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TILL

ÅRSBOKENS L A SA R E

Trots o freden i världen med alla dess påfrestningar ock lurande
faror även för var t 1 and kar Västerbottens läns Hembygdsförening
kaft glädjen kunna utgiva sin årskok för 1941. Å r s b o k e n är den
22:dra

i ordningen. D e n

k o m m e r nu som ett resultat av den

arbetsro, som kembygdsvännerna trots allt ka fått njuta av i en
osäker ock orolig tid som v å r . V i koppas också, att hembygdsboken
skall bliva v ä l k o m m e n kland Västerkottens befolkning ock bland
dem. som vistas utanför länet men ka sina rötter kvar kär. ock vi
önska innerligt, att denna bok k o m m e r att lasas i ro fylld vilopaus
under arbetsdag ock vid fredens aftonlampa.
1 )ä vi åtogo oss redaktionsskapet för denna ars bok. var det icke
utan en viss rädsla för att vi skulle keböva söka med ljus ock lykta
efter bidrag, varmed vi skulle kunna nödtorftigt fylla ett mindre
antal sidor. D e t kar emellertid visat siù, att materialet klivit så rikt,
att en kel del kar måst läggas åt sidan till en annan årsko k. D e t t a
för! lållande är ett glädjande bevis för det stora intresset för vården
av de kulturella minnena kos dem, som icke bara älska sin kemkygd
utan även äga kunnandet att göra den känd för nuvarande ock
k o m m a n d e släkten.Vi bringa dessa våra medarbetare ett hjärtligt tack.

N å g o n särskild presentation av innehållet for årsbokens läsare utöver vad innehållsförteckningen utvisar är strängt taget onödig. V i
ka emellertid funnit uppslaget att kekanta årsbokens läsare med våra
västerbottenskonstnärer gott ock k o m m a n u m e d ett andra namn
i serien nämligen F o l k e R icklunds. K o n s t n ä r e n R i c k l u n d , som slagit
ned sina kobål ar vi d det västerbottniska fjällets fot, k ar blivit en
storslagen s kild rare av de karga fjällvidderna me d d eras stormpiskade
träd ock av många umbäranden kardade inbyggare, som med rätta
räknas till det västerbottniska kärnvirket.
V a d beträffar textinnekållet i årsboken, så ba vi fö!•sökt göra detta
så omväxlande som möjligt ur kulturell ock lokal synpunkt. E n
eventuell anmärkning, att vissa socknar i n o m länet kunna synas bli
bortglömda eller ka fått lämna för få bidrag till hembygdskoken,
kan tillbakavisas med den förklaringen, att kem bygdsskildrare icke
k o m m a i flock utan en ock en. H e m b y g d s b o k e n väntar dem den
ene efter den andre under tidernas lopp ock tvivlar icke på att de
skola k o m m a från fjällbygd ock kustlan d. H e l t naturligt kan en
socken tillfälligtvis vara rik på förmågor, som äro villiga att forska i
ock beskriva vissa detaljer av sin kemkygds kultur, ock då måste
tillfället gripas, ock förklaringen är given, varför så myc ket medtages
i kembygdskoken från det kållet.
Resultatet av U m e k l a d e t s ock hembygdsföreningens pristävling o m
en ny hembygdssång för Västerbotten ha vi äran att presentera i
föreliggande hembygdsbok, såväl orden som musiken, ock vi hoppas
att den nya hembygdssången skall bliva en sång, som samlar västerbottningarna kring hembygdens arv.
U m e å i november 1941.
R E D A K T I O N S K O M M I T T É N
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Aldrig kommer jag så fjärran,
att jag ej förnimmer
sången
som mig skog och älvar sjöngo
i mitt vackra vida land.
Vart jag än i världen
vandrar
är jag ändå alltid fången
i den bygd, som mig har fängslat
genom tusen starka band.
Du
du
du
där
du
där
du
dit

är skog och myr och sjöar,
är älv som mäktigt
brusar,
år byarna med fälten,
det gula kornet står,
är vita väna björkar,
den milda vinden susar,
är fjällets nakna hedar
blott lav och dvärgris når.

Du är sol och du är sommar
eller vinterns köld och stormar,
du är vita mjuka drivor,
där vår skida glider fram.
Du är spegelblanka
fjärdar
eller Bottenhav som gormar,
du är lugna sel och forsar,
du är slätt och fjällhög kam.

G
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Du är ingen gammal
adel,
du har ingen glans av slotten,
men du har din unga friskhet
och den kraft vi älska lärt.
Ingen bygd i hela världen
är för oss som
Västerbotten,
ifrån kust till fjäll du ger oss
allt vad högst vi hålla kärt.
Du har givit oss din
må vi giva dig vår
all vår tankes bästa
liksom styrkan i vår
Må du rika skördar
nya starka släkten
du vår hembygd,
du vårt vida vackra

skönhet,
möda,
gåvor
hand.
bära,
föda,
Västerbotten,
land.
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F ö d d den 28 maj 1900 i S o l b e r g , A n u n d s j ö socken "Västernorrlands län. S t u d e r a t vid
l ekniska S k o l a n i S t o c k h o l m ock H ö g r e K o n s t i n d u s t r i e l l a S k o l a n därstädes. 1 9 2 5
Studieresa till Italien. 1 lar erhållit Svenska S l ö j d f ö r e n i n g e n s stipendium f ö r utlandsstud ier. D e k o r a t i o n s m å l n i n o tillsammans m e d 1)1. a. E,va ld D a l ilskog. D e b u t e r a d e s o m
landskapsmålare vid en utställning på Svensk-Franska G ä l l eriet i S t o c k l i o l m
U t s t ä l l d e på samma lokal påföljande år tillsammans m e d bl. a. A m e l i n .

1929-

1934 kade

R i c k l u n d sin första separatutställning på G a l e r i e M o d e r n i S t o c k l i o l m . Senaste separatutställning på Färg ock I" orm i S t o c k l i o l m 1941 m e d bl. a. den stora k o m p o s i t i o n e n
Renskiljning

, s o m bär avbildas. Representerad m e d målningar i olika privata sam-

lingar såsom P r i n s E,ugéns samt i G ä v l e b o r g s M u s e u m . S o m lian sedan flera år är
bosatt i Marsfjäll, lia vi äran räkna F o l k e R i c k l u n d

till v ästerbottens konstnärer.
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orkel

i omasson som etnogral
A V F.RXST MANKF.R

N

är Torkel Tomasson en gång lämnade renstigarna i Vilhelminafjällen för att gå den lärda banan, var han redan en
mogen man, som visste vad han gjorde. Han ville på den
vägen efter bästa förmåga tjäna sitt folk.
Motsättningarna
mellan samefolket och dess grannar och även mellan gammalt
och nytt inom dess egen livsföring, själva kulturutvecklingen,
hade lett till alltmer invecklade och brännande sociala problem,
som ropade på sin man. Tomasson valde också den juridiska
banan för att få de förutsättningar, som uppgiften krävde. Samefolket behövde sin egen jurist, som hade insikt både i det allmänna rättsväsendet och i den lilla folkminoritetens säregna
förhållanden.
Befordringsvägen visade sig dock svårare för samefolkets
egne talesman än någonsin en klövjestig för nomaden, och Tomasson nådde väl inte den sociala ställning han förtjänade.
Men han skapade sig och sitt folk ett språkrör med Samefolkets
Egen Tidning, och vid sidan om sin blygsamma kanslitjänst i
Falun förde han sitt folks talan med en intensitet och kraft, som
knappast varit starkare eller av större betydelse, om han suttit
som lappfogde. Då hade han varit bunden till ett visst distrikt,
nu talade han till och för hela sitt folk.
Det var inga lätta uppgifter han fick att ge sig i kast med:
konfliktämnen mellan renskötarna och nybyggarna, lapparnas
bosättningsfråga och deras möjligheter att idka jordbruk, ren-
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skötselns organisering, renskötselprodukternas avsättning, lappadministrationen, representationsfrågan, nomadskolans omläggning, vården av de gamla etc. Utan fruktan gick han svårigheterna in på livet, och även när det var förenat med en skarp
kritik av administrationen och dess åtgärder, skedde det alltid
med en ärlig strävan att få missförstånd rättade och frågorna
sakligt utredda — detta måste nog även den erkänna, som inte
i allo delade hans åsikter. Med sin orädda ventilering av alla
de sociala frågorna hade Torkel Tomasson sålunda klarlagt
dem från lapsk synpunkt och därigenom på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till en utjämning av de ras- och intressemotsättningar,
som gjort sig gällande inom lappmarkerna.
Personligen gav han knappast intryck av att vara en stridbar
man. Han var en äkta same till sitt väsen, god och försynt,
stillsam och tillbakadragen, men när det gällde, visade han sig
seg, envis och stark — alldeles som den oansenliga fjällbjörken,
som segt håller sig kvar och trotsar stormen. I den sociala
kampen tedde han sig också ofta som renskötaren inför en stor
och svårmanövrerad renhjord, då en smidig intensitet betyder
mer än stora åthävor och ilsket domderande; hans polemik var
sålunda vanligen hovsam till formen men stark i sak. Mest
lössläppt och frejdig var han i striden mot "lappromantikens"
spöke, som stod hindrande i vägen för en naturlig social och
ekonomisk utveckling. Då var han som sagans lille kvicke sameman mot den dumme jätten Stalo.
Torkel Tomasson blev för sin tid samefolkets främste talesman och sociale kämpe, men med lika goda förutsättningar
kunde han ha blivit sin stams etnografiske utforskare. Nu fick
vetenskapen bli ett sidoordnat intresse för honom, men den
som bläddrar igenom tidningens alla årgångar kan inte undgå
att beundra hans insats även på detta område. Närmast har
han väl med sina etnografiska och kulturhistoriska artiklar vänt
sig till sina egna stamfränder, då ju tidningens uppgift i lika
hög grad gällde lapparnas bildning som deras sociala rätt, men
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Torkel Tomasson.

han har även kommit med primärmaterial, synpunkter och vetenskapliga resonemang, som med respekt noterats bland yrkesforskarna. En etnograf bläddrar sålunda med både glädje och
behållning i Samefolkets Egen Tidning, och jag får lust att ur
Torkel Tomassons 22 årgångar plocka fram några av hans
egna artiklar av etnografiskt innehåll.
Redan i första årgången, 1919, finner man ett par artiklar av
stort intresse, det ena om fyndet av en träseite på Marsfjället,
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Torkel Tomasson i sin studerkammare i Uppsala, d ä r Samefolkets Egen
T i d n i n g startades. F o t o : Qust. Wallerius.

som senare på Tomassons föranstaltande räddades till Nordiska
museet, och den andra om de s. k. stalotomterna. Dessa underliga tomter med en ringformig jordvall kring det några decimeter nedsänkta jordgolvet voro välbekanta för nomaderna på
många håll i fjällen, så gott som alltid uppe i övre björkregionen, på gränsen till kalfjället. Men då det nedgrävda golvet
tedde sig främmande för de senare generationerna, hade man
kommit att förknippa dem med sagans stalofigur. Forskningen
har heller inte, i den sparsamma mån den tagit befattning med
dessa fornlämningar, helt velat tillerkänna lapparna upphovsoch äganderätten till dem utan hellre sökt lagfart åt andra nordbor såsom jägare och fiskare här uppe. Man har till och med
ifrågasatt, om inte dessa tomter härrörde från de gamla bir-

7

Träseiten på Marsfjället, som av Tomasson
till Nordiska museet.

räddades

Foto: K n u t Berg.

karlarnas handels- och skatteuppbördsresor — de skulle alltså
ha burit någon sorts torvhus, som på sin tid tjänat birkarlarna
till logi på samma sätt som Lappväsendets stugor i våra dar
för lappfogdar och tillsyningsmän.
De gåtfulla stalotomterna lockade emellertid Tomasson till ytterligare studier, och tio år senare, 1929, fick han Svenska Turistföreningens stipendium för att göra närmare undersökningar
i Västerbottens och norra Jämtlands fjällvärld. Det blev också
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På spaning efter stalotomter mellan Raukasjö och

Kultsjön

1929.

Foto: Govert In de Betou.

en undersökning, som skulle ha hedrat en etnograf eller arkeolog
av facket. I tre längre artiklar i årgångarna 1929—30 redogör
Tomasson utförligt för sitt arbete och kan slutligen efter all analysering och med stöd av tomternas läge, allmänna karaktär, dimensioner och allehanda tekniska detaljer på ett övertygande
sätt leda i bevis, att på dessa tomter stått vanliga lapska bågstångskåtor. Det nedsänkta golvet får sin sannolika förklaring
i samband med en tradition om att man grävde ned kåtagolvet så
pass, att denna nedsänkning tillsammans med den uppkastade
jordvallen runt om skyddade det sovande folket mot de kringstrykande tjudernas pilar — en tradition, som man för övrigt
möter långt utanför de av Tomasson undersökta områdena.
På samma sätt tog han under årens lopp upp det ena etnografiska problemet efter det andra till saklig granskning, varvid
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Stalotomt i övre björkregionen vid Kultsjön.
Foto: Govert In de Betou.

han alltid lade sin framställning så, att den både var begriplig
för stamfränderna och värd att noteras och begrundas på
forskarhåll. Några fler med anslag företagna fältundersökningar kunde han väl inte stöda sig på, men han gjorde dock
åtskilliga resor både i nordligare och sydligare lappmarker och
bland både skogs- och fjällappar; värdefullare än detta var dock
hans personliga erfarenheter från hemsocknen, Vilhelmina, och
framför allt hans arv av släktets hela tradition och livssyn. Både
den andliga och den materiella lapska kulturen blevo sålunda
belysta i hans artiklar, som inom den förstnämnda kategorien
handla om bl. a. "trolltrumman" (1922), samerna och vetandet
(1924), julfirandet (1925), stainak och andra abnorma renformer
i samernas föreställning (1926), dialekt och folktradition (1935),
Anders Fjellners uppteckningar och diktning (1938) och ljvet på
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en kyrkplats, Fatmomakke (1940); rörande den materiella kulturen finner man artiklar om renskiljningsmetoder och renslakt
(1924), skidrännan och de oliklånga skidornas uppkomst (1928),
vargjakt (1931), renens kastrering (1939), tillvaratagandet och
den museala vården av samiska kulturminnen (1934, 1938 och
1939) m. m. En fråga, som Tomasson upprepade gånger sysselsatte sig med, var samernas invandring till sitt sydligaste utbredningsområde (1921 och 1929), och vidare gav han bl. a.
historiska översikter rörande samernas beskattningsväsen (1920),
skolväsen (1921) och fattigvård (1922), varmed han tangerade
sin sociala huvudverksamhet, som jag här inte närmare skall ingå på.
Sitt vackraste disputationsprov som vetenskapsman gjorde
han med sin uppsats om skidrännan. Han var då djärv nog
att som opponent möta skidforskningens dåvarande främste, den
fruktade professor Wiklund, och som alltid gjorde han det med
hovsamt ordval men stark i sin kritik. Wiklunds åsikt, att samerna lånat av nordborna inte endast namnet på skidrännan
utan också konsten att tillverka skidor med ränna, kunde han
inte godtaga, och sedan han avslöjat en insikt i skidtillverkningens teknik och elementära grunder, som väl endast skidans
klassiska mästare, lapparna, ägde, anförde han sådana skäl för
en motsatt åsikt, att den store motståndaren senare i sitt svar
gav honom ett erkännande, som kunde kommit vilken forskare
som helst att brösta sig av stolthet: "Torkel Tomasson kommer
säkerligen att slå ifrån sig med bägge händer, när jag påstår,
att detta är en regelrätt, klar och skarpsinnig vetenskaplig framställning." Vad Tomasson ville bevisa och i varje fall framlade
goda skäl för var den teorien, att sameskidans breda hålkälsränna näppeligen var en uppfinning utan en upptäckt, gjord av
en same någon gång, när han ur en mot solen lutad tjurtall skar
sig en skida för skarföre. Kärnveden släppte, och nyttan av den
därvid uppkomna rännan framstod snart för tillverkaren.
I sina undersökningar visade Tomasson sig vara en god analy-
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tiker, som gärna benade upp problemen i smådelar för att komma till den elementära grunden. Framställningen blev därigenom
stundom något omständlig. Men den är aldrig tvetydig eller
oklar. Man märker den juridiska skolningen.
Sedan flera år hade jag nöjet att samarbeta med Torkel Tomasson i etnografiska ting och rörande den lapska kulturminnesvården. Både i hans hem i Falun och i museerna i Stockholm
stodo vi ofta med små utsökta prov på samisk smak och handaskicklighet i våra händer. I sitt sätt att handskas med de gamla
mästerligt gjorda bruksföremålen avslöjade han en värmande
pietet för allt det äkta i de gångna släkternas kultur, som också
tog sig uttryck i hans vana att gå i sin gamla nationaldräkt, antingen han vandrade i sin hemsockens fjälltrakter, skötte sin
tjänst på landskansliet i Falun eller promenerade på huvudstadens gator. För den som kände hans reformiver på samepolitikens område, tedde sig detta måhända något underligt och inkonsekvent. Men hemligheten var, att vördnaden för det förgångna och tron på det kommande ingått en harmonisk förening i hans väsen.
När Torkel Tomasson i julmånaden 1940 vid ännu inte fyllda
60 år gick bort, föll ett av bladen ur den fyrklöver av akademiskt bildade samer, som vårt lilla fjällfolk kunde känna sig
stolt över — de tre återstående äro den stridbare kyrkoherden
och "lappriksdagsledaren" Gustaf Park, som övertagit redigeringen av Samefolkets Egen Tidning, kontraktsadjunkten Erik
Daunius, känd för sin ypperliga lilla avhandling " O m de hedniska lapparnas gudabilder" i denna årsbok 1926, och den lovande unge forskaren Israel Ruong, som vid sidan av sin nomadlärartjänst gör framgångsrika studier både vid Alma Mäter
i Uppsala och ute i fjällvärldens stora arbetsfält. Luckan i deras
led kommer måhända snart att fyllas av någon yngre stamfrände med den rätta hågen, men vad ingen yngre har samma
förutsättningar för som Tomasson, det är att göra den mono-
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graii över Vilhelminalapparna, som vi sedan ett par år planerade. Om inte förr så när han blev pensionerad, skulle Tomasson skriva en kulturhistoria över sin hemsockens stamfränder,
som kunde ingå i Nordiska museets serie "Acta lapponica".
Ingen hade kunnat göra detta bättre än han — med sitt folks
eget psyke, den renskötande nomadens erfarenheter, nödig skolbildning och vetenskapliga insikter. Hans plötsliga bortgång
stoppade förverkligandet av denna tanke, men vi få vara glada
och tacksamma för den vetenskapliga insats han redan gjort med
sina studier och uppsatser i Samefolkets Egen Tidning. Tack
vare goda medarbetare bland stamfränderna både i norr och
söder kunde han också så att säga föra journal över händelsernas gång, varför hans tidning får räknas bland de viktigaste
källskrifterna om samefolket i senare tid.
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Lövångers äldre bebyggelse
AV GUNNAR

HUSS

vre Norrland har — enligt vad fornforskningen givit vid
handen — bebotts eller åtminstone besökts av jagande och
fiskande svenskar redan flera årtusenden före den tid, som vi
känna genom skriftliga urkunders vittnesbörd. Men de fornfynd, som lämna oss upplysningar om dessa förhistoriska tider
och som för nedre och mellersta Norrland äro ganska talrika,
förekomma i de nordliga trakterna alltför sporadiskt för att ge
någon närmare ledning för bedömandet av kulturutvecklingen.
Under den klimatförsämring, som enligt forskningens numera
erkända resultat rådde under de närmaste århundradena före
Kristi födelse, anses den spridda bebyggelsen åtminstone i övre
Norrland ha upphört. Men när klimatet åter förbättrades, utgick från Mälardalen ånyo en folkströmning, som efter några
århundraden gav en gles befolkning åt bygderna upp till Ångermanland och Jämtland.

