de nämnda platserna.
Gulnäbbade hämplingen, A. f l a v i r o s t r i s , förekommer
som häckfågel i vårt land endast i gränstrakterna mot norra Norge. I Lövånger är den av K—ff anträffad vid höstflyttningen
1936; den 5/10 iakttog han en flock på c:a 50 st. och 15/10 en
annan på c:a 30, båda vid Gärdefjärden.
Gråsiskan, A. f l a m m e a f l a m m e a , ö u 11 e r s p a r r(n),
häckar fåtaligt och sporadiskt.
"Öullersparrn hav onga brått
om vorn", heter det, men K—ff bestrider, att den häckat något
av åren 1936, 1938 och 1939. Om hösten stryker den fram i
ofta stora skaror. 1936 iakttog d. s. små flockar från 21/9, men
efter den 1/10 inträdde en ökning, och sedan såg han dagligen intill sin avresa 20/10 flockar på ofta omkring 300 st.
Långnäbbade gråsiskan, A. f l a m m e a h o 1 b o e 11 i, finnes
som häckfågel på Skandinaviska halvön endast i dess nordligaste
del. 1 Avan iakttog K—ff 15/10 1936 en flyttande flock på 6
individer, ur vilken två honor fälldes. — Samma dag nedsköt
han ur en mestadels av den vanliga huvudarten bestående flock
två exemplar av
Sibiriska gråsiskan, A. h o r n e m a n n i e x i l i p e s , av vilka
det ena, en hane, nu finnes å Umeå läroverksmuseum. Denna
art har en nordostlig utbredning, och huruvida hon förekommit
häckande i vårt land, torde vara ovisst.
Domherren, P y r r h u l a p y r r h u l a , häckar allmänt, där
skog finnes, men K—ff fann honom våren 1936 talrikast i storskogarna i socknens nordvästra del. Inalles iakttog han då 14
par, och bo med ägg fann han 8/6 i Avan. Från sommarn 1938
har han antecknat 12 par varav 6 på Storön. Även 1939 fann
han arten allmänt häckande.
Tallbiten, P i n i c o l a e n u c l e a t o r , n a 11 v a k (a), d u infinn t(e n), är såsom häckfågel något mer sparsamt förekommande, men t. ex. på Prästskogen har min broder åtskilliga gånger
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iakttagit honom sommartiden. Vid Rudtjärnen i Krekånger hörde jag 22/6 1937 en hane spela, och vid tjärnen i Avan med samma namn syntes 3/7 en tallbit äta bladlöss i ett par alar. Den
18/7 s. å. iakttog fil. lic. I. S p e r b e r två ex. vid Valberget.
K—f f har icke antecknat tallbiten från våren 1936, men 1938 iakttog han honom på åtminstone fyra olika lokaler, och 1939 fann
han ett häckande par vid Krekångersnoret. Höst- och vintertiden uppträder fågeln i flockar, som emellertid på senare tid varit
oansenligare än förr.
Mindre korsnäbben, L o x i a c u r v i r o s t r a , k ä g e l r i v(a),
är allmän ehuru i växlande grad efter tillgången på granfrö.
Med detta matas även ungarna, vilka kläckas redan i mars eller
ännu tidigare. På grund av brist på granfrö häckade emellertid
korsnäbben 1939 först på våren, och K—ff iakttog ungar, som
ännu matades så sent som 17/7. I oktober 1936 såg han upprepade gånger flockar komma över havet rakt från öster, efter allt
att döma från Finland. Sitt bo bygger denna fågel i ett träd,
vanligen en gran, men en gång hade ett par rett sitt näste i taket
av E. A v a n d e r s nu rivna stuga i Avan "i en öppning under
takkanten", där även ungar blevo utkläckta. Dialektnamnet, som
syftar på fågelns metod att bända och riva i grankottarna, "grankäglen", för att komma åt fröna, delar den med den mycket sällsyntare
Större korsnäbben, L. p i t y o p s i t t a c u s . Dennes väldiga
näbb, på vilken artnamnet syftar (pityopsittacus = tallpapegoja)
förmår öppna även tallens kottar. K—ff såg denna art blott
en gång, 15/10 1936, då han påträffade 5 individer nära Avan.
Bofinken, Fr i n g i I l a c o e l e b s , t v i n t(e n), är överallt
mycket allmän.
Bergfinken, F. m o n t i f r i n g i 11 a, g ä d d f r e s(e n), finnes även ganska allmänt häckande över hela området. Dialektnamnet syftar dels på lätet, dels på ankomsten vid tiden för gäddans lek. "He jer int lönt sätt ut ryssjen, he ha int hårts nan
gäddfres", upplyste en fader sin son.
10
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Gråsparven, P a s s e r
domesticus,
t j y v s p a r r(n),
k å r n t j y v(e n), häckar i de flesta byarna, särskilt rikligt i Mångbyn, Hökmark, Daglösten, Vebomark, Svarttjärn och vid Kyrkstaden. I Avan har man lyckats utrota honom.
Gulsparven, E m b e r i z a c i t r i n e l l a , s i s s e l s k i t ( e n ) ,
häckar allmänt över hela området med undantag för de större
skogarna. Övervintrande individer förekomma regelbundet, men
möjligen äro dessa delvis komna norrifrån.
Ortolansparven, E. h o r t u l a n a , s i - s u s p a r r ( n ) , har, efter
att ha varit rätt sällsynt, under 1900-talet ökats i hög grad och
blivit så allmän i bygden, att den överflyglat gulsparven, som synes ha gått något tillbaka. Dialektnamnet är, liksom dennes,
onomatopoetiskt, d. v. s. härmar fågelns läte.
Nordiska sparven, E. r u s t i c a, eller v i d e s p a r v e n , som
den vanligen ehuru oegentligt kallas, upptäcktes som svensk av
professor J. W. Z e t t e r s t e d t
under hans lapplandsresa
1821, då två ex., hane och hona, 20/5 blevo skjutna i Haparanda.
Under sin andra lapplandsresa, 1832, iakttog Z. nordiska sparven på flere platser i Västerbottens lappmarker. Så har han från
sin vistelse i Lycksele 30/5—25/6 om denna fågel antecknat: "allmän i L y c k s e l e by; jag såg den nästan dagligen vid Prestgården dels på sädeshässjan, dels på marken utanför mitt fönster".
Den 6/7 fann han den allmän i Gaskeluokte vid Storuman; 8/7
hörde han den vid Gratian ( = Umnässjön), och vid Vilhelmina
kyrkby, där han vistades 14/7—23/7, såg han den även, liksom i
Älgsjö by i Åsele 27/7.
Något bo fann Z. icke, men att häckning ägt rum, är otvivelaktigt. Emellertid ha dessa av Z. lämnade uppgifter blivit förbisedda av faunisterna, och en ungfågel som 6/9 1835 anträffades
vid Långsjön i Över-Luleå, har ansetts som det första indiciet
på häckning inom landet. Fullt bevisad blev denna genom de
fynd av ungkullar, som 1897 och 1898 gjordes av lektor A. F r i s e n d a h 1 i skogarna vid Åminne vid pass 1 mil från Långsjön,
samt ytterligare genom hans bofynd i samma trakt 1899 o. 1900.
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I Västerbotten gjordes det första häckningsfyndet av jägmästare
K. G r a m , som i Degerfors 1904 påträffade en utflugen ungkull, och det första bofyndet av densamme, då han 1/2 mil från
den förra fyndplatsen på kronoparken Ralberget 17/6 1907 hittade ett bo med 4 några dagar gamla ungar. I början av juli påträffade G. ytterligare 4 kullar, alla flygfärdiga. I Degerfors
fann arkivarien B o W i t t - S t r ö m e r 20/7 1909 ett bo med 5
ungar, och vid Mörtträsket norr om Villvattnet i Burträsk fann
jägm. G. K o l m o d i n 14/6 1907 ett häckande par och något
senare ytterligare två par i samma trakt. I Norsjö stötte jag 25/6
1930 vid S. Bastutjärnen på en hane med knappt flygfärdiga
ungar.
Å Norderås hemman i Umeå s:n iakttog skogsförvaltare G.
H. v o n P o s t 23/8 1937 en hane och en hona med 4 ä 5 ungar.
På Hörnefors bruksskog strax norr om torpet Grubbsvedjan
kunde han 5/6 1939 i en liten glänta i den försumpade granskogen en lång stund på blott 2 m:s håll beskåda en hane av
denna vackra sparv, där den lugnt blev liggande i sitt bo på en
tuva bland riset. Först då han trädde ännu närmare, hoppade
fågeln ur boet och sprang med släpande vingar ett litet stycke
för att sedan flyga upp på en kvist några få meter därifrån. Till
boet och de däri liggande 5 små ungarna återvände den emellertid, så snart åskådaren avlägsnat sig något litet. Honan däremot höll sig undan och kunde icke upptäckas trots noggranna
efterspaningar. Den 15/6 fann densamme å Stenvalls hemman i
Umeå s:n 3 ur boet nyss utkomna, ännu ej flygga ungar, vilka
vårdades av hanen, under det honan icke heller i detta fall var
synlig. Av dessa intressanta iakttagelser framgår, att seden inom familjen är den, att det är fadern, som har omsorg om avkomman, under det att honans moderskänslor synas vara mycket svala.
I Fauna och Flora, h. 2, 1938 skriver jägmästare B e r t i l
H a g l u n d följande: "Den lilla videsparven,
Emberiza
r u s t i c a , . . . ., kan man nog nu definitivt hänföra till de tämli-
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gen allmänt förekommande västerbottniska häckfåglarna. Varje
sommar har jag funnit åtskilliga kullar av den lilla trevliga nykomlingen i vår fauna. Såväl i kustlandet (Lövånger, Byske,
Burträsk och Nysätra socknar) som i stora delar av lappmarken
(Malå, Lycksele, Sorsele, Åsele, Vilhelmina socknar) förekommer den här och var på de för arten karakteristiska lokalerna,
sumpskogarna i deras olika typer".
Vad nu åter Lövånger beträffar, fann med. kand. B o B j e rn e r 1931 nära Gärdefjärden nedanför Skuthalsberget ett bo,
som han skänkte till Umeå läroverksmuseum, och på samma
plats såg min son L e n n a r t 8/7 1934 en sparv av denna art.
I Avan iakttog K—ff 25/5 1936 på två olika platser sammanlagt 4 hanar och 2 honor, vilka 27/5 voro försvunna och sannolikt befunno sig på flyttning. Den 19/9 s. å. anträffade han 5
flyttande individer i en lövträdsdunge vid Gärdefjärden. Men
även häckande fåglar fann han i förvånansvärt stort antal. Den
6/6 s, å. iakttog han två sjungande hanar på skilda delar av Stormyran på gränsen mellan Vebomark och Broträsk och följande
dag två likaledes ivrigt sjungande hanar på olika myrar mellan
Svarttjärn och Nöppeltjärn samt slutligen 10/6 ännu en hane söder om Korängesjön. Honorna syntes icke till och förmodades
ligga på äggen.
Även sommarn 1938 gjorde K—ff flera häckningsfynd. Den
18/7 fann han på Stormyran två fullvuxna ungar och 20/7 i skogsområdet mellan Bissjön och Vallen på en liten myr en hane och
två ungar, vidare på en annan myr tre ungar, i trakten av Bränntjäln- och Morfäbodarna en gammal hane samt mellan Kallbrännan och Hedfäbodarna tre ungar. Slutligen påträffade han 14/7
1939 innanför Krekångersfjärden en gammal hane och en flygfärdig unge.
Sävsparven, E. s e h c e n i c l u s , k r a n s s p a r r ( n ) , har under årens lopp iakttagits häckande på åtskilliga ställen, så t. ex.
flerstädes vid Gärdefjärden, vid Avafjärden, Vebomarksträsket
o. s. v. K—ff fann den på en mängd platser. Flyttande indi-
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vider såg han i slutet av maj 1936 och i betydande antal i sept.
s. å., mest vid havet. Det första bofasta paret fann han 2/6 på
Avanäsudden, och 8/6 hörde han vid Gärdefjärden en hane
sjunga, vilken sålunda kunde antagas häcka. 1938 fann han
25 6 ett par på Långängarna och en sjungande hane på Lagmansholmen, 26/6 ett par i Fjälbyn vid Älgträsket, 30 6 två par vid
Mångbyn och ett vid Pålholmen, 4/7 ett par vid Uttersjön, 5/7
två vid Önnesmarktjärn, 7/7 ett på Storön samt 9/7 ett par med
utflugna ungar i Krekånger. Den 18/7 fann han sävsparven
(mycket allmän) vid Vebomarksträsket, vidare 20/7 vid Vallsträsket och s. d. vid Svarttjärn. Vid Gärdefjärden fann han den häckande även 1939.
Snösparven, P a s s e r i n a n i v a l i s , förekommer vid flyttningarna.
Sånglärkan, A l a u d a a r v e n s i s , l ä r k ( a ) , har på senare
tid avtagit och häckar nu jämförelsevis sparsamt, talrikast i socknens centrala delar.
Berglärkan, E r e m o p h i l a a l p e s t r i s f l a v a , är en
fjällfågel, som i kustlandet blott visar sig vid flyttningarna. Den
5/10 1936 såg K—f f 5 individer vid Gärdefjärdens västra strand.
Trädpiplärkan, A n t h u s t r i v i a 1 i s, är en av traktens allmännaste häckfåglar.
Ängspiplärkan, A. p r a t e n s i s , däremot, har på senare
tid blivit mindre allmän än förr. Våren 1936 fann K—ff blott
två par men 1938 inalles 15. Hösten 1936 iakttog han flyttande
individer i betydligt antal.
Rödstrupiga piplärkan, A. c e r v i n u s, häckar i våra nordligaste fjälltrakter men kan under flyttningarna bli synlig vid
kusten. K—ff påträffade 24/5 1936 tre individer i Avan vid
Gammelhamntjärn (generalstabskartans Lomtjärn) och 12/9 två
vid Grisseltjärn på Pålholmen i Krekånger.
Skärpiplärkan, A. s p i n o l e t t a l i t t o r a l i s , fann K—ff
8/6 1936 häckande på Småskär, Hällskär, Bjuröklubb och Olsklubben. Själv fann jag 17/6 s. å., utom på Småskär och Häll-

149

skär, häckande par även på Ledskär och Avahällan, vidare 8/7
1937 på Svarthällan samt 24/7 rikligt på Långskär vid Nysätragränsen. 1939 {ann K—i f tre häckande par på Ledskär. Denna
art har otvivelaktigt på senaste tid betydligt ökats.
Sydliga gulärlan, M o t a c i l l a f l a v a , har veterligen iakttagits häckande endast sommarn 1933, då jag fann ett par vid Toresviken.
Nordliga gulärlan, M. f l a v a t h u n b e r g i , s e s e l l ( a ) , är
däremot allmän överallt på lämpliga lokaler. Dialektnamnet
( = sädesärla) syftar på fågelns ankomst vid tiden för sådden.
Sädesärlan, M. a l b a , t r ö n u e 1 l(a), är likaledes allmän inom hela området, och K—ff anmärker särskilt dess förekomst
även vid lador och dikesbroar i skogsområdena. Dialektnamnet
syftar på ankomsttiden, som sammanfaller med tranans.
Trädkryparen, C e r t h i a f a m i l i a r i s , är icke allmän men
har under årens lopp iakttagits flerstädes, t. ex. på Prästskogen,
vid Skogstorp (bl. a. 1935), i Hökmark, Avan o. s. v. Sommarn
1934 bodde ett par i en brädbeslagen husknut i Gammelbyn.
K—ff fann, förutom enstaka individer, i maj och juni 1936 häckande par i Avan, på Prästskogen och vid Finnmoran samt 9/6
bo med ungar i en björkstam vid fäbodarna norr om Korängesjön.
Talgoxen, P a r u s m a j o r , är numera icke allmän. Dock
kunde K—ff 1939 konstatera någon ökning från föregående år.
Blåmesen, P. c o e r u l e u s , förekommer sparsamt. Hela vintern 1907—1908 uppehöllo sig två blåmesar på Udden, där de
bjödos på talg och dagligen voro framme och spisade därav.
Någon av somrarna 1905—1909 fann läroverksadj. S i g u r d
H ö g b o m två bon, av vilka det ena var beläget i en smal, ihålig trädstubbe vid Skogstorp, det andra vid Avafjärden ej långt
från kyrkan, även det i en stubbe. K—ff iakttog i september
1936 på 7 olika platser familjer på 5—8 individer, och 14/7 1938
fann han ett häckande par i en lövdunge i Gammelbyn. 1939
iakttog han 17/7 en familj vid Bissjön.
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Svartmesens, P a r u s a t e r , utbredningsområde var, liksom
den förres, länge underskattat och ansågs icke omfatta Övre
Norrland. I Lövånger har den emellertid länge varit stationär.
Under senare hälften av 1880-talet började min broder att vid
Prästgården lägga ut mat åt mesarna m. fl. fåglar samt uppsätta
fågelholkar och kunde vintertiden årligen iaktta 2 å 3 par svartmesar; även hade han flera år en holk bebodd av sådana. Något
senare, 1904—1911, hade han årligen häckande par vid Skogstorp, dels i holkar, dels i en ihålig stubbe och en gång i ett hål
i marken mellan ett par stenar. På samma plats funnos häckande par även på 1920-talet och senast 1937. K—ff fann 5/6
1936 i Avan ett bo i en murken stubbe och i samma månad
dessutom 9 häckande par i skilda delar av socknen; sommarn
1938 fann han 7 familjer på olika platser.
Tofsmesen, P. c r i s t a t u s , finnes likaledes häckande i hela
socknen. K—ff har från våren 1936 antecknat 10 par och från
sommarn 1938 7 olika förekomster.
Lappmesen, P. c i n c t u s, har veterligen en enda gång förekommit. Under vintern 1905 hade min broder utanför ett fönster
på Skogstorp satt ut en julgran, vars grenar han övergjutit med
smält talg med inblandat hampfrö. Från fönstret kunde han bekvämt studera de ditlockade fågelgästerna, och bland mesar av
olika slag, kungsfåglar m. m. iakttog han under 2 å 3 veckors tid
en lappmes. Till spisgästerna hörde f. ö. även en större hackspett.
Nordiska mesen eller Talltitan, P. a t r i c a p i l l u s b o r e a 1 i s, 1 i 11 g e t(a), d a r t d i t t(a), är den allmännaste bland mesarna.
Denna mes har för vana att samla förråd, då tillfälle gives.
Vid småfåglarnas "matbord" på Skogstorp har min broder vintertiden iakttagit, hurusom den av de utlagda hampfröna i näbben tagit 3 å 4 st. åt gången och därmed flugit bort till det närbelägna skogsbrynet för att där dölja dem i barkspringor o. d.
En talltita hade han så tam, att hon på en vissling genast kom
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Tofsmes.
Foto: Bror Hansson.

och satte sig på hans utsträckta hand, ur vars innehåll av hampfrö hon tog några stycken i näbben för att sedan flyga bort och
gömma dem på angivet sätt. Hon kunde troget följa honom från
Skogstorp till Nya kyrkogården och ännu längre, ja ända till
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Kyrksjön, blott han gick långsamt och gav henne tillfälle att i
barkspringor, sprickor i gärdselstänger o. d. gömma sitt byte.
Från Kyrksjön togs återvägen förbi Grubbedal med talltitan fortfarande som trogen följeslagare.
Vid matbordet gåvo sig talltitorna, i motsats till talgoxarna
och svartmesarna, icke ro att där spisa den utlagda födan, utan
det gällde för dem att fortast möjligt gömma undan så många
frön som möjligt för framtida behov. Matbordet blev därför av
dem snart länsat.
Stjärtmesen, A e g i t h a l o s c a u d a t u s , påträffades av
K—ff i anmärkningsvärt stort antal. Våren 1936 fann han 6
häckande par på olika platser, nämligen vid Valberget, i Bissjön,
i Önnesmark, vid Nöppelsjön, i Gammelbyn ett par med bo i en
björk samt vid fäbodarna n. o. om Korängesjön 9/6 ett par med
utflugna ungar. På hösten s. å. fann han tämligen allmänt
kringstrykande familjer av 8—12 medlemmar. 1938 anträffade
han 30/6 ett par med utflugna ungar vid Pålholmen och 14/7
ett annat vid Bölesnoret, och 1939 iakttog han ofta kringstrykande familjer i skilda delar av socknen.
Kungsfågeln, R e g u l u s r e g u l u s , kan år från år visa en
ganska växlande frekvens, beroende bl. a. på de faror som stormbyar och störtregn kunna medföra vid den lilla fågelns flyttningar över havet. Våren 1936 såg K—ff inte mindre än 37 individer inom 15 olika områden. Den 26/9 s. å. iakttog han vid
Avan en flock på omkr. 50, som sannolikt kommit med den rådande nordliga vinden. Denna begagnade de sig av även påföljande natt, ty dagen därpå voro de försvunna, och sedan var
ingen kungsfågel synlig inom socknen den hösten. Sommarn
1938 fann K—ff kungsfågelfamiljer på åtm. 10 olika ställen,
men 1939 intet enda exemplar.
Vårfågeln, L a n i u s e x c u b i t o r , förekommer vid flyttningarna. Som pojke fångade n. v. prosten J a n n e L u n d g r e n i Avan en sådan i höksax, och där ha höstetid flera
exemplar blivit skjutna av P. L—n. Hösten 1936 observerade
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K—f f några flyttande individer, tre på olika platser i Avan och
vid Gärdefjärden en, som idkade jakt på björktrastar, ehuru utan
märkbart resultat. Den 9/7 1938 såg han en vårfågel i Krekånger.
Törnskatan, L. c o l l u r i o , häckade 1924 i Avan.
Paret
iakttogs av P . L — n första gången 30/5 och observerades sedan
dagligen, sysselsatt med bobyggande på en med täta videsnår
och diverse småbuskar beväxt myr 75 å 80 m. från hans gård.
Den 6/6 sköts hanen för fastställande av arten; honan syntes till
en början fortsätta med häckningsbestyren men försvann efter en
veckas förlopp. Boet, som var byggt i en 4 fot hög granbuske
ung. 2 fot från marken, innehöll 4 ägg. Det tillvaratogs och
överlämnades till Umeå läroverksmuseum. Den 27/5 1936 såg
K—ff en törnskathane i Avan och 11/7 1938 en hona vid Bjuröklubb, icke häckande.
Sidensvansen, B o m b y c i l l a g a r r u l u s , t o p p s p a r r ( n ) ,
förekommer i flockar höst och vinter men även sällsynt häckande.
Våren 1934 fann länsskogvaktare G. B ä c k s t r ö m ett sidensvansbo med ägg på Fällans tilläggsskog i Bjurön och 1936 ett
bo med ungar på östra sidan av Petberget. Och 21/9 såg K—f f
en ungfågel i första fjäderdräkten nära Risböle-fäbodarna på
Storön.
Grå flugsnapparen, M u s c i c a p a s t r i a t a , är allestädes
mycket allmän.
Svart-vita flugsnapparen, M. h y p o l e u c a , företer i sin spridningshistoria vissa egendomliga drag. L i n n é säger i Fauna
suecica 1746 om honom blott: "habitat in Scanias fagetis" ( =
bor i Skånes bokskogar) och upptar honom icke alls i 1761 års
upplaga av samma verk. Emellertid upptäcktes han 1821 av
J. W. Z e t t e r s t e d t i Jukkasjärvi samt 1832 i Lycksele och
Vilhelmina, och C. G. L ö w e n h j e l m fann honom 1843 i
Luleå-trakten och 1845 "här och der till foten af fjellen; Lycksele,
Peliekaisins fot vid Horn-Afvan, Quickjock".
I Lövånger fanns denna flugsnappare icke på 1870-talet, och
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den visade sig där först under de allra sista åren av 1880-talet.
Mycket möjligt är dock, att den tidigare förekommit men
försvunnit efter de kalla och för fågellivet prövande somrarna
på 1860-talet. Numera häckar den, om ock tämligen sparsamt,
men förekomsten är ojämn beroende bl. a. av tillgången på holkar och andra boplatser. Och överhuvud synes denna fågel
vara i viss mån periodisk i sitt uppträdande.
Vid Skogstorp brukar den häcka i utsatta holkar, och 1937
funnos där 6 par. K—ff fann våren 1936 inalles 6 häckande
par på olika platser: i Avan, vid Korängesjön, mellan Fäbodarna och Daglösten, vid Önnesmark samt vid Kyrkstaden två par.
1938 iakttog han blott tre par, nämligen i Lappviken ett och vid
Kyrkstaden fortfarande två, vilka han återsåg även 1939. Dessutom påträffade han då ett par i Selet. Detta år häckade även
ett par i en holk vid P. A. A n d e r s s o n s gård i V. Vallen,
där fågeln tidigare var okänd.
Gransångaren, P h y l l o s c o p u s c o l l y b i t a a b i e t i n a ,
är mycket allmän överallt, där barrskog finnes.
Lövsångaren, P. t r o c h i 1 u s, är likaledes mycket allmän.
Grönsångaren, P. s i b i 1 a t r i x, däremot är endast tillfällig
så långt mot norr. K—ff fann 2/6 1936 en sjungande hane i en
björkdunge vid Gammelbyn och 7/6 en annan, eller möjligen densamme, i Önnesmark. K—ff framhåller såsom utmärkande för
denna fågel, att hanar, som förflugit sig norr om sitt egentliga
utbredningsområde, flytta från plats till plats i förhoppning att
finna honor, vilket sällan lyckas. — En
Sävsångare, A c r o c e p h a l u s s c h c e n o b a e n u s , hörde
K—ff sjunga vid Älgträskets södra strand 10/7 1938. Senare
eftersöktes den emellertid förgäves.
Trädgårdssångaren, S y l v i a b o r i n, är allmän.
Svarthättan, S. a t r i c a p i 11 a, har i Norrland räknats som
en mera tillfällig besökare, och i Västerbotten har en så god iakttagare som skogsförvaltare G. H. v o n P o s t aldrig funnit denna fågel häckande. K—ff observerade 24/5 1936 en flyttande
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hane i Avan, 7/6 i Önnesmark en individ, som fanns kvar även
följande dag samt 9/6 en annan vid fäbodarna nordost om Korängesjön. I september s. å. fann han likaledes 3 individer på
olika ställen. Den 25/6 1938 iakttog han i Avan en sjungande
och säkerligen häckande hane samt 6/7 s. å. ett par på Vånören
1939 fann han ett häckande par vid Krekångersfjärdens inre och
ett annat i Daglösten.
Törnsångaren, S. c o m m u n i s, fann min syster, som genom
fågelstudier i Stockholms skärgård lärt känna arten, omkring
1920 häckande vid Skogstorp, och i juli 1933 kunde jag konstatera förekomsten av en ungkull på samma plats. K—f f iakttog
denna fågel flerstädes våren 1936. Utom ett par enstaka individer 25 5 i Avan och Krekånger fann han i första veckan i juni
häckande par i Gammelbyn, vid Bjurö lotsplats, i Bissjön, Finnmoran och Önnesmark. Den 20 och 21 juli 1938 observerade
han en törnsångare vid norra ändan av Högfjärden, och 1939
fann han ett häckande par nära Gärde.
Ärtsångaren, S. c u r r u c a , har jag en och annan gång funnit häckande, så i trakten av kyrkan, på ett skär utanför Kulan
26 7 1934 och i Älgnäs 2/7 1938. K—ff fann i slutet av maj
1936 några enstaka individer i Avan och Krekånger samt dessutom 4 sjungande hanar, nämligen 28/5 i Västanbyn, 29/5 vid
St. Kråkvattnet, i Björkboda samt i Fällan, där sångaren 2/6 fick
en maka. Därjämte fann han i första veckan av juni 3 häckande
par på olika platser: i närheten av Kallviken, vid V. Selsviken och
vid Bjurö lotsplats. Och sommarn 1938 fann han inte mindre
än 9 par, näml. i området Lappviken—Mångbyn (4 par), i Risbölenoret, i Krekånger och Krekångersnoret, i Gammelbyn vid
Bölesviken samt i närheten av Kallviken. Från sommarn 1939
har han antecknat fågeln såsom allmännast mellan Avafjärden
och Lappviken men för övrigt förekommande i varje för arten
passande trakt.
Björktrasten eller Snöskatan, T u r d u s p i l a r i s , s k v a k a t r a s t e n , d y n g t r a s t e n eller s t o r t r a s t en, häckar i
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större eller mindre kolonier i hela socknen. 1936 gjorde K—ff
noggranna observationer över höstflyttningen. Denna iakttog
han första gången 20/9, då ett tydligt sträck gick längs kusten.
Flyttning i sydvästlig riktning fortgick sedan i smått till 7/10, då
en kraftig ökning inträdde. Denna dag sträckte över Avatrakten
mer än 600 individer, 9/10 över 3000 och 10/10 över 4000. Sedan avtog sträcket och var några dagar helt obetydligt, men 16/10
inträdde åter en stark ökning. Denna dag kom ett kraftigt sträck
från Hökmarkstrakten, passerade Kyrkstaden fortsättande längs
Avafjärden och vidare utefter kusten. Ett annat sträck gick från
Vebomarks-hållet ungefär över Broträsk mot Krekångersnoret.
Antalet flyttande individer uppskattades denna dag till minst 4000.
Följande dag passerade åtminstone lika många, fördelade på två
ungefär likstora sträck, av vilka det ena gick över Ava by, det
andra från Bjurö-hållet över Avanäsudden. Sträcket fortfor mer
eller mindre livligt ännu 20/10, då K—ff lämnade trakten.
De svenska björktrastarna flytta åt sydväst till Storbritannien,
Frankrike och Spanien, och till det förstnämnda landet synas de
från Övre Norrland kommande styra sin färd. De björktrastar,
som vintertiden gästa våra trakter, äro komna österifrån.
Dubbeltrasten, T. v i s c i v o r u s ,
förekommer mera sparsamt. K—ff fann under sista dagarna av maj och första veckan av juni ett häckande par på ett hygge på Prästskogen och
ett annat på en liknande plats 2 km. öster om Lövvattnet, vidare
ett par på en myr söder om Gammelbyn och slutligen ett vid en
myr nära Morfäbodarna. I sept. och okt. s. å. iakttog han vid
olika tillfällen inalles över 70 flyttande individer. I slutet av
juni och början av juli 1938 fann han 4 häckande par i olika
delar av socknen och 20/7 en familj vid Bissjön.
Taltrasten, T. musicus, t ö l u t r a s t e n , har under några år
visat en betydande nedgång som följd bl. a. av det ökade flyttfågelfänget i Italien under den livsmedelsbrist, som Abessinien-kriget
och sanktionerna därunder medförde. Sedermera har emellertid återhämtning inträtt. K—ff betecknade taltrasten våren 1936
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såsom tämligen sparsamt häckande över hela området, men 1937
var han åter allmän i Avan, och där fann K—f f honom mycket
talrik 1938. Dessutom fann han honom då mer eller mindre
allmän i 5 andra områden. 1939 synes däremot icke ha medfört
ytterligare ökning.
Rödvingetrasten, T. i 1 i a c u s, däremot har, från att ha varit
relativt sparsamt förekommande, på senare tid starkt ökats och är
nu mycket allmän över hela området. K—ff fann honom 1938
ovanligt talrik i trakten mellan kustlandsvägen och Krekångersnoret. Den har intet dialektnamn och synes ännu förväxlas med
taltrasten. — En
Ringtrast, T. t o r q u a t u s , hane, sköts i Avan hösten 1927
av P. L—n.
Koltrasten, T. m e r u 1 a, har på senarste tiden blivit häckfågel i Lövånger. Våren 1926 iakttog jag vid Umeå stad ett par,
vilket jag omnämnde i tidskriften Fauna och Flora med uttalad
förmodan, att arten höll på att vidga sitt utbredningsområde
mot norr. Så har ock visat sig vara fallet. Den 10/7 1934 sågs
i Avan ett exemplar av P. L—n, och ej långt därefter fann han
ungar. Sommarn 1935 funnos koltrastar såväl i Avan som på
Udden, och 1936 iakttog K—ff inte mindre än 5 häckande par
på olika platser, nämligen väster om Ava by, öster om Avafjärden, vid Bjurö lotsplats, vid Degerträsket samt i Bissjön. 1937
häckade koltrastar enl. P. L—n i Avan på en myr väster om
hans gård, vidare mellan H o l m s och Ö g r e n s gårdar samt
på östra sidan av Storraningsberget ävensom på Udden.
Den
18/8 s. å. såg jag en koltrastunge i Fällan. Den 24/6 1938 iakttog K— f f en koltrasthane i Lappviken, 4/7 en annan i Kåsböle
och 14/7 ännu en i Gammelbyn. 1939 fann han ett häckande par
i Avan och 20/7 en hane vid Krekångersnoret, vilken ävenledes
otvivelaktigt var en häckfågel. Från tidigare år kan nämnas, att
ett par koltrastar, dock icke häckande, visade sig i Selet omkr.
1900 enligt meddelande av lasarettsvaktmästaren P. P e r s s o n ,
Umeå.
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Stenskvättan, O e n a n t h e c e n a n t h e , s t a j n s k r ä ck(a),
är ännu ganska allmän men har dock på senare tid märkbart aviagit i antal, vartill katterna åtminstone delvis torde vara skulden.
Buskskvättan, S a x i c o l a r u b e t r a , visar ett motsatt förhållande och är numera allmän i hela socknen.
Rödstjärten, P h c e n i c u r u s p h c e n i c u r u s ,
röustjärt(en), sk a c ke I s t y 1 e s p a r r(n), är likaledes mycket allmän
och finnes såväl vid de flesta gårdarna som i de stora skogarna.
Blåhaken, L u s c i n i a s u e c i c a . En flyttande hane påträffades av K—ff 30/5 1936 i de täta snåren av björk och vide i
södra ändan av Vebomarksträsket. Under höstflyttningen s. å.,
då den var mycket allmän, iakttog han den icke i skog utan nästan
uteslutande på slätterna i låga buskmarker med ris och gräs.
Den 10/9 visade sig de 9 första; följande dag sågos 13, förutom
att en blev funnen död, ihjälflugen mot en ledningstråd vid landsvägen nära Krekånger. Den 12/9 siktades 28 individer men därefter blott en enda (14/9). Flyttningen hade sålunda försiggått i
huvudsak på tre dygn, vilket lär vara normalt.
Rödhaken, E r i t h a c u s r u b e c u l a , är icke särdeles allmän,
men K—ff iakttog den dock våren 1936 i varje skog och talrikast i socknens nordvästra delar. Den sommarn fanns den ock
häckande vid Platsberget. 1938 fann K—ff rödhaken på 11
ställen antingen enstaka, parvis eller familjevis och 1939 häckande par i Avan på två ställen, i Fällan, Böle, Daglösten samt
väster om Bissjön förutom en ensam individ vid Vebomarksträsket. — En
Järnsparv, P r u n e l l a m o d u l a r i s , hörde han 7/6 1936
sjunga mellan Sörtjärn och Snörsmyrtjärn omkr. 2 km. n. o. om
Svarttjärns-vägen. Han iakttog honom på några få meters avstånd, men hona och bo eftersöktes förgäves. Den 22/9 s. å.
fann han en individ i en björkdunge väster om Gärdefjärden och
26/9 en annan i en trädgård i Avan.
Gärdsmygen, T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s , har då och
då visat sig. För några år sedan iakttog min bror en individ i
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Vit ladasvala från Lövånger. Umeå lärov. saml.
Foto: Bertil Ekholtz.

närheten av Kyrkströmmen, och P. L—n har ibland om vårarna funnit döda exemplar på havsisen. Under vårflyttningen
1936 iakttog K—ff denna fågel på flera ställen. Söder om Valberget påträffade han 24/5 en ivrigt sjungande hane, som 1/6
hade fått en maka. Paret observerades ännu 10/6, men hanen
sjöng då blott i tidiga morgonstunden. Ett annat par fann han
6/6 i närheten av Djupgravsfäbodarna, och dessutom påträffade
han under sista dagarna av maj 5 ensamma fåglar på olika platser. Vid Valberget iakttog han även 9/9 två individer och hittade dessutom ett hanbo från häckningstiden; ett hanbo är ett
sådant, som hanen bygger för egen räkning för att där tillbringa nätterna. Även 22/9 iakttog han en individ i Avan. Den
25/6 1938 observerade han en gärdsmyg nära F r e d r i k
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H o l m s gård i Avan, och 29/6 hade jag nöjet att i hans sällskap
besöka platsen, varvid han även där hittade ett hanbo. Den 4/7
1938 fann han i Uttersjön öster om Selsträsket ett par gärdsmygar, och slutligen 23/7 utflugna ungar i Avan. 1939 iakttog han
däremot icke denna fågel.
Strömstaren, C i n c l u s c i n c l u s , f a r s s p a r r(n), visar
sig vintertiden. Så brukar den i växlande antal, stundom ett par,
stundom ett 10-tal, vintern igenom uppehålla sig vid Avaströmmen och vid havet, så länge detta är öppet. Före Gärdefjärdens
sänkning 1933 fanns den också ganska regelbundet vid Kvrkströmmen. I Bissjön har den ett par vintrar förekommit vid
Mångbyån. Även vid Vallsträsket brukar den ses.
Ladusvalan, H i r u n d o r u s t i c a ,
saxsolv(a),
huss o 1 v(a), häckar mycket allmänt och finnes vid alla större byar
och gårdar, flerstädes även vid lador på skogsängarna. En av
min broder skjuten albino av ladusvala finnes i Umeå läroverksmuseum. Det är en ung hane, helvit så när som på den svagt
röda strupen.
Hussvalan, C h e l i d o n u r b i c a,1) 1 e r s o 1 v(a), är likaledes
mycket allmän i de större byarna. K—ff fann henne talrikast i
*) Hussvalan har fått pröva flera olika släktnamn. L i n n é kallade alla
svalor H i r u n d o , men 1817 uppställde en viss F o r s t e r för ladusvalorna ett nytt släkte, C h e l i d o n , under det hussvalan fick behålla
namnet H i r u n d o . Men redan 1822 fördelade B o i e namnen på motsatt vis, vilket synes skäligt, då ladusvalan enligt ordningsföljden i Systema natur® har förstegsrätt till det linnéanska namnet. Emellertid tilläts
icke heller hussvalan behålla det klassiska namnet C h e l i d o n (grek. =
svala) utan fick en tid gå under det 1854 genom omkastning av bokstäverna i detsamma missbildade namnet D e 1 i c h o n. Från detta liksom från
det 1889 tillskapade namnet C h e l i d o n a r i a , blev dock fågeln senare
befriad, då det visade sig, att den redan 1836 genom ett slags latinisering
av det engelska namnet, m a r t i n, blivit döpt till M a r t u 1 a, även det
en mindre tilltalande konstprodukt. Emellertid har detta namn i sin tur
under innevarande år blivit förkastat, enär det vid sin tillkomst icke åtföljts av någon artbeskrivning, och D e 1 i c h o n har åter kommit till
heders. Även detta namn synes emellertid onödigt och opåkallat, medan
däremot C h e l i d o n såsom det äldsta av de efterlinnéanska namnen kan
fordra att bli återinsatt. Detta är måhända icke fullt "lagenligt", men prejudikat finnes. I J. L e u n i s, Synopsis der Thierkunde, 1883, bär hussvalan namnet C h e l i d o n u r b i c a.
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Hökmark och dess omgivningar; även har han anmärkt denna
och föregående art såsom särskilt talrika i Risböle-noret. Lister
på husväggarna under takbrättena kunna göra hussvalan stor
nytta som stöd för bona, såsom man kan se t. ex. hos K. J.
L u n d g r e n i Avan, där en stor koloni brukar finnas. Svalbon
av cement kunna ock göra god tjänst. På kyrkan fanns, före
det nuvarande plåttakets påläggande 1889, regelbundet en väldig koloni hussvalor, vilka under det dåvarande takbrättet hade
idealiska platser för sina bon. Men det nya taket fördärvade
trevnaden, och svalorna sökte sig nya boplatser.
Backsvalan, R i p a r i a r i p a r i a , b r u n s o l v(a), s a n ds o 1 v(a), är numera icke heller sällsynt. En liten koloni finnes
vid Broänge i Mångbyåns strandbrink ej långt från landsvägsbron och en annan i ett grustag på Gärdeberget. I Krekånger
finnas två kolonier, den ena i Slompbergets sluttning mot landsvägen och den andra i åbrädden vid Västanbvn, i Hökmark likaledes två, den ena vid Djupbäcken och den andra, ganska stora,
i ett grustag vid landsvägen nära bönhuset. Även i Svarttjärn
finnes en koloni.
Tornsvalan, A p u s a p u s , r e n g e n s p i r(a), är jämförelsevis sällsynt. På ena gaveln av K. J. L u n d g r e n s mangårdsbyggnad finnas under takbrättet uppe vid rostet tvenne av
honom uppsatta vinkelställda trätrummor, den vänstra uppdelad
i två, den högra i tre kammare med var sin ingångsöppning. 1
dessa trummor, som ursprungligen voro avsedda för starar, ha
under flera år tornsvalor häckat jämte hussvalor. 1934 bodde
där till höger tre par tornsvalor och till vänster två par hussvalor. 1937 voro emellertid de förra borta och ha sedan icke
återvänt. Hos P. L—n har en gång en tornsvala häckat i holk.
Eljest äro häruppe trädhål de vanliga boplatserna. Det västerbottniska dialektnamnet skall syfta på fågelns vana att i regnväder samla sig i skaror över de större vattendragen eller havs-
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stränderna för att jaga insekter. Slutstavelsen i namnet är ljudhärmande och syftar på det skarpa skriket.
Nattskärran, C a p r i m u l g u s e u r o p a e u s , iakttogs av mig
och min broder somrarna 1883 och 1884. Under lugna och
stilla kvällar kunde vi från vårt rum i Prästgårdens d. v. flygelbyggnad åse, huru en nattskärra kom fram till den steniga gräsbacken framför gamla sockenmagasinen, gjorde sina utflykter
för att fånga nattinsekter och för varje gång åter slog sig ned
på något stenblock. Ibland visade sig två samtidigt, och vi antogo, att de hade bo i skogen därintill. Omkring 1883 hörde
rektor D. H ö g b o m en nattskärra spinna söder om Kyrksjön,
och någon gång på 1890-talet hörde löjtnant A. B e r g s t e d t
det karakteristiska lätet i Gammelbyn. Den 2—9 juni 1936 .påträffade K—ff 5 hanar på olika platser: i Gammelbyn, vid
Finnmoran, vid Nöppelsjön, nära Fjällboda och vid Önnesmark.
Honor sågos icke, de komma senare än hanarna. I slutet av
juni 1938 hittades en fjäder av nattskärra på N o r l u n d s
gård i Lappviken. 1939 torde ett par ha häckat i Avan, där såväl en hane som en hona ofta iakltogos av K—ff.
Härfågeln, U p u p a e p o p s , har en och annan gång förflugit sig till Lövånger. Ett av de första åren på 1870-talet visade
sig en sådan främling å kaplansgården Berget, där den slog sig
ned på gårdsplanen, väl synlig för de innevarande, såsom berättats av professor A. G. H ö g b o m, vilken var en av åskådarna. I slutet av samma årtionde sköts i Gärde ett exemplar
av jägmästare W i l h . G ö t h e , och omkring 1925 sågs en härfågel i Gammelbyn av fröken E m m a No r m a r k.
Blåkråkan, C o r a c i a s g a r r u l u s , uppträdde den varma
sommarn 1937 i Västerbotten. I första hälften av juni sågs ett
exemplar vid Umeå, och den 2/9 råkade i Avan P. L—n att avmisstag skjuta ett annat. Då han upptäckt, att bytet tillhörde
denna under hela året fridlysta art, anmälde han själv saken för
landsfiskalen och blev i vederbörlig ordning ådömd (lindriga)
böter. Fågeln, en ung hane, kom till Umeå läroverksmuseum.
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Blåkräka frän Avan. Umeå lärov. saml.
Foto: Bertil Ekholtz.
Vid besöket i Avan hade den en kamrat i sällskap, och man synes
här ha ett fall av s. k. ungfågelvandring. Fyndet är omnämnt i
Fauna och Flora h. 1, 1938.
Större hackspetten, D r y o b a t e s m a j o r , är den relativt
vanligaste bland de s. k. brokspettarna. K—ff iakttog våren
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1936 ett par och 4 enstaka individer samt hösten s. å. 7 individer
på olika platser, 1938 en enda. — Något sällsyntare är
Lilla hackspetten, D. m i n o r , för vilken särskilt den senare
tidens mera "rationella" skogsdrift med bortrödjande av de
murkna träden torde ha varit påfrestande. Med sin jämförelsevis svaga näbb förmår han icke hugga upp bohålor i friska stammar. K—ff fann våren 1936, förutom en ensam hane i Avan,
den 6,6 ett par med bo i en död björk n. o. om Bissjön. I Avan
iakttog jag en hona 22/7 1937, och 20/7 1938 såg K—ff en
gammal hane i Bissjön, 1939 fann han åter ett häckande par i
Bissjön, ett annat i Avan och ett tredje i Krekångersnoret.
Tretåiga hackspetten, P i c o i d e s t r i d a c t y l u s , är likaledes ganska sällsynt. K—ff iakttog våren 1936 en individ,
hösten s. å. två, 1938 en enda och 1939 likaså blott en. — Allmännast bland spettarna är
Spilkråkan, D r y o c o p u s m a r t i u s , s t ö n k r a k ( a ) . Ett
mindre vanligt dialektnamn är r e g n p r i p p ( a ) ; h a c k s p i k
( - s p i t j e n ) betecknar hackspett i allmänhet.
Göktytan, J y n x t o r q u i 11 a, s e s s p a r r(n), hör till de
fåglar, vilkas utbredning varit underskattad, och först från 1900talets början finnas litteraturuppgifter om hennes förekomst i
landskapet Västerbotten. Emellertid har hon länge funnits i
Lövånger, och dialektnamnet säges vara gammalt. Under professor A. G. H ö g b o m s barndom hade en gång göktytor bo
i en granstubbe vid Berget, och vid mitten av 1880-talet var
några somrar en av de holkar, som min broder hade utsatta vid
Prästgården, bebodd av göktytor. En försommar, då han undersökte den, knackade han först flere gånger på utan att något livstecken förnams; så lösgjorde han holken och lutade varligt på
den, varvid de helvita äggen, som vanligt lagda utan bale, till
ett antal av 8 å 10 kommo framrullande. Då tittade den ruvande honan fram och satt så en god stund stirrande på fridstöraren, innan hon flög bort. Holken sattes tillbaka på sin plats.
På 1890-talet hörde och såg jag göktytan på olika platser, bl. a.
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farms den häckande på Lövbacka. Våren 1908 hade man hos
korpral J a k o b F r i s k i Selet fått ett starpar i en holk, men
så kom i början av juni en göktyta, som körde ut stararna och
ställde till ett så fasligt oväsen, att man fann sig föranlåten att
skjuta henne. Sedan ville aldrig starar bo i den holken. Att
göktytan på detta sätt uppträder som fridstörare, är ingalunda
ovanligt, och syftet torde alltid vara att komma åt boplatsen.
Finnas där redan lagda ägg, avlägsnas dessa, och enligt norrmannen R. C o 1 1 e t t bär göktytan ut dem i svalget och lägger ned dem på marken. En gång fann han vid foten av ett boträd tre fullkomligt oskadade talgoxägg. Även själva boet utrives fullständigt, ty någon annan bale för sina ägg än möjligen
några löshackade träflisor vill göktytan icke ha.
Omkring 1915 häckade ett par göktytor vid Skogstorp, och
1937 var där åter en holk bebodd av ett par. I slutet av maj och
början av juni 1936 iakttog K—ff inte mindre än ett 40-tal flyttande individer på olika platser inom socknen, men sommarn
1938 observerade han blott en, vilken höll till i en lund i Kåsböle. 1939 åter fann han två häckande par i Avan, ett i Gammelbyn och ett i Daglösten.
Göken, C u c u 1 u s c a n o r u s , g ö u k ( g ö u t j e n ) , finnes
allmänt häckande inom hela området. K—ff iakttog honom
under sina strövtåg våren 1936 varje dag från 23/5, och efter 3/6,
då galandet började, hörde han honom på alla besökta lokaler
inom socknen.
Fjällugglan, N y c t e a n y c t e a , kallas liksom övriga ugglor, utom berguven och pärlugglan, helt enkelt k a 11 ö g e 1(1 a).
Den visar sig ej så sällan och mestadels tidigt om våren. I början av maj 1907 och ett par följande år iakttog min broder en
fjälluggla, som höll sig i närheten av Toresviken och Skuthalsen.
Änderna, som då voro komna och lågo och summo i de nybildade vakarna, skreko ängsligt, var gång hon flög däröver, men
något angrepp mot dem förmärktes icke. Vintern 1934 sköt
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P. L—n ett exemplar i Avan, och i Daglösten höll sig det året
en fjälluggla ovanligt länge. Den sågs från våren upprepade
gånger under försommarn, och ännu första dagarna av juli
fanns den kvar. Omkring 1930 sköt K a r l E r i k s s o n en fjälluggla i Hökmark, och hösten 1935 blev i Fällan en annan avfärdad av F r i t z H o l m g r e n .
Berguven, B u b o b u b o , har tidigare haft ett stamhåll i
Haratjäln i socknens nordvästra hörn. Även i Hökmarksberget
har den förr brukat häcka, och i Skravelbäcksbacken fångade i
slutet av mars 1878 den då blott 8-årige K a r l
Eriksson
en berguv. Denne hade där slagit en hare, av vilken han uppätit huvudet och bröstet, och med delar av återstoden agnade
K a r l en sax, som han med ett rep förankrade vid en gärdesgård. Uven återkom och fastnade med ena foten, varpå han
gick till väders med den tunga saxen men landade på andra sidan
gärdesgården. Där låg den översnöad, då den unge fångstmannen kom för att vittja sin sax. När han började dra i repet, blev
uven synlig och hötte med den fria foten så vilt mot sin vedersakare, att denne blev förskräckt och sprang efter hjälp att få
uven avlivad. I den trakten fångade också den kände storjägaren G. A. S u n d q v i s t samma år och på liknande sätt en
berguv. Haren, som denne förgripit sig på, hade fastnat i en av
S. utsatt snara. Även en tredje berguv fångades det året; den
togs i Broänge av soldaten J. P. G r a b b e . I Hökmarksberget
hörde K. E r i k s s o n ännu omkring 1910 berguven skrika.
Hornugglan, A s i o o t u s, har alltid varit sällsynt. För
flera år sedan hittades i Selet ett bo, varur en unge blev tagen;
den bars tillbaka, men någon dag senare fann man den död under boet. K—ff såg 28/5 1936 norr om Krekångersnoret en
hane, som troligen häckade på platsen. Den 14/10 1937 sköts en
hornuggla på Storön. 1939 konstaterade K—ff häckning i
Krekångersnoret, där han 4/7 såg ungar och 14/7 såväl dessa
som en gammal fågel.
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Jordugglan, A. l l a m m e u s , är betydligt allmännare än den
förra. Ett par visade sig sommarn 1935 upprepade gånger vid
Toresviken och hade utan tvivel sitt bo i Selet, varifrån man om
kvällarna kunde höra fågelns stämma. K—ff iakttog under
sista dagarna av maj och första veckan av juni 1936 på olika
platser inte mindre än 9 par och 6 enstaka individer, av vilka de
allra flesta utan tvivel voro stadda på genomflyttning. Ett par,
som han 4/6 observerat på Småskär, fann jag 17/6 vara försvunnet. I andra hälften av september s. å. iakttog han 3 höstflyttande individer. I närheten av vår bostad i Lappviken sommarn
1938 sågs ofta ett par jordugglor, som otvivelaktigt hade bo i
grannskapet. På kvällen 2 7 hördes där den ena, som tagit plats
på ett ladutak, med sitt kväkande läte varna ungarna. Den 4/7
såg K—f f en jorduggla mellan Kåsböle och Uttersjön, och 1939
fann han ett häckande par på Långängarna och ett annat innanför Krekångersfjärden.
Pärlugglan, A e g o 1 i u s t e n g m a l m i ,
herabuv(en),
är den allmännaste bland ugglorna. Hon har bl. a. häckat i
holkar, som min broder haft utsatta vid "Lundströmsgärdan"
nära Kyrksjön. Efter parningstidens slut, då hanen upphört att
"poa", är den i allmänhet svår att iakttaga, och K—ff såg
våren 1936 blott två individer, men fjädrar och andra lämningar
fann han flerstädes i socknen. Hösten s. å. hörde han 7/10 efter
mörkningen en pärlugglas skrik.
Sparvugglan, G l a u c i d i u m p a s s e r i n u m , är sällsyntare än den förra. Hösten 1894 sköt jag vid Prästgården ett ex.
Vid återkomst från julottan 1909 såg min broder vid Skogstorp
en sparvuggla, som mitt framför hans ögon tog en talgoxe. På
denna plats hittades 1935 i en liten holk rester av 7 åkersorkar
och en trädkrypare, vilka utan tvivel för kommande behov samlats av någon sparvuggla. Till det förråd av 4 döda trastar,
som hösten 1937 hittades på Skogstorp vid rengöring av en holk,
torde väl däremot en pärluggla ha varit rätter ägare. Den 10/9
1936 iakttog K—ff en sparvuggla i skogen norr om Gladaviken.
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Hökuggla frän Lövånger. Umeå lärov. saml.
Foto: Bertil Ekholtz.
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Hökugglan, S u r n i a u l u l a , har avtagit mycket och är nu
ganska sällsynt, men vid Skogstorp brukade hon förr gärna hållas om vintrarne. I de före Ålderdomshemmets tillkomst söder
om gården befintliga täta granarna slogo skator gärna till för
natten, och detta gjorde området till ett gott jaktrevir för hökugglan, varifrån man då och då efter mörkningen kunde höra
jämmerskriet från någon skata, som av ugglan tagits på nattkvisten. En kväll i slutet av april sköt min broder en i en grantopp sittande skata. Hon föll från gren till gren, men innan hon
nått marken, var en hökuggla framme och tog henne.
Även
ugglan, en gammal hane, sköts och finnes nu i Umeå läroverksmuseum. I Selet sköt jag hösten 1895 en hökuggla, och en annan fälldes i Avan hösten 1933. K—ff hittade 28/5 1936 sydost om Västanbyn i trädkronorna spridda bröstfjädrar av denna
uggla, en företeelse, som lär vara typisk för häckplats; ingen av
fåglarna kunde dock upptäckas. Den 1/10 iakttog han en ensam
individ nära Valberget.
Lappugglan, S t r i x n e b u l ö s a l a p p o n i c a , är bland
de ugglor, som överhuvud förekomma, den sällsyntaste. Ett
exemplar sköts på Prästskogen nyåret 1934 av P. L—n och ett annat i Önnesmark 15/12 1935.
Slagugglan, S. u r a 1 e n s i s, var förr ganska vanlig och kunde ej sällan ses uppspikad över stallportar o. d. Numera synes
den vara mycket sällsynt, och K—f f fann den icke.
Pilgrimsfalken, F a l c o p e r e g r i n u s , brukade förr häcka
omväxlande på Klippskateudden och på Tulterberget. Ur ett bo
på detta togos en gång under 1880-talets senare hälft av de båda
yngsta bröderna H u s s två ungar, som någon tid uppföddes
på Udden, där jag hade tillfälle att se dem. Vid Tulterberget
fångades omkr. 1909 en gammal hane, som förvärvades av min
broder och sedermera av honom skänktes till Umeå läroverk. På
Klippskateudden fann jag omkr. 1912 ett bo med ungar. På
Avanäsudden häckade länge pilgrimsfalkar, sista gången 1933.

1TO

Pilgrimsfalkunge pä Holmboberget.
Foto: Bror Lindahl.

Den 19/8 1936 meddelade mig R o b e r t L i n d a h l i Böle,
att några för honom okända rovfåglar (enligt beskrivning tydligen pilgrimsfalkar), vilka tycktes utgöra en familj, en tid hållit
sig vid Holmboberget. Vid en exkursion, som företogs till trakten, kunde emellertid inga falkar upptäckas. Men 15/6 1937
gjorde jag tillsammans med L i n d a h l och hans bror B i rg e r ett nytt besök på platsen, varvid den senare hittade ett pilgrimsfalkbo med tre stora dunungar; även de båda föräldrarna
sågos hela tiden. Vid boet funnos fjädrar av kråka och skata
samt en vinge av storspov. Senare fotograferades ungarna av
en tredje broder. K—ff såg i slutet av maj 1936 en yngre fågel
i Avan, 18/9 s. å. en annan vid Gärdefjärden och 6/10 en över
Ava-gårdarna flygande gammal hane. Den 14/7 1938 konstaterade han förekomsten av ett par gamla pilgrimsfalkar vid Holmboberget, där de med all sannolikhet — fortfarande — hade bo.
Även 1939 uppges paret ha häckat där.
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Pilgrimsfalk från Holmboberget. Umeå lärov. saml.
Foto: Bertil Ekholtz.
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Jaktfalken, F. r u s t i c o 1 u s, är ett par gånger anträffad i
Lövånger. Omkring 1905 fångades i Böle en gammal hona,
vilken handlanden C a r l B ä c k m a n förvärvade och lät uppstoppa. Den 21/11 1936 sköt P. L—n i Avan cn ung hona av
ovanlig storlek, vilken han själv monterat, och som nu finnes på
Udden.
Stenfalken, F. c o l u m b a r i u s
regulus,
är tämligen
sällsynt, och något bo är veterligen icke funnet. Mest har jag
sett honom om hösten. K—ff fann våren 1936 ett flyttande par
vid Avanäsudden, en gammal hane vid Vebomarksträsket och en
annan i Gammelbyn. I september s. å. såg han vid olika tillfällen tre ungfåglar. 1938 iakttog han 9/7 i trakten av Krekångersnoret en familj, varvid de gamla fåglarna kretsade runt
om honom, samt dessutom ensamma fåglar på tre platser. 1939
häckade enligt d. s. stenfalkar i Krekånger och Bissjön.
Aftonfalken, F. v e s p e r t i n u s , har en ostlig utbredning. I
Finland har den häckat några gånger, och i Sverige är den åtskilliga gånger anträffad, särskilt i Upland, utan att dock häckning kunnat konstateras. I maj 1915 uppehöll sig ett par i Lövvattnet, där man iakttog, huru de enligt artens sed fångade insekter. Någon hittade då på att gillra upp ett slagjärn med en
skalbagge som agn. Anslaget lyckades, och den ena av fåglarna
blev fast med järnets skalmar slagna om stjärtroten. Den togs,
tillsynes välbehållen, ur detta och överlämnades till folkskollärare E. B j ö r k . Hos honom bjöds den på trollsländelarver
o. d., som den till en början åt; ratade däremot småfågel. Emellertid slutade den snart att äta och dog inom en vecka, uppenbarligen av skador, som den erhållit vid fångsten. Exemplaret,
en gammal hane, blev uppstoppat och kom senare till Göteborgs
naturhistoriska museum.
Tornfalken, F. t i n n u n c u l u s , f l a d d e r s p ä n n i n g ( e n ) ,
är ännu tämligen allmän om ock märkbart mindre talrik än för
några årtionden sedan. En i Selet omkr. 1908 skjuten ung hane
i o m genom min broder till Umeå läroverksmuseum. En gång
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Aftonfalk från Lövvattnet.
Göteborgs museum.

häckade i Gammelbyn ett par i en större holk, men oftare tas
gamla kråkbon i användning för ändamålet. I Böle hade 1934
två par inrättat sig på det sättet. I Avan blev tyvärr samma vår
en tornfalk skjuten vid boet och detta förstört, och följande år
sköts även i Fällan ett exemplar av denna under häckningstiden
fridlysta fågel. K—ff iakttog våren 1936 tre ensamma individer
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Tornfalk frän Seiet. Umeå lärov. saml.
Foto: Bertil Ekholtz.

och 9/6 ett tillsynes häckande par mellan Önnesmark och Uttersjöbäcken, i sept. s. å. två ungfåglar samt 1939 ett häckande par
i Fällan.
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Kungsörnen, A q u i l a c h r y s a é t o s har någon gång avlagt
besök i Lövånger. I Mårtensboda blev i februari 1919 en katt
gripen av en kungsörn; den släpptes visserligen men dog sedan
.av skadorna.
På Bjuröklubb var en dag i slutet av oktober 1922 lotsen
J o h n L u n d g r e n ute på jakt med sin hund, en norrlandsspets, då denne mitt under ett drev blev anfallen och dödad av
en kungsörn. L—n, som befann sig i närheten, skadsköt örnen,
varpå denne gick till anfall mot jägaren, som då avlossade ett
dödande närskott. Denna örn var, som det sedan visade sig, en
2- å 3-årig hona. Under det detta drama utspelades, satt hennes kamrat, en ung hane, lugnt i en grantopp, beskådande händelseförloppet. Även han fick bita i gräset. Båda örnarna förvärvades sedan av jägmästare C o n r a d B e l i n g i Skellefteå,
som för egen räkning lät uppstoppa honan, medan hanen såldes
till K o 11 h o f f s naturaliemagasin i Upsala.
En dag i första veckan av juni 1933 fick P. L—n vid vägen
till Nyhamn i Avan syn på en örn, som tagit plats på en torvhög.
Han blev stående i skogsbrynet c:a 70 m. därifrån, till hälften
dold av en mindre gran, och kunde i lugn och ro under c:a 10 minuter beskåda den. Så märkte den något misstänkt och kom flygande tätt över åskådaren. Ett par dagar senare blev örnen av
L—n:s fader sedd helt nära samma plats och nu med en tjäderhöna i klorna. Även denna örn var troligen en kungsörn.
Större skrikörnen, A. c 1 a n g a, var det däremot med all sannolikhet, som hela sommarn 1937 höll sig i Avan, varom jag i'
Fauna och Flora, h. 1, 1938, lämnat ett meddelande, som här i
huvudsak återges.
Den 16 6 kom P. L—n cyklande från Avan, då han i Storraningsbergets sluttning mot byvägen, fick se en örnliknande
rovfågel flyga upp. Den styrde ned mot vägen och följde så
denna, som här bildar en utförsbacke. I den fick cyklisten skarp
fart och kunde på c:a 10 m:s håll följa efter örnen. Denne var
jämförelsevis liten och helt mörkbrun till färgen.
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Den 11/8 på f. m. kretsade två liknande fåglar på måttlig höjd
över min d. v. bostad i Avan, och jag kunde därifrån genom kikaren ganska noga studera dem. De tedde sig föga större än
vråkar, men vingarnes form och ställning var örnliknande och
färgen mycket mörkt brun. De läto även höra sin stämma.
Den 24 8 på f. m. såg L—n åter en av örnarna och på e. m.
båda. De sutto då i var sin grantopp i skogsbrynet ej långt
från hans gård. Beväpnad med kikare smög han sig bakom en
lada och kunde därifrån på c:a 150 m:s håll noga beskåda dem,
varvid han särskilt lade märke till näbbens utpräglade örnform.
Sedan visade sig örnparet vid gården tre dagar å rad (26—28)
vid 6- eller 7-tiden på morgnarna. En av dem syntes 4 9 ute
vid Ledskär, styrande kurs mot fastlandet, och slutligen flög en
över L—n:s gård den 12/11. Härtill kan läggas, att pastor
O s k a r L—n i slutet av november 1936 såg och hörde en
liknande fågel, som flög över Avafjärden, och att 1937 åtm. en
av örnarna sågs ett par gånger redan i första hälften av juni av
K. J. L - n .
Att med bestämdhet uttala sig om dessa örnars art är svårt,
men närmast måste, såsom ovan antagits, den större skrikörnen
komma ifråga. Denna örnart, som hör hemma i östra Europa
och i Asien bortåt Kinas och Indiens gränser, har i vårt land anträffats vid pass 15 gånger. I Finland är den vida mer hemmastadd och har där häckat åtminstone 5 gånger, dels vid Björneborg, dels i trakten av Vasa, bl. a. i Replot ute vid Kvarken.
Huruvida örnparet i Avan häckat, är ock ett spörsmål, och
osannolikt synes icke detta, men i så fall har boet blivit plundrat.
P. L—n tror, att så skett, och menar, att fåglarnas uppträdande
mycket påminde om t. ex. kråkors sätt att bete sig, sedan deras
ägg bortrövats. K—ff, som i naturen studerat åtskilliga örnarter, säger sig endast på häckplatserna hört dem skrika.
Ryska vråken, B u t e o i n t e r m e d s u s ,
k å r n m a t a h ö j k(e n), har på sista tiden visats vara identisk med
Steppvråken, B. v u 1 p i n u s, vilket senare namn är det, som
12

ITT

med rätta tillkommer arten. Den förekommer ännu rätt allmänt.
K—ff fann våren 1936, utom ett par ensamma individer, två
häckande par, det ena mellan Molnberget och Sandviken, det
andra öster om Svarttjärn, och iakttog dessutom i Vebomark ett
över skogen väster om Svedjan kretsande par. I Krekånger såg
jag 30/7 s. å. en unge. 1938 fann K—if ett häckande par öster
om Avafjärden och ett annat i skogen öster om Blackesjön.
Dessutom såg han ensamma individer i Lappviken, i Önnesmark,
vid Bissjön, vid Stavvattnet samt slutligen i Svarttjärn två st.
I slutet av juni dödades vid Lövvattnet av obekant person en
hona med 4 ungar. 1939 iakttog K—ff 5 par på olika platser,
nämligen mellan Högfjärden och Kallviken, väster om Krekånger,
på storskogen väster om Bissjön, i trakten av Korängesjön samt
väster om Vebomark.
Fjällvråken, B. 1 a g o p u s, förekommer i regel endast vid
flyttningarna, men under vartdera av två olika år på 1890-talet
såg jag mitt på sommarn vid Toresviken en fjällvråk. Att någon
häckning förekommit, är emellertid icke antagligt. Fjällvråken
är, utom på den ljusa färgen, under flykten mycket lätt att underifrån igenkänna på den stora fyrkantiga mörka fläcken i
vingleden. K—f f observerade våren 1936 två individer och
under höststräcket s. å., vilket han betecknat som ytterligt litet,
inalles 25.
Blå kärrhöken, C i r c u s c y a n e u s , har under årens lopp
då och då visat sig, bl. a. vid Gärdefjärden, där jag sommarn
1933 vid olika tillfällen iakttog en hane och en hona, som otvivelaktigt voro ett häckande par. Våren 1929 såg P. L—n vid
Avan en gammal hane, som tog en gulsparv. K—f f iakttog
30/5 1936 en gammal hane vid Vebomarksträsket och 7/6 en annan på myren mellan Morfäbodarna och Egertjärn, vidare 16/9
en ungfågel nära fäbodarna n. o. om Korängesjön samt 30/9 en
annan vid Rudtjärn i Avan. Den 6 9 1937 anträffades även en
ungfågel i Fällan. I Hökmark häckade blå kärrhöken från mitten
av 1920-talet regelbundet under c:a 10 år. Där iakttog K—ff
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en hane 3/7 1939 och 17/7 troligen samma fågel flygande över
Vebomarkstråsket. En ungfågel (från fjolåret) iakttog han över
Långängarna den 17/6 s. å.
Stepphöken, C. m a c r o u r u s, är en främling, som blott
tillfälligtvis anträffats i vårt land. Den 4/7 1939 iakttog K—ff
en över ängarna i Krekånger flygande kärrhök, som föreföll
honom tillhöra denna art, ehuru avståndet var för stort för en
säker bestämning. Den 14/7 återsåg han fågeln innanför Krekångersfjärden och nu på nära håll. Den visade sig två gånger,
senare gången på mindre än 10 m:s håll, och avslöjade sig då
som en gammal hona av stepphöken. K—f f räknar med möjligheten av häckning, ehuru icke vid den nämnda fjärden.
Nordiska
duvhöken, A s t u r g e n t i l i s
buteoides,
h ö n s s p ä n n i n g(e n), h ö n s h ö j k(e n) har liksom övriga
rovfåglar blivit allt sällsyntare. I slutet av nov. 1934 sköt P.
L—n en gammal hona i Avan. Den 7/6 1936 hörde K—ff en
individ skrika i skogen norr om Fjällboda, tydligen häckande,
enär fågeln eljest sällan eller aldrig låter höra sin stämma vid
denna tid, och 10/6 erhöll han en gammal hane i typisk dräkt,
som fångats nära Ava by. Under hösten s. å. iakttog han här
och var unga individer, sannolikt ofta en och samma. — Av
Sparvhöken, A c c i p i t e r n i s u s , s p a r r s p ä n n i n g(en),
iakttog K—ff 25/5 1936 ett par i Krekånger och 26 5 ett annat
på Prästskogen, där det hämtade sitt livsuppehälle ur en stor
koloni av björktrastar; kort därefter såg han en gammal hane
vid Vebomark och en annan vid Bissjön. Den 13/10 sköt han
en gammal och en ung hona, förutom att han iakttog några få
unga fåglar. Den 14/7 1938 fann han ett par norr om Bredberget, och vid ung. samma tid visade sig en gammal hona i
Lappviken och en gammal hane vid Bissjön.
Från 1939 har
K—ff icke antecknat vare sig duvhöken eller sparvhöken.
Havsörnen, H a l i a é t u s a 1 b i c i 11 a, brukade enligt löjtnant A. A n d e r s s o n (f. 1865) under hans barndom vara synlig i Krekånger, och vid 3 å 4 års ålder blev han av föräldrarna
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varnad för att vistas ute, då örnarna visade sig. Sina sista minnen av dem har han från tiden 1872—1873; senare sågos de icke.
Han håller före, att paret häckade i den bergiga och oländiga
trakten söder om Broträsk, ty åt det hållet styrde de färden från
havet.
Under sina år i Lövånger (1906—1915) såg folkskollärare E.
B j ö r k flera gånger vårtiden en havsörn komma från havet
längs Avafjärden, fortsättande över Gärdefjärden åt Mångbyhållet. I de tidiga vakarna i Skuthalsen brukade då änder vara
samlade. Örnen åtföljdes av en pilgrimsfalk, som uppenbarligen fikade efter de vid örnens ankomst uppflygande änderna. I
motsats till denne tar nämligen falken aldrig ett byte på vattnet
utan endast i flykten. Till någon jakt blev dock B. icke vittne.
I trakten av Bjuröklubb synas ibland havsörnar, ätande på
själkadaver, och våren 1937 sågs på den ännu isbelagda Bjuröfjärden en havsörn sittande på en död hund. Vid Avaströmmen
brukade förr mest varje vår någon havsörn vara synlig; så t. ex.
höll sig där en 5—15 maj 1934. Sedan fisken efter Gärdefjärdens
sista beklagliga sänkning tagit slut, har platsen icke varit lockande för örnarna, men vid St. Gladaviken såg P. L—n 19/11 1939
en gammal havsörn, som på mycket nära håll kretsade över hans
hund men sedan försvann söderut.
I Västerbottens läns jaktvårdsförenings årsbok 1927, sid. 149,
läses, att havsörnar den sommarn varit synliga i Krekångers skärgård, och att ett par häckat i trakten av Bjuröklubb. Vidare berättas där, hurusom ett par personer från Daglösten 17/8 s. å. i
skogen hittat en på marken liggande havsörnunge, som tagits
hem till byn men senare i kosthållets intresse fått bilskjuts till
Udden, där den omhändertagits av postexpeditör G. H u s s
och inhysts i en bur på gården. Där hade den omhuldats på
bästa sätt men på tredje dagen efter ett förmodat besök av modern visat sig påfallande orolig. Utsläppt ur buren hade den,
redan flygfärdig, ett par dagar hållit sig i gårdens närhet och
t. o. m. setts fiska i Avafjärden men sedan försvunnit.
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I en artikel i samma årsbok 1928, sid. 40, "Havsörnarna vid Västerbottenskusten", vilken huvudsakligen handlar om Nordmalings-örnarna, har jag även omnämnt en expedition, som 31/7
s. å. företogs till det rovfågelbo vid Korängesjön, i vars närhet
den ifrågavarande ungen hittats. Expeditionen har i årsboken,
sid. 116, utförligt skildrats av signaturen " S n i k t a " , som bl. a.
berättat, hurusom den medföljande kameramannen av den ovan
boplatsen kretsande örnen lyckats fånga en bild. Med denna
illustrerade sedermera årsbokens redaktion såväl min som "S n i kt a s" artikel. Emellertid visar tyvärr en närmare granskning
av den minimala och ganska otydliga bilden, att den i själva
verket icke föreställer en örn utan en fiskgjuse, och att sålunda
ett misstag ägt rum. Ett par under boträdet hittade fjädrar,
som fingo bli motiv för en prydlig slutvignett till min artikel,
blevo icke bevarade, men bilden visar, att de icke varit äkta havsörnfjädrar utan säkerligen tillhört en fiskgjuse.
Boträdet vid Korängesjön blev emellertid fridlyst och fridlysningstavla uppsatt. Därav ditlockades en mängd folk, som oroade fåglarna. Ännu ett år bodde de kvar, men sedan avflyttade
de och redde sig ett nytt bo i en större fura på E. E r i k s s o n s
skifte i Daglösten. Där häckade de ett par år, men då jag 4/7
1934 fick tillfälle att besöka platsen, var boet övergivet. Ingen
hade direkt ofredat fåglarna, men bärplockare troddes ha ofrivilligt skrämt bort dem. Boet hade vid mitt besök redan hunnit så
förfalla, att dagern lyste rakt därigenom, vilket, jämte dimenmensionerna m. m., tyder på att örnar icke varit byggmästarne.
Boplatsen vid Korängesjön besökte jag i sällskap med K—ff
16/7 1938, varvid det officiella örnboet visade sig vara ett fiskgjusbo av måttligt format, något mindre än det nyssnämnda boet
i Daglösten. Vid vår ankomst lyfte därur en fiskgjuse, som emellertid säkerligen endast var en tillfällig besökare; att det då var
obebott, utvisade den fullständiga frånvaron av måltidsrester
och exkrementer på platsen.
Att örnar ej varit alldeles främmande för denna trakt, framgår
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emellertid av ett fynd, som gjorts där. Ungefär 1 km. från Korängesjön och vid dess utloppsbäck fann B o B j e r n e r 1931
eller 1932 en vingpenna av havsörn, vilken f. n. finnes i min ägo,
och som obestridligt är äkta. Slutligen kan tilläggas, att jag 19/7
1935 från Vånören genom kikare kunde iakttaga en inåt fastlandet i riktning mot Daglösten flygande havsörn, som genom
sin bländvita stjärt dokumenterade sig såsom en gammal fågel.
I min ovannämnda artikel återgav jag en uppgift, att två bebodda havsörnbon hösten 1928 blivit funna i trakten av Bjurön,
dock med den uttryckliga reservation, att uppgiften ännu icke
kunnat kontrolleras. Denna försiktighet visade sig välbetänkt,
ty även dessa bon avslöjade sig senare som fiskgjusbon. Vad
slutligen det förut omnämnda vid Bjuröklubb 1927 häckande
örnparet beträffar, bör säkerligen även detta såsom sådant avföras ur räkningen. Och f. n. lära i alla händelser inga örnar
bygga och bo inom Lövånger.
Bivråken, P e r n i s a p i v o r u s , kallas liksom steppvråken
k å r n m a t a h ö j k , vilket namn syftar därpå, att de utflugna
ungarna låta höra och se sig vid den tid, då kornet "matar".
K. J. L u n d g r e n har skjutit bivråkungar, som haft tarserna
starkt svullna — av getingstyng, tror han, som de erhållit vid
plundring av getingbon. K—ff såg våren 1936, utom tvenne
norrut sträckande individer, ett par, som antogs häcka i trakten
norr om Fjällboda. I juli 1938 iakttog han 3 individer på olika
platser, och 1939 fann han ett häckande par vid Bredberget.
Fiskgjusen, P a n d i o n h a l i a é t u s , kallas f i s k s p ä nn i n g eller vanligare f i s k ö r n , ett namn, som torde ha gynnat de många förväxlingarna med havsörnen. Att den på senare
tid avtagit, torde delvis bero på fiskbeståndens ödeläggande genom de naturförstörande sjösänkningarna. Ännu häckar den
emellertid flerstädes, såsom redan av det föregående framgått.
K—ff fann 9/6 1936 ett häckande par mellan Korängesjön och
Flyttsjön, och 20/6 s. å. funno mina båda söner ett annat på Stormyran i Vebomark, varest även K—ff 18/7 1938 konstaterade
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förekomsten av fiskgjusar. 1937 fanns enl. G. B ä c k s t r ö m
ett bo på Mångbyns utmärker 1 km. väster om Stavvattstjärn,
och ett bo i samma trakt, som 1939 var bebott, torde vara identiskt med det förra. Fiskgjusboet bygges i de flesta fall i toppen
av någon större fura, men för länge sedan säges ett bo ha funnits
på en klippa i St. Lövvattnet.
Svarta storken, C i c o n i a n i g r a , har en gång anträffats i
Lövånger. Ett år i början av 1890-talet sköts i slutet av maj ett
exemplar i Avan av E. Av a n d e r. — I början av augusti
1897 (troligen) sköts där vid Idtjärn av J a n n e L u n d g r e n
en
Grå häger, A r d e a c i n e r e a . En sådan uppträdde i Avan
även hösten 1925. Den sågs flere gånger, dels nere på havsstranden, dels uppflugen i någon tvär och trubbig talltopp. Till
slut blev den påskjuten med kulgevär och föll sårad ned bland
klipporna på Avanäsudden. Oaktat flitigt sökande kunde den
icke då återfinnas, men hösten därpå hittade P. L—n resterna,
som han tillsände mig. Våren 1936 iakttog K—ff vid tre tillfällen, 25/5, 29/5 och 2/6, en ettårig fågel. Spår av densamma såg han nästan dagligen på sandfält och myrar. Den 12/9
s. å. iakttog han en ungfågel vid Gärdefjärden.
Sångsvanen, C y g n u s c y g n u s , visar sig någon gång vid
flyttningarna. I mitten av oktober 1924 höll sig en liten flock
på Gärdefjärden, och så sent som tredjedag jul 1937 sågs i Hökmark ett par svanar på låg höjd sträcka mot söder.
Grågåsen, A n s e r a n s e r , h a v g å s(en) eller v i t g å s ( e n )
(plur. - g å s e r ) fanns ännu vid 1800-talets mitt häckande på
skär utanför Krekånger och Avan. Någon gång på 1840-talet
hemtogo lagman A. M. K j e l l e r s t e d t s söner en kull ägg,
som sedan utkläcktes av en höna. På skäret Utingen i Bjuröfjärden blev en kull funnen omkring 1890, och på Storön häckade grågäss ännu på 1920-talet. De brukade, enl. K o n r a d
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Ö h m a n , anlända omkring 1/5, och äggen, som vanligen voro
5, lades omkr. 18/5 på någon avsides liggande holme. I slutet
av september och början av oktober företogs höstflyttningen.
På sista tiden ha enstaka fåglar iakttagits men inga kullar.
Fjällgåsen, A. e r y t h r o p u s , kallas k n e k a g å s efter
lätet eller s m å g å s ; l a p p g å s är ock ett västerbottniskt
namn. Den förekommer vid flyttningarna, och på 1890-talet
skötos flera exemplar i Avan. Där iakttog P. L—n 28/9 1936
en flock på 36 individer, som i sydlig riktning sträckte över Avafjärden, och de båda närmast följande dagarna såg K—f f ett
par flockar på 7 resp. 6 individer, sträckande över Krekånger
och Avan.
Sädgåsen, A. f a b a l i s , s e s g å s(en), g r å g å s (en), förekommer likaledes i större eller mindre skaror vid flyttningarna,
varvid Idtjärnens och St. Gladavikens stränder äro vanliga rastställen. Den förnämsta viloplatsen i trakten är dock Skötgrundet utanför Burvik. K—ff såg 30/9 1936 två flockar på omkr.
30, resp. 20 individer och 10/10 en på 7, vilka samtliga sträckte
över Gladaviken i sydlig riktning. Enl. P. L—n m. fl. var sträcket denna höst sällsynt obetydligt.
Gräsanden, A n a s p l a t y r h y n c h a ,
kallad s t o r a n n eller b r ä k a n n , och

g r ä s a n n(a), även

Krickan, A. c r e c c a , k r i c k ( a ) , äro båda mycket allmänna
och särskilt talrika i Vebomarksträsket, där K—f f våren 1936 uppskattade antalet hanar av den förra arten till mer än 100. — Av
Ärtan, A. q u e r q u e d u l a , påträffade K—ff 27/5 1936 å
Avafjärden vid Grunnan ett par, som fanns där även 2/6, samt
1/6 ett annat i Vebomarksträsket. Vid Grunnan såg han 2/7 1939
en hona med små ungar.
Bläsanden, A. p e n e l o p e , v r i a n n ( a ) , v i g g a är allmän.
Stjärtanden, A. a c u t a , s p i k a n n(a), är icke heller sällsynt.
En hona med 3 ungar såg jag 1/8 1935 i Muntertjärn i Bjurön
och 9/8 1937 en annan med 8 ungar i Munkviken i Avan. Även
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vid Pålholmstjärnarna i Krekånger brukar stjärtanden häcka r
och 22/6 1937 kunde jag konstatera dess förekomst där (i Rudtjärn). K—f f fann, förutom några hanar på olika ställen, 7 6
1936 väster om Hedfäbodarna ett bo med 9 ägg, från vilket honan lyfte, samt 18/7 1938 en häckande hona vid Vebomarksträsket. — Betydligt sällsyntare är
Skedanden, S p a t u l a c l y p e a t a .
Vid Hamptjärn i Uttersjön såg jag 24/7 1935 en hane. K—ff iakttog 7/6 1936 i Önnesmarkträsket en annan, vars hona han med säkerhet antog
ruva, och 18/7 1938 i Vebomarksträsket såväl en ruggande hane
som en hona med ungar.
Brunanden, A y t h y a f e r i n a , har förr stundom häckat vid
Pålholmstjärnarna. K—ff iakttog 30/5 två par å Vebomarksträsket, stadda på flyttning.
Viggen, A. f u 1 i g u 1 a, m y r s v ä r t ( a ) är tämligen allmän.
Den brukar häcka bl. a. vid Pålholmstjärnarna, Vebomarksträsket och Vallsträsket. Även har man funnit kullar i Bäckmyrtjärn och angränsande småtjärnar vid rågången mellan Selets
och Krekångers skogsmarker. Den 22/6 1935 såg jag 15 hanar
på Gärdefjärden. K—ff anträffade 25/5 1936 i Grisseltjärn en
ensam hane, vars hona med säkerhet ruvade, ehuru boet icke
kunde upptäckas. Den 30/5 iakttog han ett par å Vebomarksträsket, 4/6 ett annat vid Storön och slutligen 6 6 en ensam hane
i en tjärn öster om Finnmoran. 1938 såg han 4/7 ett par i en
liten tjärn strax intill Kåsböleträsket och 6/7 vid Storön en flock
unga viggar på c:a 40 st.
Berganden eller Vitbuken, A. m a r i 1 a, förekommer vid flyttningarna och påstås med bestämdhet ha förr häckat vid tjärnarna
på Pålholmen. Vid Rudtjärn var en gång i mitten av 1870-talet
K. J. L u n d g r e n på andjakt tillsammans med jägmästaren S.
E. T i g e r h ie 1 m, en faunistiskt intresserad och kunnig man,
varvid en där påträffad kull andungar av honom förklarades
vara vitbukar. Den 24/5 1936 iakttog K—ff ett par utanför
Avanäsudden och följande dag sannolikt detsamma utanför

185

Utingen. Under en motorbåtsfärd vid Storön, som jag tillsammans med honom företog 6/7 1938, sågo vi där en hane och en
hona, båda gamla fåglar.
Knipan, B u c e p h a l a c l a n g u l a , k n i p(a) häckar fortfarande tämligen allmänt. På Storön brukar man (enl. K o n r.
Ö h m a n) sätta ut holkar, bestående av ett meterlångt, avsågat
stycke av ett ihåligt träd, i båda ändarna förspikat med brädlappar och med ingångshålet på mitten. Holkarna uppsättas, senast 10 maj, i större granar ute på skären, helst vid platser, där
vakar tidigt uppstå. Enl. J. Ö h m a n ha knipor förr brukat
häcka vid den å, som förbinder L. Lövvattnet med Missjön. Där
stod för åtskilliga år sedan en ihålig tall med lagom ingångsöppning för knipan, men sedan tallen vid en skogsavverkning
blivit fälld, ha inga knipkullar blivit sedda vid de nämnda sjöarna (och ej heller vid St. Lövvattnet). Vid Vallsträsket, Vebomarksträsket och Pålholmstjärnarna häcka däremot ännu knipor.
K—ff fann 24/5 1936 två par å Avafjärden och 25/5 ett vid
Pålholmen samt såg dessutom några hanar på olika ställen.
Hösten s. å. iakttog han flerstädes mindre flockar, mest av yngre
individer. Den 6/7 1938 fann han 2 ä 3 små flockar i Bäckfjärden och 11/7 "i norra sjön" på Bjuröklubb hane och hona jämte
7 ungar.
Alfågeln, C l a n g u l a h y e m a l i s , a l l(a), plur. a l l é n ,
förekommer sparsamt vid flyttningarna. K—ff såg 4/6 1936 ett
par, hane och hona, flyga in mot land vid Långören.
Svärtan, M e l a n i t t a f u s c a , s v ä r t ( a ) , häckar mycket allmänt vid havet och på sista tiden även vid Avafjärden, där sommarn 1937 tre kullar funnos. Vattnets genomskinlighet och likhet med havsvatten efter Gärdefjärdens sista sänkning förmodas
ha gjort sjön tilltalande för svärtorna. Enligt K—,ff häckade
1939 åtskilliga par vid denna sjö.
Sjöorren, M. n i g r a , b 1 i s t e r s v ä r t(a), b l å s v ä r t ( a ) ,
brukar vara synlig vid vårflyttningen och uppges en gång ha
häckat vid en tjärn å Stensmyran i Avan (J—e L u n d g r e n ) .
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Ejdern, S o m a t e r i a m o l l i s s i m a , å(a), plur. å e n, har
avtagit oerhört och är nu mycket sällsynt. Orsaken är hejdlös
boplundring. För flera år sedan slog sig t. ex. en fiskare ned
på Ledskär och bodde där en sommar, varunder han fullständigt
gjorde slut på ejdern. Med förnöjelse hade han berättat, hurusom där under första tiden varit så gott om ejderbon, att han
kunnat koka ägg mest varje dag. Nästan ingen ej der finnes numera, förklarade man på Bjuröklubb, och K—f f har icke antecknat ejdern såsom iakttagen vare sig 1936 eller 1938. Men
18/7 1937 sågo verkligen min måg och min dotter, som båda
äro zoologer, i St. Gladaviken 3 små kullar på inalles 9 ungar,
och 1939 fanns där enl. K—ff en hona med ungar. Tre icke
häckande honor såg han upprepade gånger i Gladaviken och vid
Ledskär.
Praktejdern, S. s p e c t a b i 1 i s, ses ibland om hösten. Lotsen J. L u n d g r e n sköt en gång vid Bjuröklubb 4 st. En ung
hona, skjuten 12/12 1935 av lotsförmannen S. J. L u n d m a r k ,
finnes i Umeå läroverksmuseum.
Storskraken, M e r g u s m e r g a n s e r , v i t s k r a k a(n),
häckar tämligen sparsamt vid havet. K—f f iakttog den våren
1936 icke förrän 4/6, då 4 hanar sågos flygande vid Långören
och 3 vid Storöns västra sida. Den 8/6 iakttog han omkring 50
hanar flyga förbi Ledskär. Hösten s. å. observerade han ett fåtal kullar av fullvuxna ungar här och var. En gammal hona
sköts 7/9 av J—e L u n d g r e n . Den 6/7 1938 såg K—ff en
storskrakhona med ungar vid Innersta Klubbhällan.
Småskraken, M. s e r r a t o r ,
t o p p s k r a k a(n), häckar
däremot allmänt längs hela kusten, särskilt vid öarna i norr, där
K—ff 21/9 1936 anträffade ännu ej flygga kullar. Den 21/6 s. å.
fann jag två bon på Tomtkallholmen i Avafjärden, där småskraken även förut någon gång häckat. Den 30/6 1938 fann K—ff
det vara gott om småskrake vid Pålholmen. — En
Salskrake, M. a 1 b e 11 u s, sköts omkr. 1917 vid Bjurön av
lotsen J. L u n d g r e n .
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Storskarven, P h a l a c r o c o r a x c a r b o , h a v s t j ä d a r(n), förekommer ganska talrikt vid flyttningarna. K—f f
såg den hösten 1936 ofta flyga längs kusten, och 24/9 iakttog
han 4 individer, som kommo sträckande västerifrån mot havet.
Icke häckande individer ses ej sällan även sommartiden; 1939
iakttog K—ff flera yngre fåglar, särskilt på Yttre Själhällan utanför Avan.
Havssulan, S u l a b a s s a n a , finnes icke i litteraturen omnämnd såsom iakttagen vid vår östra kust, men den har dock,
märkligt nog, några gånger visat sig vid Lövånger. En sensommardag i slutet av 1890-talet såg J—e L u n d g r e n invid
östra stranden av St. Gladaviken på mycket nära håll en grupp
av tre på vattnet liggande sulor. De voro icke alls skygga, och
då han kastade några stenar mot dem för att få dem att lyfta,
kommo de ännu närmare och läto höra "ett skrockande eller
grymtande läte". Han stannade intresserad kvar och beskådade
noga de ovanliga fåglarna, till dess de omsider avlägsnade sig
utåt havet. Enligt hans beskrivning var en av dem nästan helt
vit med dragning åt gult på halsen, en annan nästan brunsvart
och den tredje av mera spräcklig färg — uppenbarligen en gammal fågel samt två yngre av olika åldersklasser; havssulan får
först vid fyra års ålder sin slutliga dräkt.
Senhösten 1933 såg P. L—n, likaledes vid St. Gladaviken och
på nära håll, två störtdykande havssulor, båda gamla fåglar, och
även vid ett par andra tillfällen har han med full säkerhet iakttagit exemplar av denna nordatlantiska fågelart.
Skäggdoppingen, P o p i c e p s c r i s t a t u s , visar sig ibland,
och höstetid har P. L—n skjutit flera exemplar, sä t. ex. ett
hösten 1925.
Gråhakedoppingen, P. g r i s e i g e n a ,
förekommer även.
En gammal hane, skjuten vid Bjuröklubb 3/10 1923 finnes i
Umeå läroverksmuseum. K—ff iakttog 30/5 1936 i Vebomarksträsket ett par, som emellertid två dagar senare icke kunde upp-
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täckas, vadan förekomsten torde ha varit tillfällig. Den 17/9 s. å.
såg han två unga individer i Grisselviken.
Svarthakedoppingen, P. a u r i t u s, har flera gånger, mest
om hösten, skjutits av P. L—n. En utanför Avan 17/10 1921
skjuten ung hane skänkte han till Umeå läroverk. K—f f observerade 13/7 1936 en ungfågel på Avafjärden.
Islammen, C o l y m b u s i m m e r . En gammal hane av denna art, skjuten i Avan av P. L—n, tillsändes mig 19/6 1924. Även
1923 blev där en liknande fågel påskjuten av densamme. — Av
Vitnäbbade islommen, C. a da m s i, påträffades i slutet av
april 1922 en ungfågel liggande hjälplös på snön vid Bjurön.
Den blev ihjälslagen, varefter huvud, vingar och fötter tillvaratogos och tillsändes mig av P. L—n. De befordrades vidare till
Riksmuseum, där de, såsom representerande muséets första svenska exemplar, blevo monterade. I Sverige voro tidigare blott
några få individer funna av denna lom, som tillhör Asiens och
Nordamerikas arktiska delar. Den föregående arten är huvudsakligen nordamerikansk men häckar även på Island.
Storlommen, C. a r c t i e u s , h a v l o m m e n , häckar sparsamt såväl vid insjöar som vid havet, bl. a. ganska regelbundet
vid en grund havsvik vid Pålholmen. Närstående lyckade foto av
en ruvande storlom är taget 1931 vid Ängesjön i Bissjön, där
även senare ett par regelbundet häckade ehuru på växlande lokaler. Men 1938 råkade den ena ut för ett missöde. Den förgrep sig på agnet å en ståndkrok, blev fast men slet sig lös och
försvann med kroken; följande år voro inga storlommar synliga
vid den platsen. K—ff fann, förutom några ensamma individer,
30/5 1936 ett par på St. Lövvattnet och 20/7 1938 två par i
Vallen. Vid vårt ovannämnda besök 16/7 s. å. vid det förmodade
örnboet nära Korängesjön sågo vi ett par storlommar på denna sjö. På eller vid Lomudden i Trehörningen har under lång
tid ett eller två par plägat häcka. 1937 funnos där två par, och
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Ruvande storiom vid Angesjön.
Foto: Bror Hansson.
det är troligt, att de båda par, som K—f f såg i Vallen, hade sin
hemort vid Trehörningen. 1939 visade sig på denna sjö endast
tillfälliga besökare.
Smålommen, C. s t e l l a t u s , t j ä r n l o m m e n , har förr varit
ganska allmän vid insjöarna men är numera rätt sällsynt. På
Hamptjärnen i Uttersjön såg jag 24/7 1935 en gammal fågel med
ungar. Smålommen har för vana att från insjöarna flyga ut till
havet för att fiska och på aftnarna återvända till häckplatserna.
K—ff iakttog den våren 1936 nästan dagligen på dessa provianteringsfärder. Den 7/6 anträffade han ett par vid Nöppeltjärn,
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men bo fanns icke, vadan häckningen måhända ännu icke tagit
sin början.
Till lands hasar sig lommen fram på buken, men på senare tid
har konstaterats, att den icke heller är alldeles oförmögen att stå
och gå på sina ben. Ett tredje rörelsesätt har man iakttagit i
Avan. En lom sågs där bekvämt fortskaffa sig utför en sluttning genom att låta sig rulla i form av en kavel.
Skogsduvan, C o l u m b a o e n a s .
Jägerskiöld
och
K o 11 h o f f, "Nordens fåglar", 1926, uppger, att skogsduvan "troligen häckat ett par tre år i trakten av Hillmark och Boden i Lövånger (C. Edström i brev)". Emellertid torde framlidne kyrkoherde E d s t r ö m s sagesman knappast ha gjort någon åtskillnad mellan våra båda vilda duvarter, och själv var han icke ornitolog. Det synes högst sannolikt, att det i själva verket varit
ringduvor, som iakttagits och förmodats häcka på de åsyftade
platserna (Hökmark och Bodan). P a u l R o s e n i u s , "Sveriges
fåglar och fågelbon", uppger om skogsduvan: "Ett par, tre år å
rad har hon iakttagits på ett par ställen i Lövångers socken i
södra Västerbotten (Strömer)", en notis, vars stora likhet med
den föregående synes tyda på att den i själva verket är identisk
med denna, ehuru namnet E d s t r ö m genom förväxling kommit att utbytas mot S t r ö m e r . Någon person med det senare
namnet, som kunnat antagas äga kännedom om Lövångers fågelfauna, är icke bekant. Emellertid har verkligen skogsduvan under sista åren observerats i Lövånger. Den 9/9 1936 iakttog
K—f f nära Nyåker 6 individer i en flock av ringduvor; den 7/7
1938 såg han ett par i Lappviken och 9/7 ett annat i Krekångersområdet. Där iakttog han 1939 vid tre olika tillfällen (20/6, 4/7
och 14/7) ett par, som tycktes häcka i närheten av Nyåker, dit
det varje gång styrde kosan, sedan det uppskrämts.
Ringduvan, C. p a 1 u m b u s, ansågs länge icke nå upp till
Västerbotten. Emellertid fanns hon i Lövånger under mina pojkår, och numera är hon ganska allmän där. Våren 1936 fann
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K—if 8 häckande par, och under höstflyttningen s. å. iakttog
han vid olika tillfällen inalles 59 individer. Sommarn 1938 anträffade han ringduvor på 11 platser och dessutom 14/7 ett bo
med två ungar i skogen öster om Gammelbyn.
Turturduvan, S t r e p t o p e l i a t u r t u r . En ung hane sköts
i Avan 25/9 1929 av P. L—n, som monterade och skänkte exemplaret till Umeå läroverk. Även året förut hade han sett en liknande fågel.
Större strandpiparen, C h a r a d r i u s h i a t i c u l a , h a v s t r a n n s t r i t j e l ( n ) , häckar ganska allmänt på sandiga ställen längs kusten. K—ff fann våren 1936 minst 10 häckande
par på olika platser och 29/5 ett bo med 4 ägg vid Kallviken samt
sommarn 1938 åtminstone ett dussin par, varav 5 på Vånören
och ett med ungar på Pålholmen. Sommarn 1935 häckade ett
par vid den två år tidigare sänkta Gärdefjärden på en blottlagd
sandstrand å Holmbolandet, där jag 22/7 fann en unge. — Av
Mindre strandpiparen, C. d u b i u s c o r o n i c u s , anträffade
K—ff 29/5 1936 vid Kallviken fyra individer, sannolikt stadda
på flyttning.
Ljungpiparen, C. a p r i c a r i u s , a k e r h ö n s c h , v a r u n d e r
mina pojkår mycket talrik under vårflyttningarna, och jag minns
särskilt stora flockar på Kyrkåkern. Numera förekommer han
något sparsammare men iakttages dock regelbundet om våren i
större eller mindre sällskap, bl. a. i Vallen. K—f f påträffade
30/5 1936 på ett nysått fält nära St. Lövvattnet en flock på 14 individer och s. d. på ett fält norr om Vebomark en på 8. Den
18/9, 2/10 och 12/10 s. å. iakttog han i sydlig eller sydostlig
riktning sträckande skaror och 5/10 fem unga individer på Långängarna. Omkr. 20/5 1939 kretsade enl. P. L—n åkerhöns vid
Avan i stora flockar. — Av
Kustpiparen, C. s q u a t a r o l a , iakttog K—ff 10/9 1936 en
ungfågel, som skrikande flög i sydlig riktning över Avanäset.
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Tofsvipan, V a n e l l u s v a n e l l u s , har tidigare blott en
och annan gång visat sig. I Avan ha vid olika tillfällen två
exemplar blivit skjutna, och våren 1923 sågs av handlanden R.
G u s t a f s s s o n en tofsvipa vid Avafjärden. Men på sista tiden
har även håckning förekommit. I Daglösten bodde ett par 1934,
och en unge tog sig in i boningshuset hos S e t L ö f s t e d t.
Där sågs även följande sommar en tofsvipa, och 1938 häckade
flera par vid Hökmarksträsket. Huru många de voro, kunde ej
med säkerhet fastställas, men en gång såg K a r l E r i k s s o n
9 st. samtidigt förfölja några kråkor. På eftersommarn fasttog
en person med händerna en unge. Skelleftebladet 20/4 1939
meddelade, att "en tofsvipa de senaste dagarna iakttagits å s. k.
Långängarna i Lövånger". Den 17/7 s. å. observerade K—ff
en ung fågel vid Krekångersfjärden, och han hörde berättas, att
en familj detta år häckat i Daglösten.
Roskarlen, A r e n a r i a i n t e r p r e s . En individ iakttogs av
K—f f 4/6 1936 på ett grund söder om Bjurö lotsplats. På gründet, som undersöktes, fanns intet bo, och fågeln försvann; den
antogs möjligen häcka på någon plats längre mot norr. Den
1/7 1938 såg K—ff en hane på Pålholmen och 6/7 en annan på
Vånören. — Av
Mosnäppan, C a l i d r i s t e m m i n c k i i , iakttog d. s. våren
1936 två par, det ena 27/5 på en myr väster om Avan, det andra
30/5 i ett dike mellan Vebomark och Svedjan. Vid Krekångersfjärden såg jag 5/8 1937 en ensam fågel. På Blackkallen sköt
K—f f (med vederbörligt tillstånd) 28/6 1938 en hona, vars könskörtlar ännu voro outvecklade. — Så var ock förhållandet med
en ettårig hane av
Kärrsnäppan, C. a l p i n a , som han vid samma tillfälle nedlade på det nämnda skäret. Den tycktes ha avbrutit flyttningen
mot norr.
Brushanen, P h i l o m a c h u s p u g n a x , förekommer vid
flyttningarna men numera sparsammare än förr. Under en andjakt vid Toresviken i slutet av 1880-talet visade sig en mycket stor
13
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flock, varur jag och min broder nedsköto var vår ungfågel Under en andjakt vid Vebomarksträsket 11/8 1936 skötos ock två
brushanar, vilkas art konstaterades av en sakkunnig deltagare,
överjägmästare S. H e d e r s t r ö m . Men brushanen har även
häckat i Lövånger. Den 2/7 1939 iakttog K—ff en hona med
ungar på Grunnan vid Avafjärden. — Av
Myrsnäppan, L i m i c o l a f a l c i n e l l u s , iakttog d. s. 30 5
1936 fyra individer i Vebomarkssträsket.
Svartsnäppan, T r i n g a e r y t h r o p u s . En flyttande gammal hane såg jag en vår i slutet av 1880-talet på stranden av Avafjärden. En ung hane sköts i Avan 10/8 1923 av J—e L u n d g r e n och skänktes av honom till Umeå läroverk. K—f f såg
24/5 1936 en sannolikt ettårig individ sträcka högt över Avan och
14/7 1938 en över Bodan söderut flyttande ensam fågel.
Rödbenan, T. t o t a n u s, är också sällsynt. Ett häckande
par fann jag en gång vid mitten av 1890-talet i närheten av Kallviken, och en ensam fågel såg jag 16/8 1933 vid Gärdefjärden.
K—ff iakttog 30/5 1936 ett fåtal sträcka över Avan. — Av
Gluttsnäppan, T. n e b u 1 a r i a, observerade han 23/5 1936
ett par över Avan sträckande ettåringar. Söderut flyttande individer uppträda vid stränderna före mitten av juli; det är gamla
fåglar, som lämnat ungarna, vilka komma senare. 1937 såg P.
L—n redan 4/7 två gluttsnäppor vid Avaströmmen. Den 28/7
och 4/8 s. å. iakttog jag små grupper vid Avafjärden samt 5/8 vid
Krekångersfjärden. Den 11/8 1936 sköts en ungfågel vid Vebomarksträsket. 9/7 1938 såg K — f f tre äldre fåglar i Krekånger.
— Av
Skogssnäppan, T. o c h r o p u s , påträffade K—ff våren
1936, utom några ensamma individer, inte mindre än 7 par, som
alla antogos vara häckande. De funnos: 27/5 i Avan vid kanalen söder om Valberget, 30/5 i skogen mellan Hällnäs och Lövvattnet, s. d. i Ytterbyn, i Mårtensboda och vid Degerträsket, 2/6
vid Gammelbyn (ett par med ungar) samt 9/6 vid Önnesmark.
Av denna tidigt häckande art fann jag 5/7 1937 å en myr med en
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liten lakun öster om Valberget ett häckande par, men redan 9/7
hade familjen dragit sina färde. Sommarn 1938 såg K—ff blott
ett ex., som 9/7 flög upp ur kanalen i Krekånger.
Grönbenan, T. g l a r e o l a , m y r g ö r e l ( n ) , häckar allmänt
vid sjöar och tjärnar.
Drillsnäppan, A c t i t i s h y p o l e u c o s , s t r a n n s t r i t j e l(n), häckar likaledes allmänt vid insjöarna men även på havsstränder vid sund och vikar.
Smalnäbbade simsnäppan, P h a l a r o p u s l o b a t u s , förekommer vid flyttningarna. På Avafjärden såg P. L—n 18/5 1936
en individ och 26/5 en annan, vilken troligen var densamme, som
följande dag sågs där av K—ff. Den 30/5 iakttog denne 5 individer i Vebomarksträsket.
Storspoven, N u m e n i u s a r q u a t a , b e c k a s i n , ( s t o r - )
m v r g ö r e l ( n ) , var ännu 1903, "Sveriges djurvärld", jämte bl. a.
ringduvan, skriven nordligast i Jämtland och Sundsvallstrakten.
I Lövånger fanns den emellertid redan på L i n n é s tid. Vid
färden genom denna socken under lapplandsresan 1732 iakttog
han storspoven den 13 juni och har därom antecknat: "Myrgölingen den större flög i kärren". 1 )
Från mina tidiga pojkår erinrar jag mig storspoven såsom sedd
vid Avafjärden, och under 1870-talets första år iakttogs den av
professor A. G. H ö g b o m vid Gärdefjärden. Där sköt omkring 1876 rektor D. H ö g b o m ett exemplar vid "Noringsbryggan". Sedan dess har stadig ökning ägt rum. Enligt vaktmästare P. P e r s s o n häckade storspoven vid mitten av 1890talet bl. a. mellan Broänge och Bissjön på ängarna söder om
Aronäskvarnen. På 1920 talet var den ganska allmän och är det
nu i ännu högre grad. Sommarn 1934 t. ex. fann jag honom,
uppenbarligen häckande, vid Vebomarksträsket och i Daglösten,
1935 vid Vallsträsket och Önnesmarktjärnen, 1936 vid Toresviken, Gärdefjärden och Flökmarksträsket.
K—ff fann 30/5
1936 vid Vebomarksträsket och i dess omgivningar 6 häckande
Iter lapponicum, sid. 95, uppl. 1929.
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Ruvande storspov vid Ängesjön.
Foto: Bror Hansson.

par, varvid även ett bo med 4 ägg hittades. Ett par syntes honom
vid samma tid häcka innanför Krekångersfjärden, och ett annat
hade 6/6 redan ungar nära Vallsträsket. Den 19/6 1938 fanns
storspoven talrik vid Älgträsket. 9/7 fann K—ff två unga fåglar i Krekånger, 18/7 en gammal hane och två ungkullar (varav
en unge ännu oflygg) på Stormyran i Vebomark, 20/7 några ungfåglar i Vallen och slutligen 23/7 på Långängarna 12 gamla hanar. 1939 häckade 5 å 6 par vid Trehörningen och minst lika
många vid Vallsträsket. K—f f har från detta år antecknat storspoven såsom allmännare än under fjolåret och häckande på varje möjlig plats i Lövånger.
Småspoven, N. p h oe o p u s, förekommer på genomflyttning
men kan därvid stundom fördröja sig, och det händer, att unga
fåglar uppehålla sig hela sommarn i kustlandet. Så tycktes en
flock på 5 st., som jag iakttog å Norrtjärnen i Svarttjärn 2/8
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1934, vara íullt hemmastadd på platsen. Våren 1936 observerade K—f f flyttande individer på olika ställen. Så sträckte 25/5
en flock på c:a 30 st. över Avanäsudden, och en på 7 iakttog han
å Vebomarksträsket 6/6. Själv såg jag 28/7 1937 en flock på cirka
10 st. vid Avafjärden.
Morkullan, S c o l o p a x r u s t i c ó l a , är ett jämförelsevis
sent förvärv för Lövångers fauna. Under 1860-ialet var hon där
alldeles okänd, men en gång i början av 1870-talet fann min far
ett mot en telegraftråd ihjälfluget exemplar, och mot slutet av
samma årtionde hittades enligt prof. A. G. H ö g b o m i närheten av "Vidmansviken" i V. Böle ett annat, som likaledes omkommit. Från 1880-talet finnas dunkla berättelser om att hon
blivit sedd och hörd, och i maj 1891 sköt T h . E k l ö f på Gammelbysnäset den första morkullan på drag. Redan under åren
1902—1904 kunde doktor J. A. L a g e r m a n skjuta åtskilliga
kullor, och sedan har stadig ökning ägt rum. Omkring 1922
fanns enl. P. P e r s s o n ett mycket livligt morkulldrag på Ans e l m G r e n h o l m s skifte i Broänge och ett annat intill Storbondbacken vid Burträskvägen nära Katrineberg. K—ff fann
våren 1936 morkullor "inom varje skog"; vid Avan drog den
varje kväll, och natten till 7/6 iakttog han 17 drag vid och öster
om Svarttjärn. En hona med ungar fann han 9/6 nära Korängesjön. Den 20/7 1938 iakttog han en morkulla i skogsområdet
mellan Bissjön och Vallen.
Enkelbeckasinen, G a l l i n a z o g a l l i n a g o , m y r m ä c k e r ( n ) , är mycket allmän i hela socknen på lämpliga lokaler.
Dubbelbeckasinen, G. m e d i a , förekommer icke häckande,
men under första hälften av juli 1937 höll sig ett exemplar vid
Rudtjärn i Avan.
Halvenkla beckasinen,
Lymnocryptes
gallínula,
förekommer under flyttningarna. K—ff iakttog 30/5 1936 en
ensam fågel i Vebomarksträsket och under tiden 12/9—7/10 s. å.
vid olika tillfällen inalles 7 individer vid Gärdefjärden och 5 i
Avan, av vilka en blev skjuten vid Avaströmmen.
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Fisktärnan, S t e r n a h i r u n d o , har förr häckat blott i enstaka par men har på senare tid ökats och förekommer nu även i
mindre kolonier. K—ff iakttog 4/6 1936, förutom enstaka
exemplar, ett par på Hällskär. På Norsklubben fann jag 24/7
1937 en kull av 3 små ungar, och där fann K—ff 1/7 1938 en
av flera par bestående koloni. På en klippa ute i Älgträsket ha
under flera år 2 å 3 par häckat; 26/6 1938 funnos där 2 bon med
3 ägg i vartdera. På en helt liten holme i Trehörningen häcka
sedan några år ett par fisktärnor, och även 1939 funnos de där.
På Anthällan, en liten klippa i Vallsträsket, lär ock ett par årligen ha häckat, men där kunde jag 1939 icke upptäcka spår av
dem.
Silvertärnan, S. p a r a d i s a e a , torde knappast häcka inom
socknen. Men K—f f såg 28/5 1936 vid Harrudden 4 exemplar,
och i första veckan av september s. å. sköt P. L—n en silvertärna
på Bäckfjärden.
Havstruten, L a r u s m a r i n u s , s t o r t r u t e n , kallas även,
liksom sillmåsen, s t r ö m m i n g s t r u t , och över huvud äro
de olika trut- och måsarternas benämningar föga distinkta.
Havstruten har brukat förekomma vid Lövångers-kusten i enstaka
exemplar. Under åren 1932—1935 höll sig enl. P. L—n utanför Avan en gammal fågel, och troligen var det denne ensling,
som K—ff 29/5 1936 iakttog vid Ledskär. Följande år hade
emellertid antalet ökats; 5/6 såg jag då 4 gamla fåglar vid Ledskär, och även vid Norsklubben voro 24/7 s. å. gamla havstrutar
synliga, men häckning förekom först 1938, då K—f f 1/7 på Yttre
Själhällan gjorde det första bofyndet. Där fann han även 1939
ett bofast par.
Gråtruten, L. a r g e n t a t u s , s k r a t t m å s e n , är icke heller allmän. K—ff iakttog 26 5 1936 två äldre individer vid Pålholmens fiskläge, men konstaterade, att någon häckning icke
förekom i trakten detta år. Den 24/7 s. å. iakttog jag vid Älgträsket ett par, som uppenbarligen var stationärt å en klippa i
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sjön, där dock något bo icke fanns. Den 24/7 1937 påträffades
å Norsklubben gråtrutar, som icke heller häckade. Men 1/7 1938
fann K—ff där ett par med halvvuxna ungar, vilkas tomma bo
även hittades liksom ett annat med två starkt ruvade ägg. Även
1939 fann han häckande gråtrutar på denna plats.
Sillmåsen, L. f u s c u s, s t r ö m m i n g s t r u t e n, häckar
tämligen allmänt på skären. Bl. a. har en större koloni brukat
finnas på Ledskär, men 1939 fann K—f f den reducerad till högst
6 par.
Fiskmåsen, L. c a n u s , s k r a t t m å s e n , häckar likaledes
ganska allmänt längs kusten.
Vittruten, L. h y p e r b o r e u s, är en högnordisk art, vars
närmaste säkert kända häckplatser äro belägna vid Vita havet.
Emellertid håller sig sedan gammalt en liten stam vid Holmöarna
och har med största sannolikhet häckplatser på några av skären
där. Vid Avanäsudden såg P. L—n i mitten av juni 1936 på 40
å 50 meters håll en flock av 8 gamla vittrutar, vilka möjligen
voro häckfåglar från Holmöskären, som på sedvanligt sätt fått
sina bon plundrade och sedan begivit sig ut på strövtåg.
Skrattmåsen, L. r i d i b u n d u s . Sista dagarna av maj 1936
iakttog K—ff på tre olika platser inalles 8 individer på genomflyttning norrut.
Tretåiga måsen, R i s s a t r i d a c t y l a , har åtminstone någon
gång blivit sedd. Den 25/5 1936 observerade P. L—n en mås,
som enligt till K—ff lämnad beskrivning icke kunde tillhöra
någon annan art än denna.
Bredstjärtade labben, S t e r c o r a r i u s p o m a r i n u s . En
ungfågel, skjuten i Avan i oktober 1935, förvaras uppstoppad hos
P. L—n. — Enligt densamme höll sig en
Spetsstjärtad labb, S. p a r a s i t i c u s , hela sommarn 1933
vid Avan. Arten visar sig då och då, liksom även
Tordmulen, A l ca t o r da, t ö r r m u l u ( n ) . Ett exemplar av
denna art sköts av P. L—n omkr. 1930 och ett annat våren 1933.
Vid en båtfärd utanför Avan 1/7 1938 såg K—ff en tordmule
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flera gånger flyga runt båten. Den 14/6 1939 fångades en ettårig individ i laxgarn utanför Avan.
Tobisgrisslan, U r i a g r y l l e , g r ö s s e l (g r o s s l a ) , häckar allmänt på skären, bl. a. rikligt på Ledskär.
Tranan, G r u s g r u s , t r ö n u ( n ) , plur. t r ö n j e n , häckar
flerstädes. Stora Degermyran på Selets skog är ett tillhåll för
tranor hela sommarn, och likaså är Stormyran i Vebomark sedan
gammalt känd som häckplats. Där fann K—ff 30/5 1936 ett
par, och 7/6 s. å. hittade han på myren öster om Svarttjärn ett
bo med nyss utkläckta ungar, vilkas föräldrar icke visade sig men
upprepade gånger hördes "kurra" i omgivningarna. Omkring
18/7 s. å. påträffade G. B ä c k s t r ö m 1 km. väster om Gumhamn en hona med unge, av vilka den senare gick till anfall och
med näbben sårade B:s följeslagare i munnen.
Småfläckiga sumphönan, P o r z a n a p o r z a n a, höll sig enl.
P. P e r s s o n några somrar å rad på 1890-talet i Toresviken.
Att det egendomliga och vitt ljudande lätet, ett ideligen upprepat
"hoitt, hoitt", härrörde från denna fågel, visste han icke då men
fick senare av beskrivningar klarhet om arten. Själv hörde jag
hela försommarn 1917 nästan dagligen detta läte från Toresvikens innersta del, och utan tvivel häckade där ett par, ehuru ett
konstaterande av saken icke var möjligt i den av gungflv uppfyllda och otillgängliga sjön.
Ängsknarren, C r e x c r e x , ä n g s s n ä r p ( a ) , har på senare
tid blivit sällsynt, vartill de för fågeln farliga slåttermaskinerna
till stor del äro skulden. Fågeln häckar sent, och vid tiden för
slåttern äro ungarna ännu icke flygfärdiga. Ännu vid början av
1900-talet hördes ängsknarren om somrarna regelbundet bl. a.
på Kyrkåkern eller på fälten mellan prästgårdarna samt i trakten
Broänge—Mångbyn—Bissjön. Nu är den försvunnen från de
trakterna, men i Vebomark skall den ännu regelbundet förekomma. Den 14 och 15 juli 1938 hörde K—ff en ängsknarr vid
Bjurö by och 20/7 en annan vid Finnmoran.
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Rörhönan, G a l l í n u l a c h l o r o p u s . Ett exemplar sköts
i maj 1917 på Avafjärden nära Kyrkströmmen av handlanden R.
Gustafsson.
Det skickades till en konservator men hade
vid framkomsten 29/5 hunnit bli så illa skadat av röta, att det
var odugligt till konservering.
Sothönan, F u 1 c i a a t r a. En ungfågel sköts omkr. 1923 i
Avan av P. L—n.
På s k o g s f å g e l har tillgången under sista tiden i hög grad
försämrats, vilket icke blott gäller Lövånger utan länet i sin helhet. Även i Västernorrland synes ställningen i detta avseende
vara lika bekymmersam. "Skogarna verka mer och mer livlösa",
skriver från Härnösand en forstlig fackman, vilken anser, att
"skogen som helhet betraktad skulle må väl av ett rikare djurliv,
även om en del trädindivider eller plantor finge stryka med på
grund av de vilda djurens okynne eller aptit. Vad kan anledningen vara till att skogsfågeln nu i flera år varit så sällsynt?
. . . Kanske att den gamla furuskogen hårt decimerats? Röjningarna i ungskog, som på sina håll bedrivas i stor omfattning,
tror jag äro ur alla synpunkter äventyrliga".
I Lövånger har den förut jämförelsevis orörda skogen på sista
tiden fått kännas vid en kraftig avverkning, möjliggjord genom
de flyttbara motordrivna sågverken och lastbilarna samt stimulerad genom granens ökade värde. Skogens spolierande har naturligtvis haft en ganska menlig inverkan på det vildas trevnad och
bestånd.
En orsak till skogsfågelns avtagande har ock förmodats vara
förgiftning genom grus, som den plockar upp från med kalciumsulfit beströdda landsvägar, men den saken är ännu outredd.
För Lövångers vidkommande har man velat skjuta skulden på
giftångor från Rönnskär, men större roll torde farsoterna spela,
helst som de numera fåtaliga rovfåglarna icke kunna fylla sin
uppgift som hälsopolis genom att plocka bort de sjuka och smittoförande individerna, som lättast falla offer för dem.
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Dalripan, L a g o p u s l a g o p u s , r u p ( a ) , f i n n e s , ehuru numera mycket sparsamt, i hela området med undantag av skären.
Hösten 1936 såg K—f f blott tre individer.
Orren, L y r u r u s t e t r i x , o r r ( n ) eller (hönan) ö r r ( a ) ,
är också numera fåtalig, men frekvensen växlar betydligt, och
vintern 1933—1934, som i det hela visade en uppgång för skogsfågeln, var den rätt talrik; 1936 åter enl. K—ff sällsynt. Men
6/7 1938 kunde han på Storön konstatera, att det var ''mycket
gott om orrtuppar". Att tillgången är ojämn, torde i väsentlig
grad bero på vandringar.
Riporren, L a g o p u s l a g o p u s x L y r u r u s t e t r i x , är
en sällsynt bastard mellan orre och dalripa. En gammal tupp
sköts i Gammelbyn 10/12 1923 av K. S a n d s t r ö m . Den hade en veckas tid varit synlig på samma plats, en myr i närheten
av havet, alltid ensam och alltid på marken, och togs för en större ripa. Men så kom en vacker dag en orrflock och slog sig ned
i en björkdunge i närheten. Då vaknade hos enslingen känslor
av samhörighet; han flög upp till orrarna och började tillsammans med dem spisa björkknopp. Då dessa flögo vidare, stannade emellertid riporren kvar och återtog sina ripvanor, starkare
voro ej släktkänslorna. Exemplaret, som stått omnämnt och avbildat i Fauna och Flora, förvärvades av Umeå läroverk.
Tjädern, T e t r a o u r o g a l l u s , t j ä d a r(n) eller (hönan)
r ö j ( a ) , har avtagit i betänklig grad. Hösten 1936 såg K—ff
inalles omkring 10 individer. I september 1937 iakttog min broder en tupp, som närmare en vecka uppehöll sig i sluttningen
nedom kaplansgården Berget, livnärande sig av de där rikligen
förekommande blåbären. Den 14/7 1938 fann K—ff vid Holmboberget en höna med 5 ungar, det enda fynd han från den sommarn antecknat.
Järpen, T et r a s t e s b o n a s i a , j ä r p ( e n ) , var ganska talrik 1933—1934 men ytterst fåtalig 1936. Det året iakttog K—ff
blott två små kullar, den ena i Avan och den andra på Präst-
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Riporre från Gammelbvn.
Umeå lärov. sam/.

skogen, troligen densamma som jag där påträffade. Vid Kyrksjön iakttog min broder hösten 1937 två järpar. Den 6/7 1938
fann K—ff på Storön en höna, som troligen hade ungar, och
20/7 mellan Vallen och Bissjön en ensam fågel.
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Rapphönan, P e r d i x p e r d i x , har endast en gång med
säkerhet anträffats. En sommarkväll 1870 eller 1871 fann min
broder Th e o d o r en rapphöna liggande död på kustlandsvägen mellan Selet och Avan. Hon var ännu varm och blod
flöt ur näbben. Telegraftrådarna korsade vägen just där, och i
mörkret hade hon tornat emot en av dem och fallit ned död.
Vakteln, C o t u r n i x c o t u r n i x , hördes i Avan sommarn
1921. Då kunde jag ock konstatera dess förekomst på Holmön,
och vid samma tid fann jägmästare K. G r a m denna fågel på
tre olika ställen i Degerfors. Den ovanligt tidiga våren detta år
med gynnsamma väderleks- och växtlighetsförhållanden tycktes
ba lockat kringströvande vaktlar att kvarstanna häruppe. Den
28/5 1936 hörde K—ff en hanes karakteristiska "slag", ett upprepat "pytt — pytte, pytt — pytte", på slätten innanför Krekångersfjärden, och 5/6 fanns den ännu kvar. Den 14/9 iakttog
han på samma plats tre individer, och säkerligen hade häckning
ägt rum.
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Föreningsmeddelanden

STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Disponent Axel Enström, Holmsund.
v. Ordförande: Landstingskamrer Gust. Wigren, Umeå.
Sekreterare: Länsantikvarie Lars Wickström, Umeå.
1937—1940.
Redaktör Ernst Westerlund, Skellefteå.
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå.
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Rektor Fredrik Borelius, Vindeln.
Fru Anna Huss, Lövånger.
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.
Flemmansägare Evert Larsson, Hössjö.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Rektor Helge Granfelt, Umeå.
Riksdagsman Evert Jonsson, Lycksele.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Folkskollärare Carl H. Nyström, Éureå.
Doktor Sten Strömbom, Dorotea.
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1939—1942.
Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå.
Lektor A. Arner, Umeå.
Konsul A. Unander-Scharin, Umeå.
Adjunkt O. Lundquist, Umeå.
Riksdagsman N. Gabrielsson, Teg, Umeå.
Riksdagsman O. E. Sandberg, Böle, Umeå.
Kyrkoherde Oscar Ericsson, Fredrika.
Folkskollärare Nils Eriksson, Skansholm.
Kyrkoherde H. Berlin, Lycksele.
1940—1943.
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå.
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå.
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.
Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå.
Redaktör E. Dufvenberg, Umeå.
Redaktör H.-K. Rönblom, Umeå.
Arbetsutskottet.
Ordförande: Disponent Axel Enström, Holmsund.
v. Ordförande: Landstingskamrer Gust. Wigren, Umeå.
Lektor A. Arner, Umeå.
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Lektor Seth Larsson, Umeå.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
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Suppleanter:
Apotekare Hugo Linder, Umeå.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå.
S e k r e t e r a re:
Länsantikvarie L. Wickström, Umeå.
Kassaförvaltare:
Banktjänsteman A. Leander, Umeå.
Revisorer:
Bankdirektör V. Broman, Umeå.
Bankkamrer David Schwartz, Umeå.
Skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg, suppleant.
Kamrer E. Åström, Umeå, suppleant.

STYRELSEBERÄTTELSE
för år 1938.
Under tiden 1 februari—1 juli hade intendenten tjänstledigt
för bedrivande av vetenskapligt arbete. Som vikarie fungerade
fil. kand. Gertrud Grenander, Stockholm. Arvode till vikarien
har helt bekostats av intendenten.
Den år 1936 påbörjade inventeringen av museets föremålsbestånd har under året avslutats. Museet har i sin ägo sammanlagt 3.924 föremål, varav 241 stycken äro att hänföra till 1938
års ackvisition.
Under året har lagts upp en accessionskatalog för museets bibliotek, vilket har ett bestånd på 1.244 böcker, tidskrifter oräknade.
Museets plåt- och filmarkiv har omordnats och sedan införts i liggare. 1.476 plåtar och films ha registrerats. Ett fullständigt sockenregister på alla negativ har upprättats. Sammanlagt 500 kopior ha klistrats på kartong och försetts med påskrifter och nummer. En karta med samtliga hittills anmälda
fornfynd inom Västerbottens län har upprättats.
Intendenten har gjort en del undersökningar inom Nordmaling och Lycksele socknar.
Bland märkligare gåvor till museet kan nämnas en samling på
närmare 300 föremål, skänkta av fru Scherdins sterbhus i Stockholm samt ett hundratal föremål, skänkta av stadsläkaren O. S.
Wåhlin, Umeå.
Genom Kungl. Maj:ts resolution, given den 10 juni 1938, tillerkändes hembygdsföreningen av lotterimedel en summa på
50.000 kronor att bilda en fond, vars ränteavkastning skall användas till avlönande av fackutbildad tjänsteman.
Den 16 december 1938 tillerkändes hembygdsföreningen likaledes genom Kungl. Maj:ts resolution en summa på 40.000 kronor av lotterimedelsfonden att tilläggas museibyggnadsfonden,
så att denna genom det sista tillskottet fått en storlek på 310.000
kronor.
På sammanträde den 5 december beslöt styrelsen att med upphävande av tidigare beslut den 6 februari 1937 finna det lämpligaste och snabbaste sättet att åstadkomma en lösning av museibyggnadsfrågan och på sammanträde den 28 december beslöt
styrelsen att fem arkitekter skulle inbjudas till tävlan om nybygget. De inbjudna arkitekterna blevo: Byggnadsrådet Rag-
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nar Hjorth, Stockholm, Arkitekten Bengt Romare, Stockholm,
Stadsarkitekten Edvin Bergenudd, Skellefteå, Arkitekten Denis
Sundberg, Umeå, och Stadsarkitekten Kjell Wretling, Umeå. Till
prisnämnd i arkitekttävlan utsågos: Riksantikvarien Sigurd Curman, Stockholm, Antikvarien Erik Lundberg, Stockholm, Professor Paul Hedquist, Stockholm, Länsarkitekten Karl Sörensen,
Umeå, Drätseldirektören Harald Bengtsson, Umeå och Länsantikvarien Lars Wickström, Umeå.
På sammanträdet den 5 december godkände styrelsen den sedan 1935 under bearbetning varande instruktionen för intendenten och utsåg styrelsen vid samma tillfälle nuvarande intendenten,
Lars Wickström, till länsantikvarie.
Under tiden den 10 november—17 november visades den riksbekanta Loheska silverskatten på nya Hantverkshuset i Umeå genom förmedling av hembygdsföreningen. Utställningen blev en
stor succès och under de sju dagar, som utställningen var öppen,
besöktes den av inte mindre än 1.100 skolungdomar, vilka de
flesta fingo en orienterande visning av intendenten.
Sävargårdens restaurang har stått under ledning av Landstingskamreraren G. Wigren, Fröken Thérèse Årre och Stadsträdgårdsmästaren J. A. Strand, vilka tillsammans bildat restaurangkommittén. Som adjungerande medlem har fungerat kassaförvaltaren, Banktjänstemannen Albert Leander.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning och resultatet av
1938 års rörelse för såväl hembygdsföreningen som Sävargårdens restaurang hänvisas till revisorernas berättelse.
Umeå den 31 maj 1939.
GUST. WIGREN,
vice ordförande.
Lars

14

Wickström,
sekreterare.
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1938, få härmed avgiva följande berättelse:
Styrelsens, verkställande utskottets och restaurangkommitténs
protokoll hava genomlästs.
Kassabehållning, banktillgodohavanden och obligationer överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande belopp.
Föreningen har under året haft följande:
Inkomster.
Anslag från länets landsting
Anslag från Umeå stad
Räntor
Medlemsavgifter för år 1937
Dansbanans Konto
Kronor

3.000: —
3.000: —
2.173:08
4.020: —
171:20
12.364: 28

Kronor

5.353: 75
570: 75
525: 57
287: 59
187:22
285: —
318:48
448:67
440: 39
2.070:62
782: 94
496: 16
367: 21
229: 93
12.364:28

Utgifter.
Löner
Porto och telefon
Lyse och värme
Försäkringar
Skrivmaterial och trycksaker
Gammliafastighetens Konto (nedskrivning)
Gammliafastighetens omkostnader
Gammlias planteringar
Resor
Årsboken 1937
Diverse omkostnader
Fågeldammens Konto
Bokinköps- och fotograf :s Konto
Årets vinst

ZIO

Föreningens tillgångar och skulder per 31/12 1938 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
Postgirokonto
Årsboken 1938 .
Obligationer
Inventarier
Museiförrådet
Byggnader å Gammlia
Restaurangen

196.910:70
102: 74
124: —
129.861:47
1.709:85
120: 75
45.170: —
8.336: 12
Kronor 382.335:63

Skulder.
Reserverade medel
Museifonden
Årsboken 1938
Lönefondens Konto
Loheskattens Konto
Kapitalkonto

772: 46
268.977:37
_ 225: —
50.000: —
212: 35
62.148:45
Kronor 382.335:63

Restaurangens räkenskaper för 1938 utvisa följande:
Inkomster.
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobaksvaror
Konfektyrer
Intresse
Dansen och lokalhyror
Årets förlust

••••

Kronor

1.104: 62
10.659:46
1.644: —
11: 62
131:63
19:58
2.390: 85
2.455:92
18.417: 68
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Utgifter.
Värme och lyse
Löner
Annonser och reklam
Fastighetens omkostnader
Porto och telefon
Musik
Övriga omkostnader
Kronor

3.308:
7.922:
717:
397:
447:
2.684:
2.940:
18.417:

9i
03
52
71
10
30
11
68

Restaurangrörelsens tillgångar och skulder per 31/12:
Tillgångar.
Kassa Konto
Bank Konto
Inventariers Konto
Matvaror
Koks och ved
Kapital Konto
Kronor

862: 23
817: 53
5.741:67
300: —
400: —
6.803: 53
14.924:96

Skulder.
Hembygdsföreningen
Varuskulder

8.336: 12
6.588:84
Kronor

14.924:96

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen
föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 31 augusti 1939.
Victor Broman
E, Åström
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
Rolf Broström
Av Länsstyrelsen utsedd revisor.
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FÖRTECKNING
över personer och institutioner som under år 1939
överlämnat gåvor till länsmuseet.
Axelson, C.-A., Lycksele.
Backman, Rich., Umeå.
Blom, W., Håknäs.
Eriksson, Karl, Lövånger.
Forsman, Joh., Umeå.
Glas, E. T., Nockeby.
Qrahn, J. A., Umeå.
Hallgren, Rolf, Umeå.
Hernth, Arvid, Östersund.
Holm, C., Umeå.
Huldt, H., Malmö.
Jonsson, Ferd., Bjurholm.
Klementsson, Anna, Dikanäs.
Lenntoft, K., Umeå.

Linder, Hugo, Umeå.
Ljungberg, Hj., Stockholm.
Marklund, Signe, Umeå.
Nordström, Nils, Umeå.
Stenbergs, Signe, sterbhus, Umeå.
Törnblom, Allan, Umeå.
Umebladet,
Umeå Flottningsförening.
Umeå stad.
Widding, Eva, Umeå.
Västerbottens Folkblad.
Västerbottens-Kuriren.
Åhrberg, K., Robertsfors.
Öberg, Hedvig, Stockholm.
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Bygdegillen och bygdegårdar
inom länet

De sedan hösten 1936 verksamma sockenombuden ha inom
sina respektive områden bevakat hembygdsföreningens intressen
och det är många viktiga uppgifter och många värdefulla gåvor
inte minst till museets arkiv, vilka, tack vare deras förmedling,
kommit länsmuseet till godo.
Sockenombuden ha även visat förståelse för hembygdstanken
på sin ort, så att i de fall där lokala hembygdssammanslutningar
redan finnas, intresset för dessa hållits vid makt, och i några fall
ha nya föreningar bildats.
Här följer nu en summarisk redogörelse för de olika sammanslutningarna i länet.
Bureå Hembygdspark,
Parken, som äges av Bureå kommun, får ännu så länge betraktas som en botanisk och zoologisk trädgård i miniatyr. Intresse
finnes för att så snart erforderliga medel kunna erhållas söka få
någon äldre gård flyttad till parken. En del äldre föremål hava
redan insamlats av folkskolläraren Olof Josefsson i Yttervik, och
utgöra de undervisningsmaterial vid hembygdsundervisningen i
skolan. Samlingen förvaltas nu av hr Josefssons efterträdare,
folkskolläraren Harry Palmgren, Yttervik.
Hembygdsparkens styrelse utgöres av:
överläraren Carl H. Nyström, ordförande,
handelsföreståndaren Jonas Byström,
lärarinnan Magda Hedlund och
arbetaren Johan Lindberg,
samtliga i Bureå.
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Bygdeå Hembygdsförening.
Den 28 oktober 1938 samlades i Bygdeå intresserade för bildande av en bygdegårdsförening. Därvid diskuterades Bygdeå
kommunalfullmäktiges beslut att för den händelse en socknens
hembygdsförening bildades, den finge utan kostnad övertaga
gamla komministergården i Skinnarbyn. Samtliga voro dock
eniga om att frågan om förvärvande av gård först senare bleve
aktuell och finge bordläggas tills vidare. Samtidigt beslöts att
tillsätta en interimstyrelse, som skulle utarbeta stadgar för hembygdsföreningen.
Vid sammanträde den 19 mars 1939 beslöts att bilda en förening, som skulle ha namnet Bygdeå Hembygdsförening. Stadgar
för föreningen hade utarbetats, vilka godkändes. Nytt sammanträde hölls den 1 maj, varvid föreningen beslöt att avstå från
förvärvande av komministergården, då styrelsen för Häggströmska Stiftelsen lovat, att hembygdsföreningen skulle få disponera
några rum i f. d. kontorsbyggnaden i Lanthushållsskolan i Dalkarlså.
Styrelsen för Bygdeå hembygdsförening utgöres av följande
personer:
Johan Bäckström,
Sigfrid Frisk,
Otto Isberg,
Lennart Flovmark och
Edvin Sundström,
Hugo Nilsson.
Gösta B. Lundquist,
Degerfors sockens Bygdegårdsförening.
Föreningen har, sedan rapport senast lämnades i årsboken,
kommit ett ganska gott stycke på väg. Jacob-Jans-byggningen
står nu färdig med inredning och allt, som hör en gammal västerbottnisk mangårdsbyggnad till.
Arbetet med mangårdsbyggnaden kunde våren och försommaren 1938 — trots mycket — föras därhän, att byggnaden stod
färdig för invigning på den redan traditionell vordna bygdegårdsfesten under "midsommarbönhelgen".
Vidare kompletterades det planerade gårdskomplexet med en
ålderdomlig stolpbod från Ekträsk by och en ståtlig storhässja.
Förutom till medlemsavgifterna har föreningen ekonomiskt
haft att lita till bygdegårdsfesterna, som år för år omfattats med
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stegrat intresse och givit allt bättre ekonomiskt utbyte. Dessutom har föreningen haft glädjen att tacksamt mottaga en donation på 500 kr. från Holmsunds Aktiebolag och en på 500 kr.
från Degerfors byamän. Byggnads- och tomtkostnaderna söka
sig emellertid upp till belopp, som göra ytterligare hjälp i form
av donationer mer än önskvärd.
Föreningens styrelse har — med endast smärre förändringar
— varit densamma, som den år 1936 rapporterade.
Blir motigheterna inte alltför överhandtagande, torde föreningen redan nästa sommar med uppförande av ladugård och
loge fortsätta sin byggnadsverksamhet — mot målet: en fullständig gammal västerbottensgård "till glädje och uppbyggelse för
nuvarande och kommande generationer", som föreningens stadgar uttrycker saken.
Dorotea Fornminnes- och Hembygdsgille.
Dorotea Fornminnes- och Hembygdsgille har genom gåva
förvärvat kvarteret Berguven inom Dorotea municipalsamhälle
och erhållit lagfart å detsamma och likaledes erhållit i gåva å
nämnda kvarter uppförda fornstugan, en mangårdsbyggnad från
1700-talet, som ägts av åbonden och nybyggaren Påhl Andersson
i Lajksjö i; Dorotea socken.
Ännu så länge utgör nämnda stuga den enda å Gillets tomtmark, men det är meningen att söka förvärva en annan gammal
byggnad inom socknen och låta uppföra samma å ifrågavarande
tomt.
Styrelsen utgöres av följande personer:
A. Guldbrandzen, ordförande,
D. J. Nordenstedt, v. ordförande,
C. F. Jonason, sekreterare,
Rich. Rodling, biträd, sekreterare,
E. Emanuelsson, kassaförvaltare,
Elisabeth Guldbrandzen, intendent,
A. Näsström, O. Marklund och Kerstin Eriksson.
Suppleanter äro:
Fred Höök, S. Emanuelsson, A. Rådström, Th. Möllerberg,
A. M. Möllerberg, E. Lindberg, Elsa Wester o. Maria Lundberg.
Revisorer äro:
G. Persson och A. Näslund med R. Nordenstedt som suppleant.
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Närmaste planer äro följande:
Anskaffa en annan gammal byggnad från den äldre bebyggelsen i socknen och låta uppföra densamma å gillesområdet, eventuellt även andra byggnader.
Låta anlägga väg från allmänna landsvägen till Forngården
för underlättande av turistbesök till Gillets samlingar.
Uppsnyggning av parkområdet omkring Forngården.
Det har även beslutats låta inregistrera Gillets fastighet som en
stiftelse under benämningen: S t i f t e l s e n D o r o t e a
Forng å r d.
Lövångers Hembygdsförening.
I juli månad detta år bildades Lövångers Hembygdsförening,
vilken som sin närmaste uppgift har att på ett betryggande sätt
få till stånd en konservering av Lövångers förnämliga, gamla
kyrkstad.
Styrelsen har följande sammansättning:
kyrkoherden J. Hedqvist, ordförande,
landstingsmannen O. Brandt, Gärde, v. ordförande,
handelsföreståndaren Carl A. Sandberg, Lövånger, sekr., och
folkskolläraren Signar Sundqvist, Hökmarksby, kassör.

Risbäcks Fornminnesstuga.
Hela stugan är nu tagen i bruk för de av komminister Th. Möllerberg hopbragta samlingarna, vilka under 1939 utökats med
ett trettiotal föremål.

Västerbottens norra Fornminnesförening.
Dispositionen för såväl Kågegården som Nyborg och Nordanå
är i likhet med den under tidigare år. Under år 1939 ha gjorts
ett 70-tal nyförvärv, vilka i flera fall på ett lyckligt sätt berikat
det tidigare föremålsbeståndet. Besöksfrekvensen på museet har
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även under år 1939 varit livlig och inemot 600 skolbarn ha ingående tagit del av samlingarna.
Styrelsen består av följande personer:
advokaten Sten Palmgren, ordförande,
byggmästaren K. O. Dahlberg, v. ordförande,
redaktören Ernst Westerlund, sekreterare,
uppbördsmannen Gunnar Lindekvist,
apotekaren Sigurd Pettersson,
ingenjören Hjalmar Ahrmfeldt,
f. överläraren Ossian Burström,
folkskolläraren Gustaf Renhorn och
f. riksdagsmannen Ludvig Brännström,
samtliga från Skellefteå.
Den sistnämnde ledamoten är utsedd av landstinget.
Suppleant för herr Brännström är kyrkovärden Jonas Degerman, Klutmark.
Föreståndare för museet är fröken Anna Sparrman.
Åselegården.
Åselegårdens skötsel sorterar numera direkt under kommunalnämnden.
En kommitté har tillsatts, som skall söka få en annan mera för
orten typisk gård uppförd, vilken i så fall skulle förläggas till
Lappvallen, som på stadsplanekartan har avsatts till park för kulturella ändamål. När denna gård blivit uppförd är det meningen
att de samlingar, vilka förvaras i den nuvarande Åselegården,
skola överflyttas till Lappvallen.
Föreståndare är rektor H. Nässén, Åsele.

Dessutom kan nämnas att på Landshövding G. Roséns initiativ
under hösten 1939 bildats en förening med uppgift att i Tärnaby
anordna och underhålla ett lappmarksmuseum.
Interimstyrelsen består av följande personer: Landshövdingen G. Rosén, seminarielärarinnan Engla Ringström och lappfogden H. Johansson.
Det definitiva namnet på sammanslutningen är ännu ej bestämt.
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Gillen utom länet

Västerbottens Gille i Hudiksvall.
Västerbottens Gille i Hudiksvall med omnejd bildades den 29
januari 1936 i Hudiksvall. Initiativtagare var gymnastikdirektören P. A. Grudemark, Hudiksvall. 12 västerbottningar deltogo i det konstituerande mötet. För närvarande uppgår antalet
medlemmar till mellan 30 och 40.
Stadgarna förklara, att Västerbottens Gille vill verka för bl. a.:
"att västerbottningar i Hälsingland beredas tillfälle att komma tillsammans och lära känna varandra, att i sin mån bidraga
till att känslan av samhörighet med hembygden upprätthålles och
befrämjas."
Gillet samlas till ett å två möten årligen och hittills har deltagarantalet i dessa möten varit så gott som fulltaligt. Mötena
hållas i Hudiksvall, Ljusdal, eller i Delsbo, som ligger ungefär
halvvägs mellan nämnda orter.
Vid mötena ha hållits föredrag av någon medlem, som då talat
om sin hemsocken, berättat hembygdshistorier o. dyl.
Västerbottnisk litteratur anskaffas och lånas mellan medlemmarna.
Den nuvarande styrelsen utgöres av gymnastikdirektören P. A.
Grudemark, ordf., hamnkaptenen D E. Ekenstedt, v. ordf., fanjunkaren C. Larsson, Ljusdal, fröken Maja Wikström, Hudiksvall, och redaktör W. Ödegård, Hudiksvall.
Västerbottens läns hembygdsförenings förre ordf., Landshövding G. Rosén, har vid flera tillfällen sänt Gillet telegram och
handskrivelser, vilket livligt har uppskattats.
Gillet har verksamt bidragit till samhörigheten mellan västerbottningarna i dessa orter och stärkt hembygdskänslan och kärleken till Västerbotten.
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Västerbottens Gille i Stockholm.
I början av innevarande år firade Västerbottens Gille i Stockholm tioårsminnet av sin tillkomst. I anslutning därtill må här
med några ord erinras om denna livaktiga sammanslutning.
Gillets ändamål är i främsta rummet att bereda västerbottningar i huvudstaden tillfälle att komma tillsammans och lära
känna varandra samt att främja känslan av samhörighet med
hembygden. Men Gillet vill också öka kännedomen om hemprovinsen och i sin mån stödja dess kulturella strävanden. Den
yttre ramen för Gillets verksamhet har redan erhållit en i viss
mån traditionsbunden form. Årsmötet i februari har blivit huvudsammankomsten, då programmet varit fylligast och anslutningen störst — ofta kring 150 personer. Även ett höstsammanträde har regelbundet hållits och har kunnat räkna med god anslutning av både surströmmingsätare och på den punkten mindre
rättrogna medlemmar. Dessutom ha ibland vårfester och s. k.
herrdagar förekommit. I maj detta år och vid ett tidigare tillfälle ha vårfesterna hållits tillsammans med de andra norrländska
landskapsgillena under hägnet av det gamla ärevördiga Norrlands Gille.
Vid sammankomsterna ha medlemmarna ofta fått sina hågkomster av västerbottensmålet uppfriskade med några glada
historier på olika bygdedialekter. Men även värdefulla föredrag
bruka förekomma, och som regel ha de behandlade ämnena anknutit sig till hembygden. Som föredragshållare ha framträtt
landshövding Gustav Rosén, generaldirektör Gunnar Huss, professor Nils Ahnlund, byrådirektör J. W. Sandström, direktör
Torsten Hérnod, statsgeologen Alvar Högbom och åtskilliga andra på olika områden framstående personer, de flesta själva västerbottningar. —1 I detta sammanhang må nämnas, att Gillet utger en skriftserie, i vilken hittills utkommit tre publikationer. De
ha till författare landsmålsforskaren professor Herman Geijer,
direktör Torsten Hérnod och fru Greta Nordlund, född Lindström.
I olika sammanhang har Gillet visat sitt intresse för västerbottniska konstutövare och hemslöjdare. Allt fler av damerna skaffa sig med Gillets bistånd den vackra och trivsamma
västerbottensdräkten. Vidare har Gillet i mån av tillgångar
skänkt medel till premier vid ett flertal skolor i hembygden.
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Med Gillets stöd har även vid några tillfällen betydande penningbelopp samlats, bl. a. till lindring av nöd i västerbottniska hem och för anskaffning av textilier till ett lappmarkskapell.
Matriklar över medlemmarna ha tryckts för åren 1935 och
1939. Den senaste upptog 275 namn. En liten vacker gillenål med länsvapnet i emalj och silver har i år tillkommit och
redan blivit populär.
I samband med tioårsjubileet den 19 februari 1939 kallade
Gillet med vederbörligt medgivande till hedersledamöter hertigen och hertiginnan av Västerbotten samt landshövding och
fru Rosén. Dessutom valdes till hedersledamöter järnvägstjänstemannen Axel Bohlander, en av initiativtagarna till Gillet och dess förste ordförande, samt hans mångårige styrelsekamrat, lokomotivföraren Emil Åkerlund.
Vid själva jubileumsfesten hade Gillet glädjen att bland sina gäster räkna
bl. a. länets hövding med fru. Tal höllos av landshövdingen,
ordföranden, sekreteraren m. fl. Framstående förmågor sörjde för den musikaliska underhållningen vid den stilfulla och minnesvärda hembygdsfesten.
Sistlidne augusti drabbades Gillet av en svår förlust, i det Gillets ordförande, d:r Alvar Högbom, oväntat avled. Han föll på
sin post under krävande malmletningsarbete i västerbottensfjällen. Fungerande ordförande är sedan dess direktör Jonas Eriksson. Till styrelsen höra vidare förste aktuarien Carl Öberg,
sekreterare, urfabrikören Bror Burman, kassaförvaltare, förlagstjänstemannen Birger Lundström, klubbmästare, kamreraren
Mauritz Barrner och professorskan Linnéa Eneroth. Som styrelsesuppleanter tjänstgöra auktoriserade revisorn Bo Björkman
och fru Carin Kriström.
För Västerbottens Gille framstår det som ett angeläget önskemål att nå kontakt med allt flera av landsmännen i huvudstaden.
De äro alla välkomna! För nykomlingar från hemlänet vill Gillet gärna bli en samlingspunkt, där känslan av främlingsskap i
storstaden försvinner vid samvaron med idel vänner av den gemensamma, älskade hembygden.
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Något o m Västerbottens läns H e m
slöjdsförenings verksamhet
under år 1 9 3 9

H v HILDft ANDERSSON

Vad innebär icke ordet hemslöjd. Det gömmer inom sig så
mycket av frid och stilla förnöjsamhet. Man tänker sig elden i
den öppna spisen kring vilken man samlats, man hör spinnrockens entoniga surr blandat med det fräsande ljud som blir när
kardorna läggas mot varandra och "tylla" efter "tylla" lägges ner
i ullkorgen. Man ser far i stugan trygg och säker gröpa ur det
ämne, som sedan skall bli en tunn fin sked, sätta nya pinnar i
sina räfsor eller se till sina körredskap. Detta är höstarbetet och
när det se'n lider efter jul och dagarna bli längre, då sättes vävstolen in, då surrar spolrocken i raskare takt, då blir det fart,
det lider mot vår. Så har det varit och är fortfarande på sina
håll ännu i dag. En inrotad vana — glädje av arbetet — och
den sparade slanten genom arbetet gör att hemslöjden trots
brist på lejd arbetskraft ej alldeles blivit åsidosatt.
Det arbetas i många västerbottniska hem ännu i dag, därom
vittnar den stora tillslutning vi sett vid alla de utställningar, som
Västerbottens läns Hemslöjdsförening tack vare Hushållningssällskapets förvaltningsutskott kunnat anordna. Det är Dorotea,
Vännäs, Sorsele, Bureå, Nordmaling och Degerfors socknar, som
under år 1939 inbjudits.
Den största och mest rikhaltiga utställningen var onekligen
den i Dorotea. Där fanns inte endast vackra schalar och glada
fälltäcken utan en myckenhet handspunnet ullgarn, handstickade
vantar och sockar och mycket annat. Prov på den manliga slöjden förekom också såsom vrilar, koxor, snidade saker men även
ren nyttoslöjd, såsom laggkärl, byttor och träskedar.
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Nordmalingsutställningen kommer sedan i fråga om kvaliteten
säkert som god etta. Det synes att socknen gränsar till linlandet Ångermanland, där bruket att så lin till husbehov aldrig
varit bortlagd. Där fanns knappast en gårdskollektion, som ej

Skulptur i älghorn av Knut Gustavsson, Bjurträsket.

hade lin, garn eller färdig vara vävd av handspunnet lin, vackra
drälldukar på 10-, 12-, 15- och 16-skaft, även en och annan damastduk syntes till.
Vid alla utställningar har varje sak prisbedömts efter olika
synpunkter: kvalitet, färg och form samt utförandet. — Kvalitetsvarorna ha kommit först. Utförandet har kunnat uppvisa
merendels bra mönster, men färgsammansättningarna ha ibland
varit mindre goda.
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För att hjälpa upp detta senare är det som hemslöjden till
orten fört med sig en hel del saker sorn demonstrationsmaterial,
för att ge råd, lämna mönster och skriva solvnoter.
En hel del priser ha utdelats. Prisbedömningen har utförts
av en platsbo, någon av styrelsens damer samt föreningens föreståndarinna. Utställningarna ha på alla platser mottagits med
tacksamhet, och glädjen över att se sitt arbete uppskattas har
varit stor.
Vi hoppas att även under ett kommande år få det anslag som
fordras för att kunna inbjuda de socknar som ännu inte blivit
besökta.
För linodlingens befrämjande har föreningen även i år fått anslag och haft kurser anordnade, dels på 4 dagar och dels i dagskurser. Kurserna ha besökts av ett 70-tal kvinnor. Det är roligt
att se med vilket intresse dessa arbeta. Linet bultas och brytes,
dras och häcklas, borstas och spinns under sång och skratt.
Mången nybörjare har nog tyckt, att det varit svårt att få tråden
att hålla och bli jämn och fin, men "övning ger färdighet" säger
ordspråket och innan kursen slutat har nybörjaren varit lika duktig som en som kunnat konsten förr. Intresset för dessa kurser
har varit stort och kommer säkert att vara till stor nytta. Man
talar redan om ansenlig mark som besätts med lin. Härom året
utdelades och såddes lin av ett fyratiotal jordbrukare i Degerfors socken, i fjol ökades antalet till åttio och i våras blev sådden
försenad därigenom att efterfrågan på svenskt linfrö varit så
stort att behovet ej kunde fyllas, utan man måste vänta på frö
från utlandet.
Av detta lin, som sås, kommer inget ut i marknaden, utan det
användes för eget bruk. Av det lin, som spinnes vid våra linnefabriker, är 95 % från utlandet.
Det är en ansenlig mängd lin, som skulle kunna sås här hemma
och som skulle skaffa mången en god binäring, särskilt som linodling på många håll anses lönande; enligt hälsingens eget uttalande, bättre än att sälja både potatis, korn och råg.
Ännu ett par andra utställningar har föreningen varit med
om att ordna och det är för den lapska slöjden; en i Fatmomakke
och en i Tärna. Utställningarna ha utgjort avslutning på tvenne kurser i tenndragning och brodering av tenntråd. Kurserna
ha letts av fru och major Anders Wilks. Medel till dessa kurser ha utdelats ur Västerbottens läns lappfond.
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Västerbottens läns Hemslöjdsförening, som står bakom alla
dessa kurser, kan i år se tillbaka på en trettioårig verksamhet.
Från en blygsam början kan föreningen räkna sig som god
medelmåtta, ja kanske vara stolt över att det finns endast sex
föreningar i Sverige som gå före, när det gäller omsättning.
Det bevisar att intresset för den gedigna oersättliga handaslöjden alltjämt är i stigande och föreningens största önskan är
att i fortsättningen kunna liksom hittills värna om det gamla, vi
fått i arv, finna nya material och nya arbetssätt, ge uttryck åt en
säker smak och upprätthålla sambandet med det, som fordom
fanns.
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Handel och industri

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
229

Med 2 2 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-

ba nken 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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UNITE
WaUltoatd

U N I T E , den svenska hårda
kvalitetsboarden, utmärkes
av en ljus, levande, fullkomligt slät yta, som gör att
den är billig och lätt att
bearbeta — om man inte
rent av vill låta den v a r a
som den är.
Därtill är
U N I T E mycket hård och
stark, viiket är lika viktigt
som att den är både vattenbeständig och verktygsbesparande.
Den p o r ö s a och h ö g p o r ö s a U N I T E-boarden
ä r ett utmärkt och effektivt
isoleringsmaterial.
Tillverkare;

Aktiebolaget

Scharins Söner
URSVIKEN

Gör Edert hus varmt
och hemtrevligt
med

TREETEX
Försäljes och lagerföres av
fabrikens ombud:

Bröderna Lindfors
U M E Å

Tel. Namnanrop Bröderna Lindfors
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AKXXEBOI.AGrFT
1ST.

JT.

B

Etablerad 1863

Ä

C

C iMi E

Telegramadress: BÄCKLUND

Filialer

K

X

Å

I

L

I

^

D

E t a b l e r a d 1S68

Tel. n a m n a n r o p : B A C K L U N D S

i Molmsund

och

Lycksele

V ä l s o r t e r a d Järn- & Maskinaffär

SKANDINAV/SKA
BANKEN
AKTIEBOLAG
UMEÅ
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEHAMN

Allo
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slog

o v

bonkrörelse

Västerbottens läns Sparbank
U M E Å
Rikstelefon: Direktören

751

Kamreraren

125

Expeditionen

62

Expeditionstid:

kl. 10 fm.

2 em.

O

2 4 F I L I A L E R i landskommunerna. Insättningar
mottagas mot högsta gällande
inlåningsränta.
O

LÅN
utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad
och på landet inom länet på förmånliga villkor.
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Västerbottens N y a Elektr. Byrå
Telefon 1442, Umeå

ALLT

ELEKTRISKT

HushailninossällsKopels Egnahemsnämnd, odress Umeå
utlämnar statens egnahemslån inom Västerbottens län.
Låneformerna äro:
jordbrukslån, som utlämnas för inköp av hemmansdel eller jordbrukslägenhet. 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 grundförbättringsarbeten,
bostadslån, som beviljas för uppförande av bostadshus å därför
anskaffad tomt. Räntan är för närvarande 4 % och amorteras i likhet med jordbrukslån med 2,5 %.
Närmare upplysningar om egnahemslån lämnas av egnahemsnämnden eller av egnahemsombuden i respektive kommuner.
Statens jordanskaffningsverksamhet handhaves även av egnahemsnämnden. Härmed inköper egnahemsnämnden lämpliga jordområden
vilka efter styckning försäljas till jordbruk eller arbetarsmåbruk.
Telefoner: egnahemsnämndens sekreterare
kassa och egnahemskonsulent
jordanskaffningen

69
901
2269

SPECERIER, KONSERVER, DELIKATESSER.
FÄRSKA OCH KONSERVERADE FRUKTER.
Ät

Öhmaas

bröd!

Drick

Pyramidens

kaffe!

EMIL L U N D M A R K
Rt. 17 & 559
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UMEÅ

Skolgatan 47

Utterströms J ä r n a f f ä r e r
UMEÅ och NORDMALING

U m e å : Telefon Namnanrop Utterströms
N o r d m a l i n g : Telefon 8 och 119

Tillhandahålla A L L T i branschen

Försök oss, döm sedan!

Priserna

a q ne ts C y i dvobalh
f -QåJfiusespfanaJen

10,

passa!

y rå

ica

INNEHAVARE:
A D V O K A T E N

B I R G E R

R O O S

LEDAMOT AV S V E R I G E S A D V O K A T S A M F U N D
OMBUDSMAN HOS A -B. SV. H A N D E L S B A N K E N
OMBUD FÖR S T O C K H O L M S M. FL. KÖPMANNAFÖRENINGAR
BITRÄDANDE JURIST:
A D V O K A T E N

(Jefefoner:

R U D O L F

(jQinjenäljare)

A H L G R E N

117, 120, 122 ocfi 770

RÄTTEGÅNGAR, I N K A S S E R I N G A R , K R E D I T U P P L Y S N I N G A R
Spec.: VATTEN- OCH S K I F T E S M Å L
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O L O F S F O R S BRUK
G r u n d l a g d 1762

NORDMALING

Tillverka och försälja alla slags
Floftningssmiden

samt

Ketting

Tillförlitligt fabrikat!
Postadr.: Nordmaling.

Rt. : Nordmaling 26

Tel.sadr.: Olofsfors, Nordmaling

Västerbottens Lantmannoiöreninoors Förbund
(LÄNSFÖRBUNDET, UMEÅ)
är jordbrukarnas egen affär och anslutet till
Svenska Lantmännens Riksförbund.

Post- och telegramadress:
Länsförbundet
Telefon:
Umeå 14,614,329
Skellefteå . . 229
Spöland . . . 25
Vindeln . . . 15
Ånäset . . . . 39
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Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Spöland, Vindeln och Ånäset.
Nederlag i Bastuträsk, Burträsk, Bygdeå, Byske,
Dorotea, Flarken, Klutmark, Kåge, Lögdeå, Nordmaling, Röbäcksby, Skelleftehamn och Ålundsby
m. fl. ställen inom Västerbotten.
Försäljer: hushållsmjöler, spannmål, fodermedel,
konstgödsel, utsäde, maskiner, kalk, cement, tegelrör m. m.
Dessutom uppköpes och försäljes smågrisar.
Jordbrukare! Oör Edra inköp genom vår organisation och anslut Eder till närmaste lantmannaförening. Därigenom stöder och stärker Ni Edert
eget företag.

<É>

M
Vackra

Alltid

nyheter

GULD

- SILVER

och stilfulla

i lager
-

av

TENN

Matsilveruppsättningar

Hofjuvelerare C.G. Hallberg
Rt. 240

UMEÅ

Jonsson

&

Huvudaffären

Brogatan

Filialen

Rådhustorget

Filialen

Storgatan

Rt. 670

Rt. 240

Sandgren
och

993

Rt. 165, 1794
72 Rt.

759

U m e å

Prim o Fläsk-, Kött- &
Chorkuterivaror
i parti

och

minut.
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GYNNA

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

Undersök kvalité och pris h o s

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o
KUNGSGATAN 48, UMEÅ - TELEFON 141 och 441
innan Ni rekvirerar varor från annat håll.
STÖRSTA S O R T E R I N G ! PRIMA VAROR! BILLIGA PRISER!

Betald
annonsplats!

Vid behov av

FÄRSK FRUKT

Tel.: 615, 920, 1372

hänvänd E d e r med förtroende till

THURE
238

NORIN

Västerbottningarnas
nyhets- o c h
annonsorgan
är

U p p l a g a :

2 0 . 0 0 0 ex.
Pren.-pris:
helt år 14 kr.
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H U S H Å L L N I N G S S Ä L L S K A P E T
lämnar fackkunnigt biträde av
jordbrukskonsulenter,
Länsträdgårdsmästare,
Vandringsrättare,
Husdjurskonsulent,
Hemkonsulenter,
Fiskeriinstruktcrer,
Slöjdundervisare,
Täckdikningsförmän.
Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, Umeå, helst
före 15 april. Täckdikningsförmännen äga uppbära 4 kronor pr dag av
rekvirent. I övrigt är tjänstemännens biträde kostnadsfritt.
Hushållningssällskapet upprätthåller:
Lantbruksskola, adr.: Eox 84, Umeå.
Lanthushållsskola, adr.: Strömsör pr Håknäs.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Anderstorpsskolan, Skellefteå.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Malgomajskolan, Laxbäcken.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Egnahemslån,
Gödselvårdslån,
Tjurlån,
Nyodlings- och betesförbättringslån,
Hingstlån,
Fisikerilån,
Täckdikningslån,
Siolån,
Maskinlån,
samt s k . p r e m i e 1 å n för anskaffande av galtar, skakbryggor, isbodar m. m. och för vissa grundförbättringar i samband med egnahemslån.
Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesförbättringsbidrag och stenröjningsbidrag, bidrag för gödselvård och
täckdikning samt för jordkörning å myrjord.
Hushållningssällskapet anordnar premiering av:
Mindre jordbruk,
Lurar,
Svin,
Kulturbeten,
Hästar,
Får.
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Lantmannakurser,
Täckdikningskurser,
Beteskurser,
Husmoderskurser,
Vävkurser,
Ladugårdssköterskekurser.
Konserveringskurser, Växtfärgningskurser,
Trädgårdskurser,
Kurser i träslöjd,
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,
Tjurföreningar,
Galtföreningar.
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen,
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år, upplaga 17.400 ex.
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän
och direkt från Sekreterareexpeditionen, Rådhusespl. 11, Umeå.
Hushållningssällskapets exp., övre vån., tel. 143 o. 925.
Egnahemsnämndens exp., nedre vån., tel. 69 o. 901.

263

P å a l l a o m r å d e n tillmäter man
numera

belysningsfrågan

allt större b e t y d e l s e .

en

Inom d e t

moderna

arbets! i v e t

h a r ljus-

kulturen

helt e n k e l t

blivit e n

av
Vi

d e viktigaste
äro sedan

cialister,
skapa

faktorerna.

årtionden

spe-

d å d e t gäller att

effektiv,

arbetsfrämjan-

d e och a n g e n ä m b e l y s n i n g för
kontor,

utställningar,

sjukhus,

industri-

lokaler

skolor,

och lager-

etc.

Konsultera
Ni önskar

v å r expertis om
försäkra

E r om e n

för v a r j e s p e c i e l l t ä n d a m å l tillräckligt stark,
och b l ä n d f r i
Vi

jämnt

fördelad

belysning.

stå kostnadsfritt

till

tjänst

med a l l a u p p l y s n i n g a r och r å d .

ote
A v d . I. M . K L A R A B E R G S G A T A N
Norrköping

- Jönköping

- Sundsvall

ASEA

21, S T O C K H O L M
- Sollefteå

•

- Östersund

Göteborg - Malmö
- Umeå

- Luleå

CfuLdlrLomman,
^iLi/atbLomman,
^ p e cia LbLom

man.

förnäma kaffesorter
av ä d l a s t e kvalitet.

Gynna

onnonsörerna!
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G å in som medlem i
V ä s t e r b o t t e n s läns H e m b y g d s f ö r e n i n g
Varje medlem erhåller årsboken VÄSTERBOTTEN gratis
Anmälan om inträde kan göras till

Västerbottens läns Museum, U m e å
Årsavgiften är 3 kronor

Prislista å äldre årgångar av årsboken « V ä s t e r b o t t e n »
192 0
192 1
192 2
192 3
1924—25
192 6
192 7
192 8
192 9

p e r st. Kr. 1 ,
„ 1 50
„
„ 1 „
„ 1 50
„
„ 3 „
„ 2 „
„ I 50
„
„ 1 50
„
„ 1 50

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

per st. Kr. 2
„
„ 2
„
„ 3
„
3
„
„ 3
„
„ 3
„
„ 3
„
„ 3
„
„ 3

För s a m t l i g a å r g å n g a r 1920—38 är priset Kr. 35: —
så långt u p p l a g a n r ä c k e r .
Rekvisition i n s ä n d e s till

Västerbottens läns Museum,
Telefon 8 8 6
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Umeå

Hjortsbergs Pappershandel
UMEÅ
Välsorterad Parti- & Minutaffär
ALLT I BRANSCHEN
Järn, Spik, Plåt, Byggnadssmiden, Spislar, Drev, Papp,
Fönsterglas, Cement "Kometmärket", Slipsienar

TELEFON 241
¿^Sj^k
fö^Jjnfå

Tågvirke, Bindgarn, Bastband, Makulatur, Wellpapp,
Påsar, Linolja, Färger, Fernissor, Borstar, Penslar

^¡¡^¡¡fåf?
i p a r t i hos

BRÖDERNA LINDFORS, Umeå

Telegramadress: L I N D F O R S A R N A .

B

J

V

R

S

T

Tel. namnanrop B R Ö D E R N A L I N D F O R S
Skellefteåkontoret Tel. 944

R

tSVJE fi

O

M

S

E F T B .

S Ä N U S T K Ö M l )

K U N G S G A T A N 43, U M E Å

RT. 192 & 174Q, B O S T . 192

Förstklassiga varor i in- & utländska Konserver & Frukter
Matvaror, färska Grönsaker, Delikatesser & Konfektyrer

A.-B. C. G. CARLSSONS SKOAFFÄR
UMEÅ
Rikstelefon

97

och 1 6 4 7 .

Kungsgatan

69

Stor sortering från landets ledande fabriker.
Nederlag för Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag «TRE T O R N »

16

243

Vårt KALAS-KAFFE
Våra S P E C E R I E R
rekommenderas

Cfii5ti

U/altet5
SjuLlcvåidlajj-foGt

&Ityjjaitig

haten.

~TeL. T349

T*/.

ock

7350

27

I lager A L L T som hör till en välsorterad sjukvårdsaffär
-

244

föaffeymal

-

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

Zetterslröm & Almströms Boklunden, Kunose. 58, Umeå. Riksi. 182

E. Hermansons Möbelaffär
Tel. 183

S T O R G A T A N 36

T e l . 183

•
Rikhaltigt lager av

Möbler, Möbeltyger, Gardiner & Korkmattor

E. H.Yttergrens Guldsmedsaffär
R I K S T E L E F O N 324

Förlovningsringar och Hederspresenter
MODERNA, STILIGA OCH

BILLIGA!

Till landsorten sändes omgående portofritt. Ringmått sändes på begäran

OSCAR AHLGREN, UMEÅ
Försäljer i parti och minut:

Sjukvårdsartiklar, Färger, Oljor, Fernissor, T a p e t e r
Foto- och Tekniska artiklar, Korkmattor
Huvudaffären i Umeå: Kungsgatan 49

—

Telefon: Kontoret 85, Butiken 1855

Filialer Vindelns Sjukvårds- och Färghandel.
Vännäs Sjukvårds- och Färghandel.

Telefon Vindeln 84
Telefon Vännäs 88
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P. A. Lundmarks Järnaffär

R t . .178

Rt. 1 7 8

UMEÅ

F ö r s ä l j e r : Byggnadssmiden, Hushållsartiklar
Lantbruksmaskiner, Velocipeder, Arbetsvagnar
Kakelugnar, P a p p alla slag m. m.

VÄSTERBOTTENS

Folkblad

•

NY

OFFICIN

•

NV

PRESS

® NYTT

FORMAT

•

ANSIKTE

NYTT

TELEFON:

NAMNANROP

F O L K B L A D E T

% f i l

§51

PARTI- & MINUTAFFÄR
Telegramadress: V O N A 11 N

Telefon: namn anrop V O N A 11N

I
246

A.-B. H. Anderssons Värme- i

KUNGSGATAN 89, UMEÅ

Telegramadress: V ä r m e b o l a g .

Tel. Namnanrop: Anderssons Värme

iL^j jjjjjj jji ijjjjii)riiiiiiiiriiiiriifiiMifiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiitirri((irMiiiiiiiiMiiiiiitiiiiiriiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiriri r rrmjuiiiiiiiiijiin 11111 it 11111 ti i

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

Rör, Rördelar och Armatur - Sanitetsporslin och -emaljgods

O s k u m m a d och s k u m m a d
mjölk, grädde, smör
s a m t f l e r a s o r t e r s ost till
billigaste parti- o. minutpriser

Umeå Mejeri Aktiebolag
Telefoner:

Kontoret 8 2 0 , Butiken 4 6
247

J7 fullt

tidsenliga

krav på

hygien

tillverkas

av

våra

lokaler,

elär de

ock kontroll
sorgfälligt

äro

strängaste
tillgodosedda,

filtrerat

vatten

uppskattade

MALTDRYCKER
LÄSKEDRYCKER
MINERALVATTEN

UMEÅ

oundsvaiis Enskilda Bank
AKTIEBOLAG

beviljar
öppnar

lån, diskonterar
växlar
kredit i
checkräkning
på

förmånliga

villkor.

Insättningar mottagas å
DEPOSITIONSRÄKNING
KAPITALRÄKNING

248

SPARKASSERÄKNING

R

ii

y

V i d inköp av tobaksvaror, in- och

U l \ d l fc? •

utländska pipor, lädervaror m. m.

V ä n d Eder t i l l

Nya Cigarrhandeln, Umeå

Å t e r f ö r s ä l j a r e största rabatt,

D. Berglund - T e l , 4 0 0

V ä s t e r b o t t e n s !äns H e m s l ö j d s f ö r e n i n g
UMEÅ. SKELLEFTEÅ

Mattor, möbeltyger

och

Akta färger och bästa

MODERNA, PRAKTISKA
DEKORATIV

^ W
E

MÖBLER

MÅLNING

J E ^ J E ^ n C I ^ i G r ^

KUNGSG. 29
B

gardiner

kvalité.

KUNGL. H0VLEVERAN1ÖR

K

M

H

is K O -

»

«V-

TELEFON 351

Å S n T R C V » * .
K . X l ) !•: K A l 1" Ä

K

HJ i-W TE A
Tei. Affären 493

*

G. Byströms

Tel. Privat 474

Färghandel

Kungsgatan 47, Umeå

Rekommenderas
Telefon 1 0 0 0

H

Bostaden

ankn.
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När det gäller

MATSILVER
). H A N S O N S

EFTR.

GULDSMEDSAFFÄR
K u n g s g a t a n 57.

Telefon 188

(LINDSTRÖM)

Lys upp
hemmets lugna vrå med en
modern och trivsam

GOLVLAMPA!
just nu ha vi så många trevliga saker att välja på i den
v ä g e n — allt till synnerligen
pupulära priser.

c. o j o s t e a t s e l e k t r i s k a B y r å
UMEÅ

Rikstelefoner: 8 5 4 och 1314

S a n d b e r g s Konditori, U m e å
KUNGL. HOVLEVERANTÖR
•

ALLTID FÄRSK HEMGJORD

250

CHOKLAD & KONFEKT

HELMER
Telefon:

LARSSONS

BILAFFÄR

UMEÅ

Kontoret 1 6 7 5
Bostaden
24

Skolgatan

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

60

och
lager

Ni köper det bästa brödet
och får största valutan från

Joh. Dahlgrens Ångbageri, Umeå
Telefoner:
Bageriet och bostaden 787 och 797. Affären 8 4 4

CARL I. ISAKSONS AKTIEBOLAG
U m e å
Kolonialvaror i parti
T e l . : 1818 och 6 0 2 .

Kontor och lager: K u n g s g a t a n 5 8

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

Rikst. 102. Kungsgatan 53, U m e å
251

ÅKERBLOMS
S T O R G . 53

U M E Å

T E L E F O N 61

P

A

P

P

MUSI

E

R

KALIER

FOTOGRAFISKA
ARTI

KLAR

EDVIN J O H A N S S O N
o

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

U M E Å

T e l e f o n 326, 477

K U N G S G A T A N 63

Matvaru-, Frukt-,

Delikatess-

& Speceriaffär
•

R E K O M M E N D E R A S

Nordsvenska Köpmanna A . - B .
UMEÅ

Kolonialvaror i parti
Tel.: N a m n a n r o p :

252

Nordsvenska.

Kontor och l a g e r : V . Espl. 2 6

JYi^gynnar

Eder själva

it cl tÅ

med¿

att beställa
M>Öbler,
tillverkade
i laster bo! ten.
Köp
ujtan
mellanhänder

Från

U
tV>°.A

annons

f

lau!

i

*

íflfrrtír

Sösdéns H e r r e k i p e r i n g
U M E Å
TELEFON

149

SKELLEFTEÅ

P I T E Å

TELEFON

TELEFON

709

OSCAR

MAN

503

UR- & OPTISK AFFÄR
UMEÅ - SKELLEFTEÅ
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H i l d i n g Carlssons Mekaniska Verkstad
Rikstelefon 15

UMEÅ

Skolgatan 8 9

Tillverkning av
rälsbussar och motordressiner

konsum baren

Kungsgat. 67, 1 tr.

Varm mat i portioner,
m j ö l k , Kaffe, t h é o c h l ä s k e d r y c k e r

konsum
Umeå

I

Meddelar brandförsäkring
byggnader och lösören
å l ä n e t s landsbygd.
a v

Huvudkontor i UMEÅ. - Telefon 5 2 8

Gunnar Dahlgren &,G:o
Umeå

Gödningsämnen, Utsädesvaror, Spannmål
och alla ©I¡ag av Fodermedel
Rt. 1007, w

<254

och 1257

Ring
95,

289,1000
Vid behov av
JÄRNVAROR, HUSGERÅD och
SPORTARTIKLAR

ft.-B. John Sjödins Järn- & Maskinaillr
SKELLEFTEÅ

•Okt le (t o La^et

A / y h e t e m a l

~Ttigcit2ti
u,me a
LEDANDE
I

BRANSCHEN

255

Den som vill gynna sin
hembygd
och d ä r m e d sig själv
anlitar hemortens sparbank som
lämnar högsta möjliga räntegottgörelse å insatta medel och främjar ortens näringar genom förmånliga lån.

Skellefteå S p a r b a n k
Grundad 1853.

256

Korkbetongplattor, svenskt pat. nr 74210
S k a l sandbetong,

«

«

« 80092

Ventilationstrummor,

«

«

«

2119

AKTIEBOLAGET

KORKBETONG

U M E Å . Tel. 908,1380.

ANALYTISKT

G Ä V L E . Tel. 6107

LABORATORIUM

V A T T E N . O C H U R I N A N A L Y S E R M. M.

A P O T E K E T J Ä R V E N , UMEÅ
K U N G S G A T A N 45

T E L E F O N 541

257

Den rätta inköpskällan
gäller bosättningen

när det
är alltid

Backmans

Möbelaffär

Storgatan
49, Umeå.
Rikst. 865 & 840.

S O F I E S T E N M A N S EFTR.
(OLIVIA OLSSON)

Möss-, Hatt-, M o d e - & Pälsvaruaffär
Storgatan, 4 4

Svens

U M E Å

ko

Rikstelefon 3 6 0

Trähus

tillverkas av
Holmsunds A k t i e b o l a g , H olmsund
och saljes av
A . - B . S v e n s k a T rähus, Stockholm
Representant:
Ingenjör Åke Zettergren, Cityhuset, Umeå. Telefon 645

258

l^ititiAZeilt
välorienterad - vidsynt - vederhäftig

flolituld
orädd

- initiativrik - vaken

LtM

C l t t U U i
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Årsboken «Väs
«Västerbotten»
gratis till varje medlem!
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