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T I L L Å R S B O K E N S L Ä S A R E 

Västerbottens län» Hembygdsförening överlämnar härmed den 

tjugoförsta årgången av sin årsskrift «Västerbotten« till läsekretsen. 

D e t bar alltid legat red. varmt om bjärtat att kunna få boken 

på ett typografiskt gott plan oeb de förändringar, som i år 

äro vidtagna i fråga 0111 utstyrsel oeb uppsättning, boppas vi 

skola bidraga till den goda helhetsverkan, som eftersträvas. 

E n nvbet för å ret är bland annat den nu påbörjade serien om 

västerbottenskonstnärer. S o m första namn återfinnes artisten 

C . M . L i ndc j v i s t , V ä n n ä s , vilken utöver en kort biografi 

representeras av ett antal konstverk, belysande Västerbotten. 

Red . har för avsikt att under en följd av år på detta sätt få 

länets verksamma konstnärer behandlade i årsbokens konstbilaga. 

Vidare finnes intaget i boken redogörelser för hembygdsgillena 

inom länen ävenså kortare meddelanden från länets hemslöjds-, 

konst- oeb turistförening. D e t var även red:s avsikt att i år 

få med ett par uppsatser om länets livskraftiga trädgårdsför-

bund oeb om «bembvgdsvård oeb byggnadskultur«, men pä 

grund av militära inkallelser oeb andra oförutsedda binder 

kunna dessa bidrag inte införas förrän i nästa års hembygdsbok. 



Red . kan alltfort glädja sig åt en förnämlig ock trogen med-

arbetarstab, som inte skytt några mödo r att lämna goda och 

omväxlande kidrag. H ä r kan nämnas fil. lic. R u n e i\orkcrgs 

aktuella avhandling om U m e å landskyrkas gamla kalkmålningar. 

A v e n norra länsdelen är ibågkommen. Över läraren Car l H . 

N vström skriver om Bure å-industriens äldre historia. H e r r 

N y ström liar över ett år varit kunden vid sjukbä dd en 

men kar ändå kunnat lämna en så värde full uppsats. 

fo lkskol lärar innan Anna-Lisa K a m i ock folkskolläraren A i •tur 

O lo f sson stå för de kumoristiska inslagen, kerättade på bygdemål. 

V idare kan nämnas lappkännaren Ernst ¡Manker, som publicerar 

ett gammalt manuskript, kekandlande en del äldre lapska lagar. 

E n spännande skildring o m kjörnjakt från Ase l e är författad 

av kvrk okerde NI . Björnegård. 

A v e n i år finnes i årsskriften ilerfärgstryck, denna gång visan-

de den manliga ock kvinnliga dräkten i Västerkot ten ock 

utförda efter ak vareller av teckningslärarinnan A l f ! l i ld Lennberg. 

1 ill sist kan omtalas lektor O t t o H o l m s utmärkta ock populärt 

kallna avkandling om »Lövångers kögre djurvärld», som i år 

hekandlar kräldjur, groddjur oc k fisk ar. D e n ingår i den 

planerade lövångerskoken, vilken om ett par år torde vara 

färdig. O c k därmed kar en viktig vetenskaplig sockenkeskriv-

ning. en av de i nom Sverige grundligast utförda, fullbordats, 

en sak som inte nog kögt kan värdesättas. 

1 ill årsbokens alla medarbetare ock gynnare ber red. kärmed 

få framföra ett varmt ock uppriktigt tack. 

L A R S W 1 C K S T R Ö M 
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. agar , a f å l d e r g a l l a n d e k o s la|:>{3arne 

AV ]. MÖRTSELL 

Vid ett nyordnande av de arkivalier i Nordiska museet, som 
röra lapparna, påträffades ett manuskript med titeln "Lagar, af 
ålder gällande hos lapparne" och undertecknat ]. Mörtsell?) En 
närmare undersökning gav vid handen, att manuskriptet en gång 
tillrättalagts för publicering av Artur Hazelius, som egenhän-
digt gjort en del smärre ändringar och lämnat anvisningar för 
sättaren. Sannolikt skulle det ha ingått i serien "Bidrag till vår 
odlings höjder', varav en planerad men aldrig utgiven del enligt 
en anteckning var avsedd att handla om Lappland. 

Manuskriptets författare, Johannes Mörtsell, var prästman i 
Västerbotten, kapellpredikant i Malå 1862—84 och kyrkoherde 
i Stensele 1884—88; han föddes 1824 i Mörttjärn och dog 1888 
i Uppsala. Som publicist hade han gjort sig känd genom en del 
religiösa skrifter och läroböcker pä lapska samt tidningsartiklar 
under signaturen "Jakkol mainos", varjämte han bl. a. skrivit en 
liten uppsats om "Lapparnas Sång" i Runa, Minnesblad från 
Nordiska Museet, Stockholm 1888. Föreliggande artikel var i 
huvudsak skriven 1880, medan författaren vistades i Malå. I ett 
brev till Hazelius den 9 november nämnda år omtalar han ma-
nuskriptet och uppger därvid följande: ''Lappska lagen har mig 
veterligen aldrig förut funnits i skrift, utan endast i praktik. 

') Manuskriptet vid omordnandet infört i Lapska arkivet med acc:nr 
L . A . 113. 
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Johannes Mörtseli. 

Den tillämpas och efterlefves ännu af alla nomadiserande lappar. 
Deras levnadssätt kräfver oundgängligt dessa ordningsreglor." 
Två år senare insände han ett tillägg, som jag nu vid utredige-
ringen inpassat i huvudtexten (se not 3). 

Mörtselis studie utgör ett värdefullt tillskott till litteraturen 
om lapparna, enär den klart och koncist behandlar ett ämne, som 
blott sällan beaktats. Även efter Erik Solems stora och uttöm-
mande arbete, "Lappiske rettsstudier'" (Instituttet for sammen-
lignende kulturforskning, Serie B: XX/V, Oslo 1933), förtjänar 
den komma i tryck. 

Ernst M an k e r. 
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1. Om renmärken, som inskäras på renens öron. 

En hvar skall tillgodonjuta rätt till de renmärken, som han 

ärft, förvärft eller utan klander uppfunnit. Å nyo uppfunnet 

märke får ej begagnas på någon ren förr, än det är till beskåd-

ning pålyst i kyrka tre kyrkohelger, vid hvilka lappska allmogen 

är tillstädes, och om inom ett år efter första pålysningen ingen 

kunnat klandra detsamma: detta alt vid förlust af de renar, på 

hvilkas öron det klandervärda märket blifvit satt.2) 

Nya renmärken äro ej giltiga i följande fall: 

1. om det nya märket så nära öfverensstämmer med något af 

någon annan brukadt märke, att det senare med lätthet eller med 

ett enda af de små knifspåren kan förvandlas till fullkomlig lik-

het med det förra; 

2. om det nya märket slutligen befinnes icke vara nytt, utan 

ett sådant, som förut är brukadt med laglig eganderätt. 

Finnas tvänne renegare, som på sina renar hafva samma (d. 

v. s. lika tillskurna) märken, skall den bibehållas vid egande-

rätten till sitt märke, hvilken kan visa, att hans märke har högre 

ålder. Den andre måste skaffa annat lagligt märke för sina 

renar; och därefter eger den förre att såsom välfången egendom 

tillegna sig alla de renar, som befinnas bära det äldre märket. 

Kan ej i afseende på sådana likformiga märken utredas, hvilket-

dera har högre ålder, böra bägge egarne göra lagliga samtidiga 

förändringar på sina märken, så att de ej mera kunna förblan-

das med hvar andra; och kommer sedan fram någon ren, som 

bär det oförändrade märket, delas värdet af en sådan ren lika 

emellan dem, som förut egt likformiga märken. 

Rum för de lagliga förändringarne af renmärken äro fyra, 

nämligen: 

1. högra örats framsida; 

2. högra örats baksida; 

-) Se noten på sid 6. U t g. 
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3. vänstra örats framsida; 

4. vänstra örats baksida. 

På hvarje af dessa fyra rum för märkförändringar kunna in-

skäras fem särskilda slag af märken, af hvilka slag tvänne, näm-

ligen spetsvinkeln och trubbvinkeln, kunna fördubblas, så att de 

anbringas tvänne eller trenne bredvid hvar andra. Dessa utgöra 

därföre de förut omnämnda små knifspåren. 

Fig. 1. a) sarge eller spets vinkeln. 

b) bitta eller trubbvinkeln. 

Fig. 2. 2 eller 3 trubbvinklar kallas 
raideres d. ä. trappa. 

Fig. 3. a) nappe. 

b) skarja, saxmärke. 

Fig. 4. a) tjidtje, stympadt saxmärke. 

b) hartsa, ljustermärke. 

Fig. 5. 
a) nappa tjada tjalas, afskä-

ring med spricka. 

b) nappatjuold, afskäring med 
twå sprickor. 

Fig. 6. kruokke, hake. 

Fig. 7. a) skeunje, snedbågen. 

b) waijestak, skräddningen. 

RENMÄRKEN. 
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Utom de i nyss nämnda rummen för märkens anbringande, 

kunna ock i spetsen af hvartdera örat inskäras sju särskilda 

märken,3) nämligen: 

1. vinkelrät afskärning (näppe) ; 

2. saxmärke (s k a r j a); 

3. stympadt saxmärke (t j i d t j e); 

4. ljustermärke ( h a r t s a ) ; 

5. afskärning med spricka ( n a p p a t j a d a t j a l a s ) ; 

6. afskärning med två sprickor ( n a p p a t j u o l d ) ; och 

7. hake ( k r u okke ) . 

Äfven kunna på bägge sidor af hvartdera örat inskäras tvänne 

märken, nämligen: 

1. snedbågen (s k e u n j e); och 

2. skräddningen (w a i j e s t a k). 

Den, som är laglig egare till ett renmärke, innehar ock egande-

rätten till alla de renar, som bära samma märke inskuret på sina 

öron. 

Den, som på lefvande eller död ren ändrar märket för att till-

egna sig renen, är att anse såsom tjuf. 

Den, som vid renslagtning borttager öron och ej låter dem 

följa med skinnet, anses hafva stulit skinnet och den ren, som 

burit skinnet, så framt han ej kan bevisa skinnets lagliga åt-

komst. Kan åtkomsten bevisas vara laglig, skall den stå till an-

svar, som borttagit öronen. 

Ett renmärke kan ock på lån brukas på renar, dock ej af an-

nan än den, som fått lånerätten af egaren. Kommer sådan ren 

genom köp i en annans ego, och denna låter renen lefva, måste 

den nye egaren antingen tinga sig lånerätten af märkets egare, 

eller förvärfva sig annat lagligt märke för den köpta renen. 

Lånehafvaren af ett märke får ej göra några förändringar i det 

;i) I en not i manuskriptet hänvisas här till de senare tillagda figurerna 
1—7, vilka nu förts in i texten. Till figurerna av de märkta renöronen 
fogar författaren följande anvisning: "Man ställer sig alltid så, att man ser 
emot nacken af renen och emot den buktiga sidan af örat." U t g. 
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lånade märket. Alla afvikelser härifrån straffas med förlust af 

den ren, på hvars öra felet ligger.*) 

Alla kalfvar märkas noggrant med sin moders märke af hvem 

hälst, som först träffar den omärkta kalfven i sällskap med dess 

moder. 

Den, som på omärkt renkalf sätter annat märke, än hvad 

kalfvens moder har, anses som tjuf, så framt han ej eger moderns 

märke, eller fått af renens egare laglig föreskrift om märket för 

kalfven. 

Vid stark köld får ej renmärkning verkställas, emedan frosten 

kan på ett såradt öra orsaka, att stycken af örat bortfalla och 

göra märket oigenkänligt. 

2. Om renarnas vård. 

Hvarje lapp skall troget vårda alla de renar, som komma in 

i hans hjord, till dess han kan närma sig till någon annans hjord, 

då tillfälle blir att ömsesidigt lemna hvar andras renar och 

emottaga sina. 

Lön för lappars ömsesidiga skötsel af hvar andras renar er-

lägges ej i annat fall, än att renen säljes förr, än han återkommit 

till sin egare. 

Af köpeskillingen för den ren, som säljes under det han är i 

främmande persons vård, betalas först skötarelönen till den vår-

dande, och återstoden bekommer egaren. 

Af köpeskillingen för den ren, som säljes under det han är i 

främmande persons vård, betalas först skötarelönen till den vår-

dande, och återstoden bekommer egaren. 

*) Den förlust af renar, som här omnämnes, är mig veterligen ej ådömd 
af någon domstol, men den är en gifven följd af felaktigt märke. Ty det 
är ingenting annat än märket, som styrker eganderätten tilll renen, sedan 
han är lemnad åt sina irrfärder i skogen. [Denna not av författaren saknar 
korrensponderande notmärke i manuskriptets text, men tydligen avser den 
det här markerade textstället liksom även det med notsiffra angivna stället 
på sid. 3. U t g.] 
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Försäljning af en ren får ej ske af annan än rätt egare eller 

af den, som egaren satt i sitt ställe. 

Den, som vårdar renen, skall för egarens räkning hafva upp-

sigt öfver de lämpligaste slagtrenarna. Hvad brunstoxarna be-

träffar, bör han i rätt tid slagta eller genom kastrering bevara 

dem utan afmagring till vintern. 

Renens vårdare skall hvarje år vid därtill lämplig tid göra 

räkning och reda inför egaren öfver alla de renar han under 

året vårdat, eller om hvilka han vet, att de vårdats hos någon 

annan lapp. Ett streck för stycket af hvarje slag fullvuxna renar 

inskäres på hvar sin sida af en karfstock, och ett spår i kanten 

skäres för hvarje kalf. Vid detta tillfälle erlägger egaren lön 

för vården efter renarnas antal. 

Vårdaren skall hafva rättighet att af hvarje ren, som han 

slagtar för egarens räkning, taga sig till godo slagtarmåltiden, 

hvartill användas lefver, mellangärde, färglös blod*) och en del 

af tarmkäxet. Detta så framt ej egaren annorlunda öfverens-

kommit med vårdaren. 

Lon för renars vård erlägger ej egaren till någon annan lapp 

än den, som är tingad till rätt vårdare, om än renarna tillrätta-

skaffas af andra lappar. 

Om räkning är gjord och vårdarelön erlagd, men en eller flere 

vid räkningen ej upptagna renar tillrättafås efteråt, då skall 

vårdaren hafva rätt till vårdarelön för dessa liksom för öfriga 

redovisade renar. 

3. Om sjuka renar. 

Märker vårdare, att annans ren, som är i hans vård, blivit 

sjuk, skall han taga vittnen därpå; och anses sjukdomen kunna 

*) När blodet af slagtade renar stått en stund och svalnat, sjunker dei 
röda ämnet till botten, men det finaste och läckraste ämnet flyter ofvanpå 
såsom en färglös klar olja eller tunt gelé. Detta ämne föraktas af många 
svenskar och slås ut såsom odugligt, men lappen vet att taga vara därpå. 
[Not i manuskriptet.] 
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medföra renens död, skall vårdaren slagta honom i tid och dra-

ga utaf hud, bellingar och härna samt förvara dessa åt egaren; 

men köttet får vårdaren, om det tjänar till nytta, använda, så 

framt egaren är aflägsen. Vittnen skola bestämma, om och 

hvilken ersättning därför bör gifvas åt egaren. 

Kan vårdaren ej finna vittnen, då han märker, att ren är 

sjuk i dödlig sjukdom, skall han dock slagta renen och af-

draga huden, såsom nyss sades. Dessutom skall han taga 

till vara den del af kroppen, som visar tecken till sjukdomen, 

och lägga samma skadade del inför vittnens ögon, hvarefter för-

fares, såsom förut är sagdt. 

Särskild bestämmelse.4) Blir en ren galen, så att den ej kan 

hållas qvar i renhjorden, utan ständigt sträfvar att komma bort 

till ödemarken och sådant förhållande kan med vittnen styrkas, 

då må den galne renen slagtas, på det han ej må förloras i öde-

marken eller draga andra renar med sig till byte för rofdjuren. 

Men då en sådan slagtning verkställes, skall den slagtade 

renens hud och kött eller ock dess fulla värde bevaras och hem-

bäras till samme rens rätte egare. 

Anmärkning. Tvänne orsaker till ofvanskrifne galenskap äro 

kända: 

•1. En sjukdom, som på lapska kallas "stupe" och yttrar sig 

deruti, att renen slutar äta, skiljer sig ifrån andra renar och 

sträfvar att intränga sitt hufvud i trånga öppningar uti rötter 

af kullfallna trä, uti busksnår eller emellan trästammar, som 

stå så nära intill hvarandra att blott renens näsa eller hufvud 

kan emellan dem intränga. 

När någon ren af hvad orsak som helst skiljer sig från ren-

hjorden, så dragés alltid någon eller några andra renar att göra 

honom sällskap, hvarföre skadan kan blifva stor, och ej wådan 

i tid iakttages och botas. I förevarande fall gäller dock ej an-

nat, än att slagta den galna eller sjuka renen. 

4) Detta stycke med åtföljande anmärkning har av författaren skrivits 
senare såsom tillägg (se ingressen). U t g. 
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2. Att en ko, som under renarnas springtid i September må-

nad ej grundlagt egenskapen att nästa vår bära kalf (tagit kalf), 

utan kommit i det skick, att hon den påföljande sommaren skall 

blifva gall, d. v. s. utan kalf — på hösten och vintern blir galen 

så, att den omöjligt kan hållas qvar i renhjorden, utan när den 

med tillhjelp af hunden drifves från ena sidan till hjorden, så 

springer den med ursinnig fart midt igenom renhjorden till skogs 

åt andra sidan, hvarigenom renhjorden blir skrämd så att renar-

na rusa hvardera åt sitt håll. Har en sådan renko från sist-

gångne sommar kalf som henne åtföljer, då kan hon lugnas der-

igenom, att man endast slagtar hennes kalf, men i annat fall 

måste hon sjelf slagtas. 

4. Om arfskifte. 

Dör mannen, bör enkan bära mannens mössa till sorgetecken 

under sorgetiden. 

Efter skedt dödsfall skola samtliga den dödes arfvingar sam-

mankomma på lämplig och öfverenskommen tid och ställe för att 

hålla arfskifte. Då tillkallas ock tvänne ojäfviga vittnen att 

öfvervara arfskiftet. Finnas omyndiga barn, anmodas en mans-

person att bevaka de omyndigas rätt. 

Vid arfskifte afräknas först boets gäld, sedan aftages den efter-

lefvande makans fördel. Denna består af följande delar, då de 

finnas i boet: 

1. halfva kåtatältet; 

2. en korren jämte seltyg och lappsläde; 

3. kokgryta med dess kedja jämte en slef och en skål; 

4. fästningsringen och egna gångkläder. 

Utom sistnämnda fördel skall efterlevande make bekomma 

hälften af all återstående egendom, och barnen eller aflidna 

makens sido- eller bakarfvingar taga andra hälften. Sedan lot-

terna blifvit lagda i lika stora delar, bestämmas genom lottkast-

ning, hvem lotten tillhör. 
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Då renar skola delas, upprättas först en karfstock, hvilken ut-

visar hela antalet särskildt af oxar, särskildt af vajor och sär-

skildt af kalfvar; sedan skäres skåror i håret af renarna vid 

delningen, hvarigenom för tillfället visas, till hvilken lott hvarje 

ren hör. Sedan förfares enligt föregående bestämmelse. 

Renmärket tillfaller oförändradt äldste sonen. De öfriga bar-

nen bekomma samma stammärke, dock med för hvarje arfvinge 

öfverenskommen och bestämd förändring genom ett eller flere 

små knifspår. 

Till ofvanstående må ett par anmärkningar läggas. 

Jag hörde en gång, att då vid en tvist emellan tvänne lappar 

om eganderätten till en ren, den ena lappen framträdde för dom-

bordet och såsom skäl för sin sida anförde, det motståndaren 

icke hade rättighet att hafva på sina renar ett vid rättegången 

företedt renmärke. Domaren, som ej kände till ofvan anförda 

lappska lag, svarade: "Det har han vist". Och lappen, som an-

såg sig hafva anfört det mest gällande skäl, blef af domarens 

svar förintad. Man behöver icke hafva stor tankeförmåga för 

att kunna inse, huru vigtig ofvan anförda lag måste vara för 

lapparne, hvilkas renar till flere tusental kunna spridas och i 

skogarna blandas om hvar andra. Eganderätten till dem skulle 

aldrig kunna upprätthållas, om ej detta skulle ske efter bestämda, 

af alla erkända regler och efter bevis, som hvarje ren på sina 

öron medförer, hvart hälst han förirrar sig i öknen. 

Då en ren blir sjuk, skiljer han sig från andra renar, går ' 

bort åt ödemarken, dör och blir vilddjurens rof, hvarigenom 

egaren icke en gång får renens skinn i behåll Därföre anses det 

vara en tjänst åt egaren, att den sjuka renen dödas i tid, så att 

åtminstone huden tages i förvar. Men på det oredlighet ej må 

ega rum på det sätt, att lappen slagtar och äter upp de friska 

renarna under falskt förebärande, att de voro sjuka, måste med 

ojäfviga vittnen styrkas, att den slagtade renen var sjuk. 
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° i c 
L i v e t i A . s e l e i o r 1 0 0 å r secit a n 

AV M. BJÖRNEGÅRD 

Over livet i Lappmarken i forna tider ligger i många avseen-

den ännu mycken oklarhet. Att det för tusentals år sedan 

fanns folk i dessa öde trakter kan man se av de redskap från 

stenåldern, vilka man hittat på olika platser. Sådana verktyg 

har man funnit i Åsele socken bl. a. vid och i närheten av Ånger-

manälven. Någon fast bebyggelse var det icke fråga om, utan 

det gäller människor, vilka förde ett mera nomadiserande liv 

och hade sin utkomst av jakt och fiske. Det är ej möjligt att på 

ett verklighetstroget sätt skildra livet och folket från så långt av-

lägsna tider. Endast ofullständiga antaganden måste vi röra 

oss med. Ett torde dock vara säkert: svält och umbäranden, 

faror och hårt arbete hörde till den dagliga upplevelsen. Har 

man dessutom någon kännedom om avstånden i Lappmarken och 

betänker, att enda farbara vägar voro floder och sjöar, men att 

det vissa tider av året även var omöjligt att på dessa komma 

fram, kan man med någon liten fantasi tänka sig, hur det skulle 

vara. Där funnos många, vilka under år icke sett en annan 

människa. Det dagliga sällskapet var de stora skogarna, och i 

deras hemlighetsfulla djup fanns dessutom sådant som den oin-

vigde ej kunde tolka, men för vilket han bävade. 

Flytta vi oss framåt till den tid, då bebyggelsen satt spår i 

vildmarkens liv, och den andliga och materiella odlingen börjat 

göra livet drägligare för Lappmarkens bebyggare, har man möj-
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lighet att genom gamla handlingar få inblickar i livet och för-

hållanden sådant som det då levdes. Om vi från vår tid gå 

hundra år tillbaka, närmare bestämt den 18 maj 1839, så kunna 

vi då få vara med om en sockenstämma i Åsele socken. Det 

märkliga är, att dryckesseden inom Åsele synes ha velat taga 

överhanden och fara hotade att fördärva de unga och upplösa 

hemmen. Ansvarskännande män insågo behovet av att vidtaga 

nödiga åtgärder, och i anledning därav hade sockenmännen i 

Åsele kallats samman å allmän sockenstämma för att fatta beslut 

i frågor rörande den tilltagande dryckeslasten samt det över-

handtagande kortspelsraseriet. Ordförande vid denna märkliga 

stämma, dåvarande kyrkoherden och honorarieprosten Olof Lin-

dahl (f. 29/4 1772 i Lycksele och död i Åsele den 5/12 1852), 

höll först ett allvarligt tal till de församlade. I detta underlät 

ordföranden icke att anmärka, "det även många av de äldre, 

vilkas plikt det är att i gudsfruktan och dygd förelysa ungdomen 

samt varna dem för varje avsteg från dygdens väg, förgätande 

dessa dyra plikter till och med i ungdomens närvaro idkat kort-

spel här på kyrkoplatsen, samt både före men i synnerhet efter 

gudstjänsten tillbringat sin tid i dryckenskap på krogarna." Des-

sa Gud förgätna tilltalades med vår dyra Frälsares ord: "Ve 

världen för förargelsens skull." Utan att vidlyftigare uppehålla 

sig vid avmålandet av dryckenskapens, av erfarenheten nogsamt 

bevittnade, bedrövliga följder, erinrade ordföranden, att egent-

liga ändamålet med denna sammankomst var, att med socken-

männens tillhjälp söka motverka det fördärv, som nu syntes hota 

församlingens ungdom, samt föreställde dem att de icke härut-

innan hittills gjort vad de bort och kunnat göra. 

I ett kraftfullt och målande språk och med hänvisning till Bi-

belns lära om ett rättskaffens liv och följderna därav framställde 

kyrkoherde Lindahl, "för att", såsom han säger, "åstadkomma 

den åsyftade bättre ordningen i församlingen följande frågor, 

varpå bestämda svar med j a eller n e j fordrades": 

1) Vilja socknemännen, d. v. s. föräldrarna, husbönder och 
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förgångsmän, förbinda sig att aldrig spela kort här i kyrkobyn, 

d. ä. kyrkovallsstugorna, skolehemmen, Kullerbacka eller övriga 

här av enskilda ägande hus, varken om pengar eller som man 

kallar det, för ro skull? — Besvarat med allmänt ja. 

2) Vilja desamme även förbinda sig att aldrig här för att dric-

ka besöka sådana ställen, där starka drycker utminuteras? — 

Besvarat med allmänt ja. 

3) Vilja de, som hittills hemligen eller uppenbarligen utmi-

nuterat starka drycker, vid betraktandet av det myckna onda som 

de därigenom åstadkomma, självmant avsäga sig denna nesliga 

rörelse, samt förbinda sig att aldrig mer återtaga den? — Be-

svarat med allmänt ja. 

4) Vilja socknemännen lova, att aldrig härefter utminutera 

eller eljest till salu hålla starka ¡drycker, samt att icke införa till 

församlingen mera brännvin, än vad var och en eller dess gran-

nar för eget behov har av nöden såsom medicament och eljest 

måttligt brukat? — Besvarat med allmänt ja. 

Även en annan punkt besvarades med allmänt ja, och den in-

nehöll uppmaning att icke lämna starka drycker till söner eller 

tjänare samt att föra ett gudfruktigt liv. 

Två ordningsmän tillsattes att vaka över detta besluts efter-

levnad. Kronolänsmannen på platsen yrkade desslikes på att 

beslutet skulle underställas Konungens Befallningshavande för 

stadfästelse samt att ett vite för överträdelse skulle sättas till 3 

Rd. 16 S. Banco att delas till hälften mellan församlingens fat-

tige och angivaren. Även detta besvarades med allmänt ja. 

Prosten Lindahl var tydligen den man, som behövdes i dessa 

tider och trakter. Mycket folk kom uppför Ångermanälven för 

att skaffa sig utkomst. Skogarna voro stora, och villebrådet rik-

ligt. Fisk fanns det gott om i de stora sjöarna. Möjlighet att 

få sig ett nybygge var lätt. När dessa människor, vilka levat i 

stor isolering och under mycket enkla former, kommo fram till 

kyrkplatsen, kunde deras små besparingar snart fördärvas i 

dryckenskap och kortspel och hemmet därmed försummas. 
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Även på ett annat område måste samme man gripa in. Det 

började bliva oroligt i skogarna för de många björnars skull, vil-

ka tycktes taga överhanden och bliva en verklig plåga. — Tänk 

om våra tiders jägare fått vara med. — Ett sammanträde hålles 

med socknemännen i berörda ärende. Den 8 oktober 1843 äro 

socknemännen samlade till rådplägning, och från detta samman-

träde finna vi under § 1 följande beslut: 

"I anseende därtill att de flesta skogar äro oroade av björnar, 

vilka år efter annat gjort betydlig skada såväl å hornboskapen 

som isynnerhet hästar, så hade socknemärmen sammanträtt i än-

damål att rådslå om bästa sättet till deras utdödande och stan-

nade de i följande beslut: att en man utur varje hus skulle oför-

dröjligen begiva sig till skogs för att i tre dagars tid genomsöka 

var sine skogar och böra de då medhava så många hundar som 

möjligt för att skrämma åstad vilddjuret, och i fall det anträffas 

lägga all vinning om att få det värvat eller ringat. — Den som 

uraktlåter detta underkaste sig ett vite av tre (3) Riksdaler Ban-

co till socknens byggnadskassa. — Den som dräper en björn 

inom socknens område erhåller en belöning av Sex Riksdaler 2 S. 

Banco ur socknens byggnadskassa." 

Även vid detta besluts fattande sitter som ordförande i socken-

stämman honorarieprosten och kyrkoherden Olof Lindahl. Un-

der denna tid synes det behövas män, som kunde annat än pre-

dika och sitta vid ett skrivbord. Prästerna voro i allmänhet kraft-

fulla och handlingskraftiga personer, vilka själva i hög grad bi-

drogo till traktens andliga och materiella utveckling. 

För att belysa modighet och rådighet hos den tidens andliga 

ledare i Åsele socken vill jag omtala några tilldragelser från 

ovan beslutade jakt på björnar. 

I Berlins naturlära finnes på kapitlet om björnen följande enk-

la notis: "Även en pastor i Lappmarken har skjutit flera björ-

nar." Den med dessa ord åsyftade var just honorarieprosten 

Olof Lindahl. En närstående släkting har berättat nedanståen-

de om hans son, vilken också bar namnet Olof Lindahl och som 
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90-årig dog år 1898 såsom kyrkoherde i Vilhelmina. Även 

denne man blev prost och har tydligen varit en väldig jägare. — 

En höstdag befann sig gamle prosten ute på fågeljakt och där-

för såsom då för tiden var vanligt beväpnad med en finkalibrig 

lodbössa. Till den tidens hushållning hörde också att bössans 

laddning avpassades efter det villebråd man hade för sig. I 

"kruttygen" hängde därför krutmått av olika storlek, så att man 

kunde variera laddningen alltifrån en "tjäderladdning" — den 

kraftigaste — och ända till en "hjärp- eller ekorrladdning" — 

den svagaste. Prosten Lindahl var nu i färd med hjärpar och 

hade därför laddat en hjärpladdning. Han hade en hjärpe inom 

håll och var i färd med att skjuta men skulle för att få rent håll 

taga ett steg åt sidan. Som naturligt var kastade han därvid en 

blick mot marken och får se att han alldeles inpå sig, skild alle-

nast av ett kullfallet träd, har en sovande björn. Utan att tappa 

koncepten vänder han blott sitt anlägg, kornar på öronroten och 

låter skottet gå. Björnen blev liggande utan att röra en lem. 

Lika kallblodigt tog samme man en annan gång tillfället i 

flykten. På återväg hem en gång en vinterafton efter en utflykt 

på skidor i och för tillsyn av sina giller — om dessa den gången 

gällde räv eller varg må vara osagt — gubben var en väldig 

fångstman vis å vis båda rovdjursslagen — alltnog på hemfärd 

stadd och beväpnad allenast med en liten handyxa instucken i 

bältet, åker han i skymningen över en höjning i marken inne i 

den tjocka skogen. I detsamma han åker upp på höjningen 

känner han marken röra sig under skidorna. Vid en blick ner 

ser han en björnskalle dyka upp ur snön mellan skidorna. Att 

nappa yxan ur bältet och slå den i björnskallen och så ila iväg 

— det var allt ett ögonblicks verk. Följande morgon rustar han 

sig med bössa och spjut och vänder åtföljd av jaktkamrater åter 

till platsen för aftonens äventyr i akt och mening att nu jaga 

och taga den uppstötta björnen. Till sin ej ringa förvåning fun-

no de denne liggande död och stel på samma fläck med yxan 

stadigt fast i huvudet. Om säkra nerver vittna slika dater. 
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Ännu en annan historia från hans äventyrliga jaktresor må 

räddas undan glömskan. Åtföljd av tvenne jaktkamrater och 

sina beprövade björnhundar Pan och Boff, av de stora skarp-

bitande Norrlandsspetsarnas ras, var han en vinterdag på 1840-

talet ute på björnjakt i vildmarkerna upp emot Blaikfjället. 

Björnen var av hundarna redan uppstött och bataljen i full 

gång, då Lindahl nådde fram till valplatsen, belägen högt uppe 

i en brant granlid. Snart är bössan framme ur hölstret, men så-

som då ej ovanligt var, fängkrutet hade blivit fuktigt, så att skot-

tet ej ville gå. Nytt fängkrut påhälles upprepade gånger men 

utan resultat. Under det detta pågår råkar Pan komma in i 

vinkeln emellan några höga vindfällen under sin dans med 

Nalle. Där var ej möjlighet att komma undan. Björnen har han 

inpå sig med öppet gap. Här var ej annat råd än att upptaga 

den ojämna envigen. Han hugger tag om björnens överkäk. 

Denne är dock för skarpbiten, han krossar med ett enda bett 

hundens underkäke. Vid dennes skrik ilar Lindahl fram och 

skjuter. Och denna gåftg går skottet. Skjuten tvärs genom 

kroppen vänder sig björnen, släppande hunden, i raseri mot 

skytten. Blod sprutar från båda sidorna men endast ett ögon-

blick, sedan knappt en droppe. "Så brukar det ske, när björnen 

är arg", förklarade Lindahl den saken. Nu var ej annat än 

slänga bössan och gripa till 'Spjutet, men så befinnes renhorns-

slidan, som tjänar att skydda den skarpslipade spjuteggen, ha 

satt sig fast, att det ej står att få den utav. Med björnen inpå 

skidspetsarna retirerar Lindahl. Ett slag av spjutet emot björn-

nosen och ett emot skidan — detta för att få loss hornslidan — 

följa i snabb växling. När dansen pågår som bäst anländer den 

ene av jaktkamraterna till valplatsen. "Här är det bäst att vara 

försiktig" ropar L. åt denne, "ty björnen är arg." Förskräckt 

och dum griper karlen då till flykten, när björnen närmar sig 

honom. Björnen naturligtvis efter. Utför berget sätter mannen 

kosan. I sin rädsla ser han bakom sig på björnen och ej på 

vart det bär. Får så snart ett träd emellan skidorna. Björnen 
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över honom, hugger fast i ena låret och rister honom, som katten 

råttan. Lindahl, som under den så vunna fristen fått spjutet 

klart, är emellertid snart på platsen. I full fart ränner han på 

odjuret, sätter honom spjutet i bringan, pressar björnen upp 

emot ett träd och håller honom så. Björnen, som ännu tycks 

vara vid fulla krafter, begynner då bita i spjutskaftet så att flisor 

yra omkring. Men då — och detta tycktes Lindahl hålla för 

det enda märkliga i hela äventyret — då hoppar Boff upp på 

björnens rygg, hugger fast i nackskinnet och håller upp huvudet 

så att han icke kan bita till längre. Snart kommer den andra 

jaktkamraten till, och — modigare än olyckskamraten — sätter 

även han spjutet i björnens kropp, varpå denne lägges ikull. 

"Och då var han genast död", brukade Lindahl sluta förtäljandet 

av denna äventyrliga jakt, "det var endast ilskan som höll livet 

i honom." Den bitne mannen hemforslades, blev snart åter-

ställd och led märkligt nog intet framtida men av att ha varit 

i björnens käftar. På björnjakt gick han dock aldrig mer. 

Många äventyr under björnjakter var denne man med om. Så 

berättas, att han en gång, när det var omöjligt få ut björnen ur 

idet, och detta dessutom tydligen låg mycket illa till, lät nedhissa 

sig av en man i vardera benet, huvudstupa i ett björnide, och så 

sköt en björn samt sedan med ett spjut nedstack ej mindre än 

fyra björnar i samma ide. Prosten Lindahl gick sedan under 

namnet: "Björn-Olle". 

För att belysa mannens stora förmåga att röra sig i skog och 

mark kan följande andragas. Unghundar brukade han inöva till 

rävfångst på följande sätt. När ymnig lös snö fallit alnsdjup på 

hösten, gick han ut med ungdomarna i morgongryningen och 

tog an första rävspår. Så började den vilda jakten över berg 

och dal, sjö och myr — han springande efter i början men van-

ligen innan kvällen före hundarna. Och mer än en gång lär 

jakten slutat så, att han fasttog den uttröttade räven, som hun-

darna så fingo bita ihjäl. "Så inövade", sade han, "släppte hans 

hundar sedan ingen jagad räv med livet." 
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Många andra historier hör man berättas om bragd och dåd i 

gången tid. En del av dem äro väl färgade och även omtolkade, 

men inunder vad som täljes ligger alltid någon verklighet gömd. 

Ett mycket hårt liv levdes. Det var kamp om brödet. I de stora 

skogarna har säkert mången tragedi utspelats, och många män-

niskor ha fått sätta livet till under försöken att därifrån hämta 

ett tillskott till den enkla kosten. Vilddjurens enformiga tjut i de 

mörka vinterkvällarna störde den stora tystnaden, som med sin 

obeskrivliga makt härskade över folkliv och folktro. 

Annorlunda är det i dag. Uppgifterna äro också andra. Men 

då vi nu njuta av den andliga och materiella kultur, som satt så 

djupa spår i de förr så ödsliga trakter, böra vi även ägna en tan-

ke åt dem, som med sin möda lämnat ett så rikt arv åt senare 

tiders barn. Med ovan anförda har jag velat teckna några le-

vande drag ur folklivet och så bidraga till att bevara något av 

det, som annars mer och mer glömmes bort och försvinner. 
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yrka 

nmgarna 

AV RUNE NORBERG 

Den 25 mars 1893 — vid gudstjänsttid på själva Marie Be-

bådelsedag — härjades Umeå landskyrka av en våldsam 

brand, som endast lämnade murarna kvar av det ärevördiga 

templet. När sockenborna sedan samlades för att närmare skär-

skåda förödelsen möttes de av en överraskning. Där putsen 

ramlat av lyste på kyrkans väggar stora brottstycken av en bro-

kig, medeltida bildvärld, som länge varit gömd och bortglömd. 

Dessa kalkmålningsfragment väckte stort intresse och när man 

kort efter branden påbörjade byggnadsarbeten, i avsikt att av 

ruinen göra en provisorisk gudstjänstlokal, blevo målningarna i 

största möjliga utsträckning frilagda. Tyvärr blevo de sedan 

ganska snart åter gömda vid den fortsatta ombyggnaden av 

kyrkan. Tack vare en rad små avbildningar i akvarell, ha vi 

emellertid ännu möjligheter att i någon mån göra oss en före-

ställning om dessa målningars innehåll och konsthistoriska 

ställning. Den som utförde avbildningarna var lektor C. N. 

Pahl, som av rent intresse påbörjat sitt arbete, redan innan han 

av dåvarande Riksantikvarien, Hans Hildebrand, blev anmodad 

till det. Pahls originalakvareller befinna sig nu i kyrkans arkiv 

och en omgång kopior av dessa i Antikvarisk-topografiska ar-

kivet i Stockholm. En fullständig bild av målningarnas utseen-

de ge naturligtvis icke dessa i mycket liten skala utförda skisser, 

där färgen dessutom bleknat, men vi få vara tacksamma för att 
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Fig. 1. Evas skapelse. 

vi genom dem få en ungefärlig uppfattning om den i mer än ett 

avseende intressanta målningssviten. Med utgångspunkt från 

akvarellerna och de tyvärr alltför fåtaliga skriftliga källor från 

ögonvittnen1) som stått att få, skola vi här söka skildra Umeå 

landskyrkas målningar. 

Kalkmålningarna doldes av tre lager puts. När det första 

kommit till vet man icke med säkerhet. Troligen har överkalk-

ningen skett under 1700-talets senare hälft, då de flesta liknan-

de företagen ägde rum i vårt land. I varje fall voro målningarna 

redan glömda i början av förra århundradet, då Hiilphers och 

Linders beskrivningar av kyrkan tillkommo. I början av 1600-

Här har särskilt utnyttjats en anonym uppsats, "Landskyrkan" i Ume-
bladet, den 15/8 och 19/8 1£95. Denna uppsats är trots åtskilliga misstag 
av stort värde för kyrkans historia. Är författaren möjligen J. O. Hög-
stadius, som redan tidigare författat en beskrivning över kyrkan? 
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Fig. 2. Marias födelse. 

talet vore de emellertid ännu synliga, som vi finna genom en an-

teckning av den kände fornforskaren Martin Aschanseus. Den-

na anteckning är i flera avseenden av så stort intresse att vi 

återgiva den här ännu en gång, ehuru den redan år 1922 blev 

bekant för läsarna av denna tidskrift genom en uppsats av L. 

Bygdén.2) På modärn svenska lyder anteckningen: "Sann be-

rättelse om huru Umeå kyrka i Västerbotten blev målad. . 

-') Leonard Bygdén, Huru Umeå landskyrka fick sina väggmålningar, 
Västerbotten 1922, sid. 22 if. Jämför också Nils Ahnlund, Umeå sockens 
vandaliserade medeltidskyrka, Umebla*det 11/2 1916. 
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Kyrkoherden på den tiden, Herr Ragvald, hade en gång predikat 

om Sackeus och liknade denne vid en bonde i socknen som hette 

Boo Mattsson Garp, som hade sitt namn efter Per Garp, vilken 

hade vandrat en del. Kyrkoherden hade sagt: Sackeus var en 

sådan där "fnijsel och tijsel" som Boo Garp, som står där så 

liten. På grund härav lät han (d. v. s. Boo Garp), medan kyrko-

herden var borta, avmåla denne i hela sin storlek och med sin 

kroknäsa vid sakristians dörr, med en överskrift som ännu fin-

nes kvar: "gela, gela, fast för vår Herres namn".3) Detta hade 

varit kyrkoherdens ordspråk. Och emedan han hade börjat låta 

måla kyrkan, så lät han sedan måla den helt och hållet. Samme 

Boo Mattsons Garp i Cadiz (Kåddis) namn finnes ännu skrivei 

över sakristian. Likaså årtalet etc." 

Denna berättelse får naturligtvis inte betraktas som "sann" i 

alla avseenden, men vi ha rätt att dra vissa slutsatser av den 

Det står att Boo Garp lät måla kyrkan, vilket snarast betyder 

att han bekostade målningarna. Även förekomsten av hans 

namn vid sakristian kan givetvis tolkas på samma sätt, men om 

vi utan kunskap om Aschanaeus' berättelse påträffat namnet på 

väggen, så skulle vi ha tolkat det som konstnärens namn. Att 

denne — enligt berättelsen — samtidigt var bonde i socknen och 

ägare av en gård i byn Kåddis behöver inte motsäga ett sådant 

antagande. Boo Mattsons tillnamn Garp tyder på att han var 

av tysk härkomst eller åtminstone att hans anförvant Per Garp 

var det, vilket inte heller minskar möjligheten av att vi ha att 

göra med ett konstnärsnamn. Någon fullt bindande bevisning 

för att Boo Mattsson Garp var målaren själv kunna vi icke 

åstadkomma, men hålla det ändå för ytterst sannolikt. Det 

skulle i så fall vara ett av de ytterst få konstnärsnamn vi känna 

från det svenska medeltidsmåleriets sista tid.4) 

Att Herr Ragvald porträtterats på ett mindre vördnadsfullt 

3) Gela är troligen = gärda, d. v. s. inhägna, sätta upp gärdesgård. Se 
Bygdén, a. a. 

4) Se nedan sid. 38 ff. 
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Fig. 3. Marie bebådelse. 

sätt är ingalunda osannolikt. Just vid medeltidens slut hände 

det ofta att målarna tilläto sig allehanda friheter och icke drogo 

sig för karikatyrer på kyrkväggarna eller för att placera in por-

trätt av levande personer — inte sällan sig själva — bland heli-

ga män och kvinnor. Det låg för samtiden inte något stötande 

i detta. Mera sällan hände det väl att prästen, som oftast hade 

att svara för bildernas texter, passade på tillfället att på de vigda 

väggarna driva med en icke läskunnig målare, som det av allt att 

döma skett i Tensta kyrkas vapenhus i Uppland.5) 

Målningsdekorationen i Umeå landsförsamlings kyrka om-

5) Se H. Corriell i Dikt och Studie 1922, s. 120 ff, och R. Norberg i Sven-
ska folket genom tiderna, II, sid. 205. 
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Fig. 4. Jungfrun och enhörningen ("Hortus conclusus"). 

fattade av allt att döma endast östra hälften, motsvarande de 

båda östligaste travéerna (själva koret och närmast intilliggande 

travé av långhuset). Här bredde scenerna ut sig i rektangulära 

fält av olika storlek, alla inramade av bårder med växlande 

ornering. Bildfälten voro ordnade i rader över varandra. Så 

långt målningarna framtogos kunde trenne rader över varandra 

iakttagas, men troligen har ännu en undre rad funnits, ehuru den 

icke kunde friläggas på grund av en läktare som byggts längs 

väggarna. De ribbvalv och väggpelare som före branden funnos 

i kyrkan visade sig vara senare än målningsdekorationen, som 

fortsatte under och ovanför dessa. Men valven och väggpelarna 

hade ornament och bårder av samma karaktär som de senmedel-

tida målningarna, vilket är ganska märkligt, då man betänker att 

valvslagningen enligt kyrkans räkenskaper skedde först vid 

1600-talets mitt. Före valvslagningen hade kyrkans väggmurar 

varit högre, vilket kunde konstateras bl. a. genom att den över-

sta raden av bildfältet var avskuren upptill. Den äldsta kyrkan 

måste givetvis ha haft ett innertak av trä. Om det varit plant 
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Fig. 5. Jungfrun och enhörningen, målning i Valö, Uppland, 

av Anders målare omkr. 1530. 

eller i valvform och om det haft några målningar kunna vi nu-

mera icke avgöra. Som redan nämnts voro målningarna skada-

de både genom valvslagningen och väggarnas avkortande upp-

till. Nästan ännu större avbräck i bildseriernas jämna rytm 

måste nyupptagandet och utvidgningen av fönstren ha gjort. 

Nya fönster upptogos redan under 1700-talets förra hälft, men 

ännu större ingrepp gjordes vid den stora restaureringen 1813, 

då de ursprungliga, spetsbågiga fönstren ansenligt utvidgades och 

fingo sin nuvarande form. Som man kan se av Pahls skisser 

var det också få av bildfälten som hade kommit undan oskadade. 

Om vi närmare granska målningarnas innehåll och gruppe-

ringen av bildfälten, är det påfallande, att scener och figurer av 

de mest skilda slag sammanförts. Man har svårt att finna någon-

plan i det hela. Att en gammaltestamentlig scen förekommer 

intill en bild ur Nya testamentet behöver i och för sig icke betyda 

någon planlöshet, ty den senmedeltida teologien sysselsatte sig 
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mycket med paralleller mellan Gamla och Nya testamentet, och 

eftersom prästerskapet oftast bestämde dispositionen för kyrkor-

nas målningar kan man se spår av detta i så gott som varje 

kyrka, som målats under denna tid. Men här i Umeå lands-

kyrka är det något annat. Man får nästan det intrycket att 

prästen i enlighet med Aschanaeus' berättelse icke haft så myc-

ket att göra med dispositionen av det hela, utan att konstnären 

plockat ut lämpliga motiv ur sin egen skissbok. En bidragande 

orsak till den mindre vanliga ordningsföljden mellan bilderna är 

nog också att väggarna här varit huvudsakliga bärare av mål-

ningsdekorationen vilket konstnären icke varit van vid. I de 

flesta andra kyrkor i landet hade man vid denna tid redan valv 

av tegel och där kommo de viktigaste motiven att koncentreras 

just till de lämpligaste valvkapporna eller bågfälten. 

Bland de scener, som vi med säkerhet kunna indentifiera, är 

Gamla testamentet ovanligt litet representerat. På långhusets 

norra vägg förekomma intill varandra "Evas skapelse" och "Ut-

drivandet ur paradiset" samt en bild med konturer av djur, som 

möjligen skall föreställa paradiset. Särskilt "Evas skapelse" är 

av intresse. Framför kunskapens träd — väl behängt med röda 

äpplen — knäböjer Eva inför Gud Fader, som iförd en ganska 

världslig dräkt skymtar längst upp till höger. Se fig. 1. Detta 

är en okonventionell, och, vad den nakna men kyska Eva beträf-

far, frisk och elegant framställning. Mitt emot på södra lång-

husväggen synes "Moses framför den brinnande busken" och 

"Moses mottager lagens tavlor". Sedan är det slut med säkra 

gammaltestamentliga bilder. Sitt största intresse har konstnären 

ägnat åt Marias liv och Jesu barndom, synbarligen med en viss 

förkärlek för Maria. 

Av särskilt intresse är här en framställning av Marie födelse 

på södra långhusväggen. Se fig. 2. I förgrunden halvligger 

den heliga Anna, Marias moder, i sin bädd och håller Maria på 

armen. Bakom sängen stå sex kvinnor i eleganta 1500-tals-

dräkter. De runka på huvudena och slå ihop händerna av 
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Fig. 6. Krubban i Betlehem. 

förvåning och förtjusning över den lyckliga händelsen, och deras 

förvåning kan man förstå, när man ser den lilla rödhåriga minia-

tyrkvinna, som föreställer den nyfödda Maria. I bakgrunden 

en arkad med två kolonner samt en trappa. Hela scenen erinrar 

i hög grad om en relief ur ett flandriskt altarskåp och det är 

högst sannolikt att det också är från ett sådant som konst-

nären hämtat sin inspiration. Snett emot (på norra korväggen) 

skildras Marias tempelgång, den s. k. kyndelsmässan, och där 

ses hon med ett vaxljus i handen och andäktig min träda fram 

för altaret. Framställningen av det stora undret i Marias liv, 

Bebådelsen, är tyvärr mycket skadad. Se fig. 3. Vi se endast 

till vänster en skymt av ängeln, som bär sitt språkband med häls-
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ningsorden: Ave gracia (hell dig nådefull). Maria är helt för-

svunnen, så när som på klädningens fåll, som faller i tunga 

veck. Till höger ett litet bord med en uppslagen bok och — 

lustigt nog — en vinkanna med uppslaget lock. Också denna 

framställning kan återgå på en relief i ett flandriskt altarskåp, 

men det är icke nödvändigt, ty liknande bebådelsescener äro 

kända från flera kalkmålningar just vid 1500-talets början. 

Sedan skildras Marias möte med Elisabet på hävdvunnet sätt. 

Nästa scen ur Marias historia är Krubban i Betlehem och den 

tillhör ju snarare Jesu liv. Innan vi övergå till detta ämne kan 

det emellertid vara skäl i att ägna ett ögonblicks uppmärksamhet 

åt en scen längst upp på korets norra vägg. Se fig. 4. Tvvärr 

är också den mycket skadad, men med hjälp av en liknande bild 

i Valö kyrka i Uppland, fig. 5, kunna vi rekonstruera den. På 

en äng som omgives av en gärdesgård sitter en helig jungfru. 

Knäböjande och med sedesamt korsade armar mottager hon ett 

galopperande, hästliknande djur, i själva verket en enhörning, 

som jagas av ett koppel vita hundar. I förgrunden smiter en räv 

om gärdesgårdens hörn och räddar sig. Till vänster blåser 

ängeln Gabriel i sitt horn. Av de språkband som funnits åter-

står blott ett med "fides" (tro). Innehållet i denna vackra bild 

har här som annorstädes tolkats som den heliga Genovevas le-

gend, men den hör i själva verket till Marias område. Den poe-

tiska bilden utgör nämligen en under senmedeltiden vida spridd 

och älskad symbolisk framställning av Marias obefläckade avlelse. 

För folket var den väl något lättare tillgänglig än de skolastiska 

spetsfundigheter som teologerna tävlade i. 

Den första bild som kan hänföras till Jesu egen historia är 

"Änglarnas budskap till herdarna" på norra långhusväggen.°) 

Av vida större intresse är framställningen av Betlehemskrubban, 

fig. 6, ehuru också den tyvärr är svårt skadad. I förgrunden 

ligger Jesusbarnet utsträckt på marken. Från den lilles kropp 

") Det är möjligen denna scen, som i Umebladet 1895 anses föreställa 
Jesus i Getsemane. 
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Fig. 7. Jesu omskärelse. 

utgå strålar inom en spetsoval gloria. Klädet som han vilar på 

uppbäres av en ängel med utbredda vingar. Till vänster knä-

böjer Maria för sin son — hela hennes överkropp saknas — och 

bakom ängeln synes Josef med sin stav. I bakgrunden stallet 

och härbärget, båda mycket luftiga byggnader med tegeltak. Vid 

krubban står oxen och åsnan. På himlen den jättestora julstjär-

nan. Motivet med Maria tillbedjande sin son, som strålar av 

ljus, är vanligt under senmedeltiden och synes i de flesta fall yt-

terst återgå på en av den heliga Birgittas mest berömda uppen-

29 



barelser.7) "Jesu omskärelse", fig. 7, skildras på övligt sätt, 

Operationen skall just företagas på ett litet altare, som står på 

templets röd- och grönrutiga golv. Prästen till höger har opera-

tionskniven i högsta hugg. Så följer "Flykten till Egypten", 

fig. 8. Maria rider insvept i sin stora brokadmantel på åsnan 

och bär det väl lindade barnet vid sitt bröst. Bakom åsnan går 

Josef med sin timmermansbila och en stav på ryggen. Till 

vänster en pelare från vilkens kapitäl en liten röd djävul ramlar 

ned och sålunda illustrerar sägnens ord om att avgudabilderna i 

Egypti land föllo ned när Jesusbarnet närmade sig. Så följer en 

framställning av "Jesus vid 12 års ålder i templet", där Jesus hög-

tidligt föreläser ur en bok för de förundrade skriftlärda. Nästa 

bevarade bild härrör först från en betydligt senare del av Jesu 

levnad: "Inridandet i Jerusalem", fig. Q. Jesus rider här barfota 

på en åsna, som intygar att konstnären aldrig sett en levande re-

presentant för detta tåliga släkte. Huvudet är nämligen mycket 

litet och benen mycket kraftiga. Från den smala stadsporten kom-

ma tre unga män, av vilka den främste breder ut en finare livkläd-

nad på marken framfår åsnan. Till vänster apostlarna och i bak-

grunden ett träd, i vilkets topp en liten vinkande gosse tagit plats. 

Enligt en anonym skribent i Umebladet 1895 skulle "Jesus i 

Getsemane" och "Judaskyssen" ha varit framställda på norra 

långhusväggen, men på Pahls akvareller kan detta icke med 

säkerhet urskiljas. Nedtill på södra långhusväggen synes emel-

lertid en mycket skadad framställning av "Nådastolen", d. v. s. 

Gud Fader med Sonen och Andens duva. I vanliga fall hade 

denna framställning av treenigheten en mycket central plats i 

kyrkorna, oftast i valvet över triumfbågen. 

En rad apostlar synas ha varit placerade på korets gavelvägg, 

åtminstone kunde spår av Bartolomeus med sin kniv och Judas 

Taddeus med sin klubba iakttagas. 

Ett mycket stort rum i de bevarade bildserierna upptages av 

7) Betr. litteraturen om detta ämne se R. Norberg i Fornvännen 1939, 
s. 227, not. 3. 
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Fig. 8. Flykten till Egypten. 

helgonen och dessa äro — ovanligt nog — uteslutande manliga. 

Ett av Norrlands populäraste helgon, Staffan, synes ha varit 

framställd till häst på norra långhusväggen bredvid den helige 

Nikolaus. Staffansbilden var redan vid det tillfälle då Pahl ut-

förde akvarellerna så fördärvad att man icke med säkerhet kun-

de urskilja den och av den heliga biskopen Nikolaus återstod 
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endast språkbandet med namnet samt en kräkla som han hållit i 

handen. Konstnären synes ha haft en stor förkärlek för biskopliga 

helgon, ty på korets sydvägg förekommer en hel rad martyrscener 

med biskopar som offer. Man känner sig nästan frestad att tro 

att en biskop varit donatorn till målningarna. En av de biskopar 

som av legenden begåvats med de mest olika, raffinerade döds-

sätt var Erasmus och det är troligen denne prelat som i fig. 10 

behandlas av fyra välklädda bödlar medan en konung i hatt och 

krona med en befallande gest pekar på offret. Bödlarna äro 

sysselsatta med att medelst järntänger trä en glödgad pansar-

skjorta över den nakne biskopens huvud. Biskopsmitran och 

biskopens ena öga skymta igenom pansarskjortans halsöppning. 

För den händelse den helige mannen skulle överleva behand-

lingen med skjortan står en stor gryta med kokande bly färdig 

att ta emot honom. Scenen närmast till höger om den nyss-

nämnda är svårare att förklara. Se fig. 11. I en liten kiosk-

liknande byggnad predikar en biskop för en from församling 

som håller sina händer i böneställning. På en läktare en ko-

nung med krona och spira och runt omkring honom förnäma 

män. Detta är möjligen ett tidigare stadium i den helige Eras-

mus' historia. Det har gissats att biskopen ifråga skulle be-

finna sig i en brinnande ugn och att detta sålunda också skulle 

vara en martyriebild, men frånsett det att "ugnen" saknar varje 

antydan om eld — dess inre är markerat med svart färg8) — tyder 

hela bilden på att det är något betydligt lugnare som försiggår. 

Längre ned på samma väg halshugges en biskop mycket åskåd-

ligt. Se fig. 12. Här är det troligen frågan om Frankrikes 

skyddshelgon, S:t Dionysius. Bödeln svänger sitt blodiga svärd 

och martyrens huvud har redan fallit. Anmärkningsvärda äro 

här bödelns och de omkringstående männens eleganta dräkter. 

Överst på södra långhusväggen förekommer ännu en martyr-

scen. Trots att den är skadad kan man urskilja, att den fram-

s) som dock ursprungligen kan ha varit mönjercd. 
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Fig. 9. Jesu inridande i Jerusalem. 

ställer den helige Sebastians död. Detta helgon förekommer icke 

så ofta i svenska kyrkor. I mitten står Sebastian naken och 

bunden vid ett träd. På båda sidor stå bågskyttar, av vilka den 

till vänster, som tydligen redan skjutit, vilar på sitt armborst, 

medan den till höger just är i färd med att skjuta. Sebastians 

kropp är redan full av pilar. 

På korets gavelvägg fanns en figurrik scen av vilken endast 

en smal horisontell remsa var bevarad. Den avbildades redan i 

Västerbotten, 1922. Ett större stycke tycks ha varit kvar när 

den anonyme författaren i Umebladet år 1895 beskrev mål-

ningarna. Han skildrar denna bild på följande sätt: " . . . ett 
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långt fält, der hufwudpersonen är en Riddare med hjelm och 

wajande fjäderbuske, hållande en dolk i wenstra handen; öfvver 

honom fladdrar en fana; på ömse sidor om honom krigsknektar 

med långa, dragna swärd, med fästet i korsform höj dt i luften. 

Den ene af dem omsluter med handen håret af ett afhugget 

hufwud; en annan bakom bär på ett spjut en half naken kropp 

med nedhängande armar, medan blod sprutar ur andra delen af 

kroppen. Till höger synes en rödklädd bödel med hillebard och 

längst bort till wenster flere lansbärare och en byggnads tak med 

ett litet rundt torn." Tyvärr kunna vi icke med säkerhet avgöra 

vilken händelse som åsyftas med denna innehållsrika bild. Det 

ligger nära till hands att tänka på David och Goliat, men många 

detaljer tala emot detta antagande. 

Det är sannerligen inte lätt att med utgångspunkt från Pahls 

akvareller göra sig en rättvis uppfattning om de rent konstnär-

liga kvaliteterna i Umeå landskyrkas målningar. Figurteck-

ningen växlar i säkerhet och det kan icke helt och hållet bero på 

kopisten. I några fall äro linjerna påfallande säkert och elegant 

dragna (t. ex. den nyssnämnda scenen med krigshärarna) och i 

andra utan någon elegans alls (t. ex. Inridandet i Jerusalem, 

fig. 9). En genomgående svaghet har Pahl själv framhållit. 

Alla ögon äro tecknade en face och alla näsor i profil, huru an-

siktena än äro vända. Kompositionen av figurgrupperna eller 

av bildfälten är icke så särskilt elegant och gör icke i något fall 

intryck av att vara originell. Målaren har anlitat förebilder av 

olika slag. Det är livligt att beklaga att det i Aschanseus' berät-

telse omnämnda porträttet av Herr Ragvald icke kom fram och 

blev kopierat efter kyrkans brand. Där kunde man ju ha väntat 

att få se en självständig prestation av målaren. Om detta por-

trätt överhuvudtaget existerat, torde det ha haft sin plats i den 

nedre del av målningarna på korets norra vägg som doldes av-

läktaren. 

Beträffande färghållningen är icke mycket av vikt att säga. 

Av akvarellkopiorna kunna vi sluta till att koloriten varit ganska 
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Fig. 10. Den helige Erasmus iklädes en glödande pansarskjorta. 

brokig och icke uppvisat den dragning till en medveten förenk-

ling av färgskalan i dekorativt syfte, som karakteriserar de le-

dande konstnärerna under 1500-talets början. Rött och grönt, 

brunt och blått, svart, grått och vitt samt flera variationer av 
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Fig. 11. Scen ur helgonlegend (Erasmus?). 

gult förekomma intill varandra. Rambårderna voro rödbruna 

(caput mortuum) och framställda med schabloner i fem olika 

mönster. En annan schablonerad ornering av god dekorativ 

verkan, som förekommer i bakgrunden av flera av bilderna, ut-

göres av öppna kronor i rött (se t. ex. fig. 4). Påfallande är att 

de annars så vanliga bladrankorna så gott som fullständigt sak-

nas. 

När ha målningarna tillkommit? Ja, något exakt årtal ha vi 

icke, eftersom Aschanaeus av någon anledning icke brydde sig 
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Fig. 12. Den helige Dionysius halshugges. 

om att anteckna det årtal som fanns vid sakristians vägg. Av 

kyrkans byggnadshistoria få vi föga ledning, eftersom den ännu 

icke är fullt utredd. Den breda, rektangulära grundplanen är 

typiskt senmedeltida. Hiilphers anför — efter en anteckning i 
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Palmsköldska samlingarna — åren 1501 —1508 såsom bygg-

nadsperiod, vilket ingalunda vore otänkbart. J. A. Linder upp-

ger år 1830 i sin kyrkobeskrivning, att man vid den stora 

"restaureringen" år 1813 påträffade årtalet 1427 under kalken. 

Ett sådant årtal torde väl snarast avse målningarna och är då 

ungefär 100 år förtidigt. Man är nästan frestad att tro att den 

värde pastorn läst fel på en fyra och en femma, vilket är lätt 

gjort om man har med 1500-talets arabiska siffror att göra. Ty 

både ur stilhistorisk och dräkthistorisk synpunkt förefalla mål-

ningarna att tillhöra 1520-talet, ehuru många av bilderna givet-

vis återgå på förebilder av långt tidigare datum. Men det är 

de senaste som äro utslagsgivande. Att målningarna till sitt 

innehåll äro katolska hindrar inte att de kunde vara ännu senare. 

Avbrottet i tänkesätt skedde inte så snabbt. Och just i Umeå 

dröjde det ända till kyndelsmässodagen år 1537 innan den förste 

lutherske kyrkoherden, Boetius Varnicus, började predika på 

svenska. Namnet Ragvald ger oss icke någon handledning, ty 

denne kyrkoherde är icke känd annat än genom Aschanseus' ovan 

återgivna berättelse. Under hela 1520-talet var troligen Herr 

Håkan d. y. pastor i Umeå. Om honom vet man endast att han 

körde bort den av Gustav Vasa år 1525 utnämnde kyrkoherden, 

mäster Gerlach, och att han dog år 1530. 

Umeåmålningarnas rätta plats i den svenska konsthistorien är 

icke så lätt att precisera innan det stora arbetet om det vida om-

kring spridda kyrkomåleriet från 1500-talets förra hälft fått sin 

avslutning.0) De flesta kyrkorna i de centrala delarna av landet 

hade redan under 1400-talet fått sin målningsdekoration. Hela 

kyrkointeriörer som dekorerats under 1500-talet äro därför min-

dre vanliga. Bland de märkligare bevarade äro målaren Eghils 

dekorationer i norrländska kyrkor,1") Anders målares i Valö 

") Detta verk förberedes av H. Cornell och S. Wallin. 

10) Se H. Cornell, Norrlands kyrkliga konst, 1918, s. 120 ff. 
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kyrka i Uppland och en okänd mästares i Skedvi i Dalarna.11) 

Flera uppländska kyrkor ha dessutom fått sin dekoration kom-

pletterad genom märkliga 1500-talsmålningar. Säkerligen ha 

också många kyrkor i ärkestiftets mera avlägsna delar först vid 

denna tid fått sin utsmyckning, ehuru de nu äro förstörda eller 

dolda under putsen. Genom litterära vittnesbörd veta vi t. ex. 

att flera kyrkor i Hälsingland blevo dekorerade på 1500-talet av 

Måns Jansson Gadd.12) 

Givetvis finns det beröringspunkter mellan Umeåmålningarna 

och dem inom sydligare delar av det forna Ärkestiftet, men icke 

några så stora likheter att vi kunna bevisa något direkt samman-

hang. Det är troligt att Umeåmålaren utbildat sig hos någon 

av de mästare som verkade i Ärkestiftet. De tydliga anknyt-

ningar till flandrisk konst vi kunna iakttaga i målningarna be-

höva icke förklaras genom målarens eventuella utbildning i detta 

land, ty dels var den i Sverige sedan länge ledande nordtyska 

konsten vid ifrågavarande tid starkt påverkad av den nederländ-

ska, dels fanns redan inom Sverige en hel rad praktfulla fland-

riska altarskåp, som genom sitt bländande artisteri måste ha 

gjort ett överväldigande intryck på de samtida svenska eller 

svensk-tyska konstnärerna. 

De försvunna målningarna i Umeå landskyrka voro minnen 

från en brytningstid av stor betydelse i Sveriges historia. Trots 

det synbarligen ganska medelmåttiga konstnärliga värdet äro de 

ingalunda utan betydelse för svensk konsthistoria i allmänhet 

och Norrlands i synnerhet, och att de intaga en hedersplats i 

Umeå kulturhistoria hoppas jag med dessa rader ha kunnat på-

minna om. 

" ) Se R. Norberg, Valvmålningar i St. Skedvi kyrka, Dalarnas Hem-
bygdsbok, 1933, s. 20 och R. Norberg, Anders Matz målare, Svenska Dag-
bladet 1937. Prof. H. Cornell, som anträffat en tydligare signatur, har väl-
villigt meddelat att Anders målares efternamn är Martinsson i st. f. Mats-
son. 

rJ) H. Cornell, Norrlands kyrkliga konst. 
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FORTECKNING ÖVER MÅLNINGARNA. 

I. Norra långhusväggen, andra travén från öster. 

Övre raden. T. v. Evas skapelse. T. h. Konturer av djur, troligen Para-
diset. 

Mellersta raden. T. v. Utdrivandet ur paradiset. T. h. Ängelns budskap 
till herdarna? samt Judaskyssen? 

Nedre raden t. v. Okänd scen (tre kvinnor i rörelse) samt S:t Nikolaus och 
S:t Staffan? T. h. fragment av figurer med glorior. 

II. Norra korväggen. 

Övre raden. T. v. Jungfrun och enhörningen. I mitten Marie bebådelse. 
T. h. Marias och Elisabets möte. 

Mellersta raden. Från v. till h. Krubban i Betlehem, Omskärelsen, Marie 
kyrkogång, Jesus vid 12 års ålder i templet samt en ofullständig scen 
med en ängel. 

III. Gavelväggen i koret. 

Övre raden. Nedre delen av en stympad, flerfigurig scen. 
T. h. Aposteln Judas Taddeus och aposteln Bartolomeus. 

Nedre raden. T. h. Otydliga figurer. 

IV. Södra korväggen. 

Övre raden, Längst t. h. Nedre delen av en scen med tre figurer (en naken 
man, en förnäm man och en soldat). 

Mellersta raden. T. v. Flykten till Egypten. T. h. Erasmus martyrium 
samt predikoscen ur Erasmus legend? 

Nedre raden. T. v. Inridandet i Jerusalem. T. h. Tortyrscen (okänt hel-
gon) och Dionysius martyrium. 

V. Södra långhusväggen, andra travén från öster. 

Övre raden. T. v. Sebastians martyrium. T. h. fragment av scen med 
okänt manligt helgon. 

Mellersta raden. T. v. Marie födelse. T. h. Lyckans hjul. 

Nedre raden. T. v. Moses och den brinnande busken samt Moses får lagens 
tavlor. T. h. Nådastolen. 
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Då n Jakoj} A n e r s a < 

(ARTUR OLOFSSON) 

J \ | Jakop Anersa satt en kväll på vedbänken hemma hos 

A ^ skräddars med hundskinnshandskarna i näven och berät-

tade. Han drog sina gamla men alltid lika roliga historier om 

hur han en gång gick tre steg på vattnet o. s. v. Några av dem 

äro redan förut offentliggjorda i en tidigare årgång av årsboken. 

Slutligen kom han dock med en splitter ny, och den följer här. 

Då bolage byggd stordamme ti Åtmyrån, va Strömmen i Gran-

ön byggmästar, å jag va sme. 

Arbejtara va redia kara meste allihopen, å Strömmen könne 

få fakta på falke. Han hadd int långt etter 'n örfil om nagen 

klomre, men han va int heller snål om en tår borti kaggen, om 

allt gick, söm han ville. 

Ti dainmbyddje ve Åtmyr hänt'e bara ejn gang att hä haka 

opp se nalta, å då va'e Strömmen sjölv söm missgjol se. Han 

läte timmer fast en stor'n en bjälk tokut på na vis, sä dem sku 

jetta ta lös'a å flytfa. Å hä ha ju gått bra, öm dem int ha hadd 

hinne spik fast'a ve'n hop å sjuttan tums ekspik. 

Strömmen svor, å karana bänse å bröjt, men bjälka satt söm 

te bärge. Delle slut sa'n: "Ve jett hagg lös'a bit för bit. Å raske 

på! Delle slut köm'e nan människ å si höre ve bänner". 

"Nä, vänten nalta, kara!" roft ja dell. Å sä sa ja ått Ström-

men: "Få ja två kara dell hjälpen, sä ska ja ta lös bjälka hel. 
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Å hä ska int dra ut na läng". Han såg på me 'n stunn, å sä 

sa'n: "Int gå'e för de, men du få fäll frest." 

Dell att böre ve läte ja karana lejt ihop å bära fram all de klab-

ba å bjälkstornpa, söm låg kringöm timmerninga. Å borti dem 

bygg ja opp söm en stor'n en omn. Ja ställd'n sä att framsida va 

snodd söröver. Bakersti'n gjol ja flera draghöl. 

Söm je vetta stå'e 'n bastu strax åtte damme, å där bodd ve. 

Utaför väggen låg'e na tvejt, flera tjärgadda å mer än en famn 

ve, söm ve hadd ruste ihop för å ha'e rattåt då ve sku göra opp 

elln å kok grötn eller stek paltn om kvälla. Hänna va tört å 

fint, å ja to'e varenda sinner å vrok'e ini omn. 

Hä blåst sunna duktit om dagen, å då ja gjort opp elln, sä dro'e 

inet omn, sä hä dunre bara. Ja hinne armest blask, sä va allt-

ihopen e olicklit ellbål. Å hettan vart'e. 

Ve hadd tri järnstöra där, å all trien söbbe ja mitt in i brösun 

Hä dro int ut förrn dem va lagömt varm. Då to ja ut två stytt-

ien å la dem övanå vart anne oppa städe. Ja höll, å karana 

släddje. Å hä gick bra. På ejn gang välld ve ihop bägge störa 

dell ejn, söm va döbbelt sä tjack söm en vanli. Seda välld ve dit 

trient störn på längda. Nu hadd ja fått ihop e ämn, som rack 

dell. "Ta å hagg opp en gröbb kringöm var spikskall!" sa ja ått 

ejn å karana. Å innan hä va gjort, hadd ja 'n kofot fälu, söm 

sku ta va ekspik söm helst. Å hä gjol'n. På fem minuter va 

bjälka lös. 

Skalln gick ju borta 'n del å spika, men hä betydd ingenting, 

för yttersti kofötn hadd ja gjort 'n tang, som va sä inrättä, att 

dess mer'n bröjt på dess halare gnöjd hon åt. 

Etteråt smidd ja om kofotn dell järnstör igen. Han vart ju 

nalta tong å hanter, men han to bra. 

Delle slut 'n kväll va arbejte iälut, å ve slo igen lucken för 

å si, om damme va tjett. Å nu to Strömmen fram brännvins-

kaggen å ga oss 'n regäPn sup var. "Du gekatte", sa'n ått'n 

Pell oppe lia, "ha int uträtte sä myttje i dag. Du få vakt i natt 

Lätt damme val fullt, men si åt, sä hä int rinn över! Ta järn-
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störn å dra opp en dammluck nalta, om hä behövs! Men lägg 

de int å samn å, för då ta fulestn de. Ve aren ska gå å lägg 

oss". 

'N Pell grint il. Han vart förståss int na fäjjen men törse 

int säj nånting. Han hadd fått va ve te byddje söm hantlangar, 

fastn han va langsam å klomrut å brano lat. Minner dagspen-

ning än aren hadd'n förståss, men han va int van å tjen sä 

myttje. Han to int il på, om han fick se nan hurvel, då han dro 

bälinga etter se söm värst, men hört'n öknamne sitt, vart'n are 

å skejn söm han ville bites. Han va' då olicklitt lik en gamm 

jälakhest, för han va langlett å hadd stor'a gul'a tänner å neder-

slipen söm en skop. 

Hänna tyckt Strömmen va rolit. Han höll jämt på å retese ve 

karastackarn å sa gekatt ått'n för å få si, höre han väntes. 

ja, söm sagt 'n Pell han fick vakt, å ve aren gick in ti bastun 

å la oss. Allihopen sov ve gott om natta, men brått öm möran 

höll 'n Pell på skräm live borti oss. Ve tvärvakne å hä han sto 

ti döra å roft hjalpa. "O-o-ojojoj! Damme hall på stalp!" råme'n. 

Ve ränt å opp å komme ut, innan ve hinne få opp öglocka 

riktit. Int höll damme på stalp, men vattne rann över'e söm en 

bra fars. Fick'e hall på, sku alltihop skäras sunt på'n litn 

stunn. 

"Hit ve järnstörn!" skridd ve om varann. Å Strömmen rvtt: 

"Vafför ha du int dröje opp en dammluck, kalvskall?" Gekattn 

sto a grint. "Ja, lute ikull me nalta", sa'n. "Int hadd ja tänkt 

å samnå, men here hä va, så tyngd ja å 'n stunn, å då ja vakne, 

rann vattne över kantn, sä myttje hä hinne. Ja sku skönn me 

å dra opp en luck, men då ja kömme kuten etter damme, flöjv ja 

å skall å tappe järnstörn nedi ån oppem dammkantn." 

Nu sto ve där. Int gick'e dra opp en luck utan järnstör, å int 

gall'e slö sunner ejn heller. Hä va groft e virk ti dammlucken, å 

jag hadd smidd på dem. 

"Herre Gu", stönt Strömmen å to på val söm gvit om näsan, 

"på minner än en tim fer damme utet ån". "Nä", sa jag, "no 
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ska'e val nan rå. Ja ska ta opp järnstörn, bara ja få vetta, vars 

han ligg". "Hä gå int å fisk opp han", tyckt dem allihopen 

"Vattne jär mer än tie aln djuft å alldeles gromlut. Böttn sons 

ju int". 

Men ja hadd 'n Pell dell å pek ut, vars järnstörn låg, åsä 

höppe ja å hövu ått vattne, å döbbe ne dell böttn på ejn gang. 

Int såg ja nånting, men ja känt etter ve hännren å fick tag i 

störn. No jär ja sam, men han denna va för tong. Ja könne int 

ta me opp göning vattne ve'n. Ja la'n på axeln å gick etter 

åböttn. Nermest damme va åbacka tvärbratt, lös å slippru, sä 

ja freste aller å kliv opp där, utan ja gick en bit öppet ån. Då 

ja int varse hall an länger, stappe ja järnstörn nedi böttn å gick 

opp å to kväve. Sä döbbe ja igen å fortsätte öppet ån, dess ja 

komme dell e ställ, där hä va gött å ta se i lann. 

Ja komme opp baköm en stor'n vibusk, å då såg ja, att kam-

rata sto bärskall å halvnatjen varenda ejn å grov ve na langa 

stänger nedi vattne övaför damme. Dem trodd, att ja hadd 

druckne, å höll på lejt ätter me. 

Dem såg int, att ja kömme å gick, förrn ja slängt järnstörn 

nea damme, sä hä glomre bara, å sa: "Stå inte å gräv ätter järn-

störn länger! Jänna jär'n". 

Nu gick'e fort å få opp dammlucken. Skadan hadd int hinne 

val sä stor. Vattne hadd bara skure bort nalta grus å jol. På 

nager tim laga ve damme, å seda fick ve fera hejm. 
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« E / k o r r e n g i c k u j i p a ä n g e n o c k s l o g « 

(Nors j ö van an t) 

UPPTECKNAD AV FERDINAND FALK "F 

Melodien till denna barnvisa kan förmodligen spåras tillbaka 

ända till bellmanstiden eller ännu längre. Texten är också 

mycket gammal, men var och när den haft sin rot och upprin-

nelse är emellertid obekant för upptecknaren. Visan uppteck-

nades i Norsjö sommaren 1929, men den har fortlevat i denna 

ort i tämligen oförändrat skick säkert i mer än en mansålder. 

¿jfao/<ScA/7t?<af Oc/7 <7/~/~. C7W /T /&/A. 
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I hembygdsföreningens årsbok 1924—1925 finnes samma visa 

införd efter en uppteckning i Degerfors, men trots att Norsjö och 

Degerfors ligga nära varandra, äro såväl text som melodi så 

olika, att man endast av inledningsorden och innehållet i stora 

drag kan förstå, att det är fråga om samma visa. Detta tyder 

ju på att den fortlevat endast i muntlig tradition, och att den 

kanske är inhemsk i Västerbotten. 
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r r o n a K a j sa j3a k l a f f e n de l ] v ä r n e n 

e j n s o m i o r s c h t o m a 

(ANNA-LISA KAMF) 

Nu järä sä, att ja ha brano gött om tin å lev på farganga, s'atte 

nu kön man ju kömma sä ut na värv öm sänn. Ått Barnens-

dag gjol ja mä'n rektin stassrejs å cykle helle vejen bå dit å darn 

å dro in lufta hä söm gall, för hä ska ju vara sä bra, å stu-tejven 

hadd no blåst å mä, då ja kömme fram., men gu va ja förardes 

på cykelåkara söm brejd ut sä, söm däm rådd öm vegen, myttje 

minner rädd va ja för bilfea, söm dörre på för i tin, å hä fast 

ja kömme i delo ve'n bilkar, som köl söm 'n göjv å hä sto ba 

sputn å kappa min vart dynju sä feaktut, att ja vort närapå mål-

lös, men ja fick mä då ått, å en ny kapp gatt'n rust mä, tjenlit 

vare. Allt no sä vare då öm Barnens-dag, å ja kömme fram ba 

rejält, å falke vare i stan lick sä tjockt å sä myttjen grannklea såg 

ja, atte ja känt mä raktut enkel åttel snyten, söm pösst ti skinn-

kragana å kanske jär skylle för dem aller så mång schlanta. Å 

kön då vara hä, att dem dra på sä skinna oppdill, hä dö dem ju 

int å, men gussris silkesstrompen, söm jär sä tunn att du si 

åren på människa, å dyr jär dem å sch vag då dell, men hä jett 

ju vara nan karauschling, söm ha hitte på mode denna. Skull 'e 

int pass å vara nalta hull nu, töcke tider söm ve ha, krige å korta 

på allte som jär. Jäsingen å hä, öm ja hadd tag ti finherra 

som reger å ställ dill kriga, no täntj ja hä skull gå an å få dem 

mör. Ja köm väl ihög göbben min, hörrä fale han var, å 'n kalv 

va ja ju, då ja to sönnstraffe, men han kömme han ve blanknjap-
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pa å uniformen, å ja trodd han var en människ. Man jett vara 

kneput, öm man ska könna sköt töcke denna karana, sä hä val 

falke borti dem. Va dem ska ha föra fruntimra, värstkustusa 

denna ti utlanne? 'N delå dem lär va utan å no si je väl att int 

liken hä nånting — söm sagt var, göbben min han vort sä 

spak, å nu jär 'n då dö, han ga opp ått missömre, å då ja si 

förschtoringa ån ti saln, jä tåren bra ner, men hadd ja fyre un-

na'n å vorte drivit oppe öga, då hä kömme på'n na jalak-il, sä 

hadd 'n ockupera mä, han. 

A på Barnens-dag där vare ruschn å spele, å karuselln han 

njälld, å ja var sä göjvut sä ja köft mä 'n biljärt, jag å, men kön 

je hör, sä onn dem vara, ja törd int hänna, jag, å ville höpp å, 

du stann ju bussn å då du vill, satte ja roft åt karn, söm narre 

dit mä: "Snälla, goa karusellherrn", sa ja, "stann å trilln, ja 

töl int snörrn, ja vill ba spy", men int ska du tro, du få söm 

du vill, öm du använn härdasrösta åt karavarelsa. Då tänkt ja: 

"Ha du tjådd hunn, no tjå du rompa", men are va ja, då ja stalpe 

ne, å sä ömmerömkring va ja, atte ja dålit no känt igen schväger-

ska min, söm sto å annvara mä å flint å ville fäll ja sku säj 

nånting öm granntännren, söm hon hadd ruste sä ner'n Walter 

Johnson. Olicklit behänlit gjort var dem, men no jär hänna nan 

fallgrop för nydrängen, för karn hannasch ha ba odödd, men 

ja jär inte den, söm vill skäll på falke å ränn å nagen, utan ja 

to na ti kappa å bedd'a hon sku fåle mä å eta ärtsoppan, å ve 

åt oss rejält magastinn, å få si, tänkt ja, om hon järsch sä bju 

dä 'n gang, men hä turese int na bra, hä var jag söm gatt lägg 

ut, planboka hadd'a int töje ve se, å dränjen hadd'a tappe bort, 

satte han gatt lys etter'a, å harreje, va ja skratte, då hon pilke 

å dell'n. Men då ja köxe opp sä sto nä 'n herr bredave mä å 

löfte på hattn, ja jesch int sä komma ihög va han hejt, mängda 

trevlin kar schin'e å vara, å styggt vare ju å fråg, men hä kön 

ju hända, att han jär sjölve sjölvestn för hembygdsboka, å han-

denna nögge mä sä å höll på att jag sku skriv aller sä lite på 

lansmåle. Men jär du tokut, sa ja, då böre dem fäll grotes, dem 
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söm jär studere, sa ja, int kön ja tävel ve redaktöra å lektora å 

folkskollärarn å aren storskrivara, å bonnmåle hä skäms dem 

ju för, men då vort'n ivri, hä va fel sa'n, för stassbon ha 

sä myttje å lär å bönnren å värnen rackar sä behöv ve varar, 

å no kön hä va sant, int ha ja nånting mot stassbon, ongstinten 

söm mjölke å tvätte kluta på bonngåla i sömmar var inte alls 

ofatt, å finherra ja ha hatt affära ve jär sä gött å tala ve å fin-

fruen dem jär ju å napåleja, satte no ska ja frest å hjälp de, sa 

ja. Du kön ju villgo mä nan gang, sa ja, ja ha 'n bemärkels-

dag den andra agusti, sä du ha langen ti å spara tölvskillinga. 

A hinna ha ja nu schvettese ve mella medagen å aftaväln, å 

nu si ja hon köm schlekan, a Hulda ti Pelles, hon gnäll att hon 

ha senadrage å allt hä som jär, men no könn'a rör på fotn, då 

hon känn lukta borti kaffe, å nu ska ja hör åt ve mjölkskjussn, 

att han ta papere jänna ått stan å lämne ått varelsa denna 

söm skriv böckren, så få ve si, öm hä dög, för na länger ha ja int 

tommä, men hä kön ju bära för nan fler gång. 
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ELn g a m m a l g a r d e s g a r d s t y ^ 

En serie bilder med t e x t 

AV LARS VICKSTRÖM 

Utvecklingen går framåt på olika områden, och med den för-

svinner åtskilligt gammalt och för landet karakteristiskt. 

Det som förr i tiden satte sin prägel på bygden var det rika nät 

av stängsel mellan de olika ägorna och gårdarna. När laga 

skiftet infördes, blevo maskorna större i nätet, men man höll sig 

dock fortfarande till det gamla tillverkningssättet av stängsel, 

nämligen att i en eller annan form göra det av trä. Det inom 

Västerbotten sedan gammalt vanligaste stängslet är det av lig-

gande slanor och stödjande störar. Sedan har förekommit en 

del varianter, men i det följande skall skildras den rikast utveck-

lade typen, d. s. k. "skidhagan". 

Det är en dag i juni månad och vi göra ett besök i Stöcke by, 

där vi träffa på hemmansägaren j . O. Eriksson, vilken som bäst 

är i färd med att utföra en del kompletteringsarbeten på sitt 

stängsel. Det blir ett osökt tillfälle för oss att ta del av konsten 

att bygga en gärdesgård av den typ, som nu mer håller på att 

försvinna för det mera lättuppförda staketet. 

Det material som användes hämtas från senvuxen s. k. stava-

skog, alltså skog som är översluten i beståndet. De stödjande 

stavarna kallas för "hagastörarna", vilka sedan de fällts och 

kvistats brännas i nedre grövre änden, detta för att virket skall 

bli mera motståndskraftigt mot röta. Stavarna böra dessutom 

vara så långa att sedan dessa med åren blivit försvagade i den 
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. . . skelettet är uppsatt för det blivande stängslet. 

Foto: Förf. 

i jorden nedsänkta delen, dessa kunna befrias från den icke friska 

delen och ändå vara tillräckligt långa för att fortfarande tjänst-

göra som stöd. Stavarna neddrivas i marken par om par med 

cirka en meters avstånd mellan varje par. När hela sträckan, 

som på detta sätt markerats, blivit färdig, är skelettet uppsatt för 

det blivande stängslet. 

Nu bindas granstörarna samman med "banna", vilka samti-
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. . . över eld till dess barken fattar eld, . . . 

Foto: Förf. 

digt få utgöra underlag för de liggande slanorna, "troern". "Ban-

na" göras av mindre stavagran eller grankvistar. Dessa skola 

vara ungefär 1 tum i grövsta änden. Tillverkningen av "ban-

na" och anbringandet av dem på störparen är den största kon-

sten, som också överlåtes till den äldste och skickligaste. 

Materialet hålles först över eld till dess barken fattar 

eld, man "schvi" det, då det tages ur hettan. Från den gröv-
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Kvisten fläkes itu efter märgen . . . 

Foto: Förf. 

re änden fläkes kvisten itu efter märgen, sedan ett snitt unge-

fär 6 tum långt gjorts med en kniv. Ha "banna" blivit lagom 

uppvärmda och kluvits på rätt sätt, skola dessa kunna viras 

kring störparen, utan att någon fiber brister. Det är en stor 

och svår konst, men lita på att Eriksson kan sin sak. Själva 

flätandet kring stavarna går med stor och snabb precision. 

"Banne" lägges kring den inre stören, därefter vrides det ett 
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. . . den längre bandänden får fortsätta tillbaka till den inre stören . . . 

Foto: Förf. 

par varv runt, föres så till den yttre stören, runt denna, varefter 

den längre bandänden, sedan den vridits runt den kortare, får 

fortsätta tillbaka till den inre stören, runt denna och sedan un-

der den så erhållna åttan för att till sist få sluta en bit utanför 

den yttre stören. "Banne" skäres av och får med sin spets pe-

ka snett utåt mot angränsande område. Alla bandändarna få 

samma riktning, dels därför att det ger ett enhetligt dekorativt 
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"Banne" skares av och får med sin spets peka snett utåt . . . 

Foto: Förf. 

intryck och framförallt därför att det har en praktisk mission 

att fylla. Bandändarna äro vassa och hindra genom sina spet-

sar att den utebetande boskapen vräker ikull hägnaden. 

På varje störpar finnas tre "bann", ett nere vid marken, "fot-

banne", ett ungefär mitt på, "mittebanne", och ett överst "nack-

banne". 

"Troern" består av kluvet skogsavfall, tall eller gran, och 
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någon gång asp, om detta finnes att tillgå, och vilket sist-

nämnda trädslag utan tvekan är det bästa. Om "troa" inte är 

tillräckligt lång, få två slanor bilda en "tro(d)". 

Vad själva rytmen i arbete beträffar skola alltid sex haga-

störar vara under arbete samtidigt. Och varje störpar skall 

ha sex "troer" på höjden. Vartannat störpar bindes för att ut-

göra stöd för en "tro(d)". 

Förr voro "skidhagarna" så gott som allenarådande, och på 

den tiden då fåren gingo på bete i skogen användes uteslu-

tande "skidhagar". När det sedan blev endast större djur ute 

i markerna, övergick man till så kallade "trohagar". Tillverk-

ningen av dessa "tvåtroehaga" eller "tretroehaga" alltefter som 

det var två eller tre horisontella slanor, blev billigare och kräv-

de mindre virke. Men samtidigt som dessa äro billigare äro 

de också svagare. "Banna" av trä utbytas mot vanlig järntråd 

och ibland kan även "troa" ersättas med taggtråd och den ur-

sprungliga "skidhagans" dekadens är fullständig. 

"Skidhagarna" upphörde i stort sett för ungefär tjugo år se-

dan. En form av hägnad, som helt upphört att tillverkas, är 

den timrade hägnaden. Det finnes blott rester av den på några 

ställen i länet. Den har ej heller haft någon större utbredning 

häruppe, då den blott varit aktuell på bergmark. 

Den enklaste formen av stängsel var den så kallade "risha-

gan", vilken helt enkelt bestod av småträd, som fälldes och som 

fingo bilda en inhägnande sträng. 
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B l a d u r B u r e å - m d u s t r i e n s ä l d r e Ii i . s t on a 

AV CARL II. NYSTRÖM 

Icke i går ekade de första yxhuggen i våra västerbottniska sko-

gar. Redan i grå forntid hade nybyggarna i våra trakter till-

godogjort sig skogens produkter icke endast som bränsle utan 

även som byggnadsvirke i sina primitiva bostäder. Vana och val-

kiga händer svängde yxan, men ingen drömde om den livliga trä-

varuindustri, som en gång skulle följa i de första nybyggarnas 

spår. 

Länge saknade också skogen betydelse som handelsvara. Men 

tiden gick, och våra milsvida skogar skulle så småningom få allt 

större betydelse och värde. Den blomstring på handelns och nä-

ringslivets övriga områden, som utmärkte Gustav Vasas rege-

ring, skulle också sträcka sina verkningar till "snöns och de stig-

lösa skogarnas land." När en begynnande trävaruhandel från 

våra trakter under dennes regeringstid börjar spåras, saknar man 

emellertid ännu även de enklaste maskiner, varför bräderna täljdes 

för hand. Trots det jämförelsevis ringa behovet av trävaror för-

öddes dock härigenom mycken skog, då ofta en hel stock åtgick 

för att erhålla en planka eller bräda. I allmänhet klövs dock 

stocken med kilar mitt itu, och hälfterna täljdes sedan till plankor 

eller bräder. 

En mera fabriksmässig tillverkning av plankor och bräder 

börjar under Johan IILs tid. Då anlades nämligen de första 

västerbottniska "sågkvarnarna". Deras tillkomst var en direkt 
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Johan III:s brev om Sågeqvarnars anläggning i Västerbotten. 

följd av det behov av byggnadsvirke, som Johan III, denne 

"rikets prydande byggningsman", hade skapat. I ett den 21 
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november 1572 från Stegeborg utfärdat brev angående anlägg-

ning av sågkvarnar i Västerbotten ålägger han fogden Lasse 

Joensson att "på konungens umkonst och utan hans under-

såtars tunga" till hans behov låta bygga tre eller fyra "såge-

qvarner". Såsom skäl härför anför han, att han "för sina slott 

och gårdar hade storligen för nöden några tusen tolfter såge-

bräder" samt att han "ville låta förbygga och renovera de kyr-

kor, som i förliden tid blivit av vådeld fördärvade". Platsen för 

sågkvarnarna skulle väljas så nära kusten som möjligt, så att 

konungen sedan med egna skepp skulle kunna hämta bräderna 

till Stockholm. Fogden skulle vidare anmoda bönderna att föra 

fram erforderligt byggnadstimmer för såghuset samt några 

hundra timmerstockar till försågning. Ersättning härför skulle 

fogden betala av spannmålstionden, sakörespenningar o. d. 

Sågmästare och nödig sågredskap skulle erhållas genom fogden 

i Gävle. Brevet slutar med följande stränga ord: "Detta skall 

du uti denna vinter ändeligen allt beställa i verket och sedan 

med allvar fullfölja, om du vill undvika vår ogunst." 

Konungens påbud bragtes också skyndsamt till verkställighet. 

År 1573 anlades nämligen genom fogdens försorg tvenne sågar 

i Västerbotten, den ena vid Rickleån i Bygdeå och den andra i 

Skellefteå socken. Läget för den senare av dessa sågar har icke 

närmare kunnat utrönas, men säkerligen har den legat vid nedre 

loppet av någon av socknens älvar. Dessa sågar voro av den 

allra enklaste beskaffenhet. Själva såginrättningen utgjordes av 

endast ett sågblad av cirka 10 millimeters tjocklek förutom öv-

riga enkla tillbehör. Den "sågebyggningsmästare", som bygg-

de sågen i Skellefteå socken, hette Per Nilsson och erhöll i lön 

100 mark, och åt arbetsfolket gavs i arbetslön 1 1/2 spann korn 

av kyrkotionden i Umeå. 

De båda sågarna nedlades emellertid redan år 1576. Men de 

kungliga företagen synas i stor utsträckning ha uppmuntrat en-

skilda företagare att anlägga nya sågar. I ett brev av år 1583 

talar nämligen konungen om, att "en hop sågeqvarner voro 
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byggda på hans och Cronones ägor". Men som sågkvarnarna 

försummade att erlägga tull till Kronan ålades fogden att som 

tull utkräva och uppbära "var tionde sågedel eller var tionde 

tolft utav så många tolfter, som vid var sågkvarn såldes", och 

låta leverera tullbräderna till Stockholms slott. Förekomsten 

av sågkvarnar förblir sålunda även i fortsättningen ett Kronans 

intresse, som får sitt särskilda uttryck, när västerbottensfogden 

Didrik Persson på hertig Karls befallning reser omkring i land-

skapet och "vid vart tingslag med meninge allmogen förhand-

lar om sågkvarnar och sågtimmer" och i en skrivelse till her-

tigen den 28 mars 1595 lämnar en förteckning på "de ström-

mar i Västerbotten, som tjänliga äro att bygga sågkvarnar uti". 

Denna förteckning upptager åtta lämpliga sågkvarnsställen. Vid 

fem av dessa funnos emellertid sågar redan förut, nämligen i 

Svensbyån i Piteå socken, i Tåme och vid Åbyån i nuvarande 

Byske socken, i Dalkarlsån i Bygdeå och i Hissjö i Umeå soc-

ken. Sannolikt funnos ytterligare några sågkvarnar i landskapet 

vid denna tid, ehuru fogden icke upptog dem i sin förteckning. 

Men att dylika enkla sågar ännu under förra hälften av 1700-

talet icke voro så allmänt förekommande kan man förstå av ett 

kungligt brev från 1739. Däri heter det nämligen, "att vid Bott-

niska viken på åtskilliga ställen förädlingskonsten ännu är så i 

sin Linda, att till förlust på dagsverken och förlust på Skog, 

Furan där klyfwes mitt i tu med Kilar, och sedan så länge med 

Yxa skrädes, tills däraf blifwa tvenne ojämna plankor." 

Under 1700-talets senare hälft torde emellertid grovbladiga 

sågkvarnar ha funnits vid de flesta älvar och åar inom land-

skapet. Även i den s. k. Harrsjöbäcken i Bureå finnes då en 

sågkvarn, som äges av Bureå byamän. Enligt 1784 års av-

vittringsprotokoll beräknas den årliga tillverkningen vid sågen 

till 350 tolfter bräder och skatten härför till 43 3/4 tolfter eller 

penningar därför efter markegångspriset. De grovbladiga så-

garna hade dock vid denna tid i många fall spelat ut sin roll 

och ersattes efter hand av s. k. finbladiga sågverk, som bättre 
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motsvarade tidens krav. Den första finbladiga sågen i vårt 

land anlades redan år 1742 i Kramfors i Ångermanland. I våra 

trakter dröjer det emellertid till på 1780-talet, innan de finbla-

diga sågarna komma till bruk. År 1780 anlägges sålunda en 

finbladig såg vid Lejonström i närheten av Skellefteå lands-

församlings kyrka, 1787 utfärdades privilegiebrev för en såg i 

Sävar, 1795 erhålles tillstånd för anläggning av finbladiga så-

gar i Bureå och vid Kvarnfors i Bygdeå, 1804 i Dalkarlså o. s. v. 

År 1797 erhöllo jämväl Bureå byamän rätt att förändra den 

grovbladiga sågen i Harrsjöbäcken till finbladig samt att vid 

densamma få försåga högst 525 fullmogna träd årligen. 

Produktionen vid de grovbladiga sågarna var allt för obetyd-

lig för att den i någon väsentlig mån skulle kunna förändra 

karaktären av de norrländska skogsbygderna och de samhällen, 

där dessa sågar växte fram. Men i och med de finbladiga så-

garnas tillkomst börjar en ny tid för vårt lands sågverksrörelse. 

I de djupa skogarna, där förr stillheten härskat i ensamt maje-

stät, där genljuda nu allt oftare de dova yxhuggen och de väl-

diga furornas brak. Vid vattenfallen reser sig det ena sågverket 

efter det andra, och de tunga flerbladiga sågramarna tvingas 

av de tämjda vattenmassorna i sin visserligen långsamma men 

majestätiska takt. Av de tillverkade bräderna utskeppas nu sto-

ra mängder och föras, oftast med sågverkens egna segelfartyg, 

söderut för export. Den ökade trävaruproduktionen ger även 

ett hastigt uppsving åt rederirörelsen och andra näringar, och i 

de förr så lugna och oansenliga samhällena vid vattendragen 

blir det nu ett liv och en rörelse som aldrig tidigare. 

Men sågverkens utvecklingshistoria är därmed icke slut. Vid 

mitten av 1800-talet anlägges nämligen den första ångsågen i 

vårt land — i Vivsta varv i Medelpad — för att sedan följas av 

en rad andra. Därmed följer en mycket viktig omläggning av 

sågverkstekniken. Ångkraften möjliggör sågarnas anläggning 

vid utskeppningsplatserna, ökad kapacitet hos de enskilda ver-

ken, större precision i framställningen av de olika sortimenten 
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och bättre behandling av den färdiga varan. Ungefär samtidigt 

med sågverksteknikens omläggning inträder även en följd av 

förändringar på det handelspolitiska området, som i hög grad 

påskynda trävarurörelsens utveckling. På 1860-talet borttogos 

exporttullarna i vårt land, och vid denna tid upphävdes även 

importtullarna på trä i England ungefär samtidigt som Frank-

rikes hamnar öppnades för svenska plankor och bräder. Det 

var under dessa gynnsamma omständigheter, som trävarurörel-

sen blomstrade upp till den storindustri, den sedan blev. 

Låt oss efter denna allmänna historiska översikt och med den-

samma som bakgrund på närmare håll följa utvecklingen av trä-

varuindustrien, sådan den gestaltat sig i Bureå, från den fin-

bladiga vattensågens första blygsamma start till ångsågens 

mera mångskiftande och vittfamnande verksamhet! 

Vi förflytta oss då till början av 1790-talet. Vid Bureälvens 

utlopp och på ömse sidor om kustlandsvägen ligger det vid-

sträckta men glest bebyggda Bureå. I in- och utägor är byns 

sammanlagda areal 5.075 tunnland, utgörande 3 5/8 mantal och 

fördelade på åtta hemman och några underlydande torp. De 

åtta bönderna äro: Nils och Jonas Jonsson, Anders Andersson, 

Per Johansson, Olov Nilsson, Anders Östensson, Johan An-

dersson och den nyblivne ägaren av hemmanet n:r 8, direktören 

Olov Tjärnström. Befolkningen får sin huvudsakliga bärgning 

från sina hemman, torp och ladugårdar, och som binäringar 

idkas tjärbränning samt fiske på lax, sik, harr, gädda, abborre 

och strömming. Säden från de jämförelsevis magra åkrarna för-

maks vid tvenne skvaltkvarnar i älven strax väster om den be-

byggda delen av byn. Den ena av dessa kvarnar, den s. k. 

Stora Burkvarn, äges av sex burebönder och den andra av de 

övriga två bönderna jämte Innerviks byamän. Vid Harrsjöbäc-

ken ligger byamännens gemensamma, grovbladiga sågkvarn, 

där skogen förädlas till skepps- och husbehovsvirke. 

En dag på högsommaren år 1794 får byn besök av 

häradshövdingen i Skellefteå Carl Fredrik Furtenbach, åtföljd 
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av sju av nämndemännen, samt kronolänsmannen Gabriel 

Hedlund, lantmätaren Lars Bergner och bönderna Benjamin 

Eriksson i Yttervik och Carl Olovsson i Innervik, de två sist-

nämnda i egenskap av kvarnintressenter. Till detta sällskap 

sälla sig även Bureå byamän, bland dem "direktören över åt-

skilliga sågverk här i orten" O l o v T j ä r n s t r ö m från Umeå. 

På en stenig och stigliknande väg längs älven söker sig sällskapet 

bort till en fors strax väster om byn vid den plats, som sedan 

fått namnet Strömsholm. Stället kallas då "en stenbunden, onyt-

tig och Bureå byamän gemensamt tillhörig u tmark . " Runt 

omkring står skogen mörk och dyster, och ingen människobo-

ning har ännu sökt sig ut till den ensliga platsen. Naturen har 

här också kvar sin vilda skönhet, och i trots av den gamla 

skvaltkvarn, som står vid fallets nedre ände, brusar forsen ännu 

i vild och otämjd frihet. Varför detta 20-mannabesök på denna 

ensliga plats? Jo, ändamålet är att verkställa den s. k. härads-

syn, som måste föregå förverkligandet av direktör Tjärnströms 

och hans kompanjons, d i r e k t ö r Gust . F redr . K r a m m , 

planer att anlägga ett finbladigt sågverk vid forsen och ett 

glasbruk å den s. k. Björkön i Burans utlopp. Alla förberedan-

de åtgärder äro redan vidtagna. Tjärnström är förut ägare av 

hemmanet n:r 8 om 5/8 mantal. Enligt kontrakt med byamän-

nen ha sågverksintressenterna arrenderat fallet och erforderlig 

mark däromkring för "en tunna salt årligen, så länge sågen 

brukas." De ha dessutom förbundit sig att bekosta flyttning av 

kvainen längre upp mot forsen. "Såväl dammen som rännan 

och sågen synes vara uti ett högt och behageligt men ganska 

stenbundet fall tillämnad". Tillräckligt utrymme finnes "till så-

väl själva såghusets uppbyggande med inrättning för sågspånens 

upphämtande som upplagsplats för Bräder och Timber". Nå-

got hinder för anläggningen syntes sålunda icke förefinnas, men 

först sedan häradssynenämnden påföljande sommar gjort ett 

förnyat besök vid sågstället ansåg sig Konungens Befallnings-

havande kunna lämna sitt tillstånd till sågens byggande. Re-
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Fantskogs herrgård i Ångermanland (Skogs s:n), knuten till släkterna 

Kempe och Vikner. 

(Ur "Stor-Norrland" av Ludv. Nordström). 

solutionen härom är dagtecknad den 25 augusti 1795 och ut-

färdad för Tjärnström samt koopvaerdiekaptenen (kofferdikapte-

nen) J o h a n V i kne r på Fantskog i Ångermanland, som kort 

tid förut blivit Tjärnströms kompanjon i stället för direktör 

Kramm. Tillståndet blev emellertid gällande först sedan det den 

22 mars 1796 fastställts av Kammarkollegium, och sågningen 

skulle icke få påbörjas, förrän sågverket "blifvit behörigen skatt-

lagt". Denna skattläggning verkställdes den 26 juli 1797 av en sex-

mannanämnd, som personligen infann sig vid sågstället. Sågverks-

ägarna representerades vid denna förrättning av inspektören 

A n d e r s S v e d b e r g , som av Tjärnström och Vikner till-

handlat sig 1/3 i sågverket och vid denna tid torde ha haft det 

närmaste ansvaret för förvaltningen. 
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Det var säkerligen en stor dag för samhället, när den efter 

våra dagars mått oansenliga sågen på högsommaren år 1797 

började sin drift. Såghuset var emellertid byggt med mycken 

omsorg. Det var grundat på murad gråsten och hade en längd 

av 32 1/2 och en bredd av 17 1/2 alnar. Höjden från stenfoten 

till golvet var 10 och till väggbandet 14 alnar. Timmerrännan 

var 82 alnar lång och hade en bredd av 6 1/2 alnar. På varde-

ra sidan om den 25 alnar breda dammanordningen fanns en 

stenkista om sex alnars höjd. Timret försågades vid tvenne 

vattendrivna sågramar om vardera åtta sågblad. Virket upp-

staplades vid sågen eller forslades med hästar och lastvagnar 

ungefär tre kilometers väg till lastageplatsen å Strand vid södra 

sidan av Burefjärden. 

Det för sågningen erforderliga timret hade sågverksägarna 

till stor del betingat av bönderna i Bureå och angränsande 

byar. Dessutom hade tillstånd erhållits att årligen avhämta 

1509 fullmogna träd från vissa kronoallmänningar i Skellefteå 

och Burträsk socknar mot en stubböresavgift av en halv skilling 

trädet. Dessa privilegier måste emellertid gång efter annan 

ändras eller utvidgas till andra orter, emedan nybyggen i stort 

antal anlades å kronoskogarna. 

Vid beräkningen av det antal träd, som enligt privilegie-

brevet skulle få avverkas från kronoskogarna, gick man så till 

väga, att man räknade antalet fullmogna tallar på utvalda prov-

ytor och med ledning därav uppskattade antalet inom det om-

råde, som skulle upplåtas för avverkning. Med hjälp av års-

ringarna på till prov fällda timmerträd utröntes därefter växt-

tiden. Den tillåtna årliga avverkningen fastställdes sedan ge-

nom att dela antalet timmerträd på hela arealen med växttiden. 

Därvid fastslogs i regel det matematiskt riktiga talet, även ojäm-

na tal, och därav förklaras, att den privilegierade avverkningen 

för Bureå sågverk bestämdes till 1509 träd årligen. Härav be-

räknade man erhålla 1257 l/2tolfter bräder om sju alnars längd. 

I ränta skulle därav till Kronan erläggas två procent eller 25 1/8 
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tolfter, som skulle levereras vid lastageplatsen eller betalas efter 

markegångspriset. De privilegierade avverkningarna från kro-

noskogarna torde emellertid i mycket stor utsträckning ha över-

skridits såväl vid Bureå som vid andra sågverk med avverknings-

rätt å kronoskogarna. I sin femårsberättelse av år 1828 fram-

håller också landshövding G. L. af Schmidt, "att vid varje av 

de på stockfångst från kronoskogarna anlagde Sågverk årligen 

begagnas mer eller mindre betydligt Qvantum Trän utöver det 

beviljade antalet" men att det för Kronobetjäningen var "omöj-

ligt att upptäcka alla de missbruk, som föröfvas vid Skogarnas 

begagnande till Brädsågning." Vid denna tid fanns i länet 28 

fin- och 90 grovbladiga sågar. Då av dessa sågar 21 finbladiga 

och 2 grovbladiga sågar voro berättigade till stockfångst från 

kronoskogarna, så blevo avverkningarna från dessa skogar rätt 

betydande. Men tillgången på skog syntes ju vid denna tid 

nära nog obegränsad, och en mycket stor del av skogen blev 

dock till ingen nytta. Beträffande stockfångstprivilegierna för 

Bureå sågverk framhöll också kronolänsmannen Gabr. Hedlund 

i 1797 års skattläggningsprotokoll, att "genom dessa privilegier 

tillfaller Kungl. Maj:t och Kronan en säkrare inkomst än att des-

se Parker upplåtas till flere mindre gagnande behöver eller med 

skogseldar förödas, som i detta land på vidsträckte och obe-

bodde trakter ej sällan händer." 

De första åren efter sågverksrörelsens start var förvaltningen 

vid verket anförtrodd åt inspektören Anders Svedberg. I slutet 

av år 1799 flyttade emellertid denne till Sunnanå för att där 

övertaga postmästaresysslan efter sin svärfader Marcus Sund-

ström. Svedbergs andel i verket försåldes då till brukspatron 

G a b r i e l S u n d b a u m från Härnösand, som vid denna tid 

inflyttade till Bureå och sedan i 34 års tid svarade för ledningen 

av sågverksrörelsen.. Sedan direktör Tjärnströms andel i verket 

år 1802 övergått till brukspatron Carl Fredrik Nordenfalk på 

Holms säteri i Överlännäs socken för att tre år senare överlåtas 

på Sundbaum, var kapten Johan Vikner Sundbaums ende kom-
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Greve Schuvaloff 

* 1776 f 1825. 

Befälhavare för de ryska trupperna (c:a 6.500 man), som i mitten av maj 
1809 tågade genom Bureå på väg mot Umeå. 

(Finlands nationalmuseum, Helsingfors.) 

panjon. Vikner var emellertid aldrig bosatt i Bureå utan vista-

des på Fantskogs herrgård i Ångermanland. Men därifrån 

uppehöll han mycket livliga förbindelser med Bureå, och mellan 

de båda kompanjonerna rådde det allra bästa förhållande. 

Den planerade glasbruksanläggningen på Björkön blev av 

okänd anledning icke förverkligad. Däremot arbetade bruks-

patron Sundbaum energiskt på Strömsholmsindustriens förbätt-

ring och utvidgning. År 1806 erhöllo också sågverksägarna pri-
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vilegium att å norra stranden av en holme i älven mitt emot 

sågen anlägga ett järnverk för förädling av tackjärn från Nya 

Kopparbergs bergslag. Verket skulle bestå av en stångjärns-

hammare och tvenne härdar för utsmidande av 750 skeppund 

stångjärn och 350 skeppund ämnesjärn årligen. Järnet skulle 

förädlas vid en knip- och tvenne spikhamrar i en till järnverket 

hörande smedja. Denna bruksanläggning synes ha varit i 

huvudsak färdig vid tiden för ryska krigets utbrott. Ovissheten 

om krigets utgång och osäkerheten på handelsmarknaden nöd-

vändiggjorde emellertid uppskov med verkets fullbordande. Där-

till kom, att Bureå under våren och sommaren 1809 kom att di-

rekt lida av den fientliga invasionen, som bragte industrien 

stort förfång. I ett par månaders tid var nämligen byn hemsökt 

av ryska kosacker, som rövade och brände. Så blev t. ex. lands-

vägsbron uppbränd av ryssarna, och verkets tvenne egna broar 

över älven blevo delvis förstörda av fienden. Driften vid sågverket 

måste tidvis inställas, och kosackernas hästar förstörde grödan 

på verkets ängar. Vad som åtgick "genom ryska arméns hästars 

betande på verkets ängar" beräknades enligt särskild synebe-

skrivning till 30 skrindor vallhö och värderades till 240 riksdaler. 

Men det sammanlagda värdet av verkets förluster genom fien-

dens härjningar uppskattades till 1362 riksdaler, en jämförelse-

vis stor summa, när man tar i betraktande den tidens höga 

myntvärde. På grund av dessa förluster medgav också Karl 

XIII i ett brev, "gifvet Haga slott den 18 juni 1810", att bruks-

ägarna skulle beviljas uppskov med järnverkets fullbordande 

och förunnas tre års befrielse från alla utskylder för verket. 

Detta blev emellertid aldrig fullbordat men torde dock ha kun-

nat tillgodose det lokala behovet av järn- och smidesvaror. 

I början av 1800-talet inträdde i bolagets tjänst bokhållaren, 

sedermera brukspatron Jöns Marklund, vilken jämte Sund-

baum och Vikner blivit delägare i Renbergsvattnets såg i Bur-

träsk. Enligt överenskommelse år 1807 skulle Marklund i tio 

års tid från skatteskogarna samt från kronoskogarna vid Lill-
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I :Vf ^ a « 7 , ' f 

Brukspatron Jöns Marklund 

* 1777 t 1848. 

ån, Risån och Buran låta hugga, nedföra och till Bureå fram-

flotta sammanlagt "10.000 försvarliga sju alnars sågtimmer år-

ligen". Han skulle dessutom hava omsorg om brädutforsling 

till Björkön och försäljning i Stockholm. Delägare i Bureå 

sågverk blir han emellertid först år 1823. Kapten Vikner har 

nämligen då avlidit, och Marklund övertager dennes andel i 

verket "med påbegynte inrättningar för ett järnverk och utsynte 
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lägenhet för glasbruk jämte hemmanslott och krononybyggen att 

genast tillträda och roligen besitta". Marklund var vid denna 

tid bosatt i Renbergsvattnet men torde dock under största delen 

av året ha vistats i Bureå. Detta var så mycket nödvändigare 

som brukspatron Sundbaum under de sista 20 åren av sitt liv var 

mycket sjuklig. I stor utsträckning synes också Sundbaum ha 

biträtts av sina söner Erik och Gabriel. 

Sundbaums tid var ofta upptagen av oro och bekymmer. 

Redan den svåra konkurrens, som under hans tid rådde mellan 

sågverken, vållade honom mycket besvär. I början av 1800-talet 

råkade bolaget i öppen strid med Kvarnfors sågverk i Bygdeå 

angående gränsen mellan bolagens stockfångstområden, en strid 

som emellertid blev bilagd genom förlikning år 1807. Under de 

närmaste åren därefter hämmades affärslivet av de krigiska för-

vecklingarna och av ryska invasionen i Västerbotten. Sundbaum 

förde även en energisk och långvarig kamp mot en planerad ut-

dikning av Ökvattnet i Östra Fahlmark, ett företag, som enligt 

sågverksägarnas mening skulle bli till stort förfång för timmer-

flottningen, därest det skulle komma till utförande. Och slut-

ligen plågades han mot slutet av sitt liv av en sjukdom, som ofta 

höll honom bunden vid sängen. 

Sundbaum avled en junidag koleraåret 1834. Traditionen har 

icke bevarat hans minne, och ej heller har hans bild räddats åt 

eftervärlden. Men hans efterlämnade brev och handlingar vittna 

om honom såsom en energisk och driftig affärsman och en red-

bar och from människa. Han ligger begraven vid Skellefteå 

landsförsamlings kyrka. 

Efter Sundbaums död övergingo dennes andelar i sågverket 

till släktingarna, och ledningen vid verket övertogs av Sund-

baums svägerska, mademoiselle M a g d a l e n a (Ma l i n ) Lo-

il i n. Mamsell Lodin var liksom "salig svåger" bördig från 

Härnösand, men hon hade ända sedan 1800-talets början varit 

bosatt i Bureå och därvid haft tillfälle att sätta sig in i bolagets 

angelägenheter och hade dessutom brukspatron Jöns Marklunds 
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Gravvård vid Skellefteå lfs. kyrka över brukspatron 

Gabriel Sundbaum * 1759 f 1834. 

erfarenhet och sakkunskap att lita till. I tolv års tid är mamsell 

Lodin sågverkets chef. och lik en myndig Ekeby-majorska ut-

övar den vithåriga och vördnadsbjudande mamsellen med klok-
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het och kraft chefskapets mångahanda bestyr. En ännu bevarad 

tradition talar också om den respekt och aktning, som hon åtnjöt 

av sina underlydande, och om den säkerhet i uppträdandet, som 

kom till synes i hennes umgänge med affärsmän, redare och skut-

skeppare. 

Under mamsell Lodins tid hemsöktes sågverket av en förbär-

jande eldsvåda, som lade såväl sågen som herrgården och 

verkets övriga byggnader i aska. Det var vid 12-tiden på dagen 

den 2 september år 1842. Sommaren hade varit ovanligt torr, 

och man hade vid flera tillfällen märkt, att elden ännu pyrde i 

den 275 alnar från såghuset liggande spånhögen, som brändes 

i mars månad. En orkanlik storm sveper fram över samhället, 

och sågspån och träflisor virvla omkring på sågplatsen. Spån-

högen självantänder, och elden kastas därifrån över till kolhuset 

och sågen för alt i nästa ögonblick antända övriga byggnader 

och den närliggande skogen. Räddningsarbetet är trots ener-

giska ansträngningar fullkomligt fruktlöst, och inom kort är 

hela anläggningen jämnad med marken. 

Mamsell Lodin är emellertid, ehuru 71 år gammal, en beslut-

sam och handlingskraftig kvinna. Några dagar efter branden 

lämnar hon sina medintressenter underrättelse om olyckan och 

förklarar, att hon "i samråd med J. Marklund beslutit att denna 

Höst och Vinter företaga byggandet af ett nytt sågverk". Beslutet 

följes också omedelbart av handling, ty redan i maj 1843 är den 

nya sågen färdig att tagas i bruk. Den synes ha varit av unge-

fär samma storlek som den gamla men är mera tidsenligt byggd 

och inredd och kom att under sin halvsekellånga tillvaro under-

gå en hel del förändringar och moderniseringar. 

När mamsell Lodin år 1846 fyllde 75 år, lämnade hon sin be-

fattning vid sågverket och bosatte sig hos sina släktingar i 

Umeå. Där avled hon år 1859, 88 år gammal. När meddelan-

det om hennes död nådde Bureå, så framkallade det säkerligen 

mycket vemodiga känslor. Ty hon hade under sin långa vistel-

se i Bureå gjort sig allmänt aktad och älskad. Den som gjorde 
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Strömsholms herrgård, Bureå kvarn och Bureå finbladiga vattensåg, 

uppförd år 1843. 

en titt in i arbetarebostäderna på "sågbacken", kunde också få 

detta bekräftat. Där levde hennes minne länge, och ännu många 

år efter hennes död prydde det tryckta meddelandet om hennes 

bortgång de nakna timmerväggarna i arbetarbostäderna. Ett s. k. 

sorgkort hade nämligen sänts inte endast till herrgården utan 

även till var och en av hennes f. d. underlydande. 

Vid mamsell Lodins avflyttning till Umeå blev brukspatron 

J ö n s M a r k l u n d verkets självskrivne ledare. Eftersom han 

emellertid även är chef för Renbergsvattnets såg samt därjämte 

har att leda arbetet vid en av bolaget förvärvad mindre såg i 

Bäckfors i Lövånger, så kommer han fortfarande att endast tid-

vis vistas i Bureå. År 1846 inträder emellertid även sonen 

J o h a n M a r k l u n d i verkets tjänst, och ehuru denne då är en-

dast 22 år gammal, kommer det huvudsakliga ansvaret för rörel-

sen i Bureå att åvila honom. Detta ansvar skulle ytterligare 

ökas, när den gamle brukspatronen en decemberdag år 1848 av-
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Patron Joh. Marklund, Bureå 
* 1824 f 1898. 

lider och den då 24-årige sonen även till namnet övertager "dis-

ponent- och inspektorsbefattningarna vid Bureå och Bäckfors 

sågar". Hans medintressenter äro från denna tid, förutom mo-
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Bergmästare Fredr. Ekenstam, delägare i Bure sågverk och chef för 

Robertsfors bruk. 

Skalden Atterboms gode vän och gift med dennes syster. 

(Efter oljemålning tillhörig läroverksadjunkt Tingvall, Borås.) 

dern änkefru Magdalena Marklund och mamsell Malin Lodin, 

rådmansänkan Maria Sjöstedt, Umeå, kammarrättsrådet P. Lund-

mark, brukspatron Olov Forssell, Sävar, bergmästaren och rid-

daren G. Fr. Ekenstam, som sedan år 1834 är chef för Roberts-

fors Bruk, samt omyndiga släktingar till framlidne brukspatron 

Sundbaum. Mamsell Lodin avled emellertid som nämnts år 

1859 och änkefru Marklund påföljande år. Sedan patron Johan 

Marklund därefter blivit delaktig av arvet efter sin moder är 

han icke blott bolagets chef utan även dess störste delägare. 
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Tiden från sågverkets anläggning 1795 och till år 1875, en 

tidrymd av 80 år, kan betecknas som en sammanhängande period 

i Bureå-industriens historia. Under hela denna tid var man 

uteslutande beroende av vattnet som drivkraft och måste då ock-

så räkna med vattensågens begränsade möjligheter beträffande 

såväl tillverkningens storlek som sågningssäsongens längd. Tim-

meråtgången beräknades i början av 1800-talet till 10.000 stoc-

kar årligen, och denna siffra torde i flera decennier få anses 

som normgivande för den årliga tillverkningen. Något större 

tillverkning torde man dock få räkna med mot slutet av pe-

rioden, då ett kanthus tillbygges och den tidsödande fyrskär-

ningen därmed inskränkes. På grund av kylan kunde sågningen 

givetvis icke pågå under vintern; vid den första kölden i okto-

ber eller november frös nämligen vattenhjulet fast, och verket 

fick sedan stå till våren. Arbetspersonalen var efter nutida för-

hållanden mycket obetydlig. I allmänhet synes den ha utgjort ett 

30-tal personer, inberäknat de kvinnor, som utförde en del ar-

beten vid verket. Avlöningen var också efter våra dagars mått-

stock oerhört liten. I flera decennier synes den ha utgått med 

endast 16 skilling pr dag, när den icke utgick i form av natura-

förmåner. Det producerade virket såldes företrädesvis till gross-

handlare i Stockholm eller Gävle, som med segelfartyg läto av-

hämta virket vid lastageplatserna i Bureå eller Bäckfors. 

En ny period i Bureå-industriens historia börjar på 1870-

talet, då sågägarna bilda aktiebolag och en ångsåg anlägges vid 

Bureälvens utlopp. Bolagsordningen för det nya företaget, Bure 

Aktiebolag, är fastställd av Kungl. Maj:t den 7 mars 1873. Samt-

liga delägare i vattensågen och dess egendomar, hemman och 

lägenheter inom Skellefteå och Burträsk socknar övergingo nu 

till det nya bolaget. Konstituerande bolagsstämma hölls i bör-

jan av juni samma år. Stam- eller A-aktierna uppgingo till 720 

och lydde på 200 kronor vardera. Det sammanlagda aktiekapi-

talet utgjorde sålunda 144.000 kronor, vilket var villkoret för 

att bolaget skulle få träda i verksamhet. Aktieägarna voro tolv, 
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Brukspatron Fale Marklund 

av vilka patronen eller verksägaren Johan Marklund, som valdes 

till styrelsens ordförande och bolagets direktör, ensam var ägare 

av 344 aktier. Hans broder, sågverksägaren Fale Marklund i 

Renbergsvattnet, innehade 80 aktier. Bland övriga större aktie-

ägare märkas bergmästaren Ekenstam, vid denna tid bosatt i 

Växjö, samt löjtnanten A. O. Gyllengahm i Lövånger. Bland 

stiftarna av bolaget bör också nämnas dåvarande bokhållaren 

Carl Erik Nordström, som under 37 år ägnade sina krafter åt 

bolagets tjänst och en följd av år skulle komma att tjänstgöra 

först som bolagets inspektor och sedan som dess disponent och 

direktör. 
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De närmaste åren efter aktiebolagets bildande ansåg bolaget 

nödigt att vidtaga omfattande nybyggnader. Den år 1843 upp-

förda vattensågen vid Strömsholm var i många avseenden otids-

enlig. Sågen låg dessutom över tre kilometer från hamnen och 

lastageplatsen i Burefjärden, och virkestransporten med hästar 

och lastvagnar drog avsevärda kostnader. Bönderna blevo ock-

så alltmera obenägna att utföra dessa körslor. Därtill kom, att 

vattentillgången vid sågverket var mycket ojämn; på vårarna ho-

tade häftiga flöden att förstöra dammar och byggnader, och un-

der sommaren äventyrades driften vid verket av vattenbrist. Av 

dessa skäl hade redan 1872 års bolagsstämma fattat beslut om 

anläggning av en "railwäg" från vattensågen vid Strömsholm 

till hamnen i Burefjärden. Detta projekt kom emellertid icke 

till utförande, huvudsakligen på grund av svårigheten att un-

der då pågående järnvägsbyggen erhålla vana järnvägsarbetare. 

Det beräknades också-, att den långa rälsvägen skulle draga så 

avsevärda kostnader, att de icke mycket skulle understiga kost-

naderna för anläggning av en ångsåg å det s. k. Snöskäret i 

Bureälvens utlopp, varigenom bolaget skulle befrias från dyr-

bara transportkostnader och bliva mindre beroende av vatten-

tillgångens växlingar. Tanken på ångsågsanläggningen måste 

också skyndsamt förverkligas, emedan andra personer redan vid-

tagit förberedande åtgärder för anläggning av en ångsåg vid 

hamnen. Bolagets styrelse lyckades även förvärva för sågen 

lämpligt belägen jord, och 1874 års bolagsstämma uppdrog åt 

styrelsen "att vidtaga alla verkställighetsåtgärder för anlägg-

ningen så fort ske kan". Bygget började i slutet av år 1874, och 

redan följande år var ångsågen färdig att tagas i bruk. 

Sågen med maskinhus, spånugn och övriga byggnader hade 

uppförts av byggmästaren C. G. Johansson, Hortlax, enligt rit-

ning av arkitekten Konstantin Backman, Luleå. Den hade fyra 

ramar för blocksågning, som snart utökades med en femte ram 

för fyrskärning, två kantverk samt stävsåg eller "spinnhus". På 

östra delen av Snöskäret anlades en brädgård med rälsbanor i 
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Den 1875 byggda ångsågen i Bureå. 

Riven 1910. 

omedelbar förbindelse med sågen, och för skeppningen byggdes 

en ordentlig kajbyggnad1 med dockor. Sågen hade en årlig till-

verkningskapacitet av cirka 10.000 standards och kostade jämte 

övriga anläggningar i runt tal åttiotusen kronor. 

Anläggningen av ångsågen betydde en ny tid inte endast för 

sågverksrörelsen utan även för samhället i sin helhet. Särskilt 

märkbar blev förändringen å den då nästan obebyggda Hemön 

och på dien s. k. Gran. På hela norra sidan om älven öster om 

kustlandsvägen, där nu en modern landsväg går fram, fanns före 

ångsågens anläggning endast en smal, delvis spångad stig" ner 

till havet, och Hemön hade då ingen bättre förbindelse med den 

egentliga byn, än vad1 som kunde åstadkommas genom några 

sparrar, lagda på ett par i den s. k. Lillälven nedsatta träbockar, 

och även i övrigt företedde dessa områden, som nu höra till 

samhällets tätast bebyggda, den största ödslighet. I någon mån 

har även landhöjningen bidragit till att giva områdena nere vid 
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havet en förändrad karaktär. På 1870-talet mötte det t. ex. ingen 

svårighet att vid högvattenstånd med roddbåt passera genom ett 

smalt sund, som då skilde Snöskäret från den egentliga Hemön. 

Tillverkningen vid vattensågen eller gamla sågen, som den 

nu allmänt kallades, fortsatte i mindre omfattning även sedan 

ångsågen tagits i bruk ända till år 1898, då den revs. Den hade 

då tjänstgjort i 55 år. För att emellertid kunna hålla produk-

tionen så hög som möjligt och samtidigt bli kvitt en del kon-

kurrenter' och virkesspekulanter vid Bureälven hade bolaget re-

dan år 1874 inköpt Andersfors sågverk i Burträsk och tre år se-

nare Renbergsvattnets, såg. Köpesummorna voro resp. 8000 

och 6400 kronor. Vid denna tid förvärvade även bolaget sin 

första bogserångare. Båten, som levererades från Linköpings 

Mek. Verkstad i början av juni år 1879 och fick namnet "Fale 

Bure", var byggd av stålplåt, hade två propellrar, drevs med 

maskiner om 20 hästkrafter och gjorde en hastighet av 10 knop. 

De genom nybyggnaden och sågverksköpen ökade produk-

tionsmöjligheterna medförde även ett stegrat behov av råvaror. 

Då dessutom trävarupriserna tenderade att stiga och lockade 

andra sågägare och trävaruexportörer att förse sig med avverk-

ningsrätter, så beslöt styrelsen år 1880 att efterhand inköpa en 

hel del hemman och avverkningsrätter huvudsakligen i närheten 

av bolagets flottningsleder och därigenom betrygga stockfångsten 

för en längre tid framåt. Tiden för avverkningsrättigheterna 

växlade mellan 5 och 50 år. Inköpta hemman såldes ofta åter 

med rättighet för bolaget att avverka skogen å hemmanet under 

längre eller kortare tid. Dessa stora skogsköp fortsatte med 

kortare avbrott i 15 års tid och kulminerade, när bolaget år 1894 

inköpte ett 100-tal avverkningsrätter och tre hemman till ett vär-

de av 313.000 kronor. Samma år utgjorde bokförda värdet av 

bolagets avverkningsrätter 1.167.000 kronor och värdet av bola-

gets 47 hemman 276.000 kronor. 

Arbetet med vården och tillsynen av bolagets skogar hade 

länge varit ganska omfattande och blev efter 1894 års nyförvärv 
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mycket betungande. Bolaget hade emellertid förmånen att för 

det krävande och viktiga arbetet ute i de vidsträckta skogarna 

kunna anlita inspektören Carl Erik Nordström, som ända sedan 

1869 varit anställd i bolagets tjänst och därvid särskilt speciali-

serat sig på skogsfrågor. Hans framstående egenskaper som 

"skogskarl" uppskattades också livligt av bolagets ledning. Bo-

lagets stora framgångar måste också i inte ringa mån tillskrivas 

inspektor Nordströms skickliga och plikttrogna arbete. 

Den livliga verksamhet, varom skogsköpen bära vittne, nöd-

vändiggjorde helt naturligt tidsenliga anordningar i många av-

seenden och i synnerhet förbättrade kommunikationer. I avsak-

nad av såväl lokala söm interurbana telefonförbindelser var 

Bureå fortfarande ganska isolerat. År 1885 beslöt emellertid 

bolagsstämman på patron Marklunds förslag att anlägga telefon-

linje mellan kontoren vid vattensågen och ångsågen, och två år 

senare beslöt styrelsen att med telegrafverket söka träffa över-

enskommelse om anläggning av telefonförbindelse mellan Bureå 

och Skellefteå. Det första telefonsamtalet på denna linje utväx-

lades på försommaren år 1888. 

Intill hösten år 1885 hade bogseringarna i Bureå hamn och 

övriga bogseringar för sågverkets räkning huvudsakligen ombe-

sörjts av ångaren "Fåle Bure", som emellertid vid tunga trans-

porter och svåra stormar visat sig vara alltför svag och brist-

fällig. Man fick därom en särskild påminnelse den 11 juni 1885, 

då "Fale Bure" visade sig oförmögen att lämna någon som helst 

assistans vid en förlisning, som då inträffade i Bureå hamn. 

Norska barkskeppet "Nordkap", som då i och för lastning var 

förankrat å redden, slets under en våldsam, orkanlik storm loss 

från sina förtöjningar och drev in på ett undervattensskär, det 

s. k. inre Pommelgrundet, där barken fullständigt spolierades 

och där en del av vraket ännu ligger kvar. På hösten samma år 

sändes "Fale Bure" till Lindbergs Mek. Verkstad i Stockholm, 

och därifrån levererades i stället vid första öppet vatten år 1886 

mot en mellanavgift av tjugofyratusen kronor en 30 hästkrafters 
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bogserångare, som fick namnet "Bure". För lättare bogseringar 

inköptes år 1898 den lilla ångbåten "Svanen" för 2.500 kronor, 

och år 1906 förvärvades för 10.000 kronor bogserångaren 

"Sandvik", som sedan omdöptes till "Bure II". 

I samband med ångsågens anläggning hade strax norr om 

brädgården anlagts en kolgård för framställning av träkol ur 

avfallet från sågningen. Denna kolgård medförde ofta, särskilt 

under sommaren, en viss brandrisk, och många äro de eldsvåde-

tillbud, som där yppat sig under årens lopp. En av de största 

eldsvådorna inträffade den 4 september 1886.. Beträffande den-

na brand må följande anföras ur "Skellefteå Nya Tidning" för 

den 8 september s. å.: 

"Onsdagen den 4 i denna månad vid 1-tiden på e. m. uppkom 

eld i ett av de å kolplatsen i Bureå belägna kolhusen och grep, 

under då rådande orkanlika nordvästliga storm, med stor hastig-

het omkring sig, så att byggnaden på mindre än en timmes tid 

var nedbrunnen och hela den där förvarade kolmängden, c:a 

1.500 stigar, en enda väldig eldhög. I synnerhet under själva 

kolhusets brand var den närbelägna brädgården, varå finnes lig-

gande 3 ä 4 tusen standards sågade trävaror, starkt hotad, och 

förvånande är, att den kunde undgå att bliva lågornas rov. Stor-

men drev bränder från kolhuset framöver hela brädgården, där 

de nedföllo på ända till 1600 fots avstånd från brandstället och 

förorsakade antändning på flera punkter samtidigt, så att släck-

ningsarbetet var förenat med den största svårighet. Överallt 

posterade vakterna. Här gjorde assuranssprutorna särdeles god 

nytta. Störst var naturligtvis faran vid den del av brädgården, 

som ligger närmast kolplatsen. Elden inträngde där under bräd-

staplar och banor, och måste man för att kunna släcka densam-

ma å de trängsta ställena, låta mindre gossar krypa inunder med-

havande slangmunstyckena från de i närheten arbetande större 

sprutorna. 

Ännu tvenne dygn efter eldens uppkomst var den brinnande 

kolhögen icke fullständigt förtärd. Att släcka densamma är omöj-
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Aktiebrev för Bure A.-B. 

ligt. Om brädgården nedbrunnit, hade sannolikt i närheten lig-

gande sågbyggnaden samt andra byggnader å platsen ävensom 

i hamnen liggande fartyg, vilka voro förtöjda alldeles invid bräd-

gården och i följd av den starka stormen ej nog skyndsamt hade 

kunnat bringas undan, blivit lågornas rov. 

I släckningsarbetet deltogo utom Bure Aktiebolags egna ar-

betare och allmogemän från Bureå by befäl och manskap från 

i hamnen liggande fartyg samt efterhand ankommande arbetare 
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från Sävenäs och Clemmensnäs sågverk, därifrån även sprutor 

och annan brandredskap medfördes." 

Det är givet, att de omfattande skogsköp och den livliga ut-

veckling, som äro kännetecknande för sågverksrörelsen under 

1800-talets tre sista decennier, skulle göra det nödvändigt att 

upptaga lån för erhållande av nödigt driftkapital. En lång följd 

av år skedde heller ingen utdelning å aktierna, ehuru vinsten 

var jämförelsevis god. 1891 års bolagsstämma beslöt emeller-

tid att för att minska bolagets skulder utsläppa 2703 nya aktier 

av serien B till ett nominellt värde av 200 kronor med en tilläggs-

premie av 100 kronor pr aktie. Dessa nya aktier skulle emeller-

tid få inköpas endast av dåvarande aktieägare i bolaget i för-

hållande till det antal aktier, de förut innehade. Efter denna ny-

emission förfogade patron Marklund vid 1892 års bolagsstäm-

ma över inte mindre än 2228 aktier. Det sammanlagda aktieka-

pitalet utgjorde då 533.400 kronor. 

Ända till år 1895 hade sågningen försiggått endast under vår-, 

sommar- och höstmånaderna; under vintern hade sålunda ingen 

sågning förekommit. Nu beslutar emellertid styrelsen att be-

driva sågningen även under vintermånaderna för att därigenom 

uppbringa produktionen till ett maximum. Som en följd härav 

blir det nödvändigt att ordna en mera tillfredsställande belys-

ning, än de då brukliga fotogenlamporna kunde åstadkomma. 

Avtal träffades därför om införande av elektrisk belysning vid 

ångsågen. 

Vid denna tid har ledningen vid sågverket så småningom kom-

mit att överflyttas till patronens måg och närmaste man, för-

valtaren J. G. A. S a n d b e r g , även om Marklund fortfaran-

de formellt kvartod som verkets chef. Den gamle mannens långa 

arbetsdag nalkades sitt slut. I juli 1897 behandlar styrelsen 

bl. a. frågan om avträdandet till Kungl. Maj:t och Kronan av 

bolagets privilegieskogar. Det är en händelse, som ser ut som 

en tanke, att detta sammanträde är det sista, som patron Mark-

lund bevistar. Han har känt åldern taga ut sin rätt och skulle 
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Patron Joh. Marklund 

* 1824 f 1898. 

inom kort komma att definitivt lämna sin post. Efter några 

månaders avtynande avled patron Marklund den 7 februari 1898, 

73 år gammal. Samma år avled även patronessan Louise Mark-

lund. 

Johan Marklund föddes den 1 november 1824 som femte 

barnet till dåvarande sågverksägaren Jöns Marklund i Renbergs-

vattnet i Burträsk. Modern hette Magdalena Salomonsdotter. 

Redan som gosse fick Johan börja deltaga i en del arbete vid 

Renbergsvattnets såg, och hans praktiska utbildning komplette-

rades sedan såväl genom olika sysslor inom trävarurörelsen i 
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hemorten som genom en kortare vistelse i det ångermanländska 

sågverksdistriktet. Sin teoretiska utbildning erhöll han dels genom 

några års vistelse vid Piteå läroverk och dels genom en kortare 

kondition hos kronofogde Hällgren i Skellefteå och som biträde 

åt sin fader. År 1846, vid 22 års ålder, inträdde han i Bure 

Bolags tjänst. Tre år senare ingick den då nyvordne industri-

chefen äktenskap med Anna Louise Hällberg från Anderstorp 

nära Skellefteå. I detta äktenskap föddes sju barn, två söner och 

fem döttrar, av vilka dock en son och en dotter avledo som barn. 

Johan Marklund var den siste av den gamla stammens såg-

verkspatroner i Bureå. Ett halvt sekel hade han stått som in-

dustriens ledare, och hans namn och person hade blivit ett med 

det företag han lett och den bygd, han ägnat sitt livsverk. Patri-

arkalisk både till utseende och läggning hyste han liksom patro-

nessan stort intresse för sina underlydande. Särskilt kom detta 

till synes under vattensågens tid, då arbetsstyrkan inte var större 

än att han hade möjlighet att närmare lära känna inte endast 

herrgårdens pigor och drängar utan även personalen vid såg-

verket. Ofta såg man också patronessan göra visiter i arbetare-

och bondehemmen, där hon gav råd och hjälp, och besöka guds-

tjänsterna i byns bönhus, där hon med sin vördnadsbjudande ge-

stalt hade sin plats på en särskild stol nedanför predikstolen, 

vänd mot menigheten. 

Patron Marklund var för det mesta upptagen av arbetet på 

kontoret, när han inte inspekterade arbetet i såg och brädgård 

eller var bortrest för timmeruppköp eller andra affärer. Hans 

största nöje på lediga stunder var att jaga, och han hyste också 

stort intresse för den på 1860-talet så populär vordna frivilliga 

skarpskytterörelsen. Som bevis för detta hans intresse och som 

en tidstypisk bild må följande anföras ur "Skellefteå Tidning" 

den 21 september 1864: 

"Sistlidne söndag voro omkring 70 man skarpskyttar från 

Skellefteå sockens södra byalag samlade i Bureå till exercisöv-

ningar under anförande av sergeanten E. Svedberg. Sedan 
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Patronessan Louise Marklund, f. Hällberg 
* 1825 f 1898. 

(Efter oljemålning tillhörig fru Alde Höglund, Stockholm.) 

gudstjänst på förmiddagen blivit hållen, varvid predikan för-

rättades av skolläraren Hjelm, övade man sig i bataljonsexcer-

cis samt utförde åtskilliga fältmanövrar. Herr Patron J. Mark-

lund visade vid detta såsom vid andra tillfällen sin bevågenhet 

för skarpskyttesaken samt inbjöd den samlade styrkan på mid-

dag. Innan de unga krigarna avmarscherade inbjödos de ytter-

ligare på några glas punsch, varpå de med friskt mod och sär-

deles belåtne med sin dag avtågade därifrån." 

Vid herrgården rådde emellertid i vardagslag ett synnerligen 
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enkelt och sparsamt liv och en bestämd arbetsfördelning. Patro-

nessan hade god uppsikt över pigor och drängar, och ofta såg 

man henne med den stora nyckelknippan hängande vid midjan 

visitera källare och visthus eller inspektera arbetet i stall och 

ladugård. När herrgården vid vissa tillfällen fick besök av stor-

främmande, kunde emellertid det enkla, vardagliga livet i en hast 

förbytas i ett vimmel av granna ekipage, livréklädda kuskar och 

högtidsklädda damer och herrar. 

Patron Marklund hyste icke något större intresse för allmän-

na värv. Dock låg det honom varmt om hjärtat att få södra 

delen av Skellefteå socken avskild till egen församling med kyrka 

i Bureå. För att påskynda frågans lösning hade patronen redan 

på 1880-talet donerat 10.000 kronor som grundplåt till den bli-

vande kyrkan. Men ehuru såväl biskop Martin Johansson år 

1895 som landshövding Crusebjörn år 1898 förhandlat med be-

folkningen om församlingsdelningen, skulle önskemålet först ett 

20-tal år efter patronens död komma att förverkligas. När "mil-

lionkyrkan i Bureå" år 1919 äntligen uppfördes, kom också do-

nationen väl till pass, ehuru penningvärdet sjunkit oerhört un-

der den långa väntetiden. 

Den storartade förmögenhet, som patronen så småningom 

samlat tack vare de låga råvarupriserna och den billiga arbets-

kraften, använde han även i övrigt i stor utsträckning till sam-

hällsgagnande ändamål. År 1882 skänkte han sålunda lämplig 

tomt, orgel och inredning till det då uppförda bönhuset i Bureå. 

En del av donationerna skulle emellertid komma att knytas till 

sonen Johan Albert Marklunds namn. Den 2 november 1884 om-

kom nämligen den 29-årige sonen genom vådaskott under en 

harjakt på Vånöran utanför Bäckfjärden, där en enkel minnes-

vård restes till erinran om den tragiska händelsen. Till sonens 

minne donerade patronen och patronessan 1.500 kronor som 

bidrag till en barnhemsfond, som efter upprop av d:r Simon 

Brandeli och några andra framstående skellefteåbor bildats till 

minne av konung Oskars och drottning Sofias silverbröllops-
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Disponent J. G. A. Sandberg 

* 1858 t 1899. 

dag år 1882. Insamlingen inbragte något över 3.800 kronor, 

och fonden har genom ränta på ränta växt till i runt tal 30.000 

kronor. Därav ha 6.000 kronor anslagits som bidrag till bygg-

nader för en barnkoloni i Burvik i Bureå socken. Anläggningen 

invigdes av landshövding Gustav Rosén den 5 juli 1936. 

För att ytterligare hugfästa sonens minne donerade patronen 

och patronessan i januari 1885 5.000 kronor till en stipendiefond 

vid samskolan i Skellefteå, 1.000 kronor till en liknande fond vid 

högre allmänna läroverket i Umeå samt 4.500 kronor till en fri-

säng å Skellefteå lasarett för medellösa sjuka med företrädesrätt 
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för sådana personer, som äro eller varit anställda vid Bureå 

sågverk. 

Förutom dessa donationer må nämnas två andra, som här-

röra från den marklundska förmögenheten. År 1906 testamen-

terade nämligen en av Marklunds döttrar, fru Maria Rylander, 

och hennes man i andra giftet, direktör Joh. Rylander, Önnarp, 

10.000 kronor till Bureå kyrka och 10.000 kronor till de fattiga i 

Bureå. Dessa donationer, som skulle utfalla först efter båda 

makarnas död, tillföllo Bureå kommun och församling år 1937. 

Såsom redan nämnts efterträddes Marklund som disponent 

och verkställande direktör av sin måg, förvaltaren vid sågverket 

J. G. A. Sandberg, och sterbhusets aktier fördelades mellan Sand-

berg och Marklunds övriga mågar: byråchefen i Generaltullsty-

relsen, kommendören G. Bergenstjerna, grosshandlaren J. FL 

Planthaber, Stockholm, samt direktören och riddaren Joh. Ry-

lander, Önnarp. 

Disponent Sandberg var född i Haparanda år 1858 och an-

ställdes efter att ha genomgått Piteå 5-klassiga läroverk i Bure 

Bolags tjänst. Han visade sig redan från början vara i besitt-

ning av en sällspord arbetsförmåga samt av en enastående dug-

lighet och initiativrikedom Det var då också helt naturligt, att 

han inom kort kom att utöva ett stort inflytande och snart vann 

en välförtjänt befordran mom det utvecklingskraftiga företaget. 

I motsats till sin svärfader hyste Sandberg dessutom stort intres-

se för allmänna värv. Så var han t. ex. landstingsman samt kas-

sör i tingslagets vägstyrelse och ledamot i Skellefteå sockens 

fattigvårdskommitté. Det var också med stora förväntningar 

som hans medintressenter och ortens befolkning motsågo frukter-

na av hans rastlösa verksamhet. Men ödet skulle inte förunna 

honom att genomföra sina vittfamnande planer. Knappt mer 

än ett år efter svärfaderns bortgång skördades nämligen även 

Sandberg av döden. Efter en kort sjukdom avled han den 9 april 

1899, endast 41 år gammal. 

Stor och allmän var sorgen vid Sandbergs bortgång. Den 
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Disponentbostaden Åbacka (nuvarande läkarbostaden) sedd från parken. 

som skriver detta bevarar också som ett av sina tidigaste och 

tydligaste barndomsminnen, hur han som 4-årig vid sin moders 

hand fick följa med bland de många, som i paviljongen vid 

disponentbostaden Åbacka sågo den döde på lit de parade. Hur 

värderad Sandberg i sin livstid var, framgår dock kanske bäst av 

följande citat ur hans nekrolog i en ortstidning: "I det person-

liga umgänget var Sandberg vänsäll och trofast som få det äro, 

en karaktär med underlag av gammalnordisk tro och heder, till 

vilken envar, som kom i beröring med honom, kunde sätta obe-

tingad! lit. Mån om arbetarnas välbefinnande ordnade han för-

hållandet med sina underhavande på ett för dem synnerligen 

gynnsamt sätt. Också tillvann han sig deras obegränsade för-

troende, liksom han genom en mycket vidsträckt hjälpverksam-

het i det tysta förvärvat sig ett stort antal mindre bemedlades 

tacksamhet och tillgivenhet." 
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Paviljongen på Åbacka 

Vid trappan: änkefru Ida Sandberg med son och döttrar. 

Vår skildring av Bureå-industriens äldre historia har härmed 

nått fram till slutet av 1800-talet, och industriens vidare öden 

torde näppeligen böra pressas inom ramen för denna uppsats. 

Den rastlösa utveckling, som varit utmärkande för industrien un-

der det nya seklets fyra första decennier, kräver förvisso också 

sitt särskilda kapitel. 

KÄLLOR: 

Böcker och handlingar i Bure A.-B:s arkiv. 

Landshövdingarnas femårsberättelser. 

Westerbottens Läns Tidning 1842. 

Skellefteå Tidning 1864. 

Skellefteå Nya Tidning 1885, 1886, 1899. 

Johan III :s brev från år 1572 om sågeqvarnars anläggning. 

Joh. Nordlander, Norrländska samlingar, häft. 6. 

„ „ , Fisken och sågkvarnar i norrländska vatten, Sthlm W 4 . 

Bertil Boéthius, Robertsfors Bruks historia, Uppsala 1921. 

J. Mannerheim, Kramfors Aktiebolag, Sthlm 1928. 
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Niagot om textilier i Î ovanger socken 

AV ANNA HUSS 

Vid en liten undersökning av vad som finnes inom Lövånger 

av gammal handslöjd, enkannerligen kvinnornas, kommer 

man till samma resultat som i övriga delar av landet, nämligen 

att den s. k. husbehovsslöjden är i utdöende, att spinnrockar, 

kardor, redskap för linberedningen o. d. mer och mer ställas på 

vindar och bodar, där de få stå tills de helt och hållet förfalla. 

Arbetsamma och konservativa som Lövångersborna äro, hålla 

de dock i mycket fast vid de gamla arbetsmetoderna och det 

finns nog inte en gård inom socknen, där ej vävstolen ännu un-

der vårvintern står inne en tid. Här finnas t. o. m. gårdar, där 

ullen och linet beredas från dess första början för att sedan i 

vävstolen få sin slutliga bestämmelse som präktiga tyger till 

lakan, dukar, arbetskläder och dylikt. Det är kvinnor av den 

gamla stammen, som sätta en ära i att så mycket som möjligt ta 

vara på vad gården frambringar. Den nyare tidens krav på en 

raskare arbetstakt och dess brist på arbetskraft kan naturligtvis 

inte hejdas här heller, utan det är endast en tidsfråga, när även 

dessa få ge upp och sända sina produkter till fabrikerna för att 

där färdigberedas. 

Vad som nästan helt och hållet upphört att tillverkas är de 

vackra, pampiga fälltäcken, som till för 8—10 år sedan voro så 

vanliga. De ha tillverkats under många generationer på samma 

sätt, ty man kan ännu finna gamla väl bevarade täcken vävda av 
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växtfärgat hår och ullgarn och med hemspunnet hampgarn till 

ränning. Mönster och färger äro i stort sett de samma som före-

komma överallt i Västerbotten, svart, slät botten, omkring 15 

cm. bred, och en flerfärgad bård i rosengång lika bred. Att de 

voro mycket i bruk förstår man, då man hör att en väverska för 

en 10 år sedan vid ett tillfälle höll på att väva sitt 42: dra täcke. 

Dessa täcken voro just inte lättvävda. 

De vackraste täckena användes till slädfällar. Till slädutrust-

ningen hörde även ett överkast, som låg över slädkarmen och 

var svart och rödrandigt i omkring 15 cm. breda ränder, varje 

rand slutade i en snibb och i varje snibb hängde en lång tofs. 

Sedan var varje röd rand broderad med en blomranka i svart 

och varje svart rand med en ranka i rött. Till släden hörde ofta 

vargskinnspälsen och till den gördeln, som i regel var vävd i 

en bred bandsked ända till 35—40 cm. bred och vävdes i olika 

mönster, oftast i fiskbensmönster. Hade så kvinnorna utrustat 

släden med alster av sina skickliga händer kunde det hända, att 

hästen bar ett par av männen konstfärdigt arbetade lökar och 

selkrok och i övrigt utsirad mundering, icke att förglömma töm-

marna, vilka ibland voro tillverkade av kvinnohår och använ-

des vid högtidliga tillfällen. Det berättas, att det var gråt och 

tandagnisslan, när far kom med saxen och klippte de långa flä-

torna, som kanske voro ens lilla stolthet. Men vad hjälpte det, 

tömmarna blevo starka, mjuka och aldrig våta. 

Till sängarna hörde ej endast fällen med sitt brokiga täcke 

utan även bolstervar i s. k. bottenväv med hampgarn till inslag, 

och man kan ännu få se dessa präktiga tyger i bruk. Tyget till 

stoppetäcket vävdes ofta i helylle och rutades gärna i små rutor 

i olika färger, mest rött och grått. Till detta kom så lakan i både 

hel- och halvlinne. Sängöverkastet bestod av ett täcke i ett en-

kelt drällmönster, ibland kallat "pricktäcke" och där inslaget 

oftast var lingarn i olika färger. 

Duktyger ha nog ej förekommit så allmänt, dock finns i gam-

la bouppteckningar nämnt en och annan duk av linne. Dessa 
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Draperier vävda efter mönster och färger i mormors gamla schal. 

voro då av mycket finspunnet lin med grövre trådar i både rän-

ning och inslag, som bildade rutmönster. 

Inom Lövånger socken odlades mest hampa till i början av 

1900-talet, då den från Röbäck inflyttade gästgivaren Zakris An-

dersson började med linodling i stor skala. Han sådde ända 

till 15 kannor frö och som linet blev av god beskaffenhet fick 

han många efterföljare och linodlingen blev mycket allmän in-

om socknen tills den nu mer och mer börjat försvinna. Dess-

förinnan köptes det halvberedda linet från Umetrakten. 

Skickligheten i att spinna var dock stor särskilt i kusttrakten 
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. . . schal i en för dessa trakter ovanlig teknik. 

och det var bl. a. mycket noga med det garn, som skulle använ-

das till fisknäten. Även mjuka och vackra schalar ha Lövångers-

kvinnorna varit skickliga i att tillverka. De vanligaste färgerna 

ha varit brunt, grått och beige och mönstren storrutiga eller ock-

så endast tvärrandiga men så att ränderna sluta en bit från stad-

kanten varvid botten bildar en bård runt schalen, en för övrigt 

för dessa trakter ovanlig teknik. Kaschimirschalar och silkes-

halsdukar ha tydligen tidigt funnits att köpa, då de ofta omnäm-

nas i gamla bouppteckningar. 

Golvbeklädnaden har nog, här som annorstädes, mest varit 

trasmattor, vilka vävts med mörka breda bottnar och ränder i 

klara färger. Hårgarnsma.tor ha nog även använts, men ej så 

allmänt. Även mattor vävda av halm ha förekommit. 

Broderier förekomma mera sällan. Det enda plagg som 
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egentligen broderats på i äldre tider var "mössan", den huvud-

bonad, som bars av kvinnorna och bestod av en hård liten mös-

sa av siden och med en spets eller veckad remsa under. Brode-

riet var då utfört i flätsöm i flera färger. Oftast var det en 

kvinna, som var särskilt händig i att förfärdiga dessa mössor 

och hon tillverkade dem då åt alla kvinnor inom de närmaste 

byarna. Känd för sin skicklighet härutinnan skall en mamsell 

Schönfelt från Uttersjön hava varit. 

Här har nu i korta drag nämnts de textilier och tekniker, vilka 

varit i bruk hos allmogekvinnorna inom Lövånger socken. Som 

synes har det uteslutande varit sådant, som hört till det nöd-

vändigaste. Deras dag har varit så fylld av arbete och omsorg 

om de sina, så några stunder att låta fantasien skapa nya möns-

ter och färgsammansättningar ha ej funnits, därför kan man ock-

så säga, att vad som har frambringats har gammal tradition 

bakom sig, då mönster och färger genom generationer gått i arv. 

Vad senare tiders kvinnor kunna göra för det som finnes kvar 

av dessa gamla textilier och mönster, det är att i möjligaste mån 

söka bevara dem och att så pietetsfullt som möjligt anpassa dem 

efter vår tid och vår egen miljö. 
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\ ̂ asterbottensdrakt en 

AV HILDA ANDERSSON 

Ett vackert inslag i vår klädedräkt utgör utan tvekan den 

gamla folkdräkten. I vissa delar av vårt land har den varit 

mycket allmän och företett många varianter, vi behöva bara 

tänka på de olika dräkttyperna i vårt sydligaste landskap Skåne. 

Hur det varit i vårt eget län, veta vi ej med bestämdhet, även 

om man fått en del belägg för att det eller det plagget har haft 

ett visst utseende vid ett visst tillfälle. Vi ha t. ex. huvudbona-

derna, både den kvinnliga och den manliga, vilka finnas bevara-

de, och där den senare har ett för Västerbotten karakteristiskt ut-

seende. Vidare finns det tradition om att livtröjan, troligen från 

början ett högtidsplagg, har haft en viss färg i en viss socken. 

Någon mera allmän spridning av vad vi i egentlig mening av-

ser med folkdräkt har knappast förelegat. Ett särskilt kapitel 

utgör den kvinnliga sorgdräkten i Västerbotten, vilken tycks ha 

varit ganska allmänt i bruk och som levt kvar in i vår tid. 

När därför en kvinnlig och en manlig västerbottensdräkt till 

stora delar nyskapats, delvis på gammal grund, så är det för 

att söka hävda det västerbottniska, inte minst då det gäller våra 

inom länet så energiska och framgångsrika folkdanslag. Därför 

kanske den nya dräkten, som återfinnes i årsboken i flerfärgs-

tryck, rättare borde kallas gilledräkt. Hur som helst, den hat 

säkerligen en mission att fylla och om den skulle vinna större 

spridning vid våra folkdansuppvisningar och hembygdsfester, så 

är det bara i sin ordning. 
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Här meddelas nu en kortfattad beskrivning på de bägge dräk-

terna. 

Tyget till dräkten är hemvävt. 

K j o l e n sys av ett tuskaftat svart halvylletyg, som klippes 

i tre våder, vilka sneddas och avslutas nertill med en bred fåll. 

Vidden upptill rynkas och sys fast vid en linning. Kjolen får ej 

vara för kort. 

B l u s en sys av vitt halvlinne i skjortmodell. Krage och 

manschetter förses med en vacker hålsöm. Armvidden ökas med 

ett s. k. spjäll, ärmen rynkas och sys fast vid manschetten. 

Ringningen i halsen göres rund och på den sys den raka kragen. 

Från ringningen klippes å framstycket ett rakt sprund, vilket 

kantas mot avigsidan och sys ner med en enkel hålsöm. Blusen 

avslutas med fåll i vilken man drar in en resårsnodd. 

Vä s t ens tyg är också halvylle, vävt med smala ränder i gult, 

vitt, svart och vinrött på en blågrön botten. Västen klippes så 

att tygets ränder på framstyckena gå från axeln och neråt. I 

ryggen mötas ränderna på snedden vid mittsömmen. Västen 

skall sitta väl. Framstyckena ringas så att kragen på blusen ej 

döljes. 

F ö r k l ä d e t är vävt på svart botten i samma färger som 

västen. Förklädet bör nå ner till kjolkanten, det rynkas och sys 

fast vid ett band, som knytes i en rosett. 

Över blusen hänges en rutig schal vävd av ett glansigt garn. 

Dräkten avslutas med m ö s s a och s tycke . 

Mössan är det enda man med säkerhet kan fastställa. Den 

har varierat i färg beroende på vilka tider och vid vilka tilllfällen 

den använts. Så har en mössa använts vid konfirmationen, en 

för ungmoran, den skulle vara blå, en för sorg o. s. v. Den 

mössa, som nu blivit allmän är den blå. Den broderas med 

kedjesöm på blått siden efter ett gammalt mönster. 

Stycket som förr utgjordes av en pipad remsa eller vid hög-

tid av en pinnbandspets, har nu ersatts med ett sådant broderat 

på tyll. Denna avslutas med en handknypplad spets. 
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Skulle man sedan säga något om skor och s t r u m p o r så 

bör man inte till en folkdräkt ha en silkesstrumpa ej heller en 

lacksko med hög klack. Skon bör vara en stadig skinnsko och 

strumpan helst av ylle. 

Till den manliga dräkten hör l å n g b y x o r , som sys av 

tunnt svart kläde. Byxbenen stickas ner i stövletten. Byxan 

skall sitta väl. 

S k j o r t a n skall sys av vitt tyg med ståndkrage och enkla 

handlinningar. 

K r a g e n knäppes med hyska och hake. 

Väs t ens tyg är handvävt och kan ha olika randningar. 

Den mest vanliga är vävd i rosengång på oblekt botten med rän-

der i blått, rosa och rött. Tyget klippes så att ränderna gå rakt-

över. Till bakstycket användes fyrskäftat halvlinnelärft. Västen 

sys med ståndkrage och knäppes med mässingknappar. 

H a l s d u k e n kan variera men skall lindas ett par varv 

kring halsen och knytes med vanlig rosett. 

Rocken , som användes för utebruk, sys av samma tyg som 

byxorna. Knäppes med knappar av mässing. 

M ö s s a n virkas av ullgarn i brunt och brunrosa efter ett 

gammalt mönster. Till dräkten hör också en lädermössa för 

utomhusbruk. Den senare är ej nödvändig. 

St öv l e t t e r n a äro handgjorda. Skaften böra vara så vida, 

att man med lätthet kan få ner foten. 
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Lovånqers lioqre diurvarld 
O D J 

AV OTTO HOLM 

III. KRÄLDJUR. 

Huggormen, V i p e r a b e r u s , är allmän, ehuru den un-

der senaste tiden synts vara stadd i avtagande. Sommarn 1940 

var den i alla händelser åter ganska talrik, och bl. a. dödades 

12/8 vid Grubbedal en hona med inte mindre än 13 ofödda 

men redan mycket livaktiga ungar. 

Vid parningstiden samlas ofta huggormarna i stora sällskap, 

och ej så sällan kunna ett hälft tjog eller flera ses nystformigt 

slingrade om varandra. Detta har iakttagits även i Lövånger, 

varom framlidne tulluppsyningsmannen H a r r y H ä l l -

g r e n på Bjuröklubb på sin tid berättade. Våren 1922 gjorde 

han under en vandring längs havsstranden en avstickare till en 

liten tjärn ung. 1 km. söder om fyren för att se, om där fanns 

änder. Han kröp fram på alla fyra i skygd av några buskar, då 

han plötsligt från sidan hörde ett starkt väsande, och när han 

tittade åt det hållet, fick han se något, som kom honom att ryg-

ga tillbaka. Invid en löst liggande stenhäll med brant sida mot 

söder lågo där på 1 meters avstånd, belysta av solen, en massa 

hopslingrade ormar, bildande en boll, ung. 1/2 meter i genom-

skärning. "Jag erkänner, att jag blev rädd", tillade H. 

Ytterst sällsynt eller kanske utrotad är 

Snoken, T r o p i d o n o t u s n a t r i x . Dennes förekomst i 
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Övre Norrland är ganska ofullständigt känd, och för vinnande 

av större klarhet härutinnan annonserade jag somrarna 1934 

och 1936 i ett flertal tidningar i Väster- och Norrbotten efter 

snokexemplar med utfästande av ett pris på 10 å 15 kr. per 

styck. Resultatet blev emellertid ett annat än det avsedda. 

Någon snok bekom jag icke men väl huggormar i mängd och 

även några ormslår, vilka alla tagits för snokar. 

De båda ormarterna förväxlas allmänt, men i själva verket är 

den giftiga huggormen lätt att skilja från den fullkomligt 

ofarliga snoken. Den förre är vanligen grå eller brun med ett 

mörkt sick-sack-formigt band längs ryggen. Men det finns även 

helsvarta huggormar, hos vilka ryggbandet är nästan omärkligt, 

och det är isynnerhet sådana, som tas för snokar. Dessa senare 

äro mer eller mindre mörkt grå eller svarta men igenkännas i de 

flesta fall mycket lätt på ett par avrundat halvmånformiga, vita, 

gulvita eller gula fläckar, som sträcka sig från nackens sidor bak-

om tinningarna. Helsvarta snokar, som sakna dessa fläckar, fin-

nas visserligen också, men de äro ytterst sällsynta, och även dessa 

kunna med största lätthet igenkännas. Den bakersta bukskenan, 

den som framtill begränsar tarmöppningen, är nämligen hos 

Stjärt av huggorm. 

Foto: Bertil Ekholtz 
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Huvud och stjärt av snok. 

(Efter K. Eohlin.) 

snoken på mitten tudelad men hos huggormen enkel. Hos den 

förre är stjärten betydligt längre än hos huggormen, och slut-

ligen har denne längst fram i överkäken sina båda fruktansvärda 

gifttänder, en utrustning, som snoken saknar. Fortplantningen 

sker på olika sätt, i det att huggormen föder ungar, medan 

snoken lägger ägg. Då dessa icke kunna ruvas av den kallblo-

diga ormen, läggas de på platser, där fuktig värme håller sig, 

såsom i hopar av löv., sågspån o. d. eller allra helst i gödsel-

högar, där den genom jäsningar alstrade värmen åstadkommer 

kläckningen. 

I Lövånger har snoken förr funnits flerstädes. FIos bonden 

P e h r N i l s s o n , som hade sin stuga på C. O. B r o m a n s 

n. v. gård i Broträsk, stod sonen N i l s (f. 1825) i två-årsåldern 
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på förtrolig fot med husormen. Under slåttern voro då för-

äldrarna tidvis borta från hemmet hela dagarna, lämnande gos-

sen att sköta sig själv och — som de trodde — ensam inta 

sina måltider, och då denne ännu icke kunde gå, ställdes mat-

kärlen för hans räkning på golvet. Men en afton berättade 

N i l s , att ett djur hade hälsat på1) och druckit så mycket mjölk 

ur hans fat, att han själv fått för litet. Nästa dag lade sig 

fadern på lur i sängen, och efter någon väntan fick han se en 

orm komma inkrypande genom ett hål i golvet invid väggen, 

dit golvplankorna, såsom ofta på den tiden, ej alla nådde fram. 

Den kröp fram till den vid sitt mjölkfat sittande gossen och 

började dricka ur detta. N i l s klappade kamraten på huvudet 

med skeden utbristande: "Ät brö å, din långnäbb!" men nu in-

grep fadern och slog ihjäl ormen, varefter han försiktigtvis stop-

pade igen hålen i golvet. Saken blev känd och omtalad både in-

om och utom byn, och då N i l s blivit några år äldre, hände det, 

att kamraterna gycklade med honom för att han ätit i lag med 

en orm. "He var karatag, he", förklarade han då med själv-

känsla. Hos bonden G u s t a f L ö f q v i s t i Lövvattnet bod-

de som pojke snickaren m. m. Pe r A u g. N y m a n (f. 1855). 

Där arbetade omkr. 1866 N i l s P e h r s s o n2), och N y m a n 

l) Detta skulle f. ö. ha hänt flera gånger. 
•) Vid den tiden hade han tagit sig namnet V i k 1 u n d, men mest fick 

han heta " H ä r v e i n " för sin något oregelbundna skapnad och rörelse-
form. Han hade högra benet och vänstra armen kortare än motsidans 
och var därtill en smula puckelryggig. Det oaktat gjorde han sig känd 
som en mycket duktig arbetskarl, var f. ö. munter och oförskräckt i alla 
livets skiften och lät sig aldrig förbluffas. En gång då N y m a n stod 
och metade på en hälla vid Lövvattnet, kom H ä r v e 1 n fram och uttryck-
te sin misstro till fiskelyckan genom att förklara sig redo att äta upp den 
blivande fångsten rå. En liten abborre drogs unp, och utan att tveka 
stoppade han den i gapet och åt upp den med fjäll och fenor och allt. 
N y m a n var ock med en gång, då H ä r v e 1 n med ett kraftigt bett 
högg in på en tunnbrödskaka och därvid råkade kapa huvudet av en ödla, 
som låg inkrupen mellan kakans veck. Han tuggade och svalde obekymrat 
men petade dock bort resten av ödlekroppen, innan han fortsatte måltiden. 
På de närvarandes anmärkningar rörande dietens lämolighet svarade han 
blott: "He gör ingenting; he magan hav, he hav a". Förträfflig matsmält-
ning hade han tydligen, och med en även i övrigt god hälsa uppnådde 
han en ålder av 88 år. 
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hade hört husmodern skämta med denne för hans bespisande av 

ormen, en händelse, som icke snarligen glömdes. 

Om ett liknande fall från en något senare tid har S a m u e l 

A n d e r s s o n i Ytterbyn hört sin fader berätta. Det inträffa-

de en sommar omkr. 1870 på en gård i denna by, där den barn-

rika familjen, som vanligt sommartiden, bodde i den något 

skröpliga bagarstugan. En dag, då de små barnen, lämnade på 

egen hand, hade suttit på golvet med sina filtråg, berättade ett 

av dem vid föräldrarnas hemkomst, att en "kissa" varit inne och 

ätit fil. Nästa dag stannade modern hemma för att vakta på 

"kissan", och snart nog uppenbarade sig denna i form av en 

orm — utan tvivel en snok — som kom inkrypande samma väg 

som H ä r v e 1 n s kamrat, och som fick dela dennes öde. 

I södra Sverige finnas många berättelser av liknande slag — 

med den skillnad dock, att ormen lämnats oantastad. Där har 

den från hedenhös ärvda föreställningen om snoken som ett 

lyckobringande väsen levt kvar ända till senaste tid!, och fler-

städes lär man ännu omhulda och bespisa honom. 

För att återvända till ormarna i Lövånger må nämnas, att P. 

A. N y m a n omkr. 1870 på näset mellan Stora och Lilla Löv-

vattnet såg en svartgrå snok med gula nackfläckar och 1891 en 

liknande på samma näs och ungefär på samma plats. Och i 

Broträsk ihjälslog C. O. B r o m a n omkr. 1895 en c:a 80 cm. 

lång, mycket mörk orm med gulaktiga fläckar, som otvivelaktigt 

var en snok. 

Löjtnant A x e l B e r g s t e d t hörde som pojke sin mor be-

rätta, att i hennes ungdom, troligen i slutet av 1840-talet, snok-

ägg hittades i gödselkasen på den gård i Gammelbyn ( J o n 

Per s'), där hon då bodde. Hon beskrev äggen och hade sig 

väl bekant den olika fortplantningen hos snok och huggorm. 

Om snokfynd på en annan gård i Gammelbyn ("utom vika") 

har kronojägaren C a r l E r i k D a h l g r e n berättat. Hälf-

ten av hemmanet ifråga arrenderades åren 1870 och 1871 av 

hans fader, fanjunkaren A d a u c t u s N i c o l a u s D. Under 
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våren ettdera av dessa år kom denne att på gården döda en snok, 

vilket han dock efteråt betecknat såsom onödigt, eftersom ormen 

varit fullkomligt oskadlig. Berättaren, som då var en pojke på 

8 å 9 år, hade noga beskådat denne, och i hans minne hade in-

präglats de stora gula nackfläckarna, som skarpt avtecknade sig 

mot den i övrigt svarta färgen. Kort därefter dödade G u s t a f 

L u n d g r e n , innehavaren av hemmanets andra hälft, i gödsel -

kasen fyra snokungar. Berättaren var med även då och åsåg, 

huru ungarna vid gödselns bortskyfflande kommo fram ur kasen 

tätt intill fähusväggen. 

Vid de på Storön belägna Ryssböle^-fäbodarna har snok fun-

nits ända till senaste tid. Där vistades n. v. nämndemannen i 

Bureå N. O. V i k s t r ö m (f. i Ryssböle 1867) tillsammans 

med sin mor flera somrar på 1870-talet. Det fanns då där gott 

om orm, både snok och huggorm, av vilkas kännemärken han 

lämnat mig noggrann beskrivning. Snokarna togo sig gärna in 

i mjölkkällrarne, där de sades dricka ur trågen, av vilka en del 

brukade placeras på golven. På vallen fanns en gammal fähus-

tomt.. där en del murkna och ihåliga stockar lågo kvar jämte en 

hopdragen massa ris och bråte. Där hade snokarna ett tillhåll 

och blevo synliga under varma och soliga dagar, då de gärna 

uppsökte en mot tomten sluttande låg stenhäll. Bland mark-

ägarna, som funno de myckna ormarna besvärliga, var den vid-

skepliga föreställningen rådande, att man genom att bränna en 

orm levande skulle kunna bli kvitt även alla de övriga. En som-

mar blev också den grymma och meningslösa exekutionen utförd. 

Påverkade av det dåliga exemplet kommo då pojkarna på plat-

sen överens om att sätta eld på den stora rishögen, såsom ock 

skedde. "Sedan blev det slut med snokarna på fäbovallen", me-

nade min sagesman. 

Alldeles utrotade voro de dock icke. Ännu återstod en rest, 

varom jag ock berättat i tidskriften Fauna och Flora 1934. 

Jämte formen Risböle, som är den officiella, samt Resböle lever av 
detta i>ynamn ännu den ursprungliga formen Ryssböle. 

106 



För något mer än 35 år sedan var n. v. hemmansägaren G. P. 

N i l s s o n i Ryssböle med om att vid fäbodarna köra ut göd-

sel från kasen utanför en ladugård, då man i kasen hittade "en 

hel kylsa sammanhängande, grågulaktiga, mjukskaliga ägg, som 

av äldre personer förklarades vara ormägg". Vid samma tid 

sågos emellanåt ormar inne i ladugårdarna, men om deras art 

ville N. icke uttala sig. De lära ha betraktats som ofarliga men 

dräptes dock utan misskund, när helst man kom åt. Även se-

nare har han en och annan gång på denna plats sett ormar, 

som hållits för oskadliga, och så sent som 1930 dödades där av 

en annan Ryssböle-bo, f. mjölnaren B. Fr. Q v a r n s t r ö m , 

en orm, som visade sig vara en snok, kanske den sista på plat-

sen. Därom har Q. berättat följande: Sedan han slagit ormen 

och till sin ledsnad märkt, att det var en snok, gav han den 

ett nytt, dödande slag, dock undvikande att därmed träffa huvu-

det. Detta undersöktes och befanns vara utrustat med gula 

nackfläckar men sakna gifttänder. Pluggormens taggiga rygg-

band fanns icke heller. Q. är dalkarl, född i Orsa, och därifrån 

känner han snoken mycket väl, men under de 39 år han varit 

bosatt i Lövånger, är det ifrågavarande exemplaret det enda, 

han där sett. Han framhåller, att snokarna i de kvarliggande 

gamla gödselhögarne vid Ryssböle-fäbodarna haft särdeles 

goda yngelplatser. men att de berövats denna förmån, sedan 

man börjat bättre tillvarataga gödseln. Ogynnsamt för dem 

har ock varit mjölktrågens ersättande med separatorer, menar 

Q., och visserligen torde den vederkvickelse, som de förra er-

bjödo, haft betydelse för stammens trivsel och välmåga, även 

om den icke varit ett villkor för dess bestånd. Mest ödesdiger 

har nog i alla händelser människans omotiverade förföljelse 

varit. 

Om ett snokfynd på Bjuröklubb berättade tulluppsyningsman 

H ä l l g r e n . Denne, som var född därstädes 1898, var en 

gång i 12-årsåldern ute på strövtåg längs stranden, då han blev 

varse ett underligt djur, som, tillsynes från öppna havet, med 
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god fart satte kurs mot land. Han hejdade sig då för att när-

mare beskåda djuret, som han i förstone tog för en ål, och blev 

stående intill en långsluttande, slät stenhäll, som sträcker sig 

ned i vattnet. Dit styrde den förmenta ålen och kröp upp. Nu 

förstod H., att det var en orm, fick tag i något tillhygge och 

slog ihjäl den, varvid han lade märke till att den hade ett par 

vita fläckar på ömse sidor av huvudet. Då fäste han icke sär-

skilt avseende vid dessa tecken, men sedermera hade han för-

stått,att ormen var en snok. Vid åtminstone två senare tillfällen 

hade han ock sett ormar av detta slag. 

Ormslån eller Kopparormen, A n g u i s f r a g i l i s , före-

kommer sparsamt, men i socknens alla delar. Själv känner jag 

honom genom levande eller döda exemplar från kaplansgården 

"Berget", från Krekånger, Vebomark, Mårtensboda och Vallen 

och har säkra uppgifter om fynd i Avan, Böle, Gärde, Bodan, 

Nolbyn, Daglösten, Lövvattnet, Broträsk och Ytterbyn. På 

"Lövvatts-kammen" framskyfflades en vinter ur ett grustag in-

vid landsvägen 8 å 10 kopparormar, alla vid liv. Enligt folk-

skolläraren L a r s N i l s s o n i Burträsk (f. i Nolbyn 1884) 

sågs i hans ungdom kopparormen ofta vid den gamla byväg, 

som gick från Bodan över Fjälbyn och Uttersjön till Bäck, och 

åtskilliga exemplar blevo där ihjälslagna. Att döda detta djur, 

som icke är en orm utan en oskyldig fotlös ödla, är emellertid 

mycket onödigt. 

Skogsödlan, L a c e r t a v i v i p a r a , o rmskrö l (a ) , är 

allmän. 
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IV. GRODDJUR. 

Vanliga paddan, B u f o b u f o, task(a), mökar(n) , är än-

nu allmän, ehuru i vissa trakter en minskning förmärkts, vilken 

sättes i samband med torrläggningarna. 

Om paddans näringsfång berättas underliga ting. Hos J o-

h a n N i l s s o n i Nolbyn hade man omkr. 1925 två år å rad 

en padda som objuden gäst i sommarladugården. Isynnerhet 

den senare sommarn var hon besvärlig och misstänktes rent av 

för tjyvmjölkning. Husets dotter, som förestod ladugården, 

trodde sig finna, att paddan på aftnarna var tunn och smal men 

på morgnarna tjock och stinn. Och på en av korna, den snäl-

laste av dem, var då en spene nästan tom; hon hade, menade 

man, i liggande ställning låtit mjölka sig av den företagsamma 

paddan. Denna bars ut i skogen några gånger men uppenbara-

de sig snart åter i ladugården. Sista gången fraktades hon bort 

ungefär 700 steg, men efter en vecka hade hon hunnit tillbaka 

till sitt näringsställe. Då fick hon med livet plikta för sin en-

vishet. Även i andra delar av länet berättas det om paddor, 

som mjölkat kor. 

Vanliga grodan, R a n a t e m p o r a r i a , g r o d d(a), 

taskfa), är allmän. — Sällsynt är däremot 

Åkergrodan, R. a r v a 1 i s, så sällsynt, att endast tvenne fynd 

blivit konstaterade. I V. Vallen fick jag 21/7 1939 vid en dikes-

kant på Svartnäset syn på en groda av detta slag. Då jag när-

made mig, skuttade hon icke undan utan kröp under ett i det 

grunda dikets botten hopsvämmat lager av gamla sävrester och 

försökte gömma sig där. Hon framtogs emellertid och blev för 

Riksmuseets räkning avlivad och konserverad. Vid fyndplatsen 

eftersöktes flera exemplar men förgäves, och tillfrågade personer 

sade sig aldrig ha sett en sådan groda. Ytterligare ett ex. fick 

jag emellertid redan påföljande sommar i Broträsk, där J o h a n 

L i n d s t r ö m 26/7 till mig överlämnade en groda av detta 
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Åkergroda från Vallen. Riksmuseum. 

Foto: Ulf Bergström. 

slag, som han fångat på C. O. B r o m a n s ägor. Även den-

na befinner sig på Riksmuseet. 

De båda exemplaren äro sinsemellan ganska olika. Hos det 

från Vallen1) är färgen på översidan mörkbrun, genomdragen av 

tre ljusa längsband.. så som figuren visar. Mittbandet är grå-

gult, de båda sidöställda, smalare körtelbanden rödgula; längre 

ned på vardera sidan ett grått band. Buksidan är ljus, ofläckad. 

Över trumhinnan går som vanligt hos denna art en svart längs-

Omnämnt i Fauna och Flora, h. 4, 1939. 
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fläck. Bakbenen äro tvärbandade av svartbrunt och blekt rost-

brunt. 

Hos grodan från Broträsk är allmänna ryggfärgen blekt brun-

grå med parvis strödda bruna fläckar längs ryggmitten mellan 

de båda rödgula körtelbanden. Utanför dessa äro mörkgrå 

fläckar glest strödda på ljus botten. Öronfläcken som hos före-

gående men ljusare; bakbenen likaså. 

Från vanliga grodan skiljes den något mindre åkergrodan säk-

rast på den spetsiga nosen och den smalare pannan: avståndet 

mellan ögonen är mindre än ögonlockets bredd — hos vanliga 

grodan ungefär lika stort. 

I södra och mellersta Sverige är åkergrodan allmän, men i 

Norrland äro tidigare endast tvenne fynd veterligen gjorda, det 

ena i Arvidsjaur 1845, det andra vid Östersund 1879. Arten 

har tydligen varit förbisedd. 

Mindre vattenödlan, T r i t u r u s v u l g a r i s , s k r a t t -

abbar(n) , är ett så pass egendomligt djur, att den kan för-

tjäna en kort beskrivning. Den tillhör stjärtgroddjuren, vilka 

skilja sig från de egentliga grodorna genom en mindre fullstän-

dig förvandling, i det att stjärten behålles hela livet igenom. Den 

är ett helt litet djur, vars längd sällan överstiger 8 cm. I par-

ningsdräkt bär hanen på ryggen en kam, ett hudveck, som även 

kantar stjärten. Grundfärgen är på ryggen olivbrun, på buken 

orangegul, och längs kroppssidorna löpa rader av svarta fläc-

kar. Honan har ljusare färger och de mörka fläckarna mindre 

tydliga. Fortplantningen äger rum vårtiden i vatten, men äg-

gen läggas icke som grodornas klumpvis utan klibbas fast ett och 

ett vid1 blad av vattenväxter. Mot slutet av sommarn gå vatten-

ödlorna upp på land, och där tillbringa de även merendels vin-

tern, liggande i djup dvala i skrymslen i jorden, mellan barken 

och veden på murkna stubbar o. d. Där kunna de ligga full-

komligt stelfrusna utan att ta någon skada. 

I Lövånger har mindre vattenödlan fordom funnits i Kyrksjön, 

där jag i mynningen av ett större dike som pojke såg ett exem-
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Mindre vattenödla. Hane och hona. 

(Efter J. O. Böling-Petersen och W. Dreyer.) 

plar. Under pojkåren hörde kronojägare D a h l g r e n sin 

fader, som var Lövångers-bo från födelsen, tala om skratt-

abbarn utan att dock nämna någon viss förekomst. Numera 

torde den knappast finnas inom socknen, men i många andra 

delar av länet förekommer den ännu. Så uppges den för Nord-

maling, Bjurholm, Hörnefors, Umeå, Degerfors, Burträsk, Skel-

lefteå, Byske, Fredrika, Åsele, Vilhelmina, Lycksele och Sorsele; 

från Stensele har Umeå läroverksmuseum flera exemplar. 

Överallt har skrattabbarn blivit föremål för undran och le-

gendbildning, och om befolkningens inställning till djuret vittnar 

det egendomliga dialektnamnet. Av intresse för uttydningen av 

detta är en ordlista från Lövånger, som ingår i en latinsk gra-

dualavhandling från 1731 av J o n a s El . Ask, vilken i 

svensk översättning av rektor J. V. L i n d g r e n under titeln: 

"Om Umeå stad och närliggande pastorat" finnes införd i hem-
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bygdsboken Västerbotten 1928. I denna ordlista förekommer 

bl. a. ordet skratte, tolkat: ande, demon. Speciellt egendom-

ligt för västerbottensmålet är emellertid detta ord icke. Pro-

fessor E l o f H e 1 1 q v i s t har uppvisat1), att det bl. a. an-

vänts av L a u r e n t i u s P e t r i och återfinnes i såväl ny-

svenska som fornsvenska och isländska m. il. dialekter ehuru i 

något växlande form och med varierande betydelse: narr, dåre, 

tomte, skogsdjävul, trollkarl, spöke, den onde o. s. v. Detta ord 

är det, som ingår i namnet skrattabborre, och enligt H e 11 q v i s t 

syftar det på djurets "fula utseende". Härom kan dock måhända 

tvistas; hanen i högtidsdräkt är ju, som av beskrivningen fram-

går, ett ganska prydligt djur. Närmast torde namnet skratt-

abborre liksom de motsvarande i Llälsingland gängse benäm-

ningarna "trollfisk" och "djävulsfisk" stå i samband med under-

liga sägner om djurets uppträdande. 

I sin skildring av resan till Dalarna 17342) berättar L i n n é 

från vistelsen i Ål följande: "Karp och skrattabborrar, Sala-

m a n d r a a q v a t i c a eller den fisk man så länge hört springa 

i träden, då han tagit på krok, sades finnas här." Om ännu 

märkligare prestationer av den mystiska varelsen fick J. W. Z e t-

t e r s t e d t under sin resa genom vårt län 1832 höra talas i 

Vilhelmina. De väckte hans livliga intresse, och nitiska försök 

gjordes att för hans räkning infånga något exemplar, men för-

gäves. Han skriver i sin reseberättelse") härom följande: 

"Djurets utomordentliga skygghet gör äfven svårigheten att 

fånga det. Också visar sig Skrattabborren aldrig utan i l u g n t , 

k l a r t och v a r m t väder. Och under vårt vistande i W i l-

h e l m i n a inträffade just det mctsatta. Det var blåst, mulet och 

kallt nästan hela tiden, och då gömmer han sig på sjöbotten. Men 

när lugnt och solsken inträffar begifver sig Skrattabborren opp ur 

vattnet, uppsöker någon nära intill stående lägre Björk eller Vi-

') Svensk etymologisk ordbok, 1922, sid. 746. 
-) Iter dalecarlicum, uppl. 1929, sid. 170. 
•') Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens Län, förrättad år 1832, 

sid. 158 o. f. 
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debuske, uppför hvilkas stammar han med lätthet springer, och 

h ä n g e r f a s t vid grenarne med sina klor, hvilket förorsakar 

ett prasslande, som höres till och med på något afstånd. Man 

har derföre kallat djuret äfven f ö r S k r a p a b b o r r e . I ögon-

blicket, då det blir varse någon menniska, skall det från yttersta 

qvisten af trädet eller busken, hvaruti den sutit och s o l a t sig, 

begifva sig (kasta sig) ned i dess egentliga element vattnet, i 

en sned direktion, och med en fart, som liknar en f 1 y g t. Flera 

påstodo, att denna abborre äfven f l y g e r o p p ifrån vattnet i 

träden, men andra sade, att han begifver sig dit på nyss beskrif-

ne sannolikare sätt. Den fångas med nät och äfven på met-

krok såsom vanliga abborren. Men när fiskrarne få en sådan 

på kroken eller i noten, så anse de det för ett olyckans tecken, 

kasta häpna, abborren långt ifrån sig, vända genast hemåt, 

och försöka icke mera sitt nät och sitt mete den dagen. 

S k r a t t a b b o r r e n s utseende uppgifves olika. De flesta 

beskrifva honom såsom till formen något liknande en abborre, 

till färgen öfverallt gråaktig, nära ett qvarter lång, och i hufvu-

det försedd med 2:ne böjda h o r n eller 2:ne tums långa, smala 

remmar, hviika under djurets så kallade flygt (då det begifver 

sig ned ifrån höjder) skola vara raka och horisontelt utstående. 

Af allt detta kan man göra den säkra slutsatts, att denna 

S k r a t t a b b o r r e eller F l y g a b b o r r e icke är någon 

f i s k , utan ett a m f i b, hörande till Ö d l o r n a s slägte (La-

certa). Men den kan icke gerna vara L i n n a e i L a c e r t a 

p a l u s t r i s , som till form, färg och egenskaper synes afvikan-

de från den ifrågavarande Ö d l a n". 

L i n n é s L a c e r t a p a l u s t r i s är emellertid just vatten-

ödlan, och att Z e t t e r s t e d t fann de beskrivningar, som ut-

rustade djuret med horn och klor, mindre väl passa in på denna, 

är förklarligt. Namnet anses beteckna speciellt den större arten, 

numera benämnd T r i t u r u s p a l u s t r i s , medan åter S a-

l a m a n d r a a q v a t i c a skall vara den mindre vattenödlan. I 

trakten av Ä1 finnes såväl denna som den större, och enligt 
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Sven N i l s s o n , Skandinavisk fauna, är det den senare arten, 

som i Dalarna kallas " S k r o t - a b b o r r e , Skrat t-Abbor-

re". Anmärkas bör måhända, att dalaresan företogs, långt in-

nan L i n n é genomfört sitt slutgiltiga latinska namnsystem 

Om skrattabborrens springande i träden hade han tydligen 

vid tiden för denna resa redan länge hört talas. I Västerbotten 

såväl som annorstädes finnas — oavsett Z e t t e r s t e d t s un-

derliga historier — mångfaldiga berättelser av liknande slag. 

Har man råkat få upp en skrattabborre på land, påstås den ge-

nast springa upp i något närstående träd, om sådant finnes, och 

därvid låta höra ett skrattande eller skällande läte. I Enånger i 

Hälsingland gjorde redaktör N i l s E d i n, Umeå, som pojke i 

mitten av 1880-talet bekantskap med vattenödlan. Den fanns i 

en helt liten tjärn i byn Änga, och där sade sig hans kamrater 

ha metat upp "djävulsfiskar", vilka, då de kommit på land, klätt-

rat upp i träd, något som han dock icke själv bevittnat. Även 

fanjunkare D a h l g r e n hade på sin tid berättat om djurets 

klättrande i träden. 

Om något läte av vattenödlan hörde E d i n icke talas, och 

varken L i n n é eller Z e t t e r s t e d t omnämner något sådant, 

men däremot har den berömde tyske djurkännaren A l f r e d 

B r e h m i sitt stora verk "Tierleben" ett uttalande i den vägen. 

Det återges i den av A l a r i k B e h m utgivna svenska upp-

lagan av detta verk — med ett tillägg, som här sättes inom 

klämmer — på följande sätt: "Frånsett det skrockande ljud, vat-

tenödlorna frambringa genom att utstöta luftblåsor [och som i 

Norrland givit dem namnet "skrattabborre"], hör man under 

vanliga förhållanden intet läte från dessa djur. Alldeles stum-

ma äro de dock ej. Vidrör man dem något hastigt och ovar-

samt, låta de höra ett gällt, kväkande eller klockrent läte. Under 

fortplantningstiden kan man ock få höra detta". 

Den inflikade tolkningen av dialektnamnet är endast ett an-

tagande, och som av det ovan sagda framgår, har det en helt 

annan innebörd. Någon verkligt vokal prestation av vatten-
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ödlan synas svenska zoologer knappast ha iakttagit, och bland 

dem är den uppfattningen företrädd, att det beryktade skrattet 

endast är en hörselhallucination, på suggestiv väg framkallad 

av namnet skrattabborre, vars verkliga betydelse fallit i glöm-

ska. Till stöd för en sådan hypotes skulle den omständigheten 

kunna åberopas, att varken L i n n é eller den utförlige Z e t-

t e r s t e d t haft något att förtälja om djurets förmåga i sagda 

hänseende, varav måhända kan slutas, att de icke heller undfäg-

nats med några historier av detta slag, vilka skulle tillhöra en 

senare tid. Fullt utredd kan emellertid frågan icke anses vara. 

V. FISKAR. 

Sjösänkningar medföra ofta massdöd av fisk, och onormalt 

lågt vattenstånd till följd av torka kan ha liknande verkan. Före-

teelsen har, särskilt med avseende på sjöar i Lövånger, studerats 

av framlidne professor A. G. H ö g b o m , som framlagt sina 

resultat i ett par tidskriftsuppsatser1), vilka jämte av honom be-

näget lämnade kompletterande upplysningar ligga till grund för 

följande framställning. 

I början av 1850-talet företog komminister J. M. Unaeus 

en sänkning av Kyrksjön i syfte att göra närliggande sankmar-

ker odlingsbara. Sänkningen var rätt obetydlig., antagligen högst 

0,8 meter, men den medförde fiskens fullständiga utdöende. Vatt-

net blev därvid färglöst och ovanligt genomskinligt, säkerligen 

beroende på tillförsel av vitriol- och alunsalter från de torrlag-

da och utdikade svartlermarkerna i sjöns närhet. Professor H. 

mindes, huru han under pojkåren ofta såg "fjäderalun" på dikes-

renarne invid sjön. Sin färglöshet bibehöll vattnet länge, antag-

') Om vitriolbildning i naturen såsom orsak till massdöd av fisk i våra 
insjöar, Svensk Fiskeri-Tidskrift 1921. 

Über einige geologisch und biologisch bemerkenswerte Wirkungen sul-
fathaltiger Lösungen auf humose Gewässer, Bull, of the Geol. Inst, of Up-
sala, Vol. XVIII, 1922. 
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ligen på grund av fortsatt tillförsel av salter, särskilt från de 

järnhaltiga källor, som utgöra sjöns huvudsakliga tillflöden. 

Prof. H:s fader, komminister J. G. Högbom , lät åter upp-

dämma Kyrksjön, och i slutet av 1860-talet började de äldre 

sönerna ditbära fisk, som de fångade huvudsakligen i Avafjär-

den. Denna enkla inplantering av mört, löja, gädda och abbor-

re slog mycket väl ut; fisken trivdes gott och tycktes växa myc-

ket fort, vilket väsentligen tillskrevs den ovanligt rika insekt-

fauna, som utvecklats under den fisklösa tiden. Den blott 11 

hektar stora sjön blev snart ganska givande, och vid mitten av 

1870-talet kunde H. dra upp en och annan gädda på ända till 

4 kg. och enstaka abborrar om c:a 0.6 kg., vilka exemplar dock 

troligen voro inplanterade stamföräldrar till en avkomma, vars 

vikt i allmänhet ännu icke överskred 1,5 resp. 0.2 kg. 

En morgon upptäckte H. vid Hamptjärn en massa rudor, som 

lågo och sprattlade mellan mosstuvorna på stranden, och med 

hjälp av sina bröder fraktade han i byttor några hundra stycken 

över till Kyrksjön. De voro då ännu fullt pigga och livskrafti-

ga, men för dem passade den nya miljön tydligen icke. Samma 

sommar sågs och fångades en och annan, men sedan voro de 

slut. Den översvämning, som fört rudorna upp på land, och 

vattnets hastiga återgång betecknade H. såsom ganska gåtfull. 

Ett skydrag syntes honom vara den enda möjliga förklaringen. 

Samma öde som rudorna rönte i Kyrksjön inplanterad braxen, 

och av lake och sik, varmed försök likaledes gjordes, återsågs 

intet enda exemplar. 

Sommarn 1914 var i hela Sverige utomordentligt torr och 

varm, vilket medförde ett starkt sjunkande vattenstånd1 i sjöarna. 

Många blevo för en tid avloppslösa, och så var även, praktiskt 

sett, fallet med Gärdefjärden i Lövånger. Denna sjö hade då 

vid högvatten en areal av c:a 650 hektar, men som den, isyn-

nerhet längs västra sidan, är mycket långgrund, torde ytan den 

nämnda sommarn ha varit reducerad med inemot 100 har. Sen-

sommarn 1915, då nederbörden var över medeltalet och vatten-
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ståndet relativt högt, iakttogs en avfärgning av det eljest bruna 

vattnet såväl i Gärdefjärden som i den nedanför liggande Ava-

fjärden. Det blev klart och nästan färglöst. Sådant förblev det 

till sommarn 1918, varefter det småningom återfick sin bruna 

färg, som två år senare tycktes ha återvunnit den normala styr-

kan. Att Avafjärdens vatten var avfärgat, kan endast ha berott 

på att den har sitt huvudsakliga tillflöde från Gärdefjärden. 

I denna började hösten 1915 sjuk och död fisk förekomma 

massvis, vilket iakttogs även påföljande sommar samt, ehuru i 

mindre omfattning, ännu hösten 1917. Även befanns, att den 

sjuka fisken i stor mängd vandrade ned i Avafjärden och från 

denna ut i havet. Det var allehanda fisk men isynnerhet braxen, 

som på detta sätt räddade livet. Under de år, då vattnet var fullt 

avfärgat, observerades intet yngel, vartill lekplatsernas förstö-

ring genom vattnets sjunkande utan tvivel varit en bidragande 

orsak. I det hela blevo fiskbestånden i dessa sjöar så decimera-

de, att fisket nästan helt och hållet avstannade, men somrarna 

1919 och 1920, då vattnet återtagit sin bruna färg, framkom 

åter yngel, och fisktillgången visade märkbar ökning. I Ava-

fjärden skedde återinvandring, troligen dels från Gärdefjärden 

och dels från havet, av gädda, abborre, löja, lake och ål. 

Vattnets förändringar och dessas samband med fiskdöden för-

klaras på följande sätt. Sommarn 1914 blevo, som ovan nämnts, 

inemot 100 har av Gärdefjärdens botten torrlagda, och grund-

vattenståndet i de omgivande låglända ängsmarkerna sjönk be-

tydligt, lämnande luften ökat tillträde. Jordmånen i dessa mar-

ker är ursprungligen en gyttjeblandad svartlera av väsentligen 

samma karaktär som bottenslammet i sjön och utmärkt av en be-

tydande rikedom på svavelmetaller, främst svaveljärn, varav 

leran har sin svarta färg. När luften får tillträde till en dylik 

jordart, uppstå genom svavelmetallernas oxidation och vissa 

därpå följande omsättningar vitriol- och alunartade sulfater, vil-

ka kunna utvittra på den torrlagda markens yta som s. k. 

"fjäderalun" eller "frasalun". Genom den rikliga nederbörden 
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sensommarn 1915 och Gärdefjärdens därav åter höjda vatten-

stånd urlakades dessa salter, och med den i vattnet lösta, brun-

färgande humus- eller mullsyran gåvo de upphov till en först 

slemmig, småningom flockig fällning av järn- och aluminium-

humat samt järnockra. Isynnerhet som nybildad avsatte sig den-

na fällning i fiskarnes gälhålor, försvårade andningen och kväv-

de dem, såvida de icke hunno rädda sig genom utvandring eller 

möjligen förflyttning till mindre hälsovådliga delar av sjön. 

Sedan fällningen småningom sjunkit till botten, var vattnet klart 

och nästan färglöst, blott med en av järnvitriolen förorsakad 

skiftning i grönt, liknande havsvatten. 

Efter några år återtog, som ovan nämnts, Gärdefjärdens vatten 

sin normala färg och beskaffenhet, fisken började trivas, och 

fisket blev åter givande. I nät, ryssjor och mjärdar, på drag 

och mete fångades fisk. När isen gick upp om våren, satte man 

ut krokar vid stränderna och fick på dem lake och gädda. Under 

vintrarna fångades lake i ryssjor, som sattes ut under isen. Sär-

skilt givande var siklöjfisket. Löjnät lades ut längs stränderna, 

och fångsten var ofta riklig och ganska inbringande. Men så 

slutfördes sommarn 1933 en avtappning av Gärdefjärden, vari-

genom dess vattenstånd sänktes nära 1 meter. För fisket med-

förde detta olyckliga företag de mest ödesdigra följder, varom 

K a r l J o n s s o n i Böle berättat. Då han en dag på höst-

sidan kom ned till båtbryggan, fann han till sin häpnad en stor 

mängd döda siklöjor uppspolade på stranden, och andra såg 

han ligga halvdöda ute i vattnet. Och när han någon dag se-

nare rodde ut på sjön, kunde han på bottnen se massor av död 

siklöja. Snart kom så turen till abborre och mört, som hoptals 

spolades upp på stränderna. Vid undersökning fann J., att fiskar-

nes gälhålor voro fyllda av slem, och att det var detta, som 

kvävde dem, visade ett av honom företaget experiment. Han 

plockade upp några halvdöda abborrar, rensköljde deras gälar 

och släppte dem i vattnet, då de genast kvickt simmade bort. 

Till en början syntes de stora fiskarna mera motståndskraftiga, 
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men så en dag kunde man från båten eller vadande ut i vattnet 

med händerna ta upp ansenliga gäddor samt stor braxen och 

lake, som låg och flämtade i vassen. 

"Det är vemodigt", skriver J. 10 5 1940, "att tänka på att den 

förr så fiskrika sjön i ett enda slag förvandlats till ett sannskyl-

digt 'döda hav'. Numera får man ej som förr se gäddor stå 

invid stranden och gassa sig, ej heller abborrar kila mellan 

stenarna i vattnet. Ingen försöker sig på att fiska numera". — 

"Ja, så hoppas vi", tillägger han i ett senare brev, "att sjösänk-

ningarnas tid är förbi, och att den vackra Avafjärden ostörd får 

spegla den fagra bygden vid dess stränder". Måtte hoppet gå 

i uppfyllelse och de fördärvliga planerna på sänkande av denna 

sjö med förstöring av stora och svårersättliga skönhetsvärden 

kunna stäckas! 

I Avafjärden, som fick mottaga det förorenade vattnet från 

Gärdefjärden, var fiskdöden icke mindre svår än där, och under 

senhösten 1933 och påföljande vinter utdog även i den nästan 

fullständigt all slags fisk. Sedan dess har heller ingen märkbar 

förbättring inträtt., och fisket är slut. Situationen har av Per 

L u n d g r e n i brev 16/2 1940 skildrats på följande sätt: "Se-

dan hösten och vintern 1933—1934 har en del fisk gått upp från 

havet — jag har sett lake., gädda och abborre — men varje som-

mar dör den ut. Rommen synes i någon mån kunna kläckas på 

vårarna, ty på eftersommarn ligger alltid dött yngel vid strän-

derna, särskilt gäddyngel (i ringa mängd). Någon fisk vet jag 

icke har fångats sedan stordöden 1933—34. De två senaste 

åren har det inte heller gått att få någon som helst fisk utanför 

strömmynningen i själva havet, och på vårarna, när mycket vat-

ten kommer ned där, är det obetydligt med fisk i hela Leskärs-

sundet. Våren 19391 t. ex. gick det inte alls att få någon 1 e k-

h a r r inom detta område. Vattnet är så förorenat, att fisken 

inte kan leva däri". Av honom med universal-indicator fackmäs-

sigt utförda undersökningar ha givit vid handen, att Avafjär-

dens vatten, åtminstone vissa årstider, är sämre än sådant, som 
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på vederbörande skala betecknas såsom alldeles odugligt för 

fisk. Sänkningsföretaget synes honom fullkomligt meningslöst, 

medförande död och förintelse av allt levande utan någon vin-

ning. I brev 20/10 1940 skriver han: "Vattnet i strömmen är 

nu åter förskräckligt; all fisk dör, inte enbart den., som gått upp 

i fjärden och strömmen, utan även vid mynningen utanför." — 

En följd av den vandaliserande framfarten är f. ö. även badplat-

sernas förstöring. Man vill hoppas, att en klarare uppfattning 

av sjösänkningarnas innebörd skall vinna insteg hos jordägar-

Högfjärden har tidigare varit en mycket fiskrik sjö. Där 

fanns, liksom i Gärdefjärden, abborre, lake, ål, mört, braxen, 

gädda och siklöja samt i någon mån harr, och särskilt siklöj-

fisket var ekonomiskt betydelsefullt och gav ett värdefullt till-

skott till den ofta något ensidiga kosten. Men 1934 slutfördes 

en sänkning av sjön på betydligt över 1 meter, varav fiskbestån-

det icke undgick att menligt påverkas. Då emellertid Högfjär-

dens stränder icke äro så långgrunda som Gärdefjärdens, blevo 

de omedelbara följderna mindre svåra än där, och siklöjfisket 

fortfor att vara lönande under höstarna 1935 och 1936. Un-

der sommarn 1937 rådde stark torka, medförande en kraftig 

sänkning av sjöns vattenstånd, vilket emellertid icke hindrade, 

att t. ex. kamrer F. B r e d b e r g där gjorde goda fångster av 

mycket vackra abborrar. Men i och med höstregnen s. å. fram-

trädde följderna av urtappningen 1934 genom en katastrof lik 

den i Gärdefjärden. Liksom där blev fisket praktiskt taget slut, 

och senare försök av B. att meta abborrar blevo fullkomligt re-

sultatlösa såsom ock mina egna försök med gäddraget som-

marn 1938. Enligt ett uttalande av J o h a n H ö g d a l 30/4 

1939 "tyckes fisken vara alldeles försvunnen, och man får aldrig 

se ett yngel av något slag, så jag har lust giva Högfjärden 

benämningen "Döda havet". Den 22/5 1940 kunde emellertid 

E l o f N y s t r ö m meddela, att yngel och någon gädda hade 

setts, 
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Sommarn 1930 undergick Kåsböleträsket en sänkning på över 

1 meter, och under åren 1931—1933 fullföljdes företaget genom 

avtappning av de mindre sjöarna Djupatjärn, Övre och Nedre 

Selsträsket samt Gammbystjärn, samtliga genomflutna av Djupa-

ån. I likhet med Kåsböleträsket voro dessa sjöar och i synner-

het den sistnämnda särdeles fiskrika. Där fanns abborre, gäd-

da, braxen och mört i riklig mängd samt i någon mån lake Ål 

och vanlig löja, som tidigare förekommit, hade försvunnit kort 

efter sekelskiftet till följd av "krondikningar". 

Vida mer skadliga än dessa blevo emellertid för fiskbestånden 

de nyssnämnda sjösänkningarna., och om deras ödesdigra verk-

ningar ha O l l e S a m u e l s s o n och G u n n a r Lund-

s t r ö m i Kåsböle lämnat mig noggranna upplysningar. Gamm-

bystjärn sänktes 1,4 m. och Selsträsket förvandlades till en gung-

flymyr. En del av fisken gick ut i havet, och av den, som stan-

nade kvar, förgicks det mesta. Sjöstränderna och de uppkom-

na gyttjepölarna blevo under de närmaste åren kära tillhåll för 

rävar och kråkor, som frossade på den döda fisken. Braxen 

och lake tog alldeles slut; någon enstaka mindre gädda och en 

och annan abborre eller mört har man kunnat få, men de bli 

allt färre år från år, och utsättande av fiskredskapen lönar sig 

knappast numera. Hela sommarn 1939 hade en gammal ivrig 

fiskare två mjärdar ute, men resultatet blev blott 2 smågäddor 

och 15 å 20 små abborrar och mörtar. 

Om det bedrövliga tillståndet skriver S a m u e l s s o n : "Den 

tid är förbi, då nästan varje gård kring dessa sjöar kunde utöka 

sin matsedel med fisk från egen sjö. Som fiskare, jägare och 

naturvän måste man beklaga en sådan där avtappning och kan-

hända även som jordbrukare, ty faktum är, att en del höglänt 

belägna sandjordsområden i träskets närhet blevo sämre och en 

stor del av de nyuppkomna låglända områdena värdelösa. — 

Jag för min del anser, att nyttan av sjösänkningen ej uppväger 

kostnaden", tillägger han — uppenbarligen med full rätt. 

Han fortsätter: "I ett par av de förut omnämnda småsjöarna, 

122 



nämligen övre och nedre Selsträsket och Djupa-tjärn, rådde även 

ett livligt fågelliv. Kanske voro de rikast på fåglar av alla 

sjöar i Lövånger. Att vistas vid dem en vårnatt vid isloss-

ningen eller en sommarkväll var en upplevelse, som man sent 

glömmer." — Nu är denna härlighet för mänsklig dårskaps 

skull en saga blott. 

Kostnaderna för sänkningen uppgingo till 114 500 kr., och 

därmed betalades, enl. L u n d s t r ö m , för det nytillkomna 

markvärdet dubbelt så mycket som vid vanligt hemmansköp. 

Av den nämnda summan erhölls 65.950 kr. som statsbidrag, 

medan 42.070 kr. upptogs som lån. "Detta lån är ett kapitel 

för sig"., skriver L., "och kanske i första hand det värsta, där-

för att i regel de största delägarne äro sämst ställda i fråga om 

ekonomi. — Beträffande sjösänkningar äro nog betydande fel-

grepp gjorda", tillägger han, "odlingsjord finns gott om i Löv-

ånger, utan att man behöver förstöra hembygdens oförlikneligt 

vackra natur med dess fisk- och fågelliv för all framtid". San-

na och beaktansvärda ord! 

I Vebomarksträsket fanns före den år 1900 avslutade sänk-

ningen abborre, lake, gädda, mört och braxen, och fisket var 

mycket givande. Vintertid samlades fisken ofta vid ett par 

vakar, som höllos öppna av "kallkälldrag", och vid sådana till-

fällen kunde den i stora mängder upphämtas med så enkla red-

skap som gödselgrepar. Sänkningen överlevde blott gäddan 

och laken, men på dessa fiskar är det nu ganska god tillgång i 

kanalerna, och stora om också till följd av vattnets beskaffen-

het icke synnerligen välsmakande exemplar kunna dras upp, med-

delar folkskollärare J o h. E. Ö h m a n. Följderna för fisket 

blevo sålunda i detta fall jämförelsevis lindriga, men nu hotar 

fullständig torrläggning av träsket med ödeläggelse även av 

dess utomordentligt rika fågelliv. 

Abborren, P e r c a f 1 u v i a t i 1 i s, a b b a r(n), finnes i havet 

och allmänt i sjöarna. Rikliga fångster gjordes 1937 i St. Kråk-
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vattnet av en resande, som en veckas tid uppehöll sig i Selet. 

Han lade ut långrev, agnad med ett par hundra smårudor från 

Hamptjärn, och fick mycket granna abborrar., de största vägan-

de 0,9—1,3—2,1 och 2,3 kg., berättar fjärdingsman J o h a n 

F r i s k . 

Gösen, L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a , finns i Vallsträsket, 

där den liksom i andra svenska sjöar — oavsett inplanteringar 

och vandringar — anses vara en kvarleva från den s. k. Ancylus-

sjön, den stora sötvattensjö, som under tiden 7500—5500 f. Kr. 

intog nuvarande Östersjöns plats och i norr även kom att täc-

ka stora delar av angränsande fastland. 

I Vallsträsket förekommer gösen rikligast i den sydöstra viken, 

Sladan, som har det största djupet, och dit drar den sig ock 

om hösten från andra delar av sjön. I Flaxenviken finnes den 

icke numera, och överhuvud har förekomsten varit tämligen 

sparsam, allt sedan flottningen mot slutet av 1800-talet tog sin 

början. Denna medförde bl. a. en utvandring till Mjödvatts-

träsket på gränsen mellan Burträsk och Bureå. I Vallsträsket 

fångade handlanden J. A. L u n d b e r g hösten 1933 en jätte-

gös. Den togs i en abborrmjärd och var, då denna vittjades, 

redan död. Den vägdes icke, och totallängden blev icke heller 

uppmätt, men den föreföll drygare än en kort förut fångad 

gädda på 12,5 kg. och antogs väga omkr. 14 kg. Huvudets 

längd och avståndet mellan ögonen över pannan mättes med 

tumstock och befanns uppgå till 11 resp. 5 tum, vilket torde 

motsvara en totallängd av drygt 1,2 meter. 

Även i Broträsket har gös funnits, dock blott i det djupare 

södra träsket. För 100 år sedan fanns den där i riklig mängd, 

men liksom annan fisk led den mycket av den våldsamma sänk-

ning, som sjön 1860 undergick, varigenom norra träsket till stor 

del torrlades. Till lycka för fisken blev sjön på grund av de 

olägenheter., som sänkningen visade sig medföra, bl. a. ökad 

frostländighet, efter ett eller annat år åter uppdämd om också 

icke fullt till den förra nivån. Den sista gösen fångades omkr. 

124 



1900 på ståndkrok av nämndeman A n d e r s B r o m a n i Bro-

träsk tillsammans med J o h . A n d e r s s o n i Lövvattnet; dess 

vikt uppskattades till 4 kg. Fullständig undergång torde ha be-

retts den värdefulla fisken genom en myrutdikning invid norra 

träsket, som slutfördes 1911. 

Försök med inplantering av gös ha gjorts i ett par sjöar i 

Lövånger. På bekostnad av prosten J a n n e L u n d g r e n 

blev våren 1934 från Köping införskriven rom genom Hushåll-

ningssällskapets fiskerinämnd överförd till L. Gladaviken, un-

der det att en mindre del därav deponerades i Blackesjön. Där 

har något dött yngel setts flyta upp, medan i Gladaviken intet 

resultat förmärkts. 

Gersen, A c e r i n a c e r n u a , snorgers (en ) , finnes i 

havet, där bl. a. länsskogvaktare G. B ä c k s t r ö m i Kulfjär-

fjärden fångat ovanligt stora exemplar. Mycket stor gers fanns 

i L. Gladaviken före dess sänkning för närmare 60 år sedan och 

gick enl. K. J. L u n d g r e n även upp "tjockt" i de i sjön ut-

fallande myrbäckarna. Nu finns där sparsamt en mindre sort. 

Före Gärdefjärdens sänkning fanns såväl där som i Avafjärden 

gers i obetydlig mängd. För Vallsträsket uppges den, liksom gö-

sen, av R u d o l f L u n d b e r g 1 ) och finns där fortfarande. 

Rötsimpan, C o t t u s s c o r p i u s , m o r r s i m p ( a ) och 

Hornsimpan, C. q u a d r i c o r n i s , äro båda allmänna i 

havet, i synnerhet den sistnämnda. Denna fastnar ock med sina 

skrovliga knölar på huvudet lättare i näten och kan fås i stor 

mängd, ett par hundra på en gång i ett enda nät. Vid ljuster-

eldens sken kunna emellertid, helst på sandbotten, även av röt-

simpan stora och granna exemplar ses i massor. K. J. Lund-

g r e n påstår med bestämdhet, att ännu på 1870-talet små horn-

simpor funnos i Avafjärdens nedersta del. Denna sjö var ännu 

fram emot 1700-talet en havsvik. 

Sjuryggen, C y c l o p t e r u s l u m p u s , fångas en och an-

nan gång i havet. Så fick man i oktober 1938 ett exemplar på 

') Om svenska insjöfiskarnas utbredning, 1S99. 
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Hornsimpa. 

(Efter F. A. Smitt.) 

Sjurygg. 

(Efter F. A. Smitt.) 

15 cm. vid Skötgrundet utanför Burvik, där fisken förut varit all-

deles okänd, och i juli 1939 utanför Krekångersnoret ett helt litet 

ex., som jag hade tillfälle att se. Den 8/10 1940 meddelade Skel-
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leftebladet, att från tidningens Lövångers-red. insänts en 10 cm. 

lång sjurygg, som fångats vid Storön, varest man icke tidigare 

gjort dess bekantskap. Sitt namn har fisken fått efter sju rader 

spetsiga benknölar i huden, av vilka en förlöper längs rygglinjen 

och tre på vardera sidan. 

Nordisk ringbuk från Holmögadd. Umeå lärov. saml. 

Foto: Bertil Ekholtz. 

Nordiska sugfisken eller ringbuken, L i p a r i s l i p a r i s , är 

icke känd vid Lövångers-kusten men kan förmodas förekomma 

där. Från såväl Flolmögadd som Kågnäsudden finnas exemplar 

i Umeå läroverks samlingar. Hos denna fisk, liksom hos sju-

ryggen, äro bukfenorna ombildade till en rundad sugskiva, med 

vilken den kan fästa sig vid andra föremål såsom stenar och 

tång. Därav de svenska namnen. 

Tånglaken, Z o a r c e s v i v i p a r u s , t r an l aka (n ) , fångas 

ej sällan i strömmingsskötarna och även i not nattetid. 

Tobisen, A m m c d y t e s t o b i a n u s , synes ha sin nord-

gräns vid Lövångers-kusten. Före 1922 var den icke känd norr 

om Hälsingland, men det året hittade P. L u n d g r e n ett på 
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Tånglake. 

(Efter G. Sundman.) 

Tobis från Bonden. Umeå lärov. saml. 

Foto: Bertil Ekholtz. 

stranden vid Nyhamn i Avan uppkastat exemplar, som han över-

lämnade till Umeå läroverk. Detta äger ytterligare ett ex. från 

samma plats, funnet 1932 av F r i t z H o l m g r e n . Det allra 

nordligaste fyndet gjordes 1935 av G. B ä c k s t r ö m , då han 

på stranden av skäret Storutingen i Kulfjärden hittade tvenne av 

vågorna uppkastade tobisar. Dessa fynd äro emellertid icke de 

enda västerbottniska. Umeå läroverk äger även två ex. från 
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skäret Bonden utanför Nordmaling (1925) och tre från Holmö-

gadd (1926 och 1928). 

Vanliga flundran eller Skrubbskäddan, P l e u r o n e c t e s 

f 1 e s u s, finnes sparsamt vid kusten. 

Torsken, G a d u s c a l l a r í a s , är mycket sällsynt där. Ett 

ex. på 4 kg. fångades hösten 1915 i ryssja utanför Avan av K. 

J. L u n d g r e n . 

Laken, L o t a 1 o t a, 1 a k a(n), hör till de allmännaste 

fiskarna i havet och sjöarna. I Degerträsket finns en laksort, 

som är stor och mörk, nästan kolsvart med ljusa fläckar. I St. 

Kråkvattnet fångades 1898 en mycket stor lake, vars vikt upp-

givits till 7 kg. 

Stcrspiggen, G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s , horn-

b o r r(n), finnes i havet. — Även 

Småspiggen, G. p u n g i t i u s, finns troligen där, men dess 

förekomst är mycket litet känd. I L. Gladavikens utloppsbäck 

fann jag den i juli 1919, och ett par ex. därifrån överlämnades 

till Umeå läroverksmuseum. 

Vanliga havsnålen, N e r o p h i s o p h i d i o n , kallas i Avan 

k a n t n å 1. Enstaka exemplar fås ganska ofta i strömmings-

skötarna; hösten 1922 fick man vid Avan på en gång fyra, en 

mera ovanlig fångst. 

Näbbgäddan, B e l o n e b e l o n e , är icke funnen vid Löv-

• 

Näbbgädda. 

(Efter G. Sundman.) 
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ångers-kusten men nära socknens nordgräns. Vid Skötgrundet 

fångade K o n r a d Ö h m a n , Storön, natten till 7/10 1937 ett 

ex., varom följande dag en notis inflöt i Skelleftebladet; fyndet 

har även omnämnts i Fauna och Flora, h. 6 s. å. Fiskeriinstruk-

tör S. L a n d s t e d t, som kommit i besittning av exemplaret, 

har berättat, att hans fader 1908 eller 1909 i en snörpvad av 

egen konstruktion en gång vid Timarksgrundet utanför Renhol-

mens fiskläge i Byske på tämligen stort djup fått en hel mängd 

ganska stora näbbgäddor. Nordgränsen för denna fisk har an-

setts ligga vid Kvarken. 

Sötvattensålen, A n g u i l l a a n g u i l l a , är en vandrings-

fisk, som leker på stort djup i Atlanten. Ynglet är på tidigt sta-

dium en bandformig, glasklar larv, som uppnår en längd av 

omkr. 75 mm. Vid förvandlingen antar kroppen, med något 

minskad längd, småningom cylinderform, varefter färgämne bör-

jar inlagras i huden. Då ungarna blivit minst 1 1/2 år gamla, 

styra de mot öster, bl. a. till våra kuster, där honorna stiga upp 

i sött vatten, under det att hanarna stanna kvar i havet. Sedan 

könsmognad efter flera år uppnåtts, vandra ålarna samma vä-

gar tillbaka till lekplatserna. 

Tidigare har ålen varit ganska allmän i Lövånger. I R u d. 

L u n d b e r g s ovan anförda arbete uppges, att ålen ehuru 

spårsamt förekommer i samtliga småsjöar inom Mångbyåns om-

råde,. likaså tämligen spridd i Bureälvens område samt i Risböle-

( = Kåsböle-)träsket. I sistnämnda sjö var, när detta skrevs, 

ålens tid i det närmaste förbi, men den förekom då ännu i Hög-

fjärden samt i Gärde- och Avafjärden, varest emellertid sänk-

ningarna medförde dess mer eller mindre fullständiga försvin-

nande. I Lövvattnet kunde P. A. N y m a n för icke fullt 50 år 

sedan få en ål på 1/2 pund (1 pund = 8,5 kg.), men under de 

sista 25 åren har ingen fångats där. I Hökmarksträsket upp-

hörde ålen att finnas för 50 år sedan och i Broträsket redan för 

100 år sedan. Även i Vallsträsket är den för länge sedan ut-

gången, och i Älgträsket förekommer den icke heller numera. 
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Ålyngel i olika utvecklingsstadier. 

(Efter J. Schmidt.) 

Däremot skall ännu något ål finnas i Blackesjön och, ytterst 

sparsamt, i Ängesjön och Degerträsket. Orsak till den katastro-
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fala nedgången tros, jämte sjösänkningar och andra torrlägg-

ningar, även ha varit den från trämassefabrikerna i havet tömda 

avfallsluten. 

Rudan, C y p r i n u s c a r a s s i u s , ru(a), uppträder i två 

raser., s j ö r u d a n och d a m m r u d a n, av vilka den förra 

kan uppnå en längd av 45 cm. och en vikt av 3 1/2 kg., medan 

den senare vanligen stannar vid en längd av 21 cm. eller mindre. 

Hos den förra innehålles största kroppshöjden 2—2 3/5 gånger 

i totallängden, hos den senare 3—3 1/3 gånger. Dessa båda 

raser betraktades länge som skilda arter, men alla övergångar 

finnas, och den senare är att anse blott som en genom under-

näring och andra missförhållanden förkrympt form av den 

förra. Stora rudor, vägande upp till 2 kg., finnas i St. Kråk-

vattnet och dess utloppsbäck. På 1870-talet inplanterade i Hund-

tjärn i Hökmark förökade de sig kraftigt men gåvo upphov till 

något mindre ras. Hos ett där 1937 fångat exemplar var kropps-

höjden 13.5 cm., längden 37 cm. och vikten 1 kg.: storlek och 

form sålunda närmast sjörudans. Från Hundtjärn ha rudorna 

under de senaste 25 åren vid högvatten gått över till Hökmarks-

träsket, där de åter blivit större. 

I den lilla Nolbystjärnen mellan Högfjärden och Gärdefjärden 

har funnits stora rudor, vägande upp till 2 kg. Ett mindre ex. 

därifrån, som dock företer sjörudans kroppsform med en höjd 

av 8,5 cm. och en längd av 22 cm., finnes i Umeå läroverksmu-

seum. Tjärnen undergick omedelbart efter Högfjärden en kraf-

tig sänkning, och om rudor ännu finnas där, är ovisst. Ett 

par andra tjärnar i samma område, i vilka även stora rudor 

funnits,, blevo tidigare torrlagda. I Rudtjärn i Avan funnos 

före dess sänkning i början av 1890-talet mycket stora rudor, 

vägande ända till 3 kg., men nu antas de vara slut. Små rudor 

finnas i Trehörningsjön i Fjälbyn, i Djupgravaträsket, Hamp-

tjärn i Selet, L. Kråkvattnet, L. Gladaviken samt Rudtjärn i Krek-

ånger. Vid torrläggning av Gammelhamntjärn i Avan (general-
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stabskartans Lomtjärn) befanns den vara full med små rudor 

på c:a 2 tum, vilka då gingo ut i havet. 

Kvidden eller Elritzan, P h o x i n u s p h o x i n u s , jön-

s c h a r(n), pl. j ö n s c h a r a, går i havet i stim och förekom-

mer bl. a. rikligt i St. Gladaviken. Själv har jag tagit den i 

L. Gladavikens utloppsbäck, och den torde även finnas i denna 

sjö, men f. ö. är dess förekomst i sött vatten alldeles okänd. 

Mörten, L e u c i s c u s r u t i 1 u s, m å r t(e n), finnes i havet 

och tämligen allmänt i sjöarna, ehuru den flerstädes gått ut. I 

St. Kråkvattnet fanns den i riklig mängd, men 1889—1890 fick 

sjön mottaga förorenat vatten från det då utgrävda L. Kråk-

vattnet, vilket gjorde, att mörten (liksom gäddan) dog ut. För 

7 ä 8 år sedan fanns den mycket rikligt i St. Lövvattnet, men nu 

lär den vara nästan slut även där. 

Stämnien, L. g r i s 1 a g i n e, synes knappast vara känd i 

Lövånger. Eljest förekommer den här och var vid Västerbottens-

kusten och enl. fiskeriinstruktör L a n d s t e d t särdeles rikligt 

utanför Sävaråns och Täfteåns mynningar. 

Iden, L.. i d b a r u s, finnes i havet och leker bl. a. rikligt 

utanför Idtjärn i en vik, som håller på att avstängas från havet; 

däremot icke numera i själva sjön. I Avafjärden förekom den 

förr, och 1921 fångades där en id, vars vikt uppskattades till 

3 kg. 

Vanliga löjan, A l b u r n u s a l b u r n u s , s t ä m m e n 

(best. f. s t ä m n a), s j ö s i 1 l(a), finnes i havet och en del 

sjöar såsom Blackesjön, Önnesmarkträsket, Degerträsket och 

Vallsträsket. Om löjans öde i Kåsböleträsket och angränsande 

småsjöar har förut talats. I Kyrksjön är den ock numera ut-

gången liksom i Avafjärden. Att löjan av Rud . L u n d b e r g 

uppges för Flögfjärden, torde bero på förväxling med siklöjan. 

Braxen, A b r a m i s b r a m a , b r a x(n a), blir i havet gan-

ska stor, och t. ex. i Kulfjärden har man fått exemplar på åtmin-

stone 3 1/2 kg. Stor braxen finnes även i Älgträsket och (myc-

ket stor) i Trehörningsjön. I Fäbodtjärn (bykartans Rävsjön) 
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på gränsen mellan Vebomark och Broträsk skall finnas en stor 

mörkgrå ras. I Vallsträsket är det gott om braxen, och även i 

Degerträsket och Blackesjön finns den fortfarande, likaså, ehuru 

sparsamt, i Önnesmarkträsket. I Broträsket avtog braxen i an-

tal och storlek efter sänkningen 1860 och ännu mer efter myrut-

dikningen 1911; de stora, som därefter funnos kvar, voro magra 

och eländiga och fulla med mask, berättar C. O. B r o m a n . 

Senare har dock förbättring inträtt. Braxens öden i Gärdefjär-

den, Avafjärden, Högfjärden, Kåsböleträsket och Vebomarks-

träsket ha förut omtalats. I Långsjön är den också utgången 

efter en sänkning. Från Vallsträsket inplanterades braxen i 

Svarttjärn omkr. 1927 av E m i l H ä g g l u n d , och 1936 gjor-

des där den första fångsten. I Lövvattnet skedde inplantering 

från Broträsket 1915 genom J o h. O. Ö h m a n, och en och 

annan har sedan fångats, särskilt 1939. 

Enligt R u d . L u n d b e r g skall braxen även finnas i Stav-

vattnet. Emellertid upplyser A x e l E d q v i s t, att han, som 

är över 50 år gammal och sedan barndomen fiskat i denna sjö, 

aldrig fått någon braxen där. Och hans far, som var hemmans-

ägare i byn Stavvattstjärn och ivrig fiskare, hade många gånger 

uttryckt sin förundran över att braxen icke fanns i Stavvattnet 

men däremot i Vallsträsket, där han även fiskade. I Stavvattnet 

finns blott abborre, gädda och lake. 

Gäddan, E s o x l u c i u s , d j ä d d(a), finnes i havet och all-

mänt i sjöarna. I Gammelåkertjärn i Vebomark finns ingen an-

nan fisk än gädda men grodor och vatteninsekter i stor myc-

kenhet. Där fångade J o h. E. Ö h m a n en gång "gammel-

gäddan". Den var mycket skröplig och ful med plommonlik-

nande vårtor på nosen och blind på högra ögat, vägde trots 

sin höga ålder ej mer än drygt 6 kg. 

Betydligt större gäddor ha fångats, bl. a. i Broträsket, där 

sjömannen J o h a n H ä g g s t r ö m 1912 på drag fick en, 

som vägde jämnt 2 pund (17 kg.). J o h . O. Ö h m a n drog 

där en gång upp en på över 10 kg., och O s k a r J o h a n s s o n 
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var ej mycket sämre med en på 22 skålpund (9,35 kg.). Samtliga 

överträffades de dock av en, som för 14 å 15 år sedan fångades 

i Ryssbölefjärden, och som vägde hela 18 kg. 

Blanklaxen, S a l m c s a l a r , fiskas om våren och försom-

marn i havet. Den först kommande "isgångslaxen" har löst sit-

tande fjäll, medan den senare anländande "gånglaxen" är slät 

och blank. Olika raser representera dessa båda former emeller-

tid icke, blett olika stadier. 

Havslaxöringen, S. t r u t t a , l a x b ö r t i n g e n , leker lika 

litet som den förra inom socknen men har fångats, utom i havet, 

även i sött vatten. I Avaströmmen fick en gång P. L u n d g r e n 

två laxbörtingar på 3 å 4 kg., och för länge sedan fångades en 

i Avafjärden ovanför Jan 01s'-sundet. 

Norsen, O s m e r u s e p e r l a n u s , är rätt allmän i havet 

och har förr om höstarna jämte annan fisk brukat gå upp i Ava-

strömmen och även kunnat förekomma i Avafjärdens nedersta 

del. 

Siken, C o r e g o n u s l a v a r e t u s , s i k ( s i t j e n ) , finnes 

vid kusten, där dock storryssjorna sägas utgöra en fara för dess 

existens. En uppgift av R u d. L u n d b e r g , att sik skulle 

finnas i St. Kråkvattnet, är oriktig. Men i Älgträsket inplante-

rades vårarna 1936—1938 av Hushållningssällskapets fiskeri-

nämnd sikyngel från Bureå kläckningsanstalt och Lejonströms 

fiskodlingsanstalt. Resultat visade sig i augusti 1940, då ett 

ex. på ung. 6 tum flöt upp dött på sjöns strand och ett annat 

fångades i nät. 

Siklöjan, C. a 1 b u 1 a, 1 ö j(a), s m å s i k, finnes, utom i 

havet, även i Blackesjön. Dess öden i Gärdefjärden och Hög-

fjärden ha förut berörts. I sistnämnda sjö påstås den för ung. 

30 år sedan ha undergått en förvandling. Från att ha varit gan-

ska liten tilltog den då (troligen genom ökad näringstillförsel) i 

storlek och fångades ej längre så bra i de gamla skötarna, var-

för nya don måste anskaffas. Lektiden är densamma som sikens 

eller ung. 10—24 oktober. 
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Harren, T h y m a l l u s t h y m a l l u s , finns i havet och gick 

före 1933 regelbundet om vårarna, omkr. 18 maj, i riklig mängd 

upp genom Avaströmmen för att leka i Avafjärdens nedersta del 

och var då föremål för ett givande fiske. Den förekom även 

högre upp, och "för länge sedan" skall någon harr ha fångats i 

Kyrkströmmen. Detta torde ha inträffat, sedan en häftig vårflod 

spolat bort kvarndammen där och gjort passagen genom ström-

men fri under senare hälften av 1890-talet. Den nya dammen 

revs 1928 i samband med strömmens kanalisering i och för 

Gärdefjärdens sänkning, och då gick harr upp i denna sjö och 

förekom där i strödda exemplar intill den genom sänkningens 

slutförande 1933 framkallade stora fiskdöden. Även i Högfjär-

den förekom då harr i ringa mängd och kunde ännu kort före 

katastrofen 1937 tillfälligtvis fås på mete. Sedan var den slut 

även där. — Av 

Strömmingen, C l u p e a h a r e n g u s va r . m e m b r a s , 

urskilja fiskarena huvudsakligen två olika raser, den vår-

lekande "isgångsströmmingen" och "sommarströmmingen". Den 

förra tillhör enligt fiskeriintendenten Ch r . H e s s l e troligen 

samma formkrets som den ras, han benämner "Norrlands is-

strömming", och som endast torde förekomma i Bottniska viken. 

Den leker i juni i skärgårdarnas inre delar, är storväxt och ut-

gör ett värdefullt föremål för fisket med storryssja. ''Sommar-

strömmingen" åter anses av samme auktoritet vara höstlekande 

strömming, vars lektid i Västerbotten infaller så tidigt som i 

juli, och vars lekplatser äro belägna utomskärs1). 

Nätingen eller Vanliga nejonögat, P e t r o m y z o n f l u v i -

á t i l i s, är liksom ålen en vandringsfisk, men i motsats till den-

ne leker den icke i havet utan i sött vatten. Detta sker om våren. 

*) I resolution den 31 okt. 1650 förordnar Kungl. Maj:t bl. a. följan-
de: 

' Fisket wid Bjurön, som Wi förnimma esomoftast af främmande blif-
wer brukadt, will Kungl. Maj:t enskyldigt hafwa förundt Umeå stad och 
borgerskapet sammastädes allena bewiljadt och förlofwadt med bönder-
na idka och bruka samma fiske utan de främmandes intrång." 
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Ur rommen utvecklas en larvform, 1 i n å 1 e n, vars mun ännu 

icke är en tandförsedd sugmun utan blott omgiven av en häst-

skoformig överläpp, och som har de outvecklade ögonen dolda 

under huden. Den ligger nedgrävd i bottnens sand och slam, 

livnärande sig av mikroskopiska djur och växter samt framför-

allt av organiska sönderfallsprodukter. Efter 3 ä 4 år har nä-

tingen antagit sin slutliga gestalt och vandrar då ned i havet, 

varest den vid kusten tillbringar några år för att efter uppnådd 

könsmognad höstetid gå upp i vattendragen, där den påföljande 

vår förrättar leken och därmed avslutar sitt levnadslopp. 

Vid Lövångers-kusten fiskas en och annan näting. Förr gick 

den om höstarna upp i Avaströmmen och fångades där i mängd 

ävensom tillfälligtvis i Kyrkströmmen. I Kåsböleträskets ut-

loppså har den likaledes förekommit, dock icke under de sista 

30 åren. Vid upprensning av Hemraningsbäcken i Vebomark 

för några år sedan lär man i slammet ha funnit små nätingar, 

tydligen linålar. 
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TILLÄGG RÖRANDE DÄGGDJUR OCH FÅGLAR. 

Beträffande vargens tidigare uppträdande inom Lövånger kan 

ett och annat vara att tillägga. 

Under tiden 1827—1837 tjänstgjorde hos kyrkoherden Mag-

n u s Unseu s som adjunkt eller (de båda sista åren) som 

vice pastor hans son J o h a n M a g n u s . En vinterafton ett 

av dessa år var denne på slädfärd genom Broänge med sin hund 

T r u 1 s som sällskap, då i "Liljedalsbacken" vid byns sydligaste 

gård en varg uppenbarade sig. Hunden kröp in mellan 

hästens ben, men greps av vargen, som slängde upp honom på 

ryggen och försvann med sitt byte. Hemkommen hade hundens 

husbonde för fadern beklagat sin förlust, varvid denne svarat: 

"Kära J a n M a g n u s , sörj inte så mycke! Jag är säker, att 

ingen av församlingsborna sörjer T r u 1 s". Denne hade näm-

ligen varit folkilsken. 

Vargen var möjligen identisk med den förut omtalade "halt-

vargen". Den var det i alla händelser, som vid platsen för nu-

varande Korsvägen anföll gästgivaren L i n d a h l s Sankt-

bernhardshund, varvid emellertid denne med framgång upptog 

kampen. Även länsman N o r i n g s lapphund P u f f klarade 

livhanken vid ett nattlångt slagsmål med samma varg men blev 

efteråt "sängliggande". 

Då A n t o n E r i k s s o n i Hökmark, f. 1829, som pojke en 

vinterdag var sin fader följaktig till Kyrkstaden, iakttogo de ett 

vargspår, som följde landsvägen från Hökmark till Mångbyn. 

Senare blev vargen sedd i Nolbyn. 

Berättaren av dessa händelser, A n t o n E r i k s s o n s son, 

framlidne hemmansägaren K a r l E. i Hökmark, f. 1870, kände 

ock genom hörsägner till den varggrop, som en gång funnits 

där. Denna var, närmare bestämt, belägen i "Vargstubacken", 

en sandbacke på A n d e i s O l o f s s o n L ö f s t e d t s mark 

nära den plats, dit senare mejeriet förlades. Berättarens mor 

hade, då barnen stojade för mycket, brukat tillrättavisa dem med 
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orden: "Ji leva om, se he låt som i vargstun". En motsatt för-

växling kom en gång G u s t a f L ö f s hustru att råka ut för. 

Hon hörde vargen yla ute på gödselkasen men trodde, att det 

var barnen, som förde oljud. 

När vargstun ( = vargstugan) sist kom till användning, är 

obekant. 

Lasarettsvaktmästaren P. P e r s s o n har berättat, att han 

våren 1908 tillsammans med en kamrat på skidor följt ett varg-

spår, som gick från Hötjärn mellan St. och L. Kråkvattnet och 

vidare söder om Selsbyn till Avan. Där hade vargen vänt av 

mot norr, följande havsstranden. 

Den 16 5 1939 visste en stockholmstidning förmäla, att en 

sensationell björnjakt nyligen hade ägt rum på havsisen vid 

Bjuröklubb. Ett finländskt själjaktlag hade där påträffat och 

nedlagt en stor björn, en händelse, som vore att betrakta som 

fullkomligt enastående. Björnen blev visserligen mycket snart 

reducerad till en järv, men även dennes förekomst ute på havs-

isen är ju märklig. Den lär ha varit en mycket vacker hane, som 

i Vasa blivit preparerad och överlämnad till Naturhistoriska 

museet. 

I Svarttjärn fann man enl. E r i k W a l l s s o n 1873 eller 

1874 vid upptagande av salpeterröta invid östra stranden av 

Norrtjärn ej långt från Holmsvattsbäckens utflöde ur sjön ett väl 

bibehållet bäverbo, timrat av ännu friskt;, intill 3 tum grovt al-

virke. Detta bo har på ort och ställe antagits vara det senast 

bebodda i trakten, men väl så goda skäl torde kanske tala för 

den meningen, att det var vid Holmsvattnet, som den sista bä-

vern hade sitt hemvist. Med säkerhet är dock härom intet känt. 

En strandskata sköts i november 1936 av F r i t z H o l m -

g r e n vid St. Gladaviken. 

Följande iakttagelser under 1940 ha rapporterats av P.. 

L u n d g r e n . Den 2/5 iakttog han fyra vittrutar över Avafjär-

den och 20/6 en på Klubbhällan sittande havsörn. Vid höst-

flyttningen såg han svartsnäppor i mängd jämte gluttsnäppor. 
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Ett par tofsvipor häckade enligt d. s. i Avan och på Tomtkall-

holmen ett par fisktärnor; ett annat par fann jag vid N. Bro-

träsket. 

Smålom häckade i Hötjärnen, där jag 11/7 såg en gammal 

fågel med två ungar på ryggen. 

Till skogsfågelns sällsynthet f. 11. bör rävens talrikhet nämnas 

som en viktig bidragande orsak. 

Till sist en rättelse: Den i uppsatsen om fåglarna avbildade 

pilgrimsfalken var fångad vid Tulterberget, icke Holmboberget, 

som det kommit att stå under bilden. 
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I1 oren i n o smed dela n d e n 

STYRELSEMEDLEMMAR. 

Ordförande: Disponent Axel Enström, Holmsund. 
v. Ordförande: Landstingskamrer Gust. Wigren, Umeå. 
Sekreterare: Länsantikvarie Lars Wickström, Umeå. 

1938—1941. 

Fru Tyra Conradson, Nordmaling. 
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå. 
Hemmansägare Evert Larsson, Flössjö. 
Fru Clara Nilsson, Umeå. 
Rektor Helge Granfelt, Umeå. 
Fru Ruth Broström, Lycksele. 
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå. 
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå. 
Doktor Sten Strömbom, Dorotea. 

1939-1942. 

Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå. 
Lektor A. Arner, Umeå. 
Konsul A. Unander-Scharin, Umeå. 
f. Läroverksadjunkt 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. 
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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 Otto Holm, Umeå. 

1941—1944. 

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. 
Landskamrer D. Wilén, Umeå. 
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå. 

Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå. 

Redaktör E. Dufvenberg, Umeå. 
Redaktör K. Gafvelin, Umeå. 

Arbetsutskottet. 

Ordförande: Disponent Axel Enström, Flolmsund. 
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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S u p p l e a n t e r : 

Apotekare Hugo Linder, Umeå. 
Fru Clara Nilsson, Umeå. 
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå. 

S e k r e t e r a r e : 

Länsantikvarie L. Wickström, Umeå. 

K a s s a f ö r v a l t a r e : 

Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå. 

R e v i s o r e r : 

Bankdirektör Victor Broman, Umeå. 
Bankkamrer Daniel Schwartz, Umeå. 
Skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg, suppleant. 
Kamrer E. Äström, Umeå, suppleant. 



STYRELSEBERÄTTELSE 

för år 1939. 

I mitten av april meddelades föreningen i en skrivelse från 
Stadsfullmäktige i Umeå, att staden måste taga föreningens loka-
ler i kv. Vikingen i besittning senast den 1 juni 1939 samt att 
föreningens samlingar kunde beredas plats i rådhusets källare 
och i stadens uthus i Trångsund. Till bestämd datum var också 
museets hela föremålsbestånd tillika med bibliotek och arkiv flyt-
tat och omgrupperat. Den andra flyttningen på tre år. 

Den 1 och 2 juli hade hembygdsföreningen anordnat den sed-
vanliga hembygdsfesten, som trots synnerligen ogynnsamma 
väderleksförhållanden gick av stapeln. 

Den 19 juli sammanträdde styrelsen för att närmare taga del 
av prisnämndens yttrande över tävlan i museinybygget och för 
att avgöra pristävlan. Styrelsen beslöt enhälligt att antaga det 
av prisnämnden förordade förslaget, "Museum och Konsthall", 
som till upphovsman hade arkitekten Bengt Romare, Stockholm. 
På grund av det allmänna tidsläget var styrelsen tvungen besluta 
den 21 december, att ytterligare arbeten på museibygget tills 
vidare finge anstå. 

På årsmötet den 2 september valdes med acklamation dispo-
nenten Axel Enström, Holmsund, till föreningens ordförande. 

Under året ha en del undersökningar gjorts ute i fältet. Sålun-
da har länsantikvarien kompletterat tidigare material rörande 
Strömbäcks och Olofsfors bruks historia. Flera skogslapparnas 
kult- och boplatser inom Fredrika, Åsele och Lycksele socknar 
ha preliminärt undersökts och kartlagts. 

Åtskilliga värdefulla gåvor ha överlämnats till museet och 
föreningen och bland de största kan här nämnas äldre Umeå stad 
tillhöriga brandsläckningsredskap, uniformspersedlar och grad-
beteckningar. Flottningsföreningen har skänkt ett par pampiga 
ankare, som tidigare varit i bruk på umeskepp. "Moster Gretas" 
skola, belägen intill Trångsund, har donerats till Gammlia av 
möbelhandlare R. Backman. Umeå, och en vacker malmmortel, 
daterad 1639, överlämnades i slutet av året som gåva till museet 
enligt testamente av framlidna fröken Signe Stenberg. 

Museet har fått mottaga sammanlagt 29 gåvor och 13 inköp ha 
gjorts. 
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Museets bibliotek har under året utökats med 94 volymer, där-
av 63 stycken genom bytesförbindelser. 

Skogsområdet till höger om stora uppfartsvägen på Gammlia 
har stämplats och avverkats. Reparation av Sävargårdens och 
Jämtebölegårdens tak har utförts och rundlogens träkonstruk-
tion har förstärkts. 

Sävargårdens restaurang har stått under ledning av lands-
tingskamreraren G. Wigren, ordf., stadsträdgårdsmästaren J. 
A. Strand och fru Clara Nilsson, vilka tillsammans bildat restau-
rangkommittén. I oktober månad avsade sig herr Wigren ord-
förandeskapet inom kommittén och utsågs i stället drätseldirek-
tören H. Bengtsson. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning och resultatet 
av 1939 års rörelse för såväl hembygdsföreningen som Sävar-
gårdens restaurang hänvisas till revisorernas berättelse. 

Umeå den 31 maj 1940. 

AXEL ENSTRÖM. 

Ordförande. 

L a r s W i c k s t r ö m . 

Sekreterare. 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1939, få här-
med avgiva följande berättelse: 

Styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava genomlästs. 
Arbetsutskottet har under året haft sju protokollförda samman-
träden. 

Kassabehållning, banktillgodohavanden och obligationer över-
ensstämma med räkenskaperna. 

Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryg-
gande belopp. 

Föreningen har under året haft följande: 

I n k o m s t e r . 

Anslag från länets landsting 3.000: — 
Anslag från Umeå stad 3.000: — 
Räntor 3.355:23 
Medlemsavgifter för år 1938 4.032: — 
Loheskattens konto 198: — 
Diverse 106:51 
Kapitalkonto 3.197:46 

Kronor 16.889: 20 

U t g i f t e r . 

Löner 5.323: 42 
Flyttningskostnaders konto 402: — 
Dansbanans konto 43: 64 
Försäkringar 382:57 
Avskrivningars konto (obligationer) 6.000: — 
Gammliafastighetens omkostnader 822: 77 
Gammlias planteringar 239: 03 
Resor 412: 61 
Årsboken 1938 2.042: 67 
Fågeldammens konto 337: 76 
Bokinköps- och fotograf :s konto 143: 37 
Diverse omkostnaders konto 739: 16 

Kronor 16.889: 20 
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Föreningens tillgångar och skulder per 31/12 1939 utgjorde: 

T i l l g å n g a r . 

Bankkonto 228.692:86 
Postgirokonto L&24: 74 
Årsboken 1939 265:60 
Obligationer 106.861. 47 
Inventarier in 
Museiförrådet _ 
Byggnader å Gammlia 45-1 JU: — 
Restaurangens konto i f i t 
Museibyggets konto 11.852: ¡0 

Kronor 408.667' 49 

Sku lde r . 

Reserverade medel 772: 46 
Museibyggnadsfonden 296.913:04 
Årsboken 1939 2.031: — 
Lönefondens konto 50.000: — 
Kapitalkonto 58.950:99 

Kronor 408.667: 49 

Restaurangens räkenskaper för år 1939 utvisa följande: 

I n k o m s t e r . 

Matvaror 2.681:15 
Kaffe 4.252:69 
Läskedrycker 1-340: 66 
Tobaksvaror 195: 75 
Konfektyrer 267: 78 
Dansen 3.169: 18 
Lokalhyror 1.154:95 
Hembygdsfesten 1939 408: 81 
Årets förlust 3-775: 5 4 

Kronor 17.246:51 
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U t g i f t e r . 

Avskrivningar 557: 09 
Värme och lyse 3.322: 91 
Löner 7.767: 40 
Annonser och reklam 723: 90 
Fastighetens omkostnader 398: 03 
Porto och telefon 395:45 
Musik 1.966:75 
Övriga omkostnader 2.114: 98 

Kronor 17.246:51 

Restaurangrörelsens tillgångar och skulder per 31/12. 

T i l l g å n g a r . 

Kassakonto 221:26 
Bankkonto 125:76 
Inventariers konto 6.000: — 
Matvaror 592: 17 
Koks och ved 525: 40 
Kapitalkonto 10.579: 07 

Kronor 18.043: 66 

S k u l d e r . 

Hembygdsföreningen 12.336: 12 
Varuskulder 5.707:54 

Kronor 18.043:66 

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen 
föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen om-
fattar. 

Umeå den 26 april 1940. 

Victor Broman. D. Schwartz. 

Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer. 

Vald. Petersson. 

Av Stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor. 

Rolf Broström. 

Av Länsstyrelsen utsedd revisor. 
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GÅVOR TILL LÄNSMUSEET UNDER ÅR 1940. 

Föremål: 

Kniv av järn med benskaft, 1600-talstyp. 
Gafflar av järn med benskaft, 4 st. två-

kloiga, 1600-talstyp. 
Klänning för äldre kvinna, 1890-talet. 

Tillverkad i Västerbotten. 
Lieställ av trä. Plats för 15 st. liar. 

Tillverkat i Västerbotten. 
Allmogemålningar på papper, 4 st., ut-
förda av Lars Larsson i Åbyn 1802. 

Tapetstockar, 7 st., skurna i trä på 
1890-talet i Umeå. 

Fotografi, föreställande tillverkaren av 
ovannämnda tapetstockar. 

Fartygsmodell i trä av fullriggad tre-
mastare, som tillhört Umeå handels-
flotta. 

Betsel med träbett. Kindstycken av horn. 

Resväska av randig väv. 1890-talet. 
Skåp av trä. Sen 1600-talskaraktär med 

ornering i nagelsnitt. Daterat 1717. 
Åra av trä. 3 m. lång. Troligen vi-

kingatid. Från Sörmjöle, Umeå s:n 
Brandspruta av trä. Trärör med läder-

led 
Dörrar, ett par. Med refflade speglar. 

Skidor av björk. Senare hälften av 
1890-talet. 

Tapet. Schablon- och handmålad. Ut-
förd av allmogemålare i Burträsk på 
1830-talet. 

Skåp av 1600-talskaraktär. 
Porträttavla över ordföranden och diri-

genter i Umeå musiksällskap från 
1862 till 1897. 

Karta över Umeå från 1890-talet. 
Inventariebok från Västerbotten år 1821. 

Akademiska betyg och promotionsbrev 
m. m. för provinsialläkaren Jonas 
Risberg stationerad i Ånäset på 1840-
talet. 

Namnrulla över Umeå stads brandstyr-
ka år 1882. 

Givare: 

Fru Ida Nyman, Nordmaling. 

'J >» J> 5' 

J> >J >> >> 

Fru Gurli Ögren, Åmsele. 

Fil. d:r E. Kempe, Stockholm. 

Fröken Maris Sandström, Umeå. 

>> ii » 

Kapten Georg Åström, Umeå. 

Bankdirektör D. Holmgren, 
Umeå. 

Konsul Joh. Forsman, Umeå. 
Folkskollärarinnan Sigrid Dahl-

man, Umeå. 
Hemmansäg. Axel Nordeli, Sör-

mjöle. 
Hemmansäg. Jonas Emanuelsson, 

Stöckeby. 
Hemmansäg. Jonas Emanuelsson, 

Stöckeby. 
Fotograf B. W. Bourwall, Umeå. 

Lantmätare Anders Lineli, Umeå. 

Fru Selma Bergström, Umeå. 
Umeå musiksällskap, Umeå. 

Köpman Edvin Sjöstedt, Umeå. 
Intendent Torsten Althin, Stock-

holm. 
Kapten Georg Åström, Umeå. 

Lektor Seth Larsson, Umeå. 
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Föremål: Givare: 

En del papper rörande salpetertillverk-
ningen inom länet på 1800-talet. 

Sedel utgiven av Västerbottens läns 
Sparbank i Umeå. 

Spjutspets av järn, Vilhelmina s:n. 

Pilspets av röd skiffer, Åsele s:n. 

Ett större antal skrapor och mindre 
redskap av flinta, skiffer och kvart-
sit, Älvsjöbrännan, Åsele s:n. 

Ett antal skrapor av kvarts, Stamsjön, 
Åsele s:n. 

Herr H:son Huldt, Malmö. 

Landstingskamrer G. Wigren, 
Umeå. 

Hemmansäg. Erik Nilsson, Ny-
luspen, Vojmån. 

Hemmansäg. Alrik Genbäck, 
Åsele. 

Stenarbetare G. A. Falk, Åsele. 

Inköpta föremål: 

Kaffekanna av silver, tillverkad av umesmeden Lars Söderström år 1S23. 
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HEMBYGDSFÖRENINGENS SOCKENOMBUD OCH 

ORTSMEDDELARE 

Alltsedan år 1936 ha sockenombuden varit i verksamhet och 
stått till tjänst med snabba upplysningar i de ting, som falla in-
om hembygdsrörelsens ram. Det är åtskilliga värdefulla föremål, 
som genom deras oegennyttiga arbete, kommit till länsmuseet i 
Umeå och det är många goda uppteckningar, som genom dem 
influtit till museets arkiv. 

För att ytterligare kunna få uppgifter inom olika grenar av 
folklivsforskningen har museet under år 1940 genom sockenom-
buden fått uppgift på personer, som skulle kunna vara intresse-
rade av att meddela vad de sitta inne med i fråga om gamla 
seder och bruk i Västerbotten. 

Redan nu har museet en stab på inte mindre än sextio perso-
ner, som förklarat sig villiga att vara hembygdsföreningens 
ortsmeddelare. Hembygdsföreningen ber att få frambära sitt 
uppriktiga tack till alla och envar av ombuden och meddelarna, 
som lämnat bidrag till museet i en eller annan form. 

Här följer nu en förteckning på såväl ombud som meddelare. 

Sockenombud 

Bjurholm socken: 
Adner, J. V., Bjurholm. 
Lindkvist, Anna, Ström, Näsvall. 
Jonsson, Ferdinand, Bjurholm. 

Bureå socken: 

Nyström, Carl H., Bureå. 

Burträsk socken: 

Wiklund, Tore, Burträsk. 
Rönnberg-, Dagmar, Ljusvattnet, 

Burträsk. 

Bygdeå socken: 

Lundquist, Gösta B., Bygdeå. 
Pettersson, F. W., Dalkarlså, Djäk-

neboda. 

Byske socken: 

Davidsson, F. H., Östanbäck, Ostvik. 

Degerfors socken: 

Nilsson, Nanny, Granö. 
Malmros, Gustaf, Vindeln. 

Dorotea socken: 

Guldbrandzén, Alfred, Bergvattnet, 

Dorotea. 
Möllerberg, Th., Risbäck, Arksjö. 

Fredrika socken: 

Ericsson, Oscar W., Viska, Fredrika. 

Holmsund socken: 

Kriström, Oskar, Holmsund. 

Hörnefors socken: 

Kylberg, Erik G., Norrbyskär. 

Renström, C. V., Hörneå. 

Jörn socken: 

Sparrman, Hilda, Pärlström, Jörn. 
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Lycksele socken: 
Källberg, Wera, Arvträsk, Arvån. 
Lundqvist, Gösta W., Lycksele. 
Strandberg, Bert, Lycksele. 

Lövånger socken: 

Sundqvist, Signar, Hökmark, Hök-
marksby. 

Malå socken: 

Dahlström, K., Malåträsk. 

Nordmaling socken: 

Forsstedt, Herman, Nordmaling. 

Råde, Adolf, Nordmaling. 

Norsjö socken: 

Bäckman, Anna, Bastuträsk. 

Holm, Karl Olof, Bastutjärn, Norsjö. 

Nysätra socken: 

Carlsson, Olof, Ånäset. 

Skellefteå socken: 

Westerlund, Ernst, Skellefteå. 

Sorsele socken: 

Carlsson, Torsten, Sorsele. 

Liljebo, Signar, Ammarnäs. 

Stensele socken: 

Park, Gustav, Stensele. 

Sävar socken: 
Glas, Lars, Sävar. 
Grubbström, Gustaf, Sävar. 
Wikander, Hanna, Robertsgården, 

Holmön. 

Tärna socken: 

Nasselius, Knut, Tärnaby. 

Nilsson, Valentin, Tärnaby. 

Umeå socken: 

Larsson, Evert, Hössjöäng. 
Lundh, Th., Backen, Västerhiske. 
Sandström, Ragnhild, Överboda, 

Brännland. 
Svanberg, Hilda, Mickelsträsk. 
Nordström, John E., Norrby, Ta-

velsjö. 

Vilhelmina socken: 

Eriksson, Nils, Skansholm. 

Ohlsson, Edla, Vilhelmina. 

Vännäs socken: 

Sjödin, Selma, Vännäsby. 

Åström, Vännäsby. 

Åsele socken: 

Björnegård, J. M., Åsele. 

Nässén, Herman, Åsele. 

Ådell, Ruben, Åsele. 

Bygdeå, Nysätra och Sävar sock-
nar: 

Linell, Anders, Umeå. 

Dorotea, Fredrika o. Vilhelmina 
socknar: 

Tinnberg, Knut, Uddevalla. 

Ortsmeddelare. 

Andersson, John, Bastuträsk. 
Andersson, Knut, Gunnarn. 
Burlin, Knut, Mjödvattnet, Valls-

träsket. 
Burström, C. L., Bureå. 
Bygden, Axel, Jonstorp, Knaften. 
Dahlberg, Moses, Bastutjärn, 

Norsjö. 

Englund, Aug., Norrbystrand. 
Fjällgren, Em., Meselefors. 

Forsman, K. J. L., Pauträsk. 
Fällman, Hugo, Lycksele. 
Granberg, Edvard, Granölund, 

Granö. 
Grenborg, Fanny, Bj urberg, Hörneå. 
Gustafsson, Axel, Vapstberg, Sor-

sele. 
Hansson, Viktor, Ånäset. 
Hedström, Axel, Blåfors, Ålundsby. 
Hellgren, K. E., Fårträsk, Malåträsk. 
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Hestner, Anders, Slussfors. 
Holmberg, Valdemar, Norrbäck, 

Vinliden. 
Häggström, Abel, Hörneå. 
Idelius, Berit, Bjurholm. 
Isaksson, Hugo, Gumboda. 
Johansson, Ernst, Hemavan. 
Johansson, Jonas, Ström, Joeström. 
Johansson, J. Ad., Balsjöåsen. 
Jonsson, Adolf, Sörmjöle. 
Lindberg, Oskar, Åbyn, Burträsk. 
Lundberg, Yngve, Bjurträsket. 
Lundmark, K. H., Malåträsk. 
Löfstedt, Magnus, Bäck, Granliden. 
Markström, Karl, Drängsmarkby. 
Mörtsell, F. O., Mörttjärn, Malå-

träsk. 
Nilsson, Gustaf, Fällfors. 
Nilsson, Olov, Granö. 
Nilsson, Teodor, Täfteå. 
Nord, C. J., Bäcksvadet, Hörneå. 
Norström, Viktoria, Bygdsiljum. 
Nordström, August, Håknäs. 
Nygren, Bertil, Norrby, Norsjö. 
Nyström, Josef, Ljusvattnet. 

Oskarsson, Evert, Flurkmark, Umeå. 
Oskarsson, Gunnar, Rcdåsel. 
Oskarsson, Harald, Tavelsjö. 
Palmgren, Harry, Yttervik, Skel-

lefteå. 
Persson, Oskar Emanuel, Gunnarn. 
Pettersson, Lisbet, Flarken. 
Rehn, August, Hissjö. 
Rehnlund, Uno, Gargnäs. 
Renström, Erust, Malåträsk. 
Ringström, Engla, Umeå. 
Sandberg, Fritz, Sandsjö, Lomsele-

näs. 
Sandström, Mauritz, Botsmark. 
Sehlstedt, Teresia, Kolabodaby. 
Strandberg, Albert, Grannäs, Mjö-

sjöby. 
Sundström, K. J., Bullmark. 
Tafvelin, Karolina, Lillarmsjö. 

Bjurholm. 
Wiklund, Beda, Bureå. 
Winter-Jacobson, Hildur, Vilhelmina. 
Ånger, Gunnar, Ängersjö, Hörneå. 
Öhman, Viktor, Adak. 
Csterlund, Fridolf, Ostvik.-
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Bygdegill en oc •h bygdegard ar inom 

Bureå Hembygdspark. 

Beträffande parken finnes intet nytt att meddela. 
Styrelsen utgöres av: 

överläraren Carl H. Nyström, ordförande, 
handelsföreståndaren Jonas Byström, 
lärarinnan Magda Hedlund och 
arbetaren Johan Lindberg, samtliga i Bureå. 

Föreningens verksamhet under innevarande år har ej varit så 
omfattande. Förklaringen ligger till stor del däri, att icke min-
dre än tre av styrelsemedlemmarna hava varit utkallade till be-
redskapstjänst under större delen av sommaren. Dessutom är 
ännu inte dispositionsrätten klar till de rum på Dalkarlså lant-
hushållsskola, som föreningen fått löfte om. Skolans styrelse 
kommer emellertid, så snart tiden och förhållandena det medgiva, 
att på alla sätt understödja föreningen i denna sak. 

En del förarbeten med avseende på det redan befintliga före-
målsbeståndets ordnande ha redan gjorts i samarbete med läns-
.antikvarien. 

Styrelsen utgöres av följande personer: 
Johan Bäckström, 
Gösta B. Lundquist, 
•Sigfrid Frisk, 
Edvin Lundström, 
Karl Melsbäck, 
Gerda Jonsson, 
Olga Stenman. 

Bygdeå hembygdsförening. 
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Degerfors sockens Bygdegårdsförening. 

Föreningens verksamhet har under år 1940 huvudsakligen in-
riktats på att konsolidera den ekonomiska ställningen. Vid års-
mötet den 30 juni beslöts, att den traditionella hembygdsfesten 
skulle i görligaste mån ordnas på vanligt sätt till "midsommar-
bönhelgen", den 13—14 juli. 

Festen gynnades av strålande väder, och deltagande och köp-
lust framgår av siffrorna 4.529:44 (brutto) och 2.475:93 (be-
hållning). 

Styrelsen utgöres till nästa årsmöte av följande ordinarie leda-
möter: 

fil. kand. Carl Segerståhl, Vindeln, ordförande, 
fil. kand. Gustaf Malmros, Vindeln, sekreterare, 
fröken Henny Johansson, Vindeln, kassör, 
fru Anna Lundström, Vindeln, 
kontoristen Otto Johnsson, Vindeln, 
fru Nanny Nilsson, Granö, 
hemmansägaren N. A. Blomqvist, Tvärålund, 
hemmansägaren C. A. Lundberg, Bjurselefors, 
hemmansägaren A. R. Mattsson, Rödåsel, 
kassören Franz Olsson, Lycksele. 

Styrelsesuppleanter äro: 
hemmansägaren J. Lindgren, Risliden, 
fru Svea Olofsson, Tegsnäset, 
hemmansägaren K. Lindberg, Ekträsk, 
fru Teresia Svensson, Vindeln, 
hemmansägaren A. Stenberg, Ekorrträsk, 
verkmästaren Sture Thuresson, Vindeln, 
fjärdingsman O. A. Karlsson, 
byggmästaren A. Nyström, Bjurforsfallet, 
handlanden FL Carlsson, Åmsele, 
hemmansägaren A. Malm. 

Dorotea Fornminnes- och Henibygdsgille. 

Under sommaren har Fornminnes- och Hembygdsgillet för 
forngårdens räkning kostnadsfritt från hemmansägaren Jonas 
Henriksson i Mårdsjö erhållit en timmerstuga från 1700-talet, 
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vilken stuga med det första kommer att uppföras på av bygg-
nadsnämnden utstakat område. 

Föremålsbeståndet har utökats med flera gåvor, av vilka föl-
jande särskilt böra omnämnas: 

en åksläde av skogsinspektor Ture Sundberg, Dorotea, 
ett flintlås av d:r Sten Strömbom, Dorotea, 
ett flintlås av hemmansägaren Jonas Persson, Häggås, 
en hyvelbänk från 1700-talet av hemmansägaren Anselm Elias-

son, Ormsjö, 

fastighetshandlingar från 1700-talet av f. hemmansägaren Erik 
Mikaelsson-Grundström, Storberget, 

en "björndödare", gjord av kyrkobyggmästare Jonas Mattsson 
i Lajksjö på 1700-talet. Bössan är skänkt av födorådstagaren 
G. V. Ångman och hans hustru i Avaträsk. 
I sommar har en 3,5 m. bred väg från allmänna landsvägen 

till Forngården lagts av i municipalsamhället internerade nor-
ska soldater. Även andra arbeten ha efter råd och lägenhet 
utförts på tomtområdet för Dorotea forngård. 

Styrelsen består 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 Fiöök, 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. 

Fredrika sockens hembygdssällskap. 

Hembygdssällskapet bildades hösten 1938 vid ett sammanträde 
mellan skolstyrelsen och lärarkåren. Sällskapet har som sin 
förnämsta uppgift satt att söka genom forskningar och uppteck-
ningar få en socknens kulturhistoria så disponerad att den 
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skulle kunna bliva en handledning för skolungdomen i hem-
bygdsstudierna. 

Sällskapet räknar ett 50-tal medlemmar och dess ordförande 
är kyrkoherde Oscar W. Ericsson. 

Lövångers Hembygdsförening. 

Arbetsutskottet bestående av herrar J. Hedqvist, O. Brandt, S. 
Sundqvist, Carl Sandberg och K. B. Larsson, har under året 
varit samlat till 3 sammanträden. Dessutom har styrelsen i sin 
helhet haft en överläggning varvid riktlinjer för föreningens ar-
bete diskuterades. 

1 anslutning till den plan för konservering av kyrkostadsom-
rådet, som upprättats av Riksantikvarieämbetet, har föreningen 
hos kyrkstugeägarna hemställt om överlåtelse till denna av de 
kyrkstugor, vilka avsetts att bibehållas. I cirka 110 fall har svar 
ingått från ägarna och av dessa ha 90 % med vissa förbehåll 
överlåtit sina stugor på föreningen. 

I första hand kommer nu dessa stugor att bliva föremål för 
konserveringsåtgärder. 

1 anslutning till årsmötet anordnades en offentlig hembygds-
fest i Lövångers kyrkostad. Därvid höll föreningens ordföran-
de, kyrkoherde J. Hedqvist, föredrag över ämnet "Kyrkan och 
hembygdsrörelsen" och talade red.-sekr. Ernst Westeriund, Skel-
lefteå, om "Hembygdens arv". Vidare förekom recitation av 
stud. T. Nyström samt allsång. 

Styrelsens sammansättning för år 1940 har varit: 
kyrkoherden J. Hedqvist, ordförande, 
landstingsmannen O. Brandt, vice ordförande, 
folkskolläraren S. Sundqvist, kassör, 
handelsföreståndaren Carl A. Sandberg, sekreterare, 
hemmansägaren K. B. Larsson, Bjurön, 
hemmansägaren Gideon Johansson, Bissjön, 
hemmansägaren Andreas Bodén och 
nämndemannen O. Brännström, Mårtensboda. 

Suppleanter: 
nämndemannen H. N. Broman, Mångbyån, 
kyrkovärden K. E. Vik, Broänge, 
hemmansägaren Per Lundgren, Avan, och 
Enock Stenvall, Vallen. 
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Västerbottens läns lapska museiförening. 

Interimstyrelsen hade inbjudit till sammanträde i Lycksele den 
13 januari i år. Då det årligen återkommande sammanträdet 
med lappfogden och lapparna utlysts till denna dag, voro dessa 
ganska talrikt representerade. Inalles ett 60-tal personer hade 
mött upp. 

Av interimstyrelsen upprättat förslag till stadgar föredrogs 
och antogs med några smärre ändringar. 

Till styrelse valdes följande personer: landshövding Rosén, 
lappfogde Johansson, seminarielärarinnan Engla Ringström, 
nomadskoleinspektör Calleberg och Sivert Andersson. Supplean-
ter blevo Anders Georg Nilsson-Vinka, Yttervik, fru Anna Kle-
metsson, Borkan, fru Anna-Sara Sjulsson, Setsele, Nils Mikael 
Nilsson, Borgafjäll, och Anders Ferd. Gran, Ammarnäs. Till 
revisorer valdes folkskollärare Knut Naeselius, Tärnaby, och 
handlanden Axel Nilsson-Vinka, Norra Fjällnäs. 

Föreningens första årsmöte hölls på Hotell Lappfjället i Tärna 
lördagen den 13 juli. Vid detta tillfälle överlämnade fröken 
Engla Ringström som gåva till föreningen besittningsrätten på 
sin inom Tärna kyrkoplats befintliga tomt, Tallbacken, samt 
äganderätten till alla å tomten befintliga byggnader. Bland 
dem märkas gamle Nils Andersson-Vinkas stolpbod, den i sitt 
slag äldsta inom Tärna. Boningshuset är den nuvarande kyrk-
platsens första kyrkstuga, uppförd år 1904. 

Landshövding Roséns initiativ och fröken Ringströms donation 
äro var för sig mycket glädjande, och tillsammans säkerställa de 
ett behjärtansvärt projekt: ett lapskt hembygdsmuseum i lap-
parnas egen miljö. Platsen ligger centralt för länets lappbe-
folkning och kommunikationerna dit äro goda. Även topogra-
fiskt är platsen idealisk: en fjällsluttning med flera terrasser och 
typisk fjällbjörkskog. Här kan allt väsentligt i nomadernas 
boplatskultur planteras i verklig hemmiljö. Och därtill kan man 
på en särskild och mycket lämplig plats inom området skapa 
en hel äkta gammal lapsk kyrkplats. om man bara flyttar dit 
det gamla, som lada använda kapellet med tillhörande mindre 
präststuga samt ett par kyrkkåtor och kyrkbodar. Den i planen 
upptagna visteskolan får till sist med sin flaggstång och sina 
tre kåtor inrama museets och samhällets utsikts- och festplats. 
När nomadskolan i denna form nu snart hör historien till, 
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skulle en hitflyttad övergiven visteskola mycket väl försvara sin 
plats, belysande en epok i den lapska skolundervisningens ut-
veckling. 

Intendenten vid Nordiska museet Ernst Manker, vår kände 
lappexpert, har utarbetat planen för det blivande museet. 

Västerbottens Norra Fornminnesförening. 

Föremålsbeståndet har under året ökat i normal omfattning 
trots att skilda orsaker ha gjort att något egentligt insamlings-
arbete icke förekommit. Åtskilliga intressanta nyförvärv ha till-
förts samlingarna. 

De närmaste planerna äro intimt hopkopplade med de ekono-
miska möjligheter., som föreningen kan ha inför framtiden med 
påtaglig risk för minskade anslag och dylikt. Vad föreningen 
främst syftar till är att så snart som möjligt kunna få kompetent 
kraft att åtaga sig en grundlig uppordning av samlingarna, del-
vis en rätt omfattande men mycket behövlig omplacering i loka-
lerna, utgallring av dupletter för beredande av ökat utställ-
ningsutrymme för magasinerade föremål och nyförvärv, etc. 

Den nuvarande styrelsen består av: 
advokaten Sten Palmgren, ordförande, 
byggmästaren K. A. Dahlberg, v. ordförande, 
red.-sekreteraren Ernst Westerlund, sekreterare. 

Övriga ledamöter äro: ingenjören Hj. Armfelt, uppbördsman 
G. Lindeqvist, f. överläraren O. Burström, apotekaren S. Petters-
son, herr Carl-Ola Andersson och f. riksdagsmannen Ludw. 
Brännström, samtliga i Skellefteå. 

Förteckning 

över flintfynd gjorda i Kusmarks by, Kågedalens församling, Väster-

bottens län, under plöjningsarbete våren och sommaren 1940 av hemmans-

ägaren Johannes Sandberg och hans son Torfrid Sandberg å Johannes 

Sandbergs skifte intill Bomansbäcken i översta delen av byn. Hemmans-

nummer 1. 

"Vi fann dem nära älvskanten (på älvsbacken) i flera omgångar. Vid 

plöjning hade tydligen plogen kastat upp dem. På ett annat ställe fann 

jag en gång förr litet "spink" flintskärvor. Platsen ligger mittför Skac- • 

kerforsen". (Ur upphittarens berättelse). 
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"Yxa med hålegg, ljusgrå flinta, största längd 185 mm., bredd över eggen 

48 mm. 

Yxa med hålegg, mörkgrå flinta, ljusfläckig, längd 191 mm., bredd över 

eggen 47 mm. 

Yxa med hålegg, ljusgrå flinta, längd 152 mm., bredd över eggen 50 mm. 

Yxa med hålegg, ljusgrå flinta, längd 141 mm., bredd över eggen 40 mm. 

Yxa med hålegg, ljusgrå flinta, längd 156 mm., bredd över eggen 44 mm 

Ämne till yxa, mörkgrå flinta, utan egg, längd 130 mm., bredd över eggen 

51 mm. 

Yxa med hålegg, ljusgrå flinta, längd 170 mm., bredd över eggen 52 mm. 

Yxa, ljusgrå flinta, delvis slipad, längd 132 mm., bredd över eggen 46 mm. 

Skrapa av flinta, mörkgrå, msd ljusa fläckar, längd 114 mm., största bredd 

70 mm. 

Yxa med hålegg, ljusgrå flinta, längd 173 mm., bredd över eggen 45 mm. 

Samtliga föremål ha plockats upp inom ett mycket begränsat område. 

Upphittaren berättar vidare: "Jag har skänkt bort två, en till vardera av 

mina systrar, den ena i Kågeträsk och den andra i Skellefteå stad". 

12 föremål äro alltså upphittade. Flinta har icke tidigare påträffats in-

om ådalen. Ganska rika fyndplatser (med föremål av andra stenarter) äro 

kända i närheten av detta fynd. 
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C TI 11 em utom länet 

Västerbottens Gille, Stockholm. 

Vid årssammanträdet, som hölls i februari valdes generalma-
joren Gustaf Lindström till gillets ordförande efter fil. d:r Alvar 
Högbom, vilken avled i augusti 1939. 

Gillets damer ha under året arbetat på en klädinsamling för 
behövande barn i Västerbotten. Hittills ha omkring tretusen 
plagg av olika slag insamlats. Initiativtagare till detta arbete 
är fru Carin Kriström. 

I september var gillesmedlemmarna samlade till en allmän 
sammankomst med surströmmingssupé. 

Styrelsen består av följande personer: 
Lindström, Gustaf, generalmajor, ordförande, 
Eriksson, Jonas, direktör, vice ordförande, 
Öberg, Carl, förste aktuarie, sekreterare, 
Burman, Bror, urfabrikör, kassaförvaltare, 
Lundström, Birger, tjänsteman, klubbmästare, 
Barrner, Mauritz, kamrerare, och Eneroth, Linnea, professorska. 

Suppleanter: 

Björkman, Bo, aukt. revisor, och Kriström, Carin, fru. 
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Västerbottens läns Hemslöjdsförening. 

Någon har sagt "nöden är slöjdens moder" och det är så sant, 
som det är sagt. När slantarna i börsen tryta och det blir 
svårt att skaffa sig inkomster, där man förut funnit sådana, då 
växer något inom oss, det nämligen att försöka reda oss själva. 
Då sår man sitt lin, då spinner man sitt garn, då sättes väv-
stolen in och man väver sitt tyg. Ullen blir en eftersökt vara 
för varma, starka sockar och vantar, strumpor och mycket an-
nat. Men det är inte bara kvinnorna, som vill göra sig obe-
roende. Även männen ge inte ut slantar på sådant, som man 
kan förfärdiga själv. Så har det varit förr och den tendensen 
spåra vi även nu. Intresset för den hemslöjdade varan ökas 
också år från år. Den stora allmänheten har lärt sig förstå och 
sätta värde på materialet, och det är också detta som hemslöjden 
som förening framförallt håller mycket styvt på. Dukar av 
hemspunnet lin, dräkt- och kostymtyger, filtar av Västerbottens 
ull äro rariteter, som hemslöjden kan erbjuda den stora allmän-
heten. 

Föreningens arbete utåt har i år varit mindre än tidigare år 
beroende på minskade anslag, men föreningen har trots detta haft 
inte mindre än fem stycken linkurser, vilka överstiga fjolårets an-
tal med två. Kurserna ha varit övertecknade så flera anmälda ha 
måst stå över. Intresset för dessa dagar har varit det bästa 
tänkbara, inte bara hos deltagarna själva utan även hos det sto-
ra antalet besökare, som kommit tillstädes vid kursernas av-
slutande. En nyhet för föreningen äro de ullkurser, vilka anord-
nats i Jörn, Norsjö och Ånäset. Vidare har föreningen i sam-
band med Hushållningssällskapets fårdagar deltagit med en 
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liten utställning i Latikberg. Samtidigt hade sockenborna till-
fälle utställa egna alster, framförallt vävda och stickade saker. 
Av ett extra anslag för utställningar hölls en sådan i Lövånger. 
Utställarnas antal var på denna plats stort, och utställnings-
föremålen voro av god kvalité och hög klass. En vägg med 
vadmal, grå och färgad, ådrog sig allmänhetens uppmärksam-
het, ävenså en vägg enbart med halvylletyger, randiga och med 
vackra rutningar. På utställningen funnos även vackra drape-
rier med gamla mönster ("mormors schal"), lin och vackert ull-
garn. Förnämliga fälltäcken och mattor gjorde att helhetsin-
trycket blev gediget. En mängd priser utdelades och intresset 
för utställningen var mycket stort och besökare infunno sig från 
när och fjärran. 

Hemslöjden har under året besökts av studiegrupper från 
Strömsörs, Dalkarlså, Vindelns och Laxbäckens lanthushålls-
skolor. Bland större beställningar märkas gardiner, mattor, 
duktyger och handdukar till Dalkarlså och Laxbäckens lanthus-
hållsskolor och likaså till det nya barnhemmet i Kåge, linneda-
mast till Libraria i Stockholm och en del dukdamast till Amerika. 

Hemslöjden flyttade på hösten in i nya ljusa lokaler och det 
är föreningens förhoppning att i ännu större utsträckning än 

Schackpjäser i älghorn av Knut Gustavsson, Bjurträsket. 
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förut kunna få visa vad Västerbotten kan åstadkomma. Före-
ningen har planer på att i samband med tillfälliga utställningar 
demonstrera korgflätning, snideri i horn samt tenndragning och 
brodering med tenntråd. 

Styrelsen har följande sammansättning: 

landshövding G. Rosén, Umeå, ordförande, 
fröken Elsa Borg, Strömsör, 
fru Elsa Hansen, Umeå, 
fru Elin Hederström, Skellefteå, 
fru Dagmar Jeansson. Grubbe, Umeå, 
fru Anna Johansson, Umeå, 
lappfogde Hilding Johansson, Umeå, 
fru Magda Orring, Teg, Umeå, 
fröken Henny Schönfeldt, Umeå, 
fru Flildur Silén, Umeå, 
slöjdlärare Signar Strandberg, Böle, Umeå, 
fru Wivan Wilén, Umeå. 

Suppleanter: 

fru Elna Blomberg, Rönnskär, 
skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg, Umeå, 
fru Alice Johansson, Umeå, 
fru Birgit Unander-Scharin, Klemensnäs. 

H. A. 

Västerbottens läns Konstförening 

bildades vid sammanträde på länsresidenset i Umeå den 23 sep-
tember 1935. En interimstyrelse valdes, med uppgift att till den 
1 november, då nytt sammanträde skulle hållas, utarbeta förslag 
till stadgar. 

Mötet den 1 november 1935 antog stadgar och valde en sty-
relse på 17 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter. Föreningens 
ordförande blev landshövding G. Rosén. 

Enligt stadgarna är föreningens ändamål att inom Väster-
bottens län väcka och utbreda intresset för bildande konst. 

Det är förnämligast genom anordnande av konstutställningar 
och konstlotterier, som föreningen sökt främja detta syfte. 
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Ett hörn av "Vårsalongen 1936" i Folkets hus, Umeå. 

I förgrunden skulptören David Wretlings "Moder och barn". Lindträ. 1932. 

Den första utlottningen av konstverk ägde rum den 28 decem-
ber 1935. Sedermera har utlottning skett varje år i december. 
Sammanlagt ha t. o. m. år 1939 51 konstverk utlottats. Föreningen 
har anordnat 13 konstutställningar. Därav ha fem varit sam-
lingsutställningar av västerbottenskonstnärer. En utställning om-
fattade konst i privat ägo i Umeå. Följande konstnärer ha in-
bjudits att utställa separat: Flelmer Osslund, Christian Eriksson, 
Martin Åberg, Carl Kylberg, Erik Kylberg, Gideon Börje, Albin 
Amelin och Hugo Zuhr. 

Sammanlagda besökarantalet under åren 1935—1940 har varit 
omkring 9.300 personer. 
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Styrelsen under år 1940 har haft följande sammansättning: 

landshövding Gustav Rosén, Umeå, ordförande, 
överläkare Sven Ekvall, Umeå, v. ordförande, 
rektor Erik Måhlén, Umeå, sekreterare, 
kassör Olle Lundberg, Umeå, kassaförvaltare, 
direktör Helge Byström, Norrbystrand, 
fru Hildur Ekvall, Umeå, 
överläkare Gösta Eriksson, Umedalen, 
rådman August Forsberg, Umeå, 
kyrkoherde Gustaf Grubbström, Sävar, 
överjägmästare S. Hederström, Skellefteå, 
förvaltare G. Lindahl, Lycksele, 
köpman Ernst Lundkvist, Umeå, 
advokat Sten Palmgren, Skellefteå, 
överläkare Sven Wahlgren, Skellefteå, 
konstnär Helge Linden, Umeå, 
konstnär C. M. Lindqvist, Vännäs, 
konstnär Kjell Rosén, Umeå. 

Suppleanter: 

landssekreterare Elis Almgren, Örebro, 
seminarielärare Robert Nilsson, Umeå, 
löjtnant E. Stenberg, Skellefteå, 
häradshövding Johan Wandén, Umeå, 
bokhandlare Isaac Wetterfors, Umeå, 
konstnär B. Johansson-Bajo, Umeå, 
fabrikör Otto Wretling, Umeå. 

E. M. 

Västerbottens läns Turistförening. 

Turistföreningen utsåg på styrelsesammanträde den 20 maj i 
år till sekreterare och skattmästare länsantikvarien L. Wickström. 
Årsmöte hölls den 7 juni och vid styrelsesammanträde den 19 
i samma månad utsågs enhälligt ombudsmannen S. K. Viksten 
till ordförande. 

På ordförandens initiativ startades den 2 augusti en "hjortron-
kampanj", som beredde ett sextiotal personer tillfälle till bär-
plockning i de västerbottniska fjällen. Utfärden blev succésar-
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tad och skall även nästa år en liknande utfärd företagas. Vid 
ett samkväm efteråt på Sävargården, där alla färddeltagarna 
samlats, visades en av ordföranden tagen kortfilm, som på det 
livligaste uppskattades. 

Under hösten har sekreteraren inventerat hotell- och pen-
sionatbeståndet inom länet och har på så sätt värdefulla upplys-
ningar införskaffats angående rumtillgång och matpriser på oli-
ka platser. Vidare håller en särskild redaktionskommitté på att 
utarbeta en ny reklambroschyr för turistväsendet i länet. 

Styrelsen har följande sammansättning: 

ombudsman S. K. Viksten, ordförande, 
tandläkare Harald Sundén, vice ordförande, 
bokhandlare Isaac Wetterfors, 
seminarielärarinnan Engla Ringström, 
länsnotarie Axel Rönquist, 
redaktör Knut Gafvelin. 

Suppleanter: 

tandläkare Edvin Porad, 
länsnotarie Einar Nordlander, 
kamrer Göthe Johansson och 
arkitekt Denis Sundberg. 

L. IV. 
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Nya medlemmar i 1 lemWöd.sl or em n.Q en 
*> CJ O 

under år 1940 

Adlerstam, N., disp., Stockholm. 
Ahlqvist, Erik, jordbr., Ånäset. 
Andersson, A. J., herr, Hökmarksby. 
Andersson, Albin, elektriker, Umeå. 
Andersson, Artur Edvard, post-

stationsiörest., Uttersjöbäcken. 
Andersson, Elisabet, lär:a, Ånäset. 
Andersson, J. A., herr, Tväråbäck. 
Andersson, V. G.,- hemm.-äg., Löv-

ånger. 
Augustson, Folke, fyrvaktare, Utter-

sjöbäcken. 

Berggren, Tore, väging.-ass., Umeå. 
Berglund, Dagny, lär:a, Hemavan. 
Berglund, Inez, skolkökslär:a, Mång-

byån. 
Bergman, Torsten, kyrkoadj., Skel-

lefteå. 
Bergström, Anna, fru, Tärnaby. 
Billström. A., herr, Umeå. 
Björnwall, Gunnar, landskanslist, 

Umeå. 
Brohlin, Seth, insp., Umeå. 
Brolin, Conrad, apotekare, Lövånger. 
Broström, Rolf, e. länsbokh., Umeå. 
Brännström, Ossian, Vallsträsket. 
Dahlgren, Bruno, 1 :e exp.-v., Umeå. 

Dolk, Karl-Erik, distr.-vet., Ånäset. 

Egerstedt, Carl-Otto, e. o. länsbokh., 
Umeå. 

Eriksson, Emil, läg.-äg., Vallsträsket. 

Forsberg, John Erik, vågmästare, 
Lövånger. 

Fälhnan, H. A., målare, Lövånger. 
Genbäck, Alrik, herr, Östernoret. 

Grahn, Bror Alfred, hemm.-äg., Ut-
tersjöbäcken. 

Granberg, G. A., hemm.-äg., Flarken. 

Hallander, Ivar, ingenjör, Lövånger. 

Hansson, Eric, riksdagsm., Vännäs-
by-

Hedlund, Alma, folkskollär:a, Ånä-
set. 

Hedlund, Paul, herr, Medle. 
Hellmér, Harriet, fru, Umeå. 
Holmgren, Fritz V., hemm.-äg., Löv-

ånger. 
Holmgren, Hilda, lär:a, Robertsfors. 
Hällsten, Ludv., herr, Kristineberg. 

Höglund, A., fru, Stockholm. 

Hörnqvist, Tage, vaktm., Umeå. 

Jacobsson, Jacob Hilbert, köpman, 
Uttersjöbäcken. 

Johansson, Arne, herr, Umeå. 

Johansson, Axner, landskanslist, 
Umeå. 

Johansson, Bengt, vägmäst., Umeå. 
Johansson, Dagmar, lär:a, Uttersjö-

bäcken. 
Johansson, Frans, hemm.-äg., Ånä-

set. 
Johansson, Gustaf, borgm., Umeå. 
Johansson, Hilda, lär:a, Vallsträsket. 
Johansson, Ida, fru, Örträsk. 
Johansson, Johan, hemm.-äg., Bod-

bysund. 
Johansson, Levi, e. länsnot., Umeå. 
Johansson, Simon, folkskollär., Rö-

bäcksby. 
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Jonsson, Gustaf, kronojägare, Ör-
träsk. 

Jonsson, Hilmer, kyrkoadj., Spö-
land. 

Jonsson, J. H., folkskollär., Tvärå-
lund. 

Jonsson, Johannes, hemm.-äg., Ånä-
set. 

Jonsson, Konrad, hemm-.äg., Utter-
sjöbäcken. 

Jonsson, Signar, hemm.-äg., Kvarn-
bysund. 

Julin, Bertil, länsassessor, Umeå. 

Karlsson, Oscar, hemm.-ägare, 
Bygdsiljum. 

Larsson, Gunnar, folkskollär., Joe-
ström. 

Larsson, Lars Engelbert, hemm.-
äg., Lövånger. 

Lidström, Sig., kyrkoherde, Spöland. 
Lindblom, Gunnar, läg.-äg., Ånäset. 
Lind, Signar, landskontorist, Umeå. 
Lindh, J. E., folkskollär., Holmsund. 
Linde, Arvid, hemm.-äg., Bygdsil-

jum. 
Lindgren, John, hemm.-äg., Innan-

sjön. 
Lindgren, Seth, ombudsman, Kvarn-
bysund. 
Lindqvist, Birger, hemm.-äg., Bal-

sjöåsen. 
Lindström, Alma, folkskollär:a, Ve-

bomark. 
Lundberg, Frans Alrik, hemm.-äg.. 

Ånäset. 
Lundgren, Carl Oscar, stiftsadjunkt, 

Lövånger. 
Lundkvist, Tyko, herr, Mjösjöby. 
Lundmark, Emil, hemm.-äg., Lapp-

vattnet. 
Lundmark, William, postförest., 

Lappvattnet. 
Lundström, Johan, snickaremästare, 

Lappvattnet. 
Lundström, Gunnar, hemm.-äg., Ut-

tersjöbäcken. 
Löfgren, Ivar, boktryckare, Ånäset. 
Löfroth, John, landskanslist, Umeå. 

Markström, Karl, småbrukare, Sjö-
botten. 

Melsbäck, Karl S., folkskollärare, 
Åkullsjön. 

Modin, Axel, sysslom., Västerhiske 

Naeselius, Knut, folkskollärare, Tär-
naby. 

Nilsson, Henning, väging.-assistent, 
Umeå. 

Nilsson, Helmer, hemm.-äg., Ånäset. 
Nordkvist, Assar, herr, Mjösjöby. 
Nordlander, Einar, länsnot., Umeå. 
Nordstedt, Lisbeth, fru, Bygdeträsk. 
Olofsson, Bertil, landskanslist, 

Umeå. 
Olofsson, Elof Nikolaus, lägenhets-

ägare, Bygdsiljum. 

Olsson, David, komminister, Hörneå. 
Olsson, Hedda, folkskollärare, Flar-

ken. 

Pattersson, Gustaf Almar, Ånäset. 
Pettersson, Carl A., häradsskrivare,. 

Umeå. 
Pettersson, Elsa, kontorsbitr., Umeå. 
Pettersson, Emerentia, f. d. lär:a,, 

Ånäset. 
Pettersson, Isak Justinus, handl., 

Kolabodaby. 

Qvarnström, Bernhard, provinsial-
läkare, Lövånger. 

Renman, Gustav Arne, slöjdlärare, 
Mångbyån. 

Rosén, Carl J., komminister, Tärna-
by. 

Rutqvist, Åke, bilmontör. Lövånger. 
Rönnkvist, Harald, folkskollärare, 

Hökmarksby. 

Sandström, Beda, sömmerska, Ånä-
set. 

Schönfeldt, Frits Hugo, bagarmäst.,. 
Lövånger. 

Seeman, G., kassör, Brännland. 
Sjöstedt, Clas, köpman, Umeå. 
Stenberg, Stig, landskanslist, Umeå. 
Ström, Ernst, disponent, Gävle. 
Sundqvist, Helmer, byggmästare, 

Lövånger. 
Sundström, Hilding, folkskollärare. 

Lövånger. 
Svensson, Erik, kanslibiträde, Väs-

terhiske. 
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•Svensson, Nils Adrian, hemm.-äg., 
Uttersjöbäcken. 

Swedberg, S. O., landssekr., Umeå. 
Söderlund, Algot, hemm.-äg., Byg-

deträsk. 
Tegström, Bernhard, folkskollärare, 

Bygdeträsk. 
Wallin, Kurt, landskanslist, Umeå. 
"Vendén, Evert, herr, Ånäset. 
Westermark, Eskil, herr, Ånäset. 
Vidmark, O., bagare, Vallsträsket. 

Viklund, Konrad, hemm.-äg., Hjogg-
böle. 

Wikström, Johan Helmer, hemm.-äg., 
Västanträsk, 

Wännman, Erik, elektriker, Umeå. 
Ågren, Alvar, hemm.-äg., Lövånger. 
Åström, Hugo, järnhandl., Bygd-

siljum. 

Åström, Sixten, köpman, Lövånger. 
Chman, Anna, fröken, Lövånger. 
Öqvist, S., landskanslist, Umeå. 
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HANDEI OCH INDUSTRI 

L n b e t y d e 1 s e ( a l l k u l t u r e i l insats gö ra de i j r m o r o ch 

i ö r e t a g, v i l k a a n l i t a å r s I) o k e n s o m a n n o n s o r g a n 

ock d ä r m e d s t ö d j a H e m k y g d s f ö r e n i n g e n i dess a rbe te 

G Y N N A d ii r f ö r å r s k o k e n g a n n o n s c> r c r 
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m 'i jjlauetat 

E N S E M E S T E R R E S A I N O M L Ä N E T , vänd Er då till 

V ä s t e r b o t t e n s läns Turistförening 
som gärna står till Eder tjänst med upplysningar genom 

S. K . V I K S T E N , U meå, tel. 1 4 8 8 , eller 

L. W I C K S T R Ö M , Umeå, tel. 8 8 6 . 

M e d l e m s k a p i Turistföreningen kostar endast 2 kr. pr år. 
A n m ä l a n göres till sekreteraren L. Wickström, Länsmuseet, Umeå. 
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Med 22 kontor 
inom V ä s t e r b o t t e n s län 

är SVENSKA HANDELSBANKEN 

alla västerbottningars speciella bank. 

Sedan 80 år har Svenska Handels-

banken och dess direkta föregångare 

verkat i länet till nytta för jordbruk, 

handel och industri. 

Söker Ni r åd och u p p l y s n i n g a r 

i b a n k ä r e n d e n — för krediter 

eller penningplaceringar — rådgör 

med något av våra kontor. 

SVENSKA 
H A N D E L S B A N K E N 
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WaLlltoatd 

U N I T E 
UNITE, den svenska hårda 

kvalitetsboarden, utmärkes 

av en ljus, levande, fullkom-

ligt slät yta, som gör att 

den är billig och lätt att 

bearbeta — om man inte 

rent av vill låta den vara 

som den är. Därtill är 

UNITE mycket hård och 

stark, vilket är lika viktigt 

som att den är både vatten-

beständig och verktygsbe-

sparande. 

Den p o r ö s a och hög-

p o r ö s a UNITE-boarden 

är ett utmärkt och effektivt 

isoleringsmaterial. 

Tillverkare 

Aktiebolaget 

Scharins Söner 
U R S V I K E N 

( f ö t £ d e t t ku.5 

va. tm t ock 

h.emttevLi(jt 

m e d 

TREETEX 
och UNITE 

® 
Distriktsombud 

Bröderna Lindfors 
U M E Å 

Tel. Namnanrop 
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^aKTIDEDESOIi^tä-IIETr 

J T » B Ä C K L U H B 

Etablerad 1868 U M E Å Etablerad 1868 

Telegramadress: BÄCKLUND Tel. namnanrop: BÄCKLUNDS 

Välsorterad Järn- & Maskinaffär 

SKANDINAVISKA 
BANKEN 
AKTIEBOLAG 

UMEÅ 
SKELLEFTEÅ 
SKELLEFTEHAMN 

Allo slog ov bonkrörelse 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 
lämnar fackkunnigt biträde av 

Jordbrukskonsulenter, Länsträdgårdsmästare, Vandringsrättare, 
Husdjurskonsulent, Hemkonsulenter, Fiskeriinstruktörer, 

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.: Box 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, Fiäkerilån, 
Täckdikningslån, Stolån, Maskinlån, 

samt s k . p r e m i e 1 å n för anskaffande av galtar, skakbryggor, is-
bodar m. m. och för vissa grundförbättringar i samband med egna-
hemslån. 

Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesför-
bättringsbidrag och stenröjningsbidrag, bidrag för gödselvård och 
täckdikning samt för jordkörning å myrjord. 

Hushållningssällskapet anordnar premiering av: 
Mindre jordbruk, Tjurar, 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 jäm-
te dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällska-
pet och stöd dess verksamhet. 

Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän 
och direkt från Sekreterareexpeditionen, Rådhusespl. 11, Umeå. 

Hushållningssällskapets exp., övre vån., tel. 143 o. 925. 
Egnahemsnämndens exp., nedre vån., tel. 69 o. 901. 

176 



Västerbottens läns Sparbank 
U M E Å 

Rikstelefon: Direktören 751 

Kamreraren 125 

Expeditionen 62 

E x p e d i t i o n s t i d : kl. 10 fm.—2 em. 

O 

24 F I L I A L E R i landskommunerna. Insättningar 

mottagas mot högsta gällande 

inlåningsränta. 

O 

L Ä N 

utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad 

och på landet inom länet på för-

månliga villkor. 
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Västerbottens Nya Elektr. By ra 
( B O R G ) 

Telefon 1442, Umeå 

ALLT ELEKTRISKT 

• § • GUSTI WALTERS 

S J U K V Å R D S A F F Ä R 
Cityfastigheten - Tel. 1349 och 1350 

Filial i Hol msund - Tel. 27 

c—^ lacket allt ¿om Lät till en väLattcxal 

crr>juk våziiia^är jpa z-^ij ut et 

SPECERIER, KONSERVER, DELIKATESSER, 

FÄRSKA OCH KONSERVERADE FRUKTER. 

Ät Öhmans bröd! Drick Pyramidens kaffe! 

E M I L L U N D M A M . K 
Rt. 17 & 559 U M E Å Skolgatan 47 
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S u n d s v a Ils E n s k i l d a B a n k 
AKTIEBOLAG 

beviljar lån, diskonterar växlar 

öppnar kredit i checkräkning 
på förmånliga villkor 

Insättningar mottagas å 

DEPOSITIONSRÄKNING 

KAPITALRÄKNING SPARKASSERÄKNING 

£ys upp 
hemmets lugna vrå med en 

modern och trivsam 

G o l v l ampa I 
Just nu ha vi så många trev-

liga saker att välja på i den 

vägen — allt till synnerligen 

populära priser. 

E. S jös ted ts E l e k t r i s k a Byrå 
U M E Å Rikstelefoner: 854 och 1314 
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Kulturellt 
VÄLORIENTERAD - VIDSYNT - VEDERHÄFTIG 

Politiskt 
O R Ä D D - I N I T I A T I V R I K - V A K E N 

tyoutnciliitiikt 
M O D E R N - S N A B B - T I L L F Ö R L I T L I G 

kommer Ni att trivas med 

IfmefifaM 
Väiurbotttm Sas akuu daollfla tldalve. 

M o n t e r i n g s f ä r d i g materiel 

/«TRÄHUS 
jämte B y g g n a d s s n i c k e r i e r 
tillverkas av 

HOLMSUNDS A.-B., HOLMSUND, 
och säljes av 

A.-B. SVENSKA TRÄHUS, STOCKHOLM 
Representant 
i Umeå: c^ntjeiijct /^mit ¿J-.inJ.alil, d-itijLusct, tel. 645 
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Den elektriska motorn 
löser bränsleproblemet 

Bilden visar en kortsluten tre-

fasmotor med stjärn-

triangelkopplare, 

Möt den nuvarande bränslesi-

tuationen på mest rationella 

sätt och övergå till elektrisk 

drift. Tillgången på motor-

bränsle är oviss — "vita kol" 

finnas däremot inom landet. 

Asea-motorn är ett oöver-

träffat drivmedel för såväl in-

dustri som hantverk och lant-

bruk. Motorer av olika stor-

lekar och utföringsformer för 

alla förekommande ändamål 

föras ständigt i lager. 
ASEA 
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W & WÜH 
PARTI- & M INUTAFFÄR 

Telegramadress: V O N A H N Telefon: namnanrop V O N A H N 

Sandbergs Konditori, Umeå 
KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

• 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 

När det gäller 

i l JV1 

Kungsgatan 57. Telefon 188 

J. HANSONS EFTR. 
GULDSMEDSAFFÄR 
(Lindström) 

H e l m e r L a r s s o n s B i la f fär 
UMEÅ Telefon: Kontoret 1675 

Eostaden 24 

Skolgatan 60 

Auktoriserad Buick, Chevrolet och 
G. M. C.-försäljare. Komplett lager 
av äkta reservdelar. 
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M O D E R N A , P R A K T I S K A M Ö B L E R 
D E K O R A T I V M Å L N I N G 

" W K J E T I » T <Gr S 
KUNGSG. 29 KUNGL. HOVLEVERANTÖR TELEFON 351 

V ä s t e r b o t t e n s l ä n s Hemslöjdsförening 

U M E Å . S K E L L E F T E Å 

Mattor, möbeltyger och gardiner 
Åkla färger och bästa kvalité. 

B E M M M » Å § T K Ö M 

¡S]KO- L Ä D K t? A F F Ä K 

U M E Å 

Tel. Affären 493 * Tel. Privat 474 

G. Byströms Färghandel 
Kungsgatan 47, Umeå 

R E K O M M E N D E R A S 
Telefon 1000 * Bostaden ankn. 

* 

Sofie Stenmans Eftr. 
(OLIVIA OLSSON) 

Möss-, Hatt-, Mode- & Pälsvaruaffär 
Storgatan 44 U M E Å Rikstelefon 360 
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(Vi gynnar tder sjalva >ned<s 
att beställa M>Öbler, 
tillverkade i "Västerbotten 

Köp u t a n 
mellanhänder 

F r å n 

Ljf nua 

annon&ätctna! 

Betald 
annonsplats! 
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G Y N N A H E M B Y G D E N S A F F Ä R E R ! 
Undersök kvalité och pris hos 

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o 
KUNGSGATAN 48, UMEÅ - TELEFON 141 och 441 

innan Ni rekvirerar varor irån annat håll. 

STÖRSTA SORTERING! PRIMA VAROR! BILLIGA PRISER! 

CfuLd. blomman, 

Jfilt/etltlomman, 

S'7f2eclal(rlomman. 

förnäma kaffesorter 
av ädlaste kvalitet. 

Järn, Spik, Plåt, Bygg-

nadssmiden, Spislar, Drev, 

Papp, Fönsterglas, Cement, 

Slipstenar 

Tågvirke, Bindgarn, Bast-

band, Makulatur,Wellpapp, 

Påsar, Linolja, Färger, Fer-

nissor, Borstar, Penslar 

i p a r t i h o s 

Bröderna Lindfors, Umeå 
Telegramadress: L I N D F O R S A R N A . Telefon Namnanrop B R Ö D E R N A L I N D F O R S 

Skellefteåkontoret Telefon 10944 

Hjortsbergs Pappershandel 
UMEÅ 

Välsorterad Parti- & Minutaffär 

ALLT I BRANSCHEN TELEFON 241 
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ÅKERBLOMS 
STORG. 53 U M E Å TEL. 61 & 128 P A P P E R 

M U S I K A L I E R 

FOTOGRAFISKA 

ARTI KLAR 

Saedéns Herrekipering 
U M E Å 

T E L E F O N 1 4 9 

S K E L L E F T E Å P I T E Å 
T E L E F O N 7 0 9 T E L E F O N 503 

öms. 

I! 
Meddelar brandförsäkring 

av byggnader och lösören 

å länets landsbygd. 

Huvudkontor i UMEA. Telefon 528 

Hild ing Carlssons Mekaniska Verkstad 
Rikstelefon 15 U M E Å Skolgatan 89 

• 

"TiLLvatkning av 

täLilxuiiar ock mototdtaiilnat 
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P. A . Lundmarks Järnaffär 
Rt. 178 UMEÅ Rt. 178 

Byggnadst iden, mishällsarliklör, Lantbruksmaskiner, velocipeder 

•Otti fjöt vintetipotien 

konsum ba ren 
Kungsg . 67, 1 tr. 

l/atm mat i jaotilonet 

Mjötk, ka-fjfje, t ha ock Läikedtijclcet 

konsum 
u mea 

A B l , n O S C A R 

BUKMAN 
UR- & OPTISK AFFÄR 
UMEÅ - SKELLEFTEÅ 
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Vackra och s 

Hofjuvele 
Rt, 240 

H 
Alltid nyheter i lager av 
GULD - SILVER - TENN 

Vackra och s 

Hofjuvele 
Rt, 240 

il fulla Matsilveruppsättningar 

irare C. G. Hallberg 
U M E Å Rt. 240 

Betald 
annonsplats! 
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O L O F S F O R S BRUK 
Grundlagt 1762 NORDMALING 

Tillverka och försälja alla slags 

F l o f t n i n g s s m i d e n samt Keff ing 

Tillförlitligt fabrikat! 

Postadr.: Nordmaling. Rt.: Nordmaling 26 

Tel .-adr.: Olofsfors, Nordmaling 

Västerbo t tens Lan tmanna f ö r en i noo r s Förbund 
(LÄNSFÖRBUNDET, UMEÅ) 

är jordbrukarnas egen affär och anslutet till 
Svenska Lantmännens Riksförbund. 

Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Spöland, Vin-
deln och Ånäset. 

Nederlag i Bastuträsk, Burträsk, Bygdeå, Byske, 
Dorotea, Flarken, Klutmark, Kåge, Lögdeå, Nord-
maling, Röbäcksby, Skelleftehamn och Ålundsby 
m. fl. ställen inom Västerbotten. 
Försäljer: hushållsmjöler, spannmål, fodermedel, 
konstgödsel, utsäde, maskiner, kalk, cement, tegel-
rör m. m. 

Dessutom uppköpes och försäljes smågrisar. 

Jordbrukare! Gör Edra inköp genom vår organi-
sation och anslut Eder till närmaste lantmanna-
förening. Därigenom stöder och stärker Ni Edert 
eget företag. 

Post- och tele-

gramadress: 

Länsförbundet 

Telefon: 

Umeå 14,614,329 

Skellefteå . 1022'J 

Spöland . . . 25 

Vindeln . . . 15 

Ånäset . . . . 39 
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Utterströms Järnaffärer 
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 ALLT i branschen 

Försök oss, döm sedan! Priserna passa! 

a an é i s C / / Jn o Xc/ iLyrd 

'J\åclfiusespfanacl- n 10, ^Imeå 

INNEHAVARE: 

A D V O K A T E N B I R G E R R O O S 
LEDAMOT AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
OMBUDSMAN HOS A.-B. SV. HANDELSBANKEN 
OMBUD FÖR STOCKHOLMS M. FL. KÖPMANNA-

FÖRENINGAR. 

BITRÄDANDE JURIST: 

ADVOKATEN RUDOLF AHLGREN 

hJe{efoncr: (jQinjeväfjare) 117, 120, 122 och 770 

RÄTTEGÅNGAR, INKASSERINGAR, KREDITUPPLYSNINGAR 

Spec.: VATTEN- OCH SKIFTESMÅL 
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I/att KaUl-Kafåe 

\Zgig. ecetiet 

REKOMMENDERAS 

V a ruförmedlingen 
Telef on 563 Storgatan 44 

A.-B. H. Anderssons Värme- & Vattenledni 
KUNGSGATAN 89, UMEÅ 

Telegramadress: Värmebolag. Tel. Namnanrop: Anderssons Värme 

iiii«iiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiitiiiiifiiTaiiiaiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiatiiiiiEaiiiipiiiiiiiaiiiiiijiiiiajaaTiiiaiiiaiiaiiiiiii>iiiiiiitaiiiiiftiiiaiiviiifiajiiiiiiiait 

Central värmeledningar 

Vatten- och Avloppsledningar 

Badrums- och Sanitära 

installationer 

utföras 
• 

Rör, Rördelar och Armatur - Sanitetsporslin och -emaljgods 
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A.-B. C. G. Carlssons Skoaffär 
U M E Å 

Rikstelefon 97 och 1647. Kungsgatan 69 

STOR SORTERING FRÅN LANDETS LEDANDE FABRIKER 

Nederlag för Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag "TRE TORN r ' 

Ni har bekymmer 
för E d r a b ö c k e r , vari bladen börjat 

lossna. Sänd genast Edra böcker för bind-

ning till 

Zelierström & Almströms Boklunden, Kudqso. 58, limed. Riksl. 182 

E. Hermansons Möbelaffär 
Tel. 183 STORGATAN 36 Tel. 183 

• 
Rikhaltigt lager av 

M ö b l e r , M ö b e l t y g e r , G a r d i n e r och K o r k m a t t o r 

E. H . Ytt ergrens G u l d s m e d s a f f ä r 
Rikstelefon 324 

Förlovningsringar och Hederspresenter 

Moderna, stiliga och billiga! 

Till landsorten sändes omg. portofritt. Ringmått sändes på begäran 
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D e n b ä s t a 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 

Rikstelefon 102 - Kungsgatan 53, Umeå 

Cy^cat -OhLqten 

TAPET- & FÄRGHANDEL UMEÅ PARFYMERI & SJUKVÅRD 

Telefoner: Kontoret 85, Butiken 1855, Parfymeriavd. 1854 Kungsg. 49 

Postgiro 62 037 

Filialer: Vännäs, telefon 88 - Vindeln, telefon 84 

Den rätta inköpskällan när det 
gäller bosättningen är alltid 

Backmans Möbelaffär 
Storgatan 49, Umeå 
Rikst. 865 och 840 

(?otona - Atocca 
DATUMSTÄMPLAT KAFFE 

UTSÖKT OCH GARANTERAD A R O M 

Nordsvenska Köpmanna A.-B. 
UMEÅ - SKELLEFTEÅ 
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Korkbetongp/attor 
Svenskt pat. nr 74210 

Skolsonc/betong 
Svenskt pat. nr 80092 

VentHotionstru mm or 
Svenskt pat. nr 2119 

A k t i e b o l aget K o r k b e t o n g 
UMEÅ - Tel. 908, 1380 G Ä V L E - Tel. 6107 

A P O T E K E T J Ä R V E N , U M E Å 
KUNGSGATAN 45 TELEFON 541 

* 

•Onalytiikt Lalrotatotlum 

\/atten- ock utina.nalyiet m. m. 

* 
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O s k u m m a d och s k u m m a d 
mjölk, grädde, smör 
s a m t f l e r a s o r t e r s O S t till 
billigaste parti- o. minutpr iser 

• 

Umeå Mejeri Aktiebolag 
T e l e f o n e r : Kontoret 820 , But iken 4 6 

Si fullt tidsenliga lokaler, elär de strängaste 

krav på hijyien och kontroll äro tillgodosedda, 

tillverkas av sorgfälligt filtrerat vatten 

våra uppskattade 

M A L T D R Y C K E R 

LAS K E D RYC K E R 

MINERALVATTEN 

I i A i n g l i i i p Kommanditbolag 
U M E Å 
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U P P R O P ! 
"Bliv god vän med gran och fur, 

Vän med blomster och med djur, 

I var skogens vrå och skreva! 

Skövla icke fågelns bo, 

Stör ej vilda markers ro, 

Låt allt liv i frihet leva". 

Allt levande i naturen har sin uppgift att fylla. Det är 

därför varje människas plikt att så litet som möjligt och 

i varje fall icke av okynne ingripa störande i naturens 

stora hushållning. 

Kärleken till naturen, dess djur- och växtvärld, ammas i 

ungdomen och det ligger därför synnerlig vikt på, att de, 

som äro satta att handleda barn och ungdom, hos sina 

lärjungar inplanta naturskyddsvänliga begrepp. 

Bruket att fånga djur medelst snaror, giller och lim-

spön, den fula ovanan att plundra fågelbon på ägg eller 

ungar samt okynnet att i allmänhet för enbart nöjes skull 

döda oskyldiga djur bör skarpt brännmärkas. 

Det är av vikt att även ovanliga växter vårdas och 

skyddas för utrotning. 

Vi vända oss till Eder med en varm vädjan, att Ni vid 

Eder undervisning och vid Eder handledning av de 

unga måtte hos dem inplanta den respekt för naturen, 

som är den sanna människan värdig. 

Västerbettens läns Jaktvårdsfcrening 

Västerbottens läns Hembygdsförening 

Till 

Västerbottens lärarekår! 
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© c i u a t g å r b m e i X e s t a u t a x x g 
S e L 2 2 2 © a m r n i i a l i m e a 

/ ^ " ^ ^ag i i g fonbtioriseroermg, 

^ y 1 ( u n t f e e r , m i b b a g a t 

' ^ ^ oci) supée r . ( S t ö r r e 

oct) m t n b r e B e s t ä l l n i n g a r 

e m o t t a g a s . 

Q 3 a c f r a s t e m å l e t f ö r p r o m e n a b e r n a 

s o m m a r ocÉ) © i n t e r . 

198 



Prislista å ald O . 0 re aroanear 
o o 

192 0 

192 1 

192 2 

192 3 

1924—25. 

192 6 

192 7 

192 8 

192 9 

193 0 

av årsboken 

VÄSTERBOTTEN ' 

per st. Kr. : — 1931 per st. Kr. 2 50 

» »> : 50 1932 v v 3 — 

n » 1: 1933 3 — 

n n : 50 1934 3 

v n 5: 50 
1935 3 — 

» v 
1936 3 

: b(( » 
* : 50 

1937 3 — 

» : 50 1938 v ti 3 — 

v » >: 50 1939 3 — 

För samtliga årgångar 1920—39 är priset Kr. 

38:— så långt upplagan räcker. 

Vid köp av minst 10 årgångar 10 % rabatt. 

Landskapsvapnet i sexfärgstryck (incl. porto) 

Kr. 1: —. 

Västerbottensdräkten (den manliga o. den kvinn-

liga) i färgtryck (incl. porto) Kr. 1:— pr st. 

Rekvisition insändes till 

Västerbottens lans Museum. Umeå 
Telefon 886 
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Vi och VÄSTERBOTTEN 
J W oii i vått atbate! 

/3Liv medlem i -flemltij^di^ntenin^en! 

& " i l . O S Årsboken «Västerbotten» 
Å r s a v g i f t o K r . g r a t i s t i n v a r j e m e d i e m ! 
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