Ö

Vad som framförallt lockade till invandring i dessa trakter,
var säkerligen den rika tillgången på pälsbärande djur. Pälsverk var en eftersökt och värdefull bytesvara redan inom romarriket, och pälshandeln var livlig såväl före som efter vikingatiden. Då därjämte den rika tillgången på fisk samt på matnyttigt vilt gav en jämförelsevis lättvunnen föda, så var det
naturligt, att jaktresorna successivt utsträcktes till oberörda jaktmarker allt längre norrut efter kusten och även inåt landet. Och
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i de bästa fisketrakterna, där man alltid kunde påräkna att göra
för livsuppehället tillräckliga fångster, uppkommo efter hand
fastare bosättningar med begynnande jordbruk och boskapsskötsel.
Fram mot början av 1300-talet hade Hälsinglands befolkning
och samhällsförhållanden nått en sådan utveckling och stadga,,
att landskapet erhöll en egen landskapslag. I denna, som antages hava tillkommit omkring 1320, återfinner man den första
säkra skriftliga upplysningen rörande bebyggelsen i Västerbotten. Där stadgas nämligen, att leding, d. v. s. krigstjänst till
sjöss, icke fullgöres av dem, som bo i Uma och Bygda eller norr
därom, utan dessa skulle, som orden lyda, "värja själva sitt land
hemma". Och att denna förpliktelse till hembygdens försvar
ingalunda var en blott skenbar börda, har den senaste tidens
forskning klarlagt. Samtidigt med den svenska bosättningens
fortskridande mot norr på båda sidor om Bottniska viken utgick
nämligen en erövrings- och koloniseringsverksamhet från de karelska stammarna vid och söder om Vita havet. Dessa sökte sig
särskilt ned utefter Kemi och Torne älvar, och de strävade att
dels genom handelsfärder och dels med vapenmakt underlägga
sig det väldiga området omkring och norr om Bottniska vikens
norra del. De stridiga intressena framträdde särskilt under det
krig med det ryska väldet, som pågick under början av
M a g n u s E r i k s s o n s förmyndareregering. Efter heta strider, företrädesvis vid sydostgränsen, blev kriget visserligen i
huvudsak lyckosamt för Sverige, som genom freden i Nöteborg
1323 fick Finlands sydostgräns framflyttad till Systerbäck. Men
samtidigt måste Sverige i norr acceptera en gräns, som lämnade
de nyss berörda väldiga vidderna såsom karelernas intresseområde för fiske och jakt samt för handel med de glest boende nybyggarna och lapparna. Den sålunda bestämda gränsen sträckte sig genom det inre Finland till Pyhäjokifloden, som utlöper
några mil söder om Brahestad, samt sedan tvärs över Kvarken
och vidare åt väster. Olika meningar ha rått om var gränsen
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Gräns- och områdesförhållandena

i de övre

Bottenhavstrakterna

under äldre tid.
( U r Turistföreningens tidskrift 1937.)

skulle ha träffat västerbottenskusten, men med största sannolikhet var det Bjuröklubb, som skulle betraktas såsom gränsmärke.
Veterligen var detta berg jämte den goda hamnen länge under
äldre tider, liksom i viss mån ännu, den för sjöfarten viktigaste
punkten på hela övre Norrlands kust.
Emellertid hade man på svensk sida ingalunda uppgivit tanken
på att i konkurrens med karelerna genom kolonisation bringa
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under svenskt välde de trakter i norr, som man icke kunnat vinna
vid fredsslutet. Genom ett några år senare av M a g n u s
E r i k s s o n s förmyndareregering fattat beslut inbjödos alla de,
som "trodde på Kristus eller ville omvända sig till kristen tro",
att bosätta sig i landet mellan Skellefte och Lule älvar. De skulle
där få fritt taga jord för sig och sina arvingar samt åtnjuta
skattefrihet, tills kungen blev myndig (år 1332). Och ärkebiskop
0 1 o v i Uppsala, som själv tillhörde förmyndareregeringen, och
som väl ville hävda romerska kyrkans intressen gent emot de
grekiskt-katolska karelerna, utverkade för egen del monopol på
landet kring Lule älv och fördelade år 1327 detta område mellan
sig själv och några andra inflytelserika och kapitalstarka personer.
Härav kan dragas den slutsatsen, att landet söder om Skellefte
älv ansågs redan förut vara taget i besittning. Det finnes också uppgifter från åren 1314 och 1316 om att vissa kyrkliga avgifter skulle ha erlagts av personer i kapellförsamlingen Lefanger; sannolikt byggdes där vid denna tid den första kyrkan,
som enligt uppgift skulle ha varit av trä och belägen vid Kyrksjön, sannolikt där komministergården nu ligger. De första ansatserna till en ordnad samhällsbildning genomfördes sålunda
av den kyrkliga myndigheten, vilken i Sverige under hela medeltiden i stort sett hade en fastare organisation och förvaltning än
staten, och som därför smidigare och snabbare än denna kunde
infoga bebyggda trakter i sitt organisationssystem. Emellertid
finnes Lövånger i en jordebok för år 1413 upptaget såsom särskild socken, vilket visar, att det då betraktades såsom en särskild enhet även inom den statliga förvaltningen. Då antalet
rökar, d. v. s. självständiga hushåll, i jordeboken anges till 20,
kan folkmängden vid denna tid ha utgjort omkring 150 personer. Man vet vidare, att socknen år 1482 av riksföreståndare
och råd gavs i förläning åt ärkebiskop J a c o b
Ulfsson,
samt att detta beslut år 1501 bekräftades av konung H a n s .
När man med ledning av äldre kamerala handlingar vill bilda
2
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sig en uppfattning om dåtida förhållanden och jämföra dem med
nutidens, så uppställer sig först frågan, huruvida de för olika
tidpunkter tillgängliga uppgifterna avse samma geografiska område. Vid närmare undersökning härom visar det sig beträffande Lövånger, att socknens avgränsning något förändrats vid
olika tider, samt att den statliga och kyrkliga kommunens gränser ej alltid helt sammanfallit. Det är särskilt gränserna mot sydväst och väster, som undergått förändringar.
Under 1500-talet var nuvarande Västerbottens län fördelat på
4 socknar, av vilka Umeå och Skellefteå sträckte sig långt inåt
landet samt där möttes med sina gränser. Detta berodde tydligen på att den starkaste kolonistströmmen gått uppför de båda
stora floderna och förgrenats utefter deras tillflöden. Genom
dessa socknars expansion blevo sålunda de båda återstående,
Bygdeå och Lövånger, begränsade till kustlandet. Bebyggelsen
var här redan gammal, men icke desto mindre rådde en viss
osäkerhet beträffande gränsförhållandena; och Vebomarks by,
som i kyrkligt avseende synes ständigt ha tillhört Lövånger,
blev först år 1553 med hänsyn till den världsliga förvaltningen
dit överflyttad från Bygdeå.1)
I såväl kyrkliga som borgerliga uppbörds- och räkenskapshandlingar under vasatiden redovisades för Lövånger de nuvarande Burträskbyarna Bursiljum och Tjärn. Men vid upprättandet av Burträsks kyrkosocken år 1607 blevo dessa byar avskilda från Lövånger, till att börja med dock blott i kyrkligt avseende.
Av särskilt intresse äro emellertid de nära förbindelserna mellan Lövånger och det stora bykomplex i Burträsk, som kan sammanfattas under benämningen Villvattnet. I längderna över upp*) E n l i g t ett kungabrev, utfärdat av Gustaf II Adolf i Torneå den 7 mars
1614, av vilket en avskrift förvaras å pastorsexpeditionens arkiv i Lövånger,
bekräftades då ett av k o n u n g K a r l I X utfärdat påbud, att Vebomarks by
skulle överföras från Bygdeå och "herefter och till ewig tyd under Löfånger blifwa och ligga skall."
A n m . av C. H o l m .
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börden av fiskeskatt under senare hälften av 1500-talet finnas för
de olika längre upp i landet belägna s. k. "fjällträsken" anteckningar om vilka bönder där fiskade samt varest de voro bosatta.
Det befinnes nu, att under flera decennier uppbörden från ett
stort antal av dessa sjöar redovisats under Lövångers socken
med angivande av de Lövångers-byar, vilkas bönder där fiskat
och därför erlagt skatt. Det område, inom vilket dessa sjöar
äro belägna, har en areal, som är föga mindre än hela nuvarande Lövångers socken. Inom detta område fanns i skattelängderna Villvattnets by antecknad, tydligen såsom huvudstation för
fiskande och jagande Lövångers-bönder, som på så långt avstånd från hemmet måste ha anordningar för att salta, torka
eller röka fiske- och jaktbytet. Så uppkommo en del byggnader,
och därifrån var steget ej långt till verklig bosättning. Emellertid
tillhörde byn och området i både kyrkligt och administrativt avseende Skellefteå, senare Burträsk. Men den tydligen långt tillbaka i tiden uppkomna och under hela 1500-talet uppehållna
nära förbindelsen med Lövånger var så stark, att området på
kartor och i längder ofta betecknades såsom avskilt från Burträsk, och från 1660 till långt fram i tiden var det i administrativt hänseende förenat med Lövånger. De i det följande meddelade siffrorna omfatta emellertid ej Villvattnet.
Lövångers norra gräns synes av ålder ha varit nästan densamma som nu. Några smärre ändringar gjordes vid den rågångsreglering, som 1754 utfördes av lantmätare J o h . Bos t r ö m.1) På den av honom upprättade kartan finnas vissa
anteckningar, som äro av intresse såsom belysande, huru man i
äldre tider stundom måste nöja sig med ganska enkla ägomarke*) Johan Boström var född 1720 i Burträsks socken och son till fältväbeln J a k o b Boström. Efter examen 1744 erhöll han förordnande att verkställa geografiska mätningar i Savolax och Karelen. Senare förlades hans
verksamhet till Västerbotten, då han bosatte sig i A v a n s by i Lövånger.
D ä r utövade han en m å n g s i d i g verksamhet och handlade ett flertal storskiftes- och avvittringsförrättningar.
Erhöll avsked 1792 och avled 1803.
A n m . av C.

Holm.
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ringar. Vissa på kartan upptagna rågångspunkter för sockengränsen äro nämligen beskrivna på följande sätt: "Orr-myrtallen, en gammal tallstubbe med några bomärken", "Tranumyr-tallen, en avbränd tall, varuti skall funnits åtskilliga bomärken", "Pudals-myr-tallen, till större delen uppbränd så att
bomärken, som förr varit, icke synas kunde", samt "Bratt-tjälstallen, utfallen men syntes åtskilliga bomärken och årtalet 1656".
Flertalet andra råpunkter hänföra sig emellertid till vissa ställen
på berg, vid sjöar och bäckar eller på havsstrand. Det är av
intresse att här erinra om vad hälsingelagen i sin byalagsbalk
säger beträffande tvister om rågång i skogsmark: "Tvista män
om råmärken mellan skogar, säger sig en hava trämärke (d. v. s.
bomärke eller annat märke i träd) och en annan stenmärke, då
må stenmärket hava vitsord. Påstår en sten och en annan berg,
må berget hava vitsord; påstår en i berg och en annan i bäck,
må bäcken hava vitsord; påstår en i bäck och en annan i sjö,
må sjön hava vitsord." Vid nyssnämnda rågångsreglering, som
dock gällde sockengräns, måste man sålunda beträffande vissa
råpunkter nöja sig med "trämärken", som redan på hälsingelagens tid, mer än 400 år tidigare betecknats såsom de minst tillförlitliga.
Bebyggelsens fortskridande från söder mot norr följde havskusten. Havet, dess sund och vikar utgjorde den banade kommunikationsled, vilken de sedan urminnes tider sjöfarande kustborna i Roslagen och Hälsingland begagnade sig av vid sina
handels-, fiske- och kolonisationsresor norr ut. Även vad Lövånger angår, kan man med säkerhet utgå från att inflyttningen
huvudsakligen följde kusten, där stränderna kring Lövångersfjorden erbjödo förmånliga boplatser. Att bebyggelsen här är
den äldsta, därför tala många omständigheter, bl. a. kyrkans
placering, namnet Gammelbyn m. m. I fortsättningen torde
kolonisationen främst ha sökt sig uppför vattendragen till de
sjöar, från vilka de ledde sitt ursprung. Kolonisterna hade där
färskt vatten och fiskemöjligheter samt ängsbete för kreaturen.
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För den efterhand ökade befolkningen i de övre byarna blev
det naturligen ett alltmer trängande behov att få någon vägförbindelse med kustbygden, där kyrkan fanns och de kyrkliga förrättningarna utfördes, där tingen höllos och socknens gemensamma angelägenheter avhandlades. Likaså var det för sockenborna i gemen liksom för staten och kyrkan angeläget att få ordnad förbindelse med bygderna i norr och söder för rättskipningens vidmakthållande, för skatteuppbörden m. m. samt icke
minst för den i fred som i krigstid så viktiga trafiken på Finland
Vägfrågans betydelse för bebyggelsen och kulturen var insedd
så långt tillbaka i tiden, att den intar en framträdande plats i
våra landskapslagar. Så även i hälsingelagen, som torde ha
tillämpats i Norrland ännu långt sedan de s. k. landskapslagarna utfärdats. I hälsingelagens byalagsbalk återfinnas sålunda
följande bestämmelser rörande väg- och brohållningsskyldigheten: "En var, som bor i nyligen upptagen by, må ansvara för
vägar över sina land. Bor man i gammal by, må en var veta
sin del, som han haver i byn. Den, som ej gör broar till sin
del, må böta 8 öre i tre omgångar för de vägar, som gå till kyrkan och tinget, och de allmänna vägar, som skola finnas och behöva bro, kistor och bjälkar. Vidkommande jordbroar (d. v. s.
kavelbroar), som ligga i bäckar och diken eller gropar, må man
vid försummelse av dem böta 4 öre och bygga sedan. Försummas dessa broar, som nu äro nämnda, vare Konungen målsägande härvid, om ingen har blivit skadad i bron. Har någon
blivit skadad, då må han vara målsägande. Alla broar och allmänna vägar skola vara 5 alnar breda. En var, som ej röjer
allmän väg, må böta lika mycket för väg som för bro. På samma sätt skall också prästen bygga broar och röja vägar som
bonden eller böta efter lag. Här gäller för prästen samma lag
som för bonden o. s. v."
Icke ens i de äldre och relativt väl bebyggda kusttrakterna av
Hälsingland, Medelpad och Ångermanland kunde man emellertid under medeltiden tillfullo motsvara de anspråk på väghåll-
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ningen, som hälsingelagen uppställde. Än mindre var detta
möjligt i de yngre och folkfattiga västerbottensbygderna. Visserligen fanns sedan långt tillbaka en väg utefter hela norrlandskusten runt Bottenhavet samt ned efter finska kusten, men denna var säkerligen länge endast en bredare stig för gående ocb
ridande. Under loppet av 1500-talet torde den ha blivit banad
som körväg för åkdon, dock säkerligen utan stenbrytning och
verklig planering men med nödtorftiga spång- och kavelbroar
i sankmarker samt sannolikt träbroar med stenkistor eller pålar
över bäckar och åar.
En viss inblick i vägförhållandena i Lövånger lämnar lantmätaren J. P. G e d d a s 1 ) karta av år 1661. Vi återfinna här
kustlandsvägen med ungefär samma sträckning, som den hade
ännu vid det senaste sekelskiftet. Dock gick den genom Hökmark på en halv mils sträcka högre upp efter berget; sin senare sträckning erhöll vägen här genom omläggningsarbeten,
som med 8.000 riksdalers statsunderstöd bedrevos i slutet av
1850-talet. Förutom kustvägen hade man antagligen endast att
tillgå stigar, lagda såvitt möjligt utefter höjdsträckningar, där
man hade fast mark och kunde undvika brobyggnader.
Det var först något senare, som stigen till Burträsk över Vebomark blev ordnad som körväg. Den torde då i sin övre del
ha haft samma sträckning som nu, men den nedre förlöpte väsentligt annorlunda. Sålunda utgick den i Kallviken från den
då på sydvästra sidan om viken belägna hamnplatsen; den ännu
befintliga gamla Kallviks-vägen utvisar, hur den tidigare sträckningen förlöpte. Vidare fanns ej den nuvarande Toresviksbron
utan Burträsk-vägen liksom förbindelsen mellan kyrkstaden och
') Lantmätaren Johan Persson Gedda, vars födelseort och födelseår äro
okända, erhöll den 28 mars 1661 fullmakt och instruktion att geografiskt
uppmäta Västerbotten. D ä r tjänstgjorde han i flere år, varunder han var
bosatt i Lövånger. Från hans hand finnas i behåll flere goda kartor över
olika socknar, såsom över U m e å och Lövånger ( l ö ö l ) , över Burträsk och
Skellefteå (1664) samt över Bygdeå (1666). Sistnämnda år blev han utnämnd till inspektor vid lantmäterikontoret i Stockholm, d ä r han avled
år 1680.
A n m . av C. H o l m .

22

FTWMWIÄTH^ÄTRTTNTLKH

Uf».«(r &*» i nMaianMrc

J. P. Geddas karta av år 1661 över Lövångers socken.

kustlandsvägen följde samma sträckning som den nuvarande
vägen mellan prästgården och Selet. Fastän Toresviken då var
öppen sjö, var sundet vid Näsåkern så smalt, att en träbro där
fanns byggd för att förmedla trafiken norrut.
Ännu under hela 1700-talet torde vägarna ha befunnit sig i
ett mycket primitivt skick, icke blott byavägarna utan även de
allmänna vägarna. Därom vittna bl. a. åtskilliga drastiska skildringar av L i n n é rörande hans vedermödor under resorna i
Västerbotten och Lappmarken.
Den synnerligen vederhäftige
A b r a h a m H i i l p h e r s , som på 1750-talet genomreste Väster- och Norrbottens kustland för att samla material till sina
utmärkta framställningar rörande de olika socknarna och städerna, karakteriserar kustlandsvägen såsom för resande i stort
sett ganska besvärlig.

23

År 1824 hölls i Lövånger en vägdelning, genom vilken de
allmänna vägarnas — kustlandsvägens och Burträsk-vägens —
underhåll fördelades på de olika jordägarna. Denna delning omfattade emellertid icke broarnas underhåll, utan detta blev samma år föremål för en särskild delningsförrättning, som upptager
följande broar.
Kustlandsvägen.
Daglöstenbron
Önsmarksbron
Bodabron
Broängesbron
Långängesbron
Selsbäcksbron

38 alnar.
24
„
19
„
38
„
13
„
15
„

Norra Bjurtjärnsbron
Södra Bjurtjärnsbron
Lilla Åbron
Stora Åbron
Bukdalsbron

11
12
29
48
20

„
„
„
„
„

Burträskvägen.
Strömbron
Hötjärnsbron
Broträsksbron
Degerbäcksbron
Vebomarksbron
Långrödingsbron
Tjälbron
Krappmansbron
Lillbäcksbron
Storbäcksbron

105 alnar.
24
„
176
,,
95
,,
21
„
9
„
36
17
12
10

,,
„
„
„

Man finner här, att bron över Toresviken vid Näsåkern, som
vid denna tid ännu vidmakthölls, dock icke var upptagen i del-
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ningen och följaktligen icke var intagen till allmänt underhåll.
Ej heller hade ännu den nuvarande Toresviksbron kommit till
utförande. Däremot återfinnes den på en av P. A. K j e l l e r s t e d t år 1852 utförd karta över socknen. Som vi äldre veta,
var emellertid Toresviksbron i detta sitt tidigare skick betydligt
anspråkslösare än nu. Över huvud kan man beträffande vägväsendet i socknen konstatera, att det under loppet av de senaste
50 åren undergått en verklig revolution; såväl i kvantitativt som
i kvalitativt avseende har utvecklingen varit snabbare än förut
under århundraden.
Från och med tiden omkring 1540 har man en rikedom av
källor för kännedomen om förhållandena i Västerbotten. Vid
denna tid hade nämligen G u s t a v V a s a (en av vårt lands,
verkligt stora ledaregestalter) här liksom överallt annorstädes i
landet hunnit organisera upp en fast förvaltning med ett genomfört redovisningssystem. De detaljerade uppbördslängderna och
räkenskapshandlingarna, som till stor del ännu finnas bevarade, ge oss en i vissa avseenden god inblick i traktens utveckling*
och bebyggelse. Av särskilt värde är härvid 1543 års jordebok,
som är grundad på en år 1540 utförd ny skatteläggning. H ä r
uppräknas nämligen, by för by, alla de olika jordägarna med
angivande av deras för- och tillnamn samt det skattetal för åker
och det antal lass hö, för vilka de skulle skatta. Socknen redovisas här på fjärdingar: 1 :o) den "sunnersta", omfattande 29
bönder, nämligen 3 i Västanbyn, 9 i Krekånger (med Noret), 4 i
Avan, 1 i Fällan, 2 i Broträsk, 3 i Hötjärn och 7 i Sel et; 2: o) den
"nordersta", omfattande 38 bönder, nämligen 4 i Svarttjärn, 6 i
Önsmark, 4 i Kåsböle, 3 i Risböle, 6 i Uttersjön, 2 i Lappviken,
5 i Bjurön och 8 i Fjälbyn; 3:o) den "östra", omfattande 38
bönder, nämligen 3 i Sunnanå (Broänge), 5 i Bodan, 7 i Bissjön, 3 i Vallen och 20 i Hökmark; samt 4:o) den "mellersta"
fjärdingen, omfattande likaledes 38 bönder, nämligen 6 i Nolbyn, 7 i Blacke, 3 i Böle, 3 i Gammelbyn, 9 i Gärde och 10 i
Mångbyn. Härtill kommer slutligen 16 bönder i Vebomark,
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som vid denna tid redovisades under Bygdeå socken. Denna
uppräkning ger omedelbart vid handen, att redan under ifrågavarande tid alla de nuvarande byalagen voro utbildade. Då
skattetal voro bestämda ej blott för åkern utan även för ängsslåttern, måste skogen i stort sett även ha varit uppdelad. För
nästan alla byarna upptages fiskevatten som en gemensam tillgång att beskatta; särskilt gällde detta kustbyarna, framförallt
Bjurön samt Vebomark och Vallen. Skattetal anges också för
kvarnar i Fjälbyn, Broänge, Mångbyn, Bissjön, Hökmark och
Nolbyn. Att inga kvarnar antecknats för byarna kring Avafjärden, berodde tydligen på att vid denna tid havet gick upp
till Gärdefjärden, varför dessa sjöars nuvarande fallhöjd då ej
fanns att utnyttja. De högsta skattetalen hade den enda bonden i Fällan samt 2 av de 3 bönderna i Västanbyn; dessas jordinnehav voro mångdubbelt större än åtskilliga av de andra jordägarnas. Bland de i denna jordebok antecknade märkas Klaus
slädamästare i Krekånger, Gjord klockare i Selet, Anders svarvare i Gammelbyn samt Jon skräddare i Gärde.
Man kan för denna tid; konstatera, att åkerjorden praktiskt
taget aldrig lades i träda eller brukades som linda utan uteslutande användes som öppen åker. Kornet var det förhärskande
sädesslaget, råg däremot ganska sällsynt; något rovor torde ha
odlats ehuru ej i den omfattning, att skatt eller tionde erlades
därför. Vid några tillfällen, särskilt under krigstider, upptogs
skatt i hampa eller lin, vilket visar, att även någon sådan odling
bedrevs. Höet togs nästan uteslutande från självväxande ängar,
vid sjöar och vattendrag samt från slåttermyrar på skogen. En
stor del av höet torde ha utgjorts av sjöfoder, såsom fräken och
vass, men därjämte nödgades man regelbundet tillgripa löv, renlav och bark som foder åt kreaturen. Dessa blevo också vid
denna tid, liksom långt senare, svältfödda. Det gällde att under
vintern nödtorvtigt hålla dem vid liv för att kunna under sommaren få valuta av så många djur som möjligt.
Åtskilliga tillgängliga uppgifter ge oss även en del upplys-
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ningar rörande boskapsskötselns och jordbrukets avkastning i
1500-talets Lövånger. Särskilt är det året 1571, som härvid bör
utväljas, därför att under detta år en speciell skattetaxering blev
verkställd. För att återköpa landets dåvarande enda hamn vid
västerhavet, Älvsborgs fästning, som under kriget 1563—1570
erövrats av danskarna, måste nämligen riksdagen år 1571 åtaga
sig den s. k. Älvsborgs lösen. Lösensumman var efter dåtida
förhållanden så stor, att den därför avsedda skatten måste avkrävas alla, som hade något att lämna. Av taxeringslängderna,
som bl. a. redovisa varje jordbrukares (ej blott de egentliga
skatteböndernas) boskap, framgår, att i socknen funnos 177
hästar, 1.336 kor, 149 stutar och kvigor, 958 får, 663 getter
och 89 svin eller, om de olika kreatursslagen reduceras till nötkreatursenheter, tillhopa 1.849 sådana enheter. Då de taxerades
antal var 185, skulle medelantalet nötkreatursenheter per jordbrukare ha varit ungefär 10. Detta tal kan förefalla högt; en
mängd andra uppgifter visa emellertid, att man vid denna tid
uppfödde relativt många kreatur, men att dessa å andra sidan
på grund av svältfödning och inavel voro mycket mindre och
lämnade mycket lägre avkastning än nutidens. Man torde kunna beräkna, att ett nötkreatur nu representerar minst dubbelt
så stor avkastning som för 400 år sedan. Det är för övrigt först
under de senaste 100, ja man kunde säga senaste 50 åren, som
man mera allmänt i landet kommit fram till rationella utfodringsoch avelsmetoder och därigenom vunnit de förbättrade resultat,
som numera kunna konstateras.
Av redovisningen för uppbörden av sädestionden, som av de
skördande inlevererades in natura, kunna slutsatser dragas beträffande åkerns avkastning. Sädesskörden i socknen kan med
ledning av dessa uppgifter beräknas ha vid tiden omkring 1571
utgjort 3.200 tunnor eller ungefär 17 tunnor per jordbrukare.
Även beträffande skörden bör uppmärksammas, att den för konsumtion disponibla avkastningen ej var så stor, som de nu anförda siffrorna ge vid handen. Då skörden i medeltal gav högst
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fjärde kornet och utsäde alltid måste reserveras, så stod tydligen
endast 3/4 av skörden till förfogande för befolkningens livsuppehälle. Om man emellertid på socknens hela befolkning, som år
1571 utgjorde 1.091 personer, fördelade boskapsstocken och hela
skörden, skulle på varje invånare ha belöpt sig nära 3 tunnor
spannmål samt 1,7 nötkreatursenheter. Emellertid voro olikheterna mycket stora mellan olika jordägare, ej blott i fråga om
jordinnehavet utan även beträffande skörd och boskap. För år
1571 finner man sålunda bönder med mera än 50 tunnors skörd
samt mer än 20 nötkreatursenheter, men även sådana med endast några tunnors sädesskörd och några få nötkreatursenheter.
De olika uppgifterna från 1500-talet ge tydligen vid handen,
att jordbruket och boskapsskötseln redan vid den tiden avgjort
voro huvudnäringarna. Man hade sålunda passerat det stadium,
då fisket och jakten lämnade de viktigaste bidragen till försörjningen. De voro dock fortfarande av mycket stor betydelse,
jakten även därigenom att den lämnade gråverk och andra
skinn, mot vilka man tillbytte sig de få nödvändighetsvaror, som
måste anskaffas söderifrån, huvudsakligen salt och järn. Handeln var mycket obetydlig, varför de 3 å 4 handlande, som brukade finnas i socknen, samtidigt voro bönder. Såsom redan
nämnts, voro vissa bönder även yrkesmässiga hantverkare, men
i det stora hela var man hänvisad till självförsörjning och självhushållning.
Ehuru G e d d a s karta av 1661 är intressant även ur bebyggelsesynpunkt, måste man emellertid för att erhålla siffermässigt
material rörande bebyggelsen under 1600-talet gå fram ända till
1695. Detta år tillsatte K a r l X I en särskild roteringskommission, bestående av landshövdingen greve D o u g l a s och
regementschefen överste von F e r s e n, för att genomföra roteringsverket i socknen. För att rättvist avväga roteringsbördan mellan de olika hemmanen skulle en noggrann undersökning företagas rörande deras godhet och värde. Beträffande redovisningen av undersökningsresultatet föreskrevs i ett Kungl.
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brev den 18 april 1695 bland annat följande: "Men på det man
uti själva roteringsverket må alltid kunna hava den underrättelse
utav vad villkor och styrka var rota består, så kan sådant uti
vissa kolumner vid var rota över hela länet föras, vad lägenhet
av åker, äng, skog, mulbete eller lägenhet att föda boskap så
ock fiskevatten därtill finnes." Tack vare denna bestämmelse stå
sådana uppgifter rörande varje hemman ännu till vårt förfogande. Det över förrättningen i Lövånger upprättade protokollet inleddes på följande sätt: "Anno 1695 den 31 maj företog
kommissionen med roteringsverket i Lövångers socken den anbefalda utredningen, varvid närvarande voro: kompaniofficerarna och landsbetjänte med allmänheten och kompaniet.
Läns- och tolvmän samt sockenskrivaren förmanades här som
i de föregående socknarna till att bekänna och uppteckna sanningen om hemmanens villkor och lägenheter, samt ock om de
avhysta rökarna, och att de tillika med sockenskrivaren skola
vittneseden avlägga till så mycket större försäkran att intet något
av det som förmält är skall av dem förtigas eller undandöljas,
varpå eden dem förelästes och sedan stavades och avlades med
hand på bok.
Sedan eden var avlagd upplästes Kungl. Maj:ts givna resolution och förordningar angående roteringsverket och blev därmed allmogen demonstrerad vad nytta dem genom roteringen
tillflyter.
Härpå kom man till själva arbetet —
,"
För att ytterligare bereda tillfälle till kontroll hade kommissionen vid en senare tidpunkt kallat läns- och tolvmännen att infinna sig i socknens sockenstuga och därvid för dem föredragit
den upprättade längden samt protokollet. De vid detta rnöte
gjorda erinringarna hade där annoterats för att sedan i Umeå
övervägas. Kommissionens förslag, som efter remisser till kammarkollegium fastställdes av Kungl. Maj:t, innebar att de 154
skattehemmanen i Lövånger skulle fördelas på 57 rotar, var och
en underhållande en soldat. Denna ordning blev nästan oför-
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ändrat gällande, till dess roteringen år 1901 avlöstes av den allmänna värnplikten.
I själva roteringslängden finnas i överensstämmelse med
Kungl. Majrts anvisningar för varje hemman antecknade skattetal och boskap samt för de olika byarna några allmänna omdömen om deras naturliga förutsättningar. För hela socknen utgjorde den redovisade boskapen 173 hästar. 1.236 nötkreatur
och 2.812 småkreatur eller tillhopa 1.775 nötkreatursenheter.
Såsom underlag för en ny skatteläggning hölls år 1750 en
s. k. jordrannsakning i Västerbotten. Vidkommande Lövånger
handlades denna förrättning den 10, 11 och 12 oktober nämnda
år, och finnes närmare redogörelse för densamma införd i årsboken Västerbotten 1937 sid. 33—64.
Som framgår av detta protokoll, innehåller detsamma redogörelse för byarnas namn, de olika hemmanens nummer och
skattetal samt dåvarande ägare; och vidare lämnas uppgifter om
åbyggnadernas beskaffenhet, tillgången på åker, ängsmark och
boskap ävensom anteckningar om fäbodar, kvarnar, humlegårdar m. m. Slutligen ges för varje by vissa allmänna upplysningar rörande skogsbetet, odlingsmöjligheter m. m.
Undersökningsprotokollet illustrerar klart den då rådande
starka ägoblandningen, i det att till e t t hemman kunde höra
ägor, särskilt ängsmark, inom 3 å 4 andra byars områden. Hela
hemmantalet angives till 156 med 724 1/4 tunnors utsäde. Av
boskap redovisas 176 hästar, 2.017 nötkreatur och 2.852 småkreatur eller tillhopa 2.390 nötkreatursenheter.
Från 1800-talets förra hälft föreligga tvenne allsidiga och till
synes mycket vederhäftiga sockenbeskrivningar över Lövånger,
båda innehållande uppgifter över folkmängd, areal mark av olika
ägoslag, kreatursstockens storlek m. m.
Den äldre av dessa beskrivningar, författad år 1827 av lagman
A. M. K j e 11 e r s t e d t1) och införd i Västerbottens läns hus*) L a g m a n Kjellerstedts sockenbeskrivning
Västerbotten 1936, sid. 40—55.
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finnes intagen i årsboken
A n m . av C. H o l m .

hållningssällskaps handlingar för nämnda år, anger att socknens,
hela skattetal då utgjorde 62 43/128 mantal. Folkmängden uppgick till 2.860 personer och antalet vinterfödda kreatur var 327
hästar, 61 oxar (tjurar), 1.579 kor, 492 ungboskap, 3.530 får
och 100 getter.
Den senare sockenbeskrivningen är upprättad år 1852 av lantmätaren P. A. K j el 1 er st e dt, liksom sin fader, lagman Kjellerstedt, bosatt i Avans by i Lövånger. Denna sockenbeskrivning med tillhörande karta och tabeller tillkom efter förordnande av överdirektören för lantmäteriämbetet.
Till grund för
densamma lågo dels kartor i länets lantmäterikontor, dels undersökningar på marken, dels kyrkohandlingar och dels slutligen
upplysningar av de personer, som bäst borde känna förhållandena, nämligen häradsskrivaren i fögderiet F. V. T ö r n s t e n ,
kronolänsmannen i socknen C. E. N o r i n g samt komministern och vice pastorn J. M. U n ae u s.
Det sålunda samlade materialet bör därför vara så vederhäftigt och tillförlitligt, som sådant över huvud kan bli. Skattetalet för hela socknen anges till 62 227/384 oförmedlat och 62
49/128 förmedlat mantal, och totala arealen mark utgjorde
114.811 tunnland 26 kappland, därav 1.539 tnld 9 kpld åker,
9.584 tnld 8 kpld äng och 103.688 tnld 9 kpld skog och utmark.
Folkmängden uppgick till 3.342 personer, och kreatursstockens
storlek anges till 342 hästar, 91 oxar (tjurar), 2.176 kor, 520
ungboskap, 3.188 får, 176 getter och 240 svin.
Vidare lämnas för varje by detaljerade uppgifter om utsäde
för olika ägoslag, medelavkastningens storlek, bevillning efter
5 års medeltal jämte en mängd andra synnerligen belysande uppgifter rörande de ekonomiska förhållandena; dessa uppgifter
måste emellertid av utrymmesskäl uteslutas.
För att något närmare belysa utvecklingen, särskilt ifråga om
jordbruk och boskapsskötsel, torde det vara lämpligt att meddela några spridda anteckningar rörande ett särskilt hemman,
som för sockenborna i allmänhet bör vara tämligen välbekant,
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1686 års karta (av okänd förrättningsman) över en del av
Lövångers prästbords ägor.

iiämligen prästbordet. De tidigaste mera preciserade uppgifterna finnas för år 1553, då sädesskörden utgjorde 64 tunnor
korn och av äng skördades 40 lass hö, med vilka vinterföddes
20 kor förutom andra djur. Enligt uppbördslängden för den
särskilda skatten för Älvsborgs lösen år 1571 var prästen en av
de förmögnaste i socknen, särskilt i fråga om penningar och ädlare metaller. Han deklarerade nämligen för 5 guldmynt (gyllen) och 30 mark silvermynt samt 200 lod silver, 6 lpd koppar,
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2 i/o Ipd tenn och 1 lpd mässin. Men även boskapen var betydande; för honom äro nämligen antecknade 10 kor, 3 kvigor
och en ungstut, 7 svin, 25 får och getter samt 3 hästar. Enligt
en uppgift från 1577 skulle på prästbordet ha funnits 4 drängar.
Av en uti lantmäteristyrelsens arkiv i Stockholm befintlig karta
över prästbordets ägor år 1686 kan man bilda sig en ganska
noggrann föreställning om prästbordets inägor vid den tiden.
På det område, som begränsas av kyrkan, prästgården och Avafjärden, finnas där angivna "kyrkostycket", "storstycket" samt
"bastustycket", tillsammans upptagande ungefär hälften av arealen. Vidare anges "nyåkern" på sluttningen från prästgården
västerut; största delen av den där nedanför liggande dalgången,
som nu är odlad, var då myrmark. I Näsåkern fanns ett litet
åkerstycke samt i dalgången norr om vägen till prästgården
från kyrkostaden likaledes ett obetydligt åkerland, benämnt "kaplansstycket". Detta disponerades av kaplanen (komministern),
som en tid framåt vanligen bodde på eget hemman i Gammelbyn. Det nuvarande komministerbostället var helt oodlat och
utgjorde en del av prästbordets skogsmark. Härutinnan markeras en ändring på en karta av 1726, där ett kaptensboställe,
endast gård men ingen åker., fanns angivet på nuvarande komministergårdens plats. Såsom kaplansjord upptas här nu även
"Herr Pehrs gärde" vid kyrksundets mynning i Avafjärden.
Kvarnar finnas angivna dels i Kyrkströmmen och dels i Lönbäcken från Bjurtjärn till Avafjärden. På denna karta är slutligen
markerad vinterväg från kustlandsvägen vid Bjurtjärn över
Kyrksjön fram till prästgården och kyrkstaden.
År 1752 upprättades en karta över "Prosten Dahlings nybruk", som samma år insynades såsom det första nybygget i
socknen. Kartan upptar ett hus med gårdsplan samt en obetydlig åkerareal på sluttningen ned mot Kyrksjön alldeles bredvid det förut befintliga kaptensbostället. Detta nybruk, som kallades Grubbedal, skulle under 45 år (från 1750) tillhöra prosten
och hans arvingar men 1795 återfalla till prästbordet. Emeller3
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tid finnes nybygget med betydligt utökad åker upptaget såsom
kaplansboställe redan på en karta av år 1785.1) År 1848 synes
slutligen en reglering skett mellan de båda prästboställena, i det
att 25 tunnland åker och äng, som delvis uppodlats med socknens hjälp, lades under komministerbostället. Ytterligare må
nämnas, att 1752 års karta upptar en "exercitieplats" med en
"livrebod" på den plats, där nu Skogstorp står, samt att på
1785 års karta markeras ej blott kvarnen i Lönbäcken utan även
2 kvarnar i Kyrkströmmen, den ena sannolikt tillhörande Gammelbyn.
Såväl vid roteringsrannsakningen 1695 som jordrannsakningen 1750 undersöktes även prästbordet. För den förstnämnda tidpunkten redovisas 2 hästar, 12 kor och 30 småkreatur, för
den senare 2 hästar, 20 kor och 20 småkreatur samt 9 tunnors
utsäde. I 1750 års rannsakningsprotokoll finnes följande antecknat beträffande prästboställena: "Prästbordet 13/16 mantal krono, vilket prosten herr magister Mathias Dahling innehaver och
är till både åbyggnad och jordbruk i gott tillstånd. Åkern besås med 9 tunnor årligen och är frost underkastad samt kan ej
särdeles formeras och utvidgas, varandes ägorna av den beskaffenhet att 2 hästar, 20 nöt jämte 20 småkreatur framfodras. På
Långänget ligger ett laduäng om 7 skrinlands avkomst och i
Gärde 7 skrinland, en skvaltkvarn på prästbordets ägor och dessutom i Lönbäcken ett kvarnställe, men fisket är ganska ringa.
Skogen till vedbrand och gärdsle någorlunda tillräcklig, och mulbete svagt.
Kaplansbordet 17/28 mantal krono nyttjas av komministern
J o h a n M e l l i n och är beläget ibland prästbordets ägor
samt består endast av 6 skälslands utsäde i linda liggande och
4 skrindors höslåtter, så att ägorna ej svara mot skatten och
kunna följaktligen icke heller bebos."
*) Namnet är sedan överflyttat på lägenheten

Qrubbedal.
A n m . av C.

34

Holm.

Ganska ingående uppgifter föreligga slutligen i de tabeller,
som P. A. K j e l l e r s t e d t utarbetat till sin sockenkarta av 1852.
Här uppges för prästbostället, förutom prästgården, 10 backstugor och lägenheter samt 12 hushåll med 29 personer; vidare
10 tid åker, 90 tid äng, 13 tunnor spannmål och 4 tunnor potatis i utsäde, 69 tunnor spannmål och 32 tunnor potatis i medelskörd samt 3 hästar, 1 oxe, 15 kor, 4 ungnöt, 16 får och 2 svin.
För kaplansbostället äro angivna 2 backstugor och lägenheter,
2 hushåll med 11 personer, 2 tid åker och 21 tid äng, 3 tunnor
korn och 3 tunnor potatis i utsäde, 15 tunnor korn och 24 tunnor potatis i medelskörd samt 1 häst, 2 kor, 1 ungnöt, 4 får och
1 svin. Bland spannmålen för prästbostället anges något råg
och blandsäd jämte kornet, som eljest var det alldeles dominerande sädesslaget.
Redan i uppbördslängder från 1500-talet finner man antecknade några personer, som tydligen bodde på kyrkplatsen men
icke hade eget jordbruk. Dessas antal ökades efter hand, så att
de år 1852 utgjorde 11 hushåll.
Å samtliga de här förut omnämnda kartorna över prästbordet,
allt från 1661 och senare, finnas anteckningar om kyrkstugor,
tydligen på samma plats som nu. Av kartorna kan man dock
icke sluta sig till deras antal vid olika tidpunkter.
Det torde vara lämpligt att till sist ge en kort översikt över
utvecklingens huvuddrag under de 500 år, för vilka några upplysningar härom föreligga. I början av 1400-talet möta vi den
första uppgiften om invånarantalet, omkring 150 personer, vilket
visar, att orten ännu befann sig i ett tidigt kolonisationsstadium.
Under den följande tiden var tillströmningen av kolonister så
stark, att befolkningen på de 130 åren fram till 1540 blev drygt
sexdubblad. Mellan sistnämnda år och 1559 steg befolkningstalet från 919 till 1.172 eller med 253 personer, vilket tyder på
att nyinflyttning fortfarande ägde rum. Andra siffror från samma tid ådagalägga, att samtidigt en stark utveckling inträdde
beträffande jordbruket och boskapsskötseln, vilka vid denna tid
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blivit de för befolkningen viktigaste näringarna. Då emellertid
fisket och jakten ännu lämnade stort utbyte, synes befolkningen
ha åtnjutit relativt god bärgning. Den nästföljande tiden fram
till 1571 kännetecknas av någon återgång såväl i befolkningstalet som i fråga om åkerbruk och boskap. Orsaken härtill är
nog främst att söka i de långvariga krigen mot Ryssland och
Danmark, vilka togo arbetskraft i anspråk och medförde ökade
skatter. Även under den följande tiden ända fram till 1695 medförde långvariga krig samt farsoter och missväxtperioder så
starkt avbräck i utvecklingen, att befolkningen intill sistnämnda
år endast obetydligt tillväxte; däremot synes boskapen ha starkt
ökats. De pressande krigen under K a r l XII:s tid verkade
naturligen återhållande, dock ej så mycket som man ofta antagit, emedan de liksom 30-åriga kriget nästan helt fördes i
främmande länder. Under fredstiden från 1720 synes åter utvecklingen ha snabbt gått framåt; därom vittna såväl boskapssiffrorna från 1750 och 1805 som ock befolkningstalen, vilka år
1767 utgjordes 1.460 och år 1780 stigit till 1644 samt år 1805
till 2.233. En tillbakagång framkallades av 1808—1809 års krig
med Ryssland. Detta var visserligen icke långvarigt, men det
fördes under sitt sista skede sommaren 1809 i Västerbotten. Och
ehuru fienden i stort sett visade hänsynsfullhet mot befolkningen,
så blev dock näringslivet ganska allvarligt skadat. Under det
därefter följande första fredsåret kunde sålunda blott 1/3 av
åkern brukas och besås, och boskapen var reducerad till 3/5.
Även folkmängden hade minskats, dock sannolikt huvudsakligen
genom tillfällig flykt till andra orter. Ty den följande tiden uppvisar åter en stark folkökning samt även en betydande utveckling av jordbruket och boskapsskötseln. Härom vittna bl. a.
A. M. K j e l l e r s t e d t s redogörelse och tabeller från 1827
samt P. A. K j e l l e r s t e d t s motsvarande uppgifter från år
1852.
Under den nu behandlade tiden lämnade visserligen jakten och
fisket, särskilt strömmingsfisket, en avsevärd avkastning, men de
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hade dock alltmer förlorat i betydelse för folknäringen i jämförelse med jordbruket och boskapsskötseln. Emellertid hade
andra binäringar upptagits; tillverkningen av salpeter, som erfordrades för framställning av krut, var särskilt under krigstider
betydelsefull och jämförelsevis givande; liknande var förhållandet med tjärbränningen, då tjäran, så länge alla båtar och fartyg för både freds- och krigsbruk byggdes av trä, var en synnerligen viktig och efterfrågad vara både i Sverige och i utlandet.
1 fråga om jordbruket och boskapsskötseln bör emellertid ihågkommas, att de ännu vid mitten av 1800-talet visserligen
kvantitativt utvecklats men i kvalitativt hänseende gjorde föga
framsteg sedan 1500-talet. Åkern var nästan helt begränsad till
hårdmark, den var i allmänhet odikad eller ock illa dikad och endast ganska ytligt uppbruten. År efter år användes hela åkerjorden till sädes- eller potatisskörd; ännu år 1805 uppgives 19/20
av hela åkerarealen ha använts för sådan odling. För boskapsutfodringen var man sålunda alltjämt hänvisad till självväxande foderämnen, dit fortfarande löv och renlav räknades. Boskapen hade därför också ringa slaktvikt och lämnade jämförelsevis liten avkastning.
Under loppet av de senaste 80 å 90 åren ha jordbruket och
boskapsskötseln starkt utvecklats såväl kvalitativt som kvantitativt. Åkerarealen har mångdubblats, åkrarna ha blivit djupplöjda, avdikade och väl gödslade, så att de nu torde i genomsnitt ge sjätte till åttonde kornet mot endast fjärde kornet fram
mot 1850-talet. Och för att kunna väl uppföda en god kreatursstam har man vid odlingen allt mer lagt an på foderskörden.
För denna utveckling har man väsentligen att tacka en stigande
folkupplysning, som banade väg för nya bruknings- och uppfödningsmetoder. Att jordägorna sammanfördes genom laga skiften, underlättade den förbättrade teknikens tillämpning, och
mejerihanteringen förädlade produkterna för avsättning utanför
den egna orten. Härtill medverkade de förbättrade kommunika-

37

tionerna samt uppsvinget inom trävaruhanteringen, som i sina
industrisamhällen skapade en betalningskraftig kundkrets för
den starkt växande livsmedelsproduktionen.
Under de senaste årtiondena visar jordbruket en fortsatt kraftig utveckling, sannolikt till stor del beroende på förbättringen
av vägarna och därmed avsättningstillfällena.1)
Folkmängden
har däremot ej ökats i samma mån som jordbruket gått framåt,
men någon stagnation i folkökningen under de senaste 25 åren
har dessbättre ej kunnat förmärkas utan tvärtom. Så uppgick
folkmängden den 1 januari 1915 till 4.290 personer, åren 1933—
34 till 4.644 personer och år 1941 till 4.727 personer.

i
) Bland faktorer, som i avsevärd g r a d bidragit till jordbrukets förkovran, torde jämväl böra nämnas statens understöd för skilda ändamål, särskilt till torrläggning av vattensjuka marker, samt vidare hushållningssällskapets konsulterande och i h ö g grad gagnande verksamhet i olika riktningar.
A n m . av C. H o l m .
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Beskrivning over Vilhelmina socken
A V NILS

ERIKSSON

Vilhelmina sockens geografi.

V

ihelmina socken är med sina 8751,42 kvadratkilometer Västerbottens lappmarks största socken och är den femte i ordningen av Sveriges socknar. Socknens största längd från riksröset 209 längst upp i nordvästra hörnet till den punkt längst
nere i sydväst, där socknen möter Åsele och Lycksele socknar,
är 183 kilometer. Socknens största bredd i norr—söder är 85
kilometer. Hela nodvästra delen av socknen, cirka en tredjedel,
upptages av ett mäktigt fjällområde.
De högsta fjällen äro:
Marsfjället
Ö. Fjällfjället
Grönfjället
Rainesfjället
Klippfjället
Borkafjället
Daunefjället

1589 m ö. h. V. Fjällfjället
1408
„
Ljusfjället
1375
„
Kittelfjället
1365
„
Autjoklimpen
1357
„
Satsfjället
1348
„
Vardofjället
1290
„
Gittsfjället

1280 m. ö. h
1247
jj
1216
j?
1214
>5
1113
1109
1059
>>

Socknens lägsta punkt är nere vid Rásele, som är 317 m. över
havet. Skillnaden mellan den högsta och lägsta punkten är alltså icke mindre än 1272 meter. Den högst belägna byn, Risträsk,
ligger 626 meter över havet och den lägsta byn, Rásele, ligger
på 324 meters höjd.
Nedanför fjällområdet utbreder sig de stora sjöarnas område,
och längst i sydöst vidtager skogs- och myrområdet. Inom Vil-
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»

Vilhelmina kyrka.

helmina socken finnas icke mindre än 200 st. större och mindre
sjöar. De största sjöarna äro.
Malgomaj
Vojmsjön
Kultsjön
Ransaren.
Virisen.
Volgsjön.

96 kvkm., 117 m. största djup.
78
,,
145 ,,
„
„
53
,,
130 „
,,
,,

Trakten omkring Malgomaj tillhör silurområdet och räknas
till Lapplands bördigaste jordbrukstrakter.
Saxån eller Sunjemakkån, som den kallas av befolkningen, har
vid sitt utflöde i Kultsjön utbildat ett mycket vackert deltaland,
där lövbergs- och klimpfjällsborna årligen skördar stora mängder starrfoder.
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Kyrkbåten på väg till Fatmomakke.
Foto: Nils Eriksson.

Största delen av Vilhelmina socken tillhör Ångermanälvens,
flodområde. I socknens sydöstra delar ha dock både Gideå,.
Lögde och Öre älvar sina källor. Ett mindre område på gränsen till Stensele socken tillhör Umeälvens avvattningsområde.
En rad sjöar på gränsen till Tärna socken avbördar sitt vatten
till Norge genom Vapstälven.
I Vilhelmina fjällvärd finnes gott om verkligt vackra fjällsjöar,
i vars krsitallklara vatten de snöglänsande fjällen spegla sig. Sådana vackra sjöar äro bl. a. Kultsjön, Ransarn, Bielite, Borkajaure och Fättjaure.
Västra delen av Vilhelmina socken är uppdelad i två stora dalgångar med förgreningar från dessa. Den södra och störredalgången är Malgomajdalen med dess fortsättning Kultsjöoch Ransardalen. Norra dalgången eller Vojmådalen är mycket längre än den förra men trängre. Den börjar vid Dalasjö
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och sträcker sig ända upp till Vardofjället en sträcka på icke
mindre än 160 kilometer. Längst i väster är det endast några
kilometer mellan de båda dalgångarna, vilka för övrigt skiljas
av ett mäktigt högfjällsområde.
Inom socknen finnes mycket gott om stora och vackra vattenfall. De största finnas i Ångermanälven mellan Kultsjön och
Malgomaj.
Nivåskillnaden mellan dessa båda sjöar är nämligen icke mindre än 200 meter. Bland de största och vackraste
äro Dimforsen,Harrforsen och Bieliteforsen.
Berggrunden utgöres i östra delen av socknen av grovkornig
granit. I Storberget i Bäsksjö reser sig granitkäglan ett par
hundra meter över den omgivande marken. Graniten där går
mycket lätt att klyva. Ett några tiotal kilometer brett bälte tillhörande silurformationen sträcker sig från söder mot norr genom hela socknen väster om granitområdet. Mellersta delen av
Malgomaj och Vojmsjön tillhöra detta område. Fjälltrakterna
bestå till största delen av skiffrar.

Växtvärld.
Största delen av Vilhelmina socken täckes av skog; vilken till
större delen utgöres av granskog. Övriga trädslag äro tall,
björk, hägg, sälg, rönn, asp, al och som relikt vid Bångnäs,
Forsbergsberget och vid Skikkisjöberget norr om Vojmsjön
almen. Barrskogsgränsen ligger vid cirka 680 meters höjd över
havet, då däremot björkskogen går upp till 800 m. ö. h.
Av buskar finnas utom en hel del olika videbuskar, en, tibast
{Daphne mezeréum), röda vinbär, hallon och dvärgbjörk (Bétula nana). Bären av tibasten har i folkmedicinen av befolkningen använts mot en rad olika sjukdomar, främst då mot den
s. k. engelska sjukan eller ris.
Flär skall räknas upp en del av de örter, som finnas inom
socknen, men därvid kan icke på långa vägar alla tas med, det
skulle ta alltför stort utrymme i anspråk.
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Vägen

mellan

Stalon

och

Kultsjön

följer

Ångermanälvens

dalgång.

Bångnäs i bakgrunden.
Foto: Nils Eriksson.

Fam. Compösitae (Korgblommiga).
Fjällskära (Serråtula alpina), gullris (Solidågo virgaurea) kallas
vanligen på folkspråket niomannakraft och användes förr i folkmedicinen mot värk och andra sjukdomar, gråbrinka (Erigeon
acris), fjällfibbla (Hieråcium alpinum), tolta (Mulgédium alpinum) kallas på folkspråket "järja" av vilken lapparna och nybyggarna i fjälltrakterna bereda en maträtt som kallas "gompa".
Fam. Campanulåceae (Klockväxter).
Blåklocka (Campanula rotundifolia).
Fam. Rubiåceae (Mårväxter).
Vänderot (Valeriåna excelsa), vilken förr användes av befolkningen i folkmedicinen, linnéa (Linnéa borealis).
Fam. Contörtae (Vridblommiga).
Nord-stålört (Gentiåna nivalis), kallas även solens öga; ängsstål -
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ört (G. amarélla linguata) och vattenklöver (Menyanthes trifoliata) på folkspråket "gitklöva", användes förr i folkmedicinen.
Fam. Personátae (Lejongapsväxter).
Ärenpris (Verónica officinális), fjällärenpris (V. alpina), ögontröst (Euphrasia officinális latifölia och mimina), svarthö (Bártschia alpina), kovall (Melampyrum praténse), liten höskallra
(Rhinánthus crista galli minor), Kung Karls spira (Pediculáris
sceptum carolinum), kallas "strandhommel"; kärrspira (P. palúsris) och lappspira (P. lappönica).
Fam. Plantagineae (Grobladväxter).
Groblad (Plantágo major) användes förr i folkmedicinen för att
lägga på bölder.
Fam. Lentibuláriae (Fångsporrar).
Tätört (Pinguicula vulgäris), fjälltätört (P. alpina) och dvärgtätört (P. vllosa).
Fam. Bicornes (Ljungväxter).
Blåbär (Vaccinium myrtillus), odon (V. uiiginösum), lingon (V.
vitis idäea), tranbär (V. oxycöccus), dvärgtranbär (V. oxycoccus
microcárpum), fjällbär (Arctoståphylus alpina), mjölon (A. uva
ursi), ljung (Callúna vulgáris), mossljung (Andómeda hypnoides), lappljung (Phyllódoce cae rúlea), krypljung (Azalea procumbens), vintergröna (Pyrola rotundifölia), små-vintergröna
(P. minor), björk-vintergröna (P. secunda), ögonljus (P. uniflora), fjällgröna (Diapénsia lappönica), kråkbär (Épetrum nigrum).
Fam. Ranunculáce« (Smörblomväxter).
Smörblomma (Ranunculus acris), rev-smörblomma (R. repens)
"tåskrota", renblomma (R. glaciälis), fjällruta (Thalictrum alpinum), smörbollar (Tróllius europäeus) "ploppen", stormhatt
(Aconitum septentrionale), trolldruva (Actáe a spicáta).
Fam. Nymphas eae (Näckrosväxter).
Vit näckros (Nymphae a condido) och gul näckros (Nuphar lúteum).
Fam. Siliquósae (Korsblommiga).
Fjälltrav
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(Arabis

alpina),

ängskrasse (Cardámine

praténsis),

lomme (Capsélla bursa pastöris) och penninggräs (Thlaspi arvénse).
Fam. Gruinâles (Nävväxter).
Midsommarblomster (Géranium silvuticum) och harsyra (Oxalis
acetosélla).
Fam. Violåceae (Violväxter).
Fjällviol (Viola biflora), underviol (V. mirabilis) och styvmorsviol (V. tricolor).
Fam. Droséra (Flugfångare).
Sileshår (Drösera rotundifölia) och små-sileshår (D. intermédia).
Fam. Vaginales (Syreväxter).
Ormrot (Polygonum viviparum), tramgräs (P. aviculåre), ängssyra (Rumex acetösa) kallas på folkspråket "saltgräs" och användes som krydda i "gompa", gårdskräppa (R. domestikus),
kallas "dyngstörn".
Fam. Caryophylleae.
Vitblära (Lychnis diöica alba), rödblära (L. d. rubra), fjällnejlika
(L. alpina), fjällarv (Ceråstium alpinum), fjällnörnel (Alsine biflora).
Fam. Succulente (Fetbladväxter).
Rosenrot (Sedum röseum), småknopp (S. ånnuum).
Fam. Saxifrâgeas.
Fjällbräcka (Saxifraga nivalis) gullbräcka (S. Aizoides), slåtterblomma (Parnåssia palustris), röda vinbär (Ribes ruburum pubéscens).
Fam. Rosåceae.
Älggräs (Spirse a ulmåria), daggkåpa (Alchemilla vulgaris),
fjällkåpa (A. alpina), fjällklöver (Sibbaldia procumbens), smultron (Fragåria veca), "jolbära"; kråkklöver (Cömarum palustre),
humleblomster (Geum rivale), fjällsippa (Dryas octopétala), hallon (Rubus idåaus), jungfrubär (R. saxåtilis) på folkspråket "tågbär", åkerbär (R. årticus), hjortron (R. chamoe mörus).
Fam. Umbellåtae (Flockblomstriga).
Kvanne (Angélica archangélica) på folkspråket "angelika" användes förr i folkmedicinen och användes ännu som krydda i
"gompa", samt strätta (A. silvestris) kallas ofta björnflon.
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Fam. Corneae.
Hönsbär (Cornus suécica).
Fam. Orchideae (Orkidéer).
Jungfru Marie hand (Orchis maculäta), brudsporre (Habenaria
conopéa), grönkulla (H. viridis), Guckusko (Cypripédium calcéolus) finnes på ett ställe på kpr. Varesåsen.
Fam. Liliáceae (Liljeväxter).
Björnbrodd (Tofieldia palústris), lijekonvalje (Convallária majalis), ekorrbär (Majánthemum bifólium), ormbär (Paris quardrifölia).
Djurvärld.
Av de djur, som förekomma inom Vilhelmina socken kunna
nämnas följande däggdjur. Björn förekommer på en del ställen
i fjälltrakterna. I trakten av Gittsfjället och Njakafjället finnes
varje år en eller flera björnar. Älg förekommer endast sparsamt.
Enligt uppgifter av gamla sagesmän, har älgen icke förekommit
i Vilhelmina före 1860-talet. Varg och järv förekommer endast
sparsamt inom Vilhelmina sockens fjälltrakter.
Rödräv förekommer över hela socknen då däremot fjällräven numera är
mycket sällsynt i Vilhelminafjällen, men för endast 25 år sedan
fångades hundratals fjällrävar årligen inom socknen.
Hare,
ekorre, hermelin, fjällämmel, åkersork och näbbmus förekommer
över hela socknen. Renen finnes numera endast som boskapsdjur.
Bland fåglarna kunna nämnas följande, nämligen tjäder, orre
och dalripa, som förekommer över hela socknen t. o. m. på kalfjällen. Fjällripan finnes däremot endast på kalfjällen, där den
vissa år förekommer i mycket stor mängd. I Marsfjället har det
hänt att en jägare skjutit 50—60 fjällripor på en dag. Kungsörnen har setts vid enstaka tillfällen i fjällen och plägar häcka
vid Matskanån. Andra fåglar, som förekomma i större eller
mindre mängd äro: fjälluggla, snösparv, lappsparv, fjällpipare,
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G a m m a l nybyggarstuga från Klimpfjäll.
Foto: Nils Eriksson.

fjällabb, jaktfalk, fjällvråk, simsnäppa, fjällgås, lom, rödvingetrast, blåhakesångare, strömstare, bergfink, småspov, stare och
svan under flyttningstider.
I de talrika sjöarna inom socknen finnes rätt gott om fisk såsom gädda, abborre, mört, sik, harr, röding, öring och lake.

Historia.
Redan under stenåldern funnos människor här i Vilhelmina,,
det visar bl. a. de talrika fynden av stenredskap, som gjorts inom socknen. Så kan t. ex. nämnas, att i Lövliden gjordes å r
1918 ett depåfynd på icke mindre än 20 stenredskap. Vidare ha
föremål av sten hittats i Bäsksjö, Nyliden, Skansholm, Fatmomakke och Stornäs m. fl. ställen.
För att nu icke nämna alla
stenföremål, som tillvaratagits inom socknen under de senaste
åren av arkeologen Knut Tinnberg.
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Om stenåldersmänniskorna endast voro tillfälliga besökare
här i socknen såsom jägare och fiskare eller om de voro bofasta
här, vet vi icke med säkerhet, fyndens talrikhet tyder dock på fast
bebyggelse.
Från bronsåldern och järnåldern äro inga föremål funna inom
socknen. Möjligen använde folket i dessa trakter stenredskap
även under bronsåldern, men det kan också tänkas, att folket
ilvttade bort härifrån eller slutade upp att besöka dessa trakter
under den klimatförsämringsperiod, som inträffade omkring 500
.år före Kristus, d. v. s. vid järnålderns början.
Dessa trakter voro troligen folktoinma i drygt 1000 år tills
lapparna på 800-talet kommo till socknen på sin vandring från
norr till söder. Fynd från denna period ha gjorts bl. a. i Bäsksjö och i Fatmomakke. De bestå av glaspärlor, mynt, spännen
o. dyl. Lapparna voro ensamma herrar här i cirka 900 år.
Det var nämligen först i början av 1700-talet, som de första
nybyggarna kommo hit. Då hörde dessa trakter liksom för
övrigt hela Åsele lappmark till Anundsjö socken. Till Åsele socken hörde dessa områden till år 1812. Men redan år 1781 byggdes ett kapell vid Volgsjöns norra strand. Detta kapell liksom
hela församlingen bar namnet Volgsjö till år 1804, då församlingen fick Gustv IV Adolfs gemåls tredje namn Vilhelmina.
Samtidigt erhöllo två andra lappmarksförsamlingar drottningens
första och andra namn Fredrika, Dorotea. Namnet Volgsjö är
av lapskt ursprung och betyder, sjön, som man reser utefter.
Vilhelmina sockens nuvarande bebyggelse är alltså icke mer
än drygt 200 år. När de första nybyggarna sökte sig upp till
dessa trakter hade de oanade svårigheter att kämpa med. I mer
än 150 år fingo nybyggarna i Vilhelmina endera bära sina förnödenheter i "mesen" på ryggen efter sviktande spänger över
lappmarkens många myrar eller också köra dem genom meterdjupa snödrivor flera hundratals kilometer.
Nybyggarna i Vilhelmina måste inrikta sig på att i största
möjliga utsträckning klara sig själva. Dels var det ju ytterst
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Trygorna spännas på innan nybyggaren ger sig
av ut i skogen.
Foto: Nils Eriksson.

svårt att skaffa kontanter, och dels var det svårt att frakta till
gården, vad man lyckats köpa. Det var också endast det allra
nödvändigaste, som köptes, såsom mjöl och salt. För 100 år
sedan fanns icke kaffe i allmogens hem utom i rena undantagsfall hos de förmögnaste. Barkbröd och lavpannkaka voro då
vanliga rätter på nybyggarnas bord. Det hände ofta, att befolk4
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ningen omkring Vojmsjöns stränder fingo fara flera tiotals kilometer för att hämta tallbark vid Lövliden till sitt bröd.
Alla möbler och redskap fingo nybyggarna själva tillverka.
Råämnen fingo de också själva skaffa sig. Så kan jag nämna,
att dalmasen Anders Larsson i Nästansjö byggde sig en hytta,
där han smälte den myrmalm, som han tog upp ur myrar och
bäckar. Av denna smidde han sedan spik, yxor, liar, spjut och
t. o. m. gravkors, som finnas på kyrkogårdarna både i Vilhelmina och Fatmomakke. Kvinnorna odlade lin, varav de gjorde
täcken och dukar m. m. Av fårens ull gjordes kläder både till
männen och kvinnorna.

Bebyggelsen.
Bebyggelsen inom socknen är mycket gles och ojämn. I medeltal finnes icke mer än 1,2 invånare per kvadratkilometer (år
1940). I de östra delarna av socknen är bebyggelsen en typisk
höglandsbebyggelse med byarna på bergens sydsluttningar för
att skydda korn- och potatisåkrarna för nattfroster under hösten.
Typiska byar i detta avseende äro Risträsk, Bäsksjö, Ulvoberg,
Latikberg, Järvsjö och Hacksjö m. fl. I mellersta och västra delarna av socknen är bebyggelsen i huvudsak koncentrerad till
dalgångarna utefter sjöarna, så är fallet med bl. a. byarna Laxbäcken, Malgovik, Skansholm, Lövnäs, Saxnäs, Stornäs, Lövberg och Tresund.
Befolkningen i socknen har ökat i ganska rask takt sedan den
nuvarande bebyggelsen började. År 1794 funnos inom socknen
endast 241 personer, men år 1830 var antalet 1.099 för att år
1930 ha nära tiodubblats, då fanns nämligen icke mindre än
10.211 personer inom socknen och den 1 januari 1941 var antalet 10.885.
Med avseende på kön voro siffrorna för år 1940 5.792 män
och 5.083 kvinnor. Alltså ett överskott på icke mindre än 709
män, ett förhållande som är ganska karakteristiskt för hela Väs-
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Den kvinnliga hemslöjden står högt i Vilhelmina. A v rötter tillverkas
bl. a. rotkorgar.
Foto: Nils Eriksson.

terbotten, men det torde icke vara många socknar som kan uppvisa ett överskott av män på icke mindre än 6,3 % av hela befolkningssiffran. Befolkningen i Vilhelmina socken företer bilden av en kraftfull och vital befolkning. Förhållandet mellan
levande, födda och döda brukar vara en mätare på ett folks livskraft. Under åren 1921—1934 är förhållandet mellan födelseoch dödstalet 243: 100. Denna siffra är mycket hög och ligger
betydligt över medeltalet både för hela landet och för Västerbottens län. Nativitetsöverskottet ligger också betydligt över
medeltalssiffrorna för hela landet. Åren 1921—1930 var överskottet 17,3 pro mille och för åren 1931—1934. 12,2 pro mille,
år 1940 9 00/0.
Inom Vilhelmina socken finnes endast ett större samhäll, nämligen Vilhelmina municipalsamhälle med 1.069 personer (år
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1940). Vid Dikanäs kapellkyrka har emellertid ett samhälle börjat växa upp, vilket utvecklas i ganska hastig takt. Socknens
till folkmängden största byar äro Järvsjö och Nästansjö. Stora
byar äro också Skansholm, Bäsksjö, Latikberg och MalgovikLaxbäcken. För övrigt finnes ett femtiotal större byar inom
socknen.
Näringar.
De viktigaste näringsgrenarna äro jordbruk och skogsbruk.
Av dessa näringar ha icke mindre än 7.494 personer eller 82,4 %
av befolkningen sin utkomst. Utan jordbruk skulle befolkningen
icke kunna existera här.
Skogsbruket har en ganska stor omfattning inom Vilhelmina
socken. Socknens alla jordbrukare ha större eller mindre direkta eller indirekta inkomster från skogen. Detta gäller också befolkningen uppe i kapellen, som ha en liten men dock inkomst
från Vilhelmina övre sockenallmänning.
Barrskogsarealen utgör 43,9 % av hela ytvidden. Av denna
areal är cirka 90 % granskog och 10 % tallskog. Vid senaste
fastighetstaxering åsattes skogsmarken en medelbonitet av 1,27.
Relativa skogstillgången är enligt fastighetstaxeringen 0,64, vilket motsvarar ett virkesförråd av 43,5 kubikmeter per har. i
detta förråd är då medräknad all såväl löv- som barrskog.
Skogsmarken inom Vilhelmina socken fördelar sig på följande
sätt:
Allmänna skogar
Bolagsskogar
Bondeskogar
Summa

453.671 har.
110.000 „
239.946 „

133.089 har.
75.366 „
147.277 „

803.617 har.

355.732 har.

De allmänna skogarna utgöras av 26 st. kronoparker, 1 kronoöverloppsmark, 1 sockenallmänning, 56 kronohemman, 339
husbehovsskogar och ett kyrkoherdeboställe.
Bolagsskogarna äges av 14 bolag.
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Dessa skogar ha förut

tillhört bönderna men sålts till bolagen. I en del byar äga bolagen så gott som all skog, t. ex. Norrviks by, och i andra byar
däremot ha bolagen så gott som inga skogar, t. ex. Nästansjö
och Risträsk.
Virkesförrådet å de
Allmänna skogar..
Bolagsskogar . . . .
Bondeskogar
Summa

olika skogarna är följande:
4.719.000
3.129.000
66
3.283.000
2.340.000
72
4.201.000
2.630.000
63

1,22
1,40
1,29

12.203.000

1,27

8.099.000
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Under åren 1932—35 såldes från Vilhelmina socken 20.828.337
kubikfot virke för en beräknad summa av 5.316.000 kronor. I
medeltal såldes alltså 5.207.000 bkf. virke för 1.329.000 kronor
per år.
Av skogsarbete ha vilhelminaborna under åren 1932—35 haft
en inkomst av i medeltal 635.000 kronor per år, vartill komma
skogsvårdsarbeten för cirka 56.000 kr. per år.
Inom jordbruket har en ganska kraftig utveckling ägt rum
under de senaste åren. Ökningen av såväl jordbrukarnas antal
som den odlade arealen pågår med oförminskad styrka. Som ett
bevis på jordbrukets kraftiga utveckling under de senaste 15
åren kan nämnas, att år 1919 funnos inom socknen 636 fastigheter, men år 1927 var antalet uppe i 1.177, vartill komma 42
lägenheter. År 1932 hade antalet fastigheter stigit till 1.375
och 74 lägenheter, varför hela antalet jordbrukare och lägenhetsägare vid sistnämnda tidpunkt var icke mindre än 1.449. Under
tiden 1922—27 ny odlades 291 hektar och under tiden 1928—32
nyodlades 298 hektar.
Inom Vilhelmina socken äro så gott som alla jordbrukare småbrukare med mycket små odlade arealer. Således fanns år 1932
endast en jordbrukare, som hade över 20 hektar odlad jord.
Fyra stycken hade odlade arealer mellan 10 och 20 hektar.
Arealer mellan 5 och 10 hektar hade 79 jordbrukare. Icke mindre än 904 jordbrukare, eller 62 av hela antalet, hade arealer
mellan 1 och 5 hektar odlad jord.
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Tack vare det ganska intensiva nyodlingsarbetet har den odlade arealen per brukningsdel kunnat hålla sig ganska konstant,
trots den kraftiga nybildningen av brukningsenheter. År 1927
hade denna siffra gått ned till 1,9 har, för att år 1932 vara uppe
i 2,1 har per brukningsdel.
Åkerarealen är dock endast 0,38 % av socknens landareal, som
till 55 % består av fjäll och myrar.
Kreatursstockens storlek och förändringar under de senaste
åren framgår av följande.
År 1919 funnos inom Vilhelmina socken 755 hästar. År 1927
hade antalet gått upp till 804 för att år 1932 ha gått ned till 753
st. Jämför man dessa siffror med antalet brukningsdelar vid de
olika tillfällen, så finner man, att år 1919 var det 1,2 hästar per
brukningsdel, år 1927 var det endast 0,7 och år 1932 hade antalet per brukningsdel gått ned till 0,5.
Antalet kor har gått upp från 2.492 år 1919 till 3.905 år 1932.
Antalet kor per brukningsdel har däremot gått ned från 3,9 år
1919 till 2,7 år 1932. Räknar man även med ungnöten och kalvarna blir medeltalet per brukningsdel för åren 1919, 1927 och
1932 5,8, 3,9 och 3,8.
Fåraveln har gått nedåt både absolut och relativt. År 1919
funnos inom socknen 7.780 får men år 1932 var antalet nere i
3.167. Per brukningsdel blir medeltalet för åren 1919 och 1932
7,5 resp. 2,2.
Det absoluta antalet getter har hållit sig någorlunda konstant
under de senaste åren, men relativt i förhållande till brukningsdelarna har antalet gått nedåt mycket kraftigt. År 1919 funnos
nämligen inom socknen 781 st. getter eller 1,2 per brukningsdel,
år 1932 var antalet 764 eller 0,5 per brukningsdel.
Svinuppfödningen har däremot ökat både absolut och relativt. År 1919 funnos inom socknen endast 156 svin eller 0,2
i medeltal per brukningsdel. År 1932 hade antalet emellertid
ökat till 512 eller 0,4 per brukningsdel.
Antalet höns har stigit från 2.291 st. år 1919 till 3.375 år
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1932. Medeltalet per brukningsdel har däremot gått ned från
3,8 år 1919 till 2,3 år 1932.
Om man skall jämföra åkerbruket med boskapsskötseln, så
måste man säga, att boskapsskötseln utan tvekan intar främsta
platsen. Det är från boskapen de största inkomsterna komma.
Största delen av den odlade jorden användes också för frambringande av foder till kreaturen. Detta gäller i högsta grad om
befolkningen i Fatmomakke och Dikanäs kapellag. Där odlas icke
alls någon brödsäd utan endast potatis på den odlade jorden.
I sockens övriga delar odlas endast en mycket ringa del av
socknens behov av brödsäd, största delen måste införas. Av
sädesslagen är det endast korn, som odlas i större utsträckning.
Åkerarealen, på vilken korn odlas, har hållit sig ganska konstant
under de senaste åren. Således var arealen åren 1927—31 311
hektar och åren 1932—34 351 hektar. Hektarskördarna ha växlat mellan 1.000 och 2.300 kg.
Havre odlas i mycket ringa utsträckning och då så förekommer endast som grönfoder. Endast 83 hektar ha använts för
detta ändamål under de senaste åren.
Potatis odlas på 7,7 % av den odlade arealen. Potatisodlingen täcker också socknens behov av potatis åtminstone som
människoföda. In- och utförsel av potatis förekommer sällan,
och när den förekommer rör det sig om obetydliga kvantiteter.
Åkerarealen, på vilken potatis odlas, har stigit från 140 har år
1920 till 238 har år 1934. Hektarskördarna ha växlat mellan
10.000 och 28.000 kg.
Rovor odlas i mycket ringa utsträckning inom Vilhelmina
socken. Under åren 1927—34 odlades rovor på endast 5 hektar.
Hektarskördarna ha växlat mellan 40.000 och 60.000 kg.
Största delen av den odlade jorden användes för höproduktion. År 1920 odlades hö på 568 har men år 1934 var arealen,
som användes för detta ändamål uppe i 2.155 har. I förhållande
till fastigheternas antal har den för höproduktionen avsedda arealen ökat från 0,9 har år 1920 till 1,5 har år 1934. Hektar-
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skördarna ha växlat mellan 1.500 och 5.500 kg. Trots ökningen
av åkerarealen för höproduktion, räcker icke höet till för socknens behov de år hektarskördarna äro låga. Sådana år måste hö
införas till socknen, huvudsakligen då från Jämtland.
År 1925 tillkom ett mejeri Nästansjö och år 1930 ett i Vilhelmina municipalsamhälle. Antalet leverantörer till mejeriet har
stigit år från år utom år 1934, då en tillfällig nedgång inträdde,
beroende på att verksamheten vid mejeriet i Nästansjö då nedlades. År 1925 var antalet leverantörer endast 14, men år 1933
levererade icke mindre än 181 bönder mjölk till mejerierna. Den
invägda mjölkmängden har växlat högst betydligt. År 1925 invägdes 15.303 kg. mjölk från 59 kor. År 1931, som hitintills är
rekordår, invägdes 720.710 kg. mjölk från 865 kor. Värdet av
den invägda mjölken har växlat mellan 2.143 kr. år 1925 och
105.488 kr. år 1931. Av den invägda mjölken har största delen
försålts till förbrukare inom socknen och en mindre del till Storuman och Sorsele. Av den icke försålda mjölken har beretts
smör och ost, som huvudsakligen gått till förbrukarna inom
socken. Nytt mejeri har uppförts under år 1941 i Vilhelmina
samt i Dikanäs.
Som redan i det föregående nämnts, äro jordbruk och skogsbruk de förnämsta näringarna, som ge utkomst åt socknens flesta
inbyggare. Någon industri av betydenhet finnes icke inom socknen. Visserligen finnes ett tegelbruk på Storholmen, men det ger
icke arbete åt mer än 7 man sex veckor under sommaren samt
fiskredskapstillverkningen, vilken sysselsätter 5—6 man året om.
Med hantverk äro 329 personer sysselsatta. Medräknas även
hantverkarnas familjer, kommer man upp i en siffra på 867 personer eller 9 % av socknens befolkning. Dessa siffror, som äro
tagna ur statistiska uppgifter om Vilhelmina socken, få icke tolkas så, att alla dessa hantverkare leva enbart på sitt hantverk.
De flesta ha ett litet jordbruk vid sidan. Det är endast de 26
hantverkarna på Vilhelmina municipalsamhälle, som ha sin utkomst enbart av hantverk.
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G a m m a l t båthus i Lövberg.
Foto: Nils Eriksson.

Den största inkomstkällan för socknens arbetare utom skogsarbeten är vägarbetena. Under de sista fyra åren ha vägbyggnader utförts i medeltal för 380.000 kr. per år. Underhållskostnaderna under samma tid ha i medeltal gått upp till icke fullt
300.000 kr. per år. Vägbyggnaderna torde komma att pågå i
ungefär samma omfattning ännu ett tiotal år, varefter de sannolikt komma att minska. Underhållsarbetena däremot komma att
öka.
Andra inkomstkällor av större betydelse finnas icke inom socknen.
Kommunikationer.
Till Vilhelmina leder en järnväg, nämligen inlandsbanan, som
öppnades för trafik år 1918 till Vilhelmina municipalsamhälle,
varefter den sedan byggdes norrut till Stensele socken och vidare

till Luleå—Ofotenbanan. Ett bispår byggdes från Lövlidens station till Holmsele hamn, men detta spår har senare upprivits, då
trafik på sträckan uteblev i och med landsvägens framdragande
på södra sidan om Malgomaj.
Landsvägsnätet är ganska omfattande, men på grund av socknens väldiga ytvidd är det ännu många byar, som sakna väg.
Detta gäller då främst Fatmomakketrakten. Enligt uppgifter från
vågmästaren i socknen funnos inom Vilhelmina den 1 januari
1941 850 kilometer vägar av olika slag. Däribland ej mindre
än 176 kilometer s. k. enkronasvägar, samtliga byggda under de
senaste åren. Vägnätet har utvecklats mycket kraftigt under de
senaste åren. De s. k. enkronasvägarna, som tillkommit på initiativ av landshövding Gustav Rosén, ha bidragit till att ge utfartsvägar åt byar och enstaka gårdar, som annars icke skulle
ha fått någon väg åtminstone på många år.
I östra delen av socknen finnas fyra huvudvägar, nämligen
landsvägen till Dorotea den s. k. materialvägen, vägen till Åsele,
vägen till Lycksele förbi Siksjö och Gransjöriset, den s. k. gamla
Lyckselevägen, samt slutligen nya Lyckselevägen, som går förbi
de stora byarna Bäsksele, Latikberg, Bäsksjö och Risträsk. Från
Vilhelmina går en väg till Stensele, den s. k. materialvägen, som
i huvudsak följer järnvägen. I västra delen av socknen håller
på att utvecklas två stora trafikådror, den ena efter Malgomajdalen med fortsättning efter Kultsjödalen, den andra efter Vojinsjödalen med fortsättning uppefter dalgången efter Vojmån.
Efter den förra leden är vägen nu färdig till Saxnäs, men vägen
är beslutad att byggas till alla byar efter Kultsjön till Klimpfjäll. En gren kommer sedan att fortsätta till Fatmomakke kapell och vidare uppefter dalgången och kanske så småningom
sammanbindas med den norra trafikådern, som är färdigbyggd
till Fettjaur. Vägen efter Vojmådalen börjar i Storsele och går
uppefter Vojmsjön till Dikanäs, varifrån tre huvudvägar utgå,
nämligen upp till Fettjaur, till Mattsdal och till Umnäs i Stensele över Skansnäs.
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Parallellt med vägväsendets utveckling har automobiltrafiken
ökat. Före kriget gick trafikbilar dagligen på alla större vägar.
Telefonnätet sträcker sig genom hela socknen och går över
till Norge vid trakten av riksröset 207 till Harvatsdalens fjällstuga. Så gott som alla byar inom socknen ha nu telefon.
Postförbindelserna ha också utvecklats kraftigt under de senaste åren. Alla större byar ha nu daglig post. Inom socknen
finnes för närvarande 19 poststationer och ett postkontor.

Turistförhållanden.
Ehuru Vilhelmina socken har en omväxlande och vacker natur
är socknen ännu så gott som oupptäckt av turisterna. Detta
torde dels bero på, att någon reklam icke gjorts för socknen och
dels därpå, att kommunikationerna ända tills de senaste åren
icke varit så väl ordnade. Logiförhållandena ha förr icke heller
varit så, att de tillåtit någon större invasion av turister till socknen. Numera äro kommunikationerna ganska goda åtminstone
till de flesta platserna inom socknen. Det är också mycket lätt
att få både mat och rum icke blott på Vilhelmina municipalsamhälle utan även i Saxnäs, Dikanäs m. fl. platser.
Vilhelmina municipalsamhälle ligger vackert till på en bergsluttning mot söder. Från berget ovanför kyrkan har man en
vacker och vidsträckt utsikt över Volgsjön med byarna Karlsback och Svannäs samt Kristineberg i söder. Längst i söder
höjer sig det flacka Blaikfjället. I väster synas Gittsfjället och
Marsfjället.
Från Vilhelmina municipalsamhälle kan man göra en hel rad
kortare utflykter med cykel. Lämpliga utflykter äro bl. a. följande.
B u l l e r f o r s e n , 8 km. efter vägen till Kultsjöluspen. Vackert vattenfall i Ångermanälven.
L a x b ä c k e n , 13 km. efter samma väg. En stor by vid Malgomajs östra ände med nyuppförd lantmannaskola.

59

K r i s t i n e b e r g , 13 km. efter vägen till Djupdal. Aug. Grönlunds mönsterjordbruk.
B ä sk se le, 14 km. efter vägen till Lycksele. Vacker by vid
Vojmån.
N ä s t a n s j ö , 23 km. efter vägen till Tresund. Från byn kan
man bestiga Björnberget, varifrån man har en vidsträckt utsikt över en stor del av Vilhelmina socken.
T r e s u n d, 30 km. En by med vackert läge vid Vojmsjön.
Från Vilhelmina kan man göra längre turer upp till fjälltrakterna. Här skall jag nu i korthet nämna om de vanligaste färdlederna.
T u r 1.

Vilhelmina—Klimpfjäll.

Resan kan företagas med postdiligens till Saxnäs 89 km. från
Vilhelmina och sedan med båt på Kultsjön c:a 30 km. Landsvägssträckan kan också företagas med cykel. Man får då tillfälle
att beundra alla vackra utsikter och vattenfall utefter leden.
Landsvägen från Vilhelmina municipalsamhälle följer till en
början Volgsjöns norra strand till Lövliden. Efter 8 km. kommer man till den vackra Bullerforsen. Efter 13 km. kommer man
till socknens största jordbruksbygd, nämligen bygden kring Malgomaj. Byarna ligga här ganska tätt och äro relativt stora.
Man reser förbi byarna Laxbäcken, Malgovik, Skansholm, Rönnäs, Strömnäs och Lövnäs, vilka samtliga ligga på södra stranden av Malgomaj. Från Malgovik går en 10 km. lång landsväg till Andersmark. Såväl från landsvägen som från byn har
man en vidsträckt utsikt över den omgivande trakten. Från
Skansholm går en likaledes 10 km. lång landsväg till byarna
Skog och Mark. Från den sistnämnda byn har man en god utsikt. Strax innan man kommer till Stalonäset, passerar man en
bro över Ångermanälven. Från Stalonäset går landsväg till
Dorris by samt till gamla ångbåtsbryggan.
Från Stalonäset upp till Kultsjöluspen följer landsvägen hela
tiden Ångermanälvens dalgång. Man reser förbi en rad ståtliga
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Fatmomakke

kyrkplats.

forsar bland vilka Dimforsen och Bieliteforsen böra nämnas i
första hand. Man reser förbi Bångnäs by och sjöarna Vuollite,
Gaskelite och Bielite. Vid Bångnäs möter man Gittsfjället, som
reser sig söder om dalgången. .
Saxnäs by ligger på södra sidan av Kultsjön. Där finnes pensionat och rum för resande. Byn har ett vackert läge. Från
byn kan man med lätthet bestiga det 1.113 m. höga Satsfjället.
Från Stökåsen på norra sidan av Kultsjön har man endast
några kilometers väg till Marsliden. Från byn kan man göra en
rad utflykter bl. a. bestiga det 1.589 m. höga Marsfjället. Marsliden är en av socknens vackraste byar.
Stornäs by ligger på sluttningen rakt under Stora Nassjoberget. Från Stornäs kan man göra en rad utflykter bl. a. bestiga
Stöken, 1.003 m. ö. h. Från Stornäs går en vik av Kultsjön till
lappkapellet Fatmomakke, där helger hållas fyra gånger om året,
nämligen påsk, midsommar, i mitten av juli och i början av september månad. Ett besök där under någon helg är att rekommendera. Kyrkplatsen ligger öde alla tider av året utom vid
helgerna, då lappar och nybyggare från den kringliggande trak-
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Kyrkstuga i Fatmomakke.
Foto: Nils Eriksson.

ten besöka helgen. Besökande vid helgerna böra vara försedda
med tält, ty det är annars svårt att få logi där. Campingplatser
finnas.
Från Fatmomakke kan man också bestiga Marsfjället. Man
kan också fortsätta uppefter Ransarådalen genom Grundfors by
och uppefter sjön Ransaren och över till Gielas vid Vojmådalen.
Från Ransaren går två gångstigar över till Norge. Den ena
följer Ransarån från Ljusliden förbi Tjokkelns fjällstuga till Flarvasdalens fjällstuga på norska sidan. Den andra leden går förbi fjällägenheten Avasjö och Åtnjetjens vaktstuga till Harvasdalens fjällstuga.
Från Stornäs by är det 12 km. till nästa by efter Kultsjön nämligen Lövberg. Från byn kan man med lätthet göra en del fjällbestigningar. Man kan bestiga Autojoklimpen (1.214 m. ö. h.)
och Fiskonfjället samt Lill-Gemon.
Fem kilometer från Lövberg ligger Klimpfjälls by, som är den
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sista byn efter denna dalgång. Från Klimpfjäll kan man bestiga
den 1.280 m. höga Dorrompiken, varifrån man har en storslagen
och vidsträckt utsikt icke blott över Vilhelmina fjällvärd utan
även över en rad fjäll i Norge och Jämtland. Från Klimpfjäll
går en gångstig över Burgfjället till Raukasjö i Jämtland. En
ofta använd gångstig går från Klimpfjäll till Norge förbi Tjokkelns fjällstuga till Harvasdalens fjällstuga, varifrån man kan
fortsätta till byn Kroken i Norge. Ett par kilometer västerut från
Klimpfjäll ligger ett lappläger och några kilometer nedanför
lapplägret ligger Velmesmakkiä nomadskola, vid vilken undervisningen pågår från början av juli till oktober.
Om man besöker Klimpfjäll under juli eller augusti månad
kan man få tillfälle att besöka någon av de renskiljningsgärden,
som ligga i närheten av Klimpfjäll, under pågående skiljning.
Ett sådant besök lönar sig alltid.
T u r 2.

V i l h e l m i n a—F e 11 j a u r e.

Vill man besöka Vilhelmina fjällvärld efter Vojmådalen, reser
man landsvägen förbi Lövliden och Tresund uppefter Vojmsjön
till Dikanäs.
I Dikanäs finnes rum för resande, vilka också kunna erhålla
mat under uppehållet. Från Dikanäs kan man göra en rad utflykter åt olika håll. Från Dikanäs gå landsvägar till Skansnäs,
Mattsdal och Fettjaure. Från Skansnäs fortsätter landsvägen till
Umnäs inom Stensele socken. Från Mattsdal går en gångstig
uppefter Dalsån till lägenheten Kanan och vidare till Virisholmen. Man kan sedan följa Vapstälvens dalgång ned till Skalmodalen och sedan fortsätta till Norge. Från Dikanäs går en
gångstig söderut till byarna Sunnansjö, Västansjö och Krutberg.
Från Krutberg kan man bestiga Girifjället, vilket höjer sig icke
mindre än 1.288 m. ö. h.
En mycket givande och intressant led går från Dikanäs till
Henriksfjäll, Kittelfjäll, Borkan och Fettjaure. Från Kittelfjäll
kan man med lätthet bestiga det 1.216 m. höga Kittelfjället. Från
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Fettjaure bygges nu väg norrut till Vapstälvens dalgång, vilken
väg skall fortsätta ned till Skalmodaien. Från Fettjaure kan man
besöka ett lappläger, som ligger cirka en kilometer norr om byn.
Från den mittemot Fettjaure liggande byn Svallgonäs har man
endast några kilometers väg till Daunefjäll (1.290 m. ö. h.).

Något om skolförhållandena förr och nu.
Någon ordnad undervisning för socknens barn fanns icke inom Vilhelmina socken förrän år 1849 då socknens förste skollärare O . D. Edman anställdes. Han hade att undervisa socknens alla barn så gott sig göra lät. Inga skolhus funnos utan
bagarstugor och sommarstugor voro de enda lokaler, som kunde anskaffas för detta ändamål.
Först år 1870 inrättades en ny lärartjänst, vilkens innehavare
blev E. P. Sundkvist. Socknen indelades i skolrotar och varje
lärare fick flytta på tre ställen. Lästerminen på varje plats blev
därför ungefär 11 % veckor.
År 1887 inrättades bl. a. en flyttande mindre folkskola i Fattmomakke och en i Dikanäs. Skolornas antal var år 1895 en fast
folkskola, nämligen missionssällskapets skola i Bäsksele, en flyttande folkskola och 8 flyttande mindre folkskolor. Utvecklingen
på detta område har också fortskridit i ganska rask takt. År 1940
funnos inom Vilhelmina socken 19 fasta folkskolor. 27 fasta
mindre folkskolor. Numera finnas också skolhus i så gott som
alla byar.
Lapparna.
Av de fynd, som blivit gjorda dels i Bäsksjö och dels i Fattmomakke, har man kunnat konstatera, att lapparna varit i Vilhelmina socken i cirka 1.000 år. De kommo till socknen från
norr. Troligtvis funnos då inga människor här.
De funno
trakterna öde och folktomma. Det torde icke ha dröjt så många
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En paus vid kaffepannan i det ansträngande arbetet med renskiljningen.
Foto: N i l s Eriksson.

år, förrän de hade tagit hela socknen i besittning. De voro också ensamma här tills den nuvarande bebyggelsen började.
Medan lapparna voro ensamma om dessa trakter, hade de
sina vår- och höstvisten nere i skogslandet i jämnhöjd med de
stora sjöarna Malgomaj och Vojmsjön, men allteftersom nybyggarna togo trakten i besittning, flyttade lapparna sina vår- och
höstvisten närmare fjällen, så att vi nu finna dem i höjd med
Kultsjön, Ransaren och Borkajaure.
Under året ha lapparna tre uppehållsorter. Under vinter nere
i skogslandet på gränsen mot och delvis i Ångermanland, under
hösten och våren vid de nyssnämnda höst- och vårvistena samt
under högsommaren på gränsen mot och i Norge.
I början av maj komma lapparna flyttande till sina höst- och
vårvisten. Där stanna de tills midsommartiden, då värmen och
myggen tvingar renarna att söka upp högfjällen i väster, där
5
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Lappflicka i L ö v b e r g i helgdagskläder.
Foto: Nils Eriksson.

snödrivorna ligga kvar hela sommaren. Renarna stanna där
till slutet av augusti månad. Under den tid renarna beta på högfjällen, vistas renvaktarna också där. Dessa platser benämnas
sommarvisten. Hustrun och barnen stanna vanligen kvar vid
höst- och vårvistena hela sommaren.
Först i början av november flytta lapparna med sina renhjordar ned till skogslandet, där de stanna till slutet av april
månad.
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Under sina flyttningar använde lapparna förr ackjorna för att
frakta sina tillhörigheter i, men numera använda sig lapparna
särskilt om våren av bilar för transporten av sina tillhörigheter
mellan boplatserna.
Vilhelmina socken är delad i två renbetesområden eller lappbyar, nämligen Vilhelmina södra och norra lappbyar. Gränsen
mellan dessa utgöres av Ångermanälven med dess fortsättning
Ransarån.
Inom Vilhelmina finnes för närvarande 87 nomader.

Tabell 1.
Folkmängden i Vilhelmina socken.

Ar

Födda

Döda

Män

Kvinnor

Summa

D ä r a v i Vilhelmina municipalsamli.

1921
1925
1930
1931
1932
1933
1934
1940

344
280
247
213
215
246
244
226

148
90
114
101
102
109
102
117

5.016
5.202
5.396
5.370
5.403
5.463
5.547
5.792

4.559
4.723
4.815
4.840
4.851
4.920
4.953
5.083

9.575
9.925
10.211
10.210
10.254
10.383
10,500
10.985

709
897
1.020
996
1.012
1.015
1.026
1.069

Tabell 2.
Befolkningens fördelning i olika yrkesgrupper.

Summa

5,8

6. F. d. yrkesutövare
o. övriga

530
189

5. Husligt
arbete

817
337
9

>er

4. Allmän
förvaltning
o. fria yrken

2. Industri
och hantverk

H e l a f o l k m ä n g d e n år 1930 7.494
Y r k e s u t ö v a r n a år 1930 ... 3.172
82,4
Därav i %

3. Handel o.
samfärdsel

1. Jordbruk
med binäringar (inkl.
skogsbruk)

Yrke sgrup

255
147
2,8

247
180

841
485

10.211
4.510
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Tabell 10.
Befolkningens s a m m a n s ä t t n i n g .
Kvinnor

M å n
År

1930

Ogifta

Gifta

3.697

1.518

Ogifta

|

3.021

Gifta

Hela folkmängden

Antal
hushåll

10.211

2.494

1.517

Tabell 4.

Taxeringsvärde å fastighetsskattepliktig
fastighet i tusental kronor
År
Jordbruksfastighet

1920
1925
1930
1931
1932
1933
1940

17.061,1
16.531,4
14.692,8
14.696,6
12.223,1
11.981,1

Därav
skogsvärde

8.372,9
8.380,0
6.447,6
6.430,9

Annan
fastighet

1.238,8
2.090.8
2.095,4
2.106,7
2.057,4
2.067,7

För Sv.
aktiebolag

Kommunalskatt pr 100:
kronors
inkomst

Taxeringsvärden och utdebiteringar.
Utdebitering av
kommunalutskylder
Antal
skattekronor

37.101
19.991
23.261
19.129
16.118
16.246
27.624

13,00
9,75

3.149.6
3.146,1
2.348,0
2.349.7

Skogsaccispiiktigt
rotvärde

13,40
13,90

12,00
11,40
16,60

1.049.520
563.180
192.520
233.140

Tabell 5.
K o m m u n e n s t i l l g å n g a r och skulder.
K o m m u n e n s tillgångar och skulder den 31 december
År

1920
1925
1930
1931
1932
1933
1940
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Tillgångar

Skulder

Borgerliga
kommunen

Kyrkliga
kommunen

Borgerliga
kommunen

Kyrkliga
kommunen

81.781
177.657
322.025
384.624
1.225.050
1.332.431
2.442.955

426.469
417.553
796.116
816.631
14.731
28.846
28.235

13.287
45.500
432.270
425.999
655.942
625.208
1.103.312

170.140
227.895
330.849
353 327
111.470
77.971
71.822

Tabell 10.

Antal brukningsdelar och lägenheter.
Brukningsdelar och lägenheter
Storleksgrupper

Ar 1919

År 1927

Hela
antalet

UtarBrukas
av ä g . renderat

_

Lägenheter
9,26— 1 har
1 — 2 „
2 - 5 ,
5
-10 „
10 - 2 0 „
20 —30 „

334
193
167
38
4

280
42
4

—

—

—

Hela
antalet

—

42
437
383
309
44
4

—

—

—

—

År 1932

—

29
2

UtarHela
Brukas
av äg. renderat antalet

—

—

—

—

412
77
2
1

74
387
452
452
79
4
1

40
2
2
—

Tabell 7.

Antal fastigheter.
Antal redovisade fastigheter
År

Egentliga
brukningsdelar

Lägenheter med
åker eller d j u r

Övriga

Summa

636
1.177
1.375

40
37

2
37

1.219
1.449

1919
1927
1932

Tabell 8.

Nyodlingar.

N y o d l i n g a r per har

Tidsperiod

291
298

Fr. o. m. 1922 t. o. m. 1927
1928
„
1932

Tabell 9.

Markareal av olika slag.
Ägoslag
År

1927
1932

Köksväxt
och fruktträdgård

4
3

Åker

Slått.
äng

2.332 11.308
3.097 3.351

Kult. betesäng

3

i

Annan
betesäng

406
913

hektar
Skogsmark
Hela
arealen

Därav
hagmark

316.153 1.205
356.064

Övrig
mark

Summa
landareal

486.366 816.569
448.609 812.040
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Tabell 10.
Antal husdjur av olika slag.

År

Hästar
Unghäs3 år och
tar o. föl O x a r Tjurar
däröver

1919

755

Kor

U n g n ö t Får o. Getter o.
o. kalvar lamm killingar Svin

Höns

8

49

2.492

1.218 4.780

781

156 2.291

Bisamhällen

1927

740

64

6

20

3.385

1.326 3.603

847

303 3.384

2

1932

668

85

5

14

3.905

1.590 3.167

764

512 3.373

2

Tabell 11.

73

7

140

2

71

568

2

47

7

1

311

78

5

188

5

176

1.492

7

62

4

3

351

83

9

238

5

168 •2.155

24

1

9

Vall till
slått

Obrukad
åker

339

Helträda

Grönfoder
av säd

4

Andra
växtslag

Rotfrukter

18

Vall för
bete

Potatis

1932

Blandsäd

1927

n
*o

Havre

1919

Vårråg

År

Höstråg

Åkerjordens användning i hektar.
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S u m m a åkerjord år 1919 1271 har. år 1927 2332 har o c h år 1931 3097jhar
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IVronboden j^å Backen
A V LARS W1CKSTRÖM

D

en största donationen ur mer än en bemärkelse, som Västerbottens läns Hembygdsförening fick mottaga under år 1940,
är Kronboden på Backen. När Kommunalfullmäktige i Umeå
landsförsamling beslöt att överlämna den ståtliga magasinsbyggnaden till fri luftsmuseiområdet, Gammlia, berikade de föreningens samlingar med en gåva, som för all framtid skall stå
som ett monument på storsinthet och minnesgodhet för vad hembygdsföreningen vill.
I donationsbrevet funnos dock intagna ett par bestämmelser,
som vid närmare granskning kanske inte skulle vara så lätta
att efterkomma utan ekonomiskt men för hembygdsföreningen,
men även de detaljerna ordnades upp på ett fullt tillfredsställande sätt. Fullmäktige ville att föreningen skulle vid flyttningen
av magasinet anlita arbetslösa inom socknen, vilket givetvis var
en vacker tanke, men det visade sig, att det hade sina stora svårigheter få nödigt kapital för att täcka arbetskostnaderna, vilka
efter gjorda beräkningar skulle komma att belöpa sig på ungefär 4.000 kronor. Vidare måste man beräkna enbart frakten av
timret från Backen till Gammlia till en summa av ungefär 600
kronor. Var skulle alla dessa pengar tagas ifrån?
Ja, medel till att riva byggnaden och sätta upp den igen fick
föreningen genom tillmötesgående från Riksantikvarieämbetet i
Stockholm, som ställde tio värnpliktiga civilarbetare till förfo-
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Kronboden från s. med nya ålderdomshemmet i bakgrunden.

gande under 120 dagar och därmed var det bekymret ur världen. Nu gällde det transporten av den väldiga virkesmassan.
Även här rönte hembygdsföreningen stort tillmötesgående av en
av sina tidigare donatorer, flottningschefen Robert Carlsson,
som utan vidare lovade att ordna saken. Efter alla förberedelser
för flyttningen återstod det så till sist för intendenten att även
kunna erhålla häst för framforslandet av all sten, som behövdes
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Kronboden från s. v.

till grunden. Här trädde Kungl. Västerbottens Regemente emellan och ställde gratis häst till förfogande.
Nu var det bara att med glatt humör gripa sig verket an. —
Den 19 maj inställde sig tio man på Gammlia och efter verkställd mönstring m. m. sattes så arbetet i gång dagen därpå, sedan först en lämplig bas bland arbetarna utsetts. Och här vi-
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Kronboden från s. o.

•sade det sig, att intendenten gjort ett gott val. Som ledare togs
465 69/31 Åberg, i det civila snickare från Vännäs. Bättre förman hade inte kunnat fås. De övriga arbetarna likaså visade
sig vara präktiga krafter, villiga och ytterst noggranna i sitt arbete.
Halva arbetsstyrkan sattes till nedmärkningsarbetet med bo-
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Ingången med stolpar och bärbjälkar samt trappan till övre våningen.

den, och den andra hälften fick ta itu med att röja platsen och
lägga grunden, där magasinet skulle stå; strax till vänster om
Sävargården och intill vägen fram mot Årdersparrskläppen.
Nedmärkningen av boden, som bl. a. bestod i att allt timmer
och alla mindre snickeriarbeten noga skulle förses med bokstäver och siffror efter ett klart och tydligt system, planlades
och utfördes av intendenten och förmannen gemensamt.
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Insidan av dörren samt trappan upp.

Under tiden röjdes, schaktades och dränerades det på den tilltänkta tomten, så att när de första timmerlassen kommo upp till
Gammlia, så var också grunden färdig.
Byggnaden, som under senare hälften av sjuttonhundratalet
omnämnes i samtida handlingar som en s. k. Lifverie-Bod, magasin för Kronans diverse klädespersedlar och vapen, kom se-
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Nedre våningen.

dan under 1800-talet i bruk som ett socknens förrådsmagasin för
spannmål. Det dubbelbottnade golvet med fyllning av sten och
jord skyddade mot tjuvnad. Det var nämligen ingen ovanlighet,
att man sökte komma åt säd genom att borra hål genom golvet
för att den vägen länsa boden på sitt åtråvärda förråd.
Byggnaden har ganska ansenliga mått. Längden är 15 meter,
bredden 9 meter och höjden ungefär 8 meter. Stommen består
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Ö v r e våningen.

av mycket kraftigt och friskt liggtimmer sammanfogat genom
dubbelkattsknutar. Någon inre väggbeklädnad förekommer ej,
men däremot är hela exteriören brädbeslagen, en åtgärd som
vidtagits någon gång under 1800-talets senare hälft. Även om
denna beklädnad ej är ursprunglig har den dock bibehållits med
hänsyn till dess stora konserverande betydelse. Taket, som från
början varit brädtak med vattenränder, ersattes likaledes under
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Delalj av första takstolen från ingången räknat.

1800-talet med material av annat utseende. Det var de mycket vanliga takspånen, som då lades på. Spåntaket har till sin
karaktär bibehållits, men materialet är nytt och levererat från
en spånhyvel i Tavelsjö by.
Byggnaden vilar på inte mindre än 35 stolpar.
Under rivningen av boden togs en serie bilder av intendenten
och visas nu en del av dessa.
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Detalj från övre våningens norra gavelvägg med glugg.

Förutom tre exteriörbilder tagna från s., s. v. och s. o. med
•det nya ålderdomshemmet i bakgrunden och stora landsvägen i
förgrunden följa en del interiörbilder. De visa ingången med
trappan till övre våningen och dörr, två partier av nedre våningen samt en detalj av första bärtakstolen och övre våningens
glugg på den gavel, som vätte mot ålderdomshemmet. Sedan
få vi se detaljbilder av en brädklädd hörnstolpe med blottad
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Sydvästra hörnstolpen med blottad knut.

knut med ännu kvarsittande salning för knutbräderna. Fotografiet av stockarna och syllarna ger oss en ganska god uppfattning av hur pass stort och kraftigt somligt av timret är. Det
finns genomgående stockar på 15 meter. Därefter följer en
bild av ett arbetsmoment; den västligaste syllen bändes loss. Så
återstår 2 bilder, den ena visande en dubbelkattsknut och den
andra, förmannen och arbetsledaren.
6
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Bodens syllar och stolpar,

Uppforslandet av virket till Gammlia tog flera dagar i anspråk. Det behövdes inte mindre än 17 bilkörningar för att få
den saken ordnad. Och det skedde på en av länets största lastbilar med släpvagn.
Uppförandet av byggnaden skedde med största omsorg och
efter noggranna planer och tvärsektioner, som gjordes vid ned-
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En av syllstockarna lossas.

märkningen. Arbetet kunde också fortlöpa utan minsta missöden.
Den andra veckan i september var uppförandet av byggnaden
färdigt och nu återstod endast rödmålningen av brädfodringen
samt ersättandet av den gamla bron, som visade sig vara för
illa åtgången av väder och vind för att kunna uppföras igen.

83

En dubbelkattsknut.

Denna bro har förresten ej funnits från början, utan då låg
framför ytterdörren en jordvall på vilken häst och vagn kunde
köra fram med sin last.
I och med att Kronboden har fått sin slutgiltiga plats på
Gammlia har också byggnadsbeståndet därigenom fått ett synnerligen värdefullt tillskott och de tidiga byggnadstyperna ha
kompletterats på ett förträffligt sätt. Dessutom kan denna bod
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Arbetsförmannen Hans Å b e r g och arbetsledaren Lars Wickström

tjäna ett praktiskt ändamål; att få vara hemvist för länsmuseets
bestånd av jordbruksredskap och fordon.
När sedan under våren 1942 ett lämpligt antal träd blivit utgallrade, så att magasinet blir mera synligt, kommer det säkert
att på ett värdigt sätt ansluta sig till den vackra Sävargården.
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E t t stocbholmsbesok
A V J. A . A S T R O M

ttersöm ja' just nu råk' ha' tomma sta'n å sätt' mä bortå
bejna 'n stunn, sä ska' ja' fräst å tala öm hörrä hä va'. då'a
.Maria va' sä olicklet sjuk å dem for ne' ve'a på Serafimen i
Stockholm. Först hadd då doktora jänna oppåt görmä ve'a en
langen ti' å hett ti'a fangforä å na annä olicklähejt. Fia tro ja'
då att hon vort bara sämmer å, för värnen ejn söm såg 'a sa,
att hä int skö dra' ut na mång daga innan hon skö staverå å ta'
på hngörr in hoven, sä ja' tyckt hä va' bäst att lätta specialista
fäläs ve'a ä tag.

A

Då hon då gött å väl hadd kömmä sä ne' å lega där 'n par
vicku, sä tänkt ja, att hä va' bäst å fera ne' å häls' på 'a. Hörje,
hä jär könstät va han fort val bekant, då han kömm åt Stockholm. Ja' fick bo ti 'n gål baköm Klara körka, å tro je int', att
tredä-dagen ja' gick å hälsä på a Maria, sä to' dem på stå ti
fönstra ättär gatun å nick åt mä, för då höll dem på känn' igen
mä.
Hänna va' strax fyrä hälja, å då hä vort söndagen sä tänkt
ja', att ättersöm ja, hadd tommä, sä sku' ja' gå ti körka å hör
på Guss-tjensta. Men där ska' je tro, att dem hadd klockar —
å örjel (orgel). Först sä spela'n sä mjukt å lent, å ja' frågä ejn,
söm satt bredavemä, va hänna va' för 'n psalm, söm ja' int' könnä känn' äjänn, men då svara han ja' frågä, att hä va' ä prudium (preludium). Se'n sä köpplä 'n opp örjäln å to på spela

86

riktät, å jä förstå, att åska' slå aller dell sä högt som han då
spela', å ända sjongä klockar'n långt över.
Öm han kömm sä ut hejma då få 'n si, att hä finns falkä (folk)
som jär brano dum. Ejn dag då ja' va' ut å spasser, sä såg ja',
att ja' hadd' gått vill (vilse). Just söm ja' gick å funderä på
våsch ja' var., sä kömmänä 'n fin-kar' ätter gatun. Käppen hadd
'n å hög-hatt'n, å ja' gick fram dell'n å sa': "Hördu, int' såg du
våsch ja' kömmä ut ä mörest" (morse). Men tro je int' han svara, att han ingenting hadd sitt. Hä såg ut precis söm han int'
försto va' ja' sa'.
Ejn afta gick ja' där å spärrä oppät husvägga å såg på all'
namna, sömm dem hadd' hängt opp frainmaför handelsboden
sin. Bäst ja' gick där å köcksä, sä tro je int' hä kömmä 'n pysch
å to' mä ti armen å sa' åt mä: "Ska' inte farbror bli med mej
hem?" men då spärrä ja' på na 'n stunn å sä sa' ja' åtna: "Hördu, du jer visst int' riktet klok du, söm int' si att ja' jär gift."
'11 par daga ätteråt va' ja' ut å spankulerä igen, å hä va' sä
himmelens myttju folk ätter rännren bredave husa, sä ja' to' å
gick mitt ätter gatun. Men ja' hadd int' hönnä gå där lang 'n
stunn.. sä kömmänä 'n töckendänna polis, söm hadd fullt i kronknappa ti klea, å han sa' åt mä, att ja' int' fick gå ätter gatun
utan könnä hall mä på kanta. Då ja' int' fick gå våsch ja' villä,
sä vort ja' sä förbajad, att ja' sa' åt 'n, att ja' skö fera hejm å
int' gå å ta' skit-ola å töckädänna spittuva, sömm gick där å
slängt värja å såg ut söm 'a halvdrippäskirer (misshandlade
skator).
Å på aftansia var 'ä jag söm skaffämä 'n biljett å klejv på
tåga å for hejm.
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1 venne unika 1500-talsbrev
AV CARL H .

NYSTRÖM

U

nder åren 1499—1506 var Dominus Anders kyrkoherde i
Skellefteå socken. Liksom beträffande de flesta övriga präster under kyrkans första århundraden ha hävderna föga att berätta om honom. De sparsamma uppgifter, som finnas, äro också mera av världslig än andlig natur. Man vet sålunda, att han
år 1500 köpte ett hemman i Storkåge av en borgarhustru i
Stockholm, Gunborg, Lars Botnekarls efterleverska. Köpeskillingen utgjorde 70 stockholmska mark, och härå erhöll han ett
på Stockholms rådstuga utfärdat kvitto, dagtecknat måndagen
efter helige Erasmi dag, d. v. s. den 9 juni år 1505. Hävderna
berätta vidare, att herr Anders levde i konkubinat med en hälsingeflicka, som hette Gölug, och att han med henne hade en
dotter vid namn Malin, som av sin fader erhöll det nämnda
Kågehemmanet i gåva.
Vid denna tid fanns i Bureå, som då hörde till Skellefteå socken, en person vid namn Anders Japson (Jakobsson). Denne
var sannolikt underlagsman i Västerbotten eller tillhörde åtminstone den underlagmanssläkt, som några generationer varit bosatt i Bureå. Anders Japson gifte sig med kyrkoherdedottern
Malin och blev genom henne ägare till hemmanet i Kåge. De
båda makarnas äganderätt till fastigheten skulle emellertid snart
visa sig vara mycket tvivelaktig.
En dag omkring mitten av februari månad anno 1507 får
nämligen Skellefteå socken och prästgård besök av en långväga
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och celeber gäst. Det är ingen mindre än Svea rikes ärkebiskop,,
grundläggaren av Uppsala universitet Jacob Ulfsson, som nu
för andra gången gör prästgården och socknen äran av ett besök. Det är 35 år sedan han förra gången visiterade församlingen, och han har därför funnit tiden inne för en ny visitation.
Men det åligger honom dessutom att vid detta tillfälle inviga den
redan år 1485 grundlagda stenkyrkan. Några närmare uppgifter
finnas varken om visitationen eller om kyrkoinvigningen. Men
däremot finnes i Uppsala Universitetsbibliotek förvarat ett unikt
brev, som den höge prelaten utfärdade i Skellefteå den 28 februari
1507, 9 dagar efter den nämnda kyrkoinvigningen. Brevet, som
berör det nämnda hemmanet i Kåge, har följande lydelse:
" W i j Jacob med Guds nade Ercebiscop i Upsala etc. Göre
wittherligit at wij nw stadde wore i Skaeliffta i wår wisiterning
förnumme wij at her Anders fordom kirkieherre sammestadz hade köpt eth gotz hetendes Kaghe, hwilchet han wtgaff med sine
dotter som til giffte kornen är med Anders Japson aff Bwre, än
togh at samme gotz lagligen epter Landzlagom köpt war aff
för:ne her Anders, war tha ekke betämeligit oc tilstaediende at
han i swadane mötte skulle utbeskikket med siit barn, mot theit
helge kirkis lagh; togh aff synnerlige gönst oc nadhe loffwe wij
och tilseije för:ne Anders Japson oc hans arffwe samme gotz
Kaghe thet at niwthe och beholle ohindrat oc oqwalt för then
widherlägning i peninga han oss nw redhelige wtgiffuit oc med
förnoijgt haffuer, för oss oc alle ware epterkommande Ercebisper i Upsale. Täss til yttermere wisse lathe wij witherlige hengie wort Inszigle nedhen for thette breff som Giffuet oc scriffuet
är Arom epter Gudz börd Tusende Femhundrede pa thet siwnde
Annen Söndagen i Fästen."
Brevet innehåller som synes en bekräftelse på att Anders Japson och hans hustru Malin med dispens från kanoniska lagen
och mot erlagd gottgörelse skulle komma i okvalt åtnjutande
av arvet efter den redan (år 1506) avlidne kyrkoherden. Det
synes dock i förstone egendomligt, att Anders Japson skulle
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Fotostatkopia av Jacob Ulfssons pergamentbrev den 28 febr. 1507 angående fastighetsaffären med Anders Japson i Bureå.
(Uppsala

Universitetsbibliotek).

nödgas betala ett hemman, som redan tidigare "lagligen epter
Landzlagom köpt war". Måhända menar någon, att ärkebiskopen här missbrukat sin makt för egen vinning. Denna uppfattning vederlägges dock av vår kanske bäste kännare av Jacob Ulfssons tid, docenten Gösta Kellerman, Uppsala, som haft
vänligheten ta del av ifrågarande dokument. Docent Kellerman
framhåller, att Jacob Ulfsson visserligen en tid ansetts som "ärkeräv" men att denna uppfattning härstammar från Gustav Wasa och torde ha bibragts denne av de senaste riksföreståndarnas
kanslipersonal,, till stor klerker, som kommit på kant med sina
-överordnade, samt av Hemming Gadd, som på grund av sitt
världsliga leverne och sin statstjänst aldrig tilläts bli biskop i
Linköping, vilket hos honom framkallade stor bitterhet mot ärkebiskopen. Denna uppfattning har sedan utan tillräcklig prövning av fakta accepterats och knäsatts såväl av historiska roman-

90

författare som av vissa andra historiska skriftställare. Jacob
Ulfsson synes tvärtom ha fyllt sitt ärkebiskopliga kall med fromhet och samvetsgrannhet; även politiska motståndare ha givit
honom aktningsfulla erkännanden, framhåller docent Kellerman.
Att prästdottern Malin och hennes man ej utan vidare kunde
få behålla det av herr Anders bortskänkta hemmanet berodde
tydligen på att prästbarn ej var laglig arvinge, då ju barnet härstammade från en lös, olaglig förbindelse. Funnos ej andra
arvingar, skulle arvet enligt kanoniska lagen gå till stiftets biskopsbord. Jacob Ulfsson har emellertid avstått från denna
rätt. Dock har Anders Japson i stället lämnat något, förmodligen rätt obetydligt vederlag för att få behålla hemmanet. Möjligen är det att betrakta som ett s y m b o l i s k t vederlag. Kyrkans rätt har ej fått uppges helt. Juridiska såväl som religiösa
skäl torde här ha medverkat.
Fyrtiotre år senare berätta hävderna åter om "same grande
goodhz i Kåge", som även då befinner sig i en prästs ägo. Anders Japson och hans hustru hade nämligen en dotter, Anna Andersdotter Burea, som gifte sig med kyrkoherden och prosten
Anders Olai i Skellefteå. Genom hustrun erhöll prosten Olai
och en Per Thomasson i Kåge det förut omtalade hemmanet.
Omkring år 1550 infann sig emellertid i Skellefteå en Påvel Skrivare , borgare i Stockholm och son till den hustru Gunborg,
som avyttrade hemmanet år 1500. Påvel ville göra köpet ogilt
och återbörda hemmanet, men Anders Olai och Per Thomasson
fingo dock behålla det på villkor, som framgå av nedanstående
brev:
"För alla ärlighe män som thetta mitt närvarades öpna breff
hender förekoma Bekennes iagh Laurentz Olafsson, laghmandzdoom haffuades i Vestra Botne, att tå iagh hölt Laghating medh
almogheno i Skelletta sokn, uti Kongl. M:tz Befalningshavandes
Jöns Håkesons näruvaru, på then 29 dagh July, anno 1550, Tå
komo för rätthen ärlige män, her Anders, kyrkoherde i Skelletta,
och Pedher Thomeson i Kåge, och presenterade itt stillo breff,

91

Fotostatkopia av pergamentbrev från laga ting med allmogen i Skellefteå
socken den 29 juli 1550 (U. B.).

som Påuel Scriffuare, borgare i Stockholm., thm giffuit hadhe
om wintre tillförenne, och war han här om wintre, under the
menig, at han ville göra thet kööp tillbaka eller ogilt, som hans
modher giordt och gillat hadhe med breff och Sigel, huar han
thet hadhe kunnat, När han tå förna, at thet héma var Laghligha epter Sweriges Lagh bortsålt, bådhe medh breff och liffuand vitnom, gaff han sigh til frijdz, Doch så att förnempde
her Anders och Pedher Tomeson, med sijna Lagbrödher skulle
göra honom stilla ther uppå, epter hans nöyo och godhemandz
samtyckio och medhel, som war 50-timber gråverk, timbret för 2
mrk, ther til gåffue the honom tuå klippare, huar thera om 14
mrk, Thetta bekende han sigh aldeles til godho nöyo och fulla
betalning upburit haffua, och tilstadhe same grande goodhz i
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Kåge, herr Anders och Pedher Thomeson medh theres Laghbrödher, medh alla tiläghor, epter som the förra breff lydha,
til Land och vatn, när byy och fiärran, til ewerdelige ägho
och affhände sig och sijna arfuingar och skylningar, Epter thet
breff och vitne, så och hans skijllemän som oskijlle som thetta
vitnadhe för rätten, Dömpde iagh thet fast bliffua skulle epter
thenne dagh, vidh huar och eno 6 mrk, Thesse tolff såte i nämpden, Per Iåpson i Drängsmark, Hans Mårtheson i Ostewijk,
Anders Ericsson i Kluthemark, lon Persson i Medhle, Knuth i
Lunden, Peder Ionss — i Beck, Karl i Bura 1 ), Håkon i Nored,
Anders Smedh i Vijken2), Olaff Nilsson i Falemark, Olaff Nilss —
i Geffuelsmark3) och lon Larsson i Bölet. Til yttermere föruaring
och stadhfestilse hänger iagh mitt Signet nedhan för thette breff,
Giffuit dagh och åår som före skriffuit är."
Prosten Olai och Per Thomasson kunna betecknas som
sin bygds främsta representanter under 1500-talet. Prosten,
som levde och verkade under reformationens genombrottstid i
vår nordliga landsända, gjorde sig framför allt känd för sina insatser för den nya kyrkoordningens genomförande och har därför fått namnet "Västerbottens reformator". Han dog år 1569,
men prostinnan — underlagmansättlingen levde ända till år
1583. Per Thomasson var handelsman, storbonde och kyrkovärd och har i synnerhet gjort sig känd som frikostig donator
till kyrkan. Han dog den 1 april 1552.
Det vill synas som skulle hemmanet efter Anders Olai död ha
övergått till dennes son, Nils Andersson-Bure i Kåge. Åtminstone vet man att prostens dotterson, dåvarande tjänstemannen
i hertig Karls kansli Johannes Bureus, under sin norrländska
resa åren 1600—1601 uppbar arv i kågehemmanet, sannolikt
efter sin nämnde morbroder, som avled år 1597 eller 1598. I den
dagbok, som Bureus förde under sin norrlandsresa finnes också
följande anteckningar:
') — Bureå,

2

) = Yttervik,

3

)

=

Gärdsmark.
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"1600, 3 Dec. fik iagh på mit arf 6 släta daler i mit fäste i
Kåge." — "1601, 23 Febr. fik iagh i Kåge full betalning för min
deel i Kåge." — "1601, 21 maj lefrerede iagh min broder Jonae
7 daler Pengar som iagh fik på hans lott i arfvet i Kåge."
Om jordegendomens senare öden vet man föga. Abraham
Flulphers uppger emellertid i sin beskrivning över Västerbotten,
att fastigheten "efter 1766 års förening i senare tid blivit inlöst
av staten" och att den åtminstone år 1789 tjänstgjorde som
löjtnantsboställe under namn av Strömsholm.
Enligt vad man tror sig veta skall fastigheten, som nu är uppdelad på flera ägare, ha legat nere vid eller i närheten av Kåge
hamn. Att närmare taga reda på fastighetens och dess ägares
öden genom tiderna kunde var en lockande uppgift, som emellertid faller utom ramen för denna uppsats.
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Egna upplevelser
BERATTADE A V C A R L B E R G V I S T , U P P T E C K N A D E A V SIGNE-MAJA

BARRMO

S

i kvinnfolka förr i ti'n kunna inte stöpp täckena. Hä va en
gång, medan jag gick ve hannel'n, sä kymmä jag att ligg
oppi kilen janna där Burträsksockna å Byggsockna träffas. Å,
då jag om kvällen kymmä ti gårn, där jag skull få ligg, var hä
då åtminstone tjugo grader kallt, å jag skull få ligg i en sal danna å dit sto döra öppen. Men jag gick i alla fall in, å to å
mej skon och strompen, men dro ne vintermössa över skallen å
så gick jag isäng.

Men då ja hadd lega en stund fick ja känn att en stortå hadd
fastnä ti ett styng ti täckäna. Jag låg en stunn å slet å dro
men int kymmä jag lös, då tog ja den an stortån till hjälp att
klös lös mej, men då fastnä han å, sä hälsickis lång vor stynga.
Där låg jag å slet å drog å arbeta å huru jag gick ann, så hadd
jag sparkä täckänä nederste sänga som en gnul ( = knöl) å
sjölven frös jag så jag skallre all somma. Men hä fanns inga
planer att jag kymmä mej lös, för täckena var stöppe ve björntrån å han höll. Å där hadd väl jag fått frus ihjäl om natta, om
jag inte ha kymmä ihåg att jag hadd en riktig morakniv på mej.
Han hala jag opp bort i sirä å skar å tråarna. Sä dro jag täckenä
över mej igen, men då tordes jag inte ligg som en vanlig männisch utan jag la mej på magen å snodd ( = vänd) tåana ne.
Hä va en dag danna, kvinnfolka vor däri bakustugun sä jag
var ensammen hem. Bäst hä var sä såg jag ut genom fönsträ
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-å fick si ett helt tattarfölj kymma uppför backen åt stugun till.
Da tänkt jag: "Janna vara goda råd dyra." Å så skjönne jag
mej åt la på full spisen i ved å skjöd igen spjelä. Men no förstå
ji huru hä vart ini stugun. Hä vart int lång än stunn förrän
en tattarkälling sto inna gölvä, å en hel massa onga svärmä omkring a. "God dag" sa källinga. " J o Gu dagen" sa jag. Sä
börjena på fråg om jag var husbonn. "Jaa, någe ditåt får
jag väl vara", svara jag. "Men käre far, få vi komma in och
koka kaffe och värma oss " frågen a. "No få ji hä," svara jag,
"varsi god å stigen fram å sitten jära jäkla!" Men tattarkällinga börjä stök däri spisen ve kaffepanna, men där brann hä
just ingenting utan hä rök bara. "Vad den ryker in den här
•spisen," sa källinga. "Jaa," sa jag. "Bruka den ryka så här
jämt" sa hon. "Jaa", sa jag, "han ryk sanna alltjämt." Men
tattara, som satt kring vägga börjä vål röögd å tåren rann för
dem. "Just tjinnligt jira rackara," tänkte jag. Om en stund
börjä nån tattar om sänner försvinn ut genom döra. Men tatlarkallen var envis att vänt på kaffe, å han satt till sista man.
Till sist vart hä för myctje för han å, sä han gatt å ge sä iväg,
men innan han gick råka han få si att spjelä var igen, å då ana
han argan list. Och under de hemskaste hotelser försvann han
ut genom döra. Sedan jag hadd vorte skilld me tattarelännä
dro jag opp spjelä å öppnä döra, sä jag skull då ha släft ut na
rök innan kvinnfolka kymmä hem. Jag försto nog att hä ändå
skull vål nån räkenskap för mej, för jag såg att gardinen hadd
int fyre riktigt väl å kalasä.
Men om natta vaknä jag i att hä var ett besynnerlitt lju på
framsia om stugun. Då kymmä jag ihåg tattarkallen å vå han
sa innan han gick. Jag börja ligg å tänk på hanna, å hä vort
.alltmer klar för mej att tattarkallen hadd kymmä tillbakas för att
hämmes. Men tänkt jag: "Jag ska vis dej, vem makten haver."
Å me dä beskedet steg jag opp å lett igen en bonyckel, som jag
ha. Han jer hemsmidd å väg åtminstone fyra kilo. Ve nyckel'n
ti hanna öppnä jag förstudöra försiktigt å gick uta bron. Då
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fick jag si i mörkren ett blekansikt, som sto utanför bron. Då
försto jag ju att hä var tattarkallen. Men snabb som jag jer,
gav jag han ingen tid till handling, utan ve åttiofem kilos tryck
klippt jag dill ve stornyckeln mitt i planeten på 'n. Tjafs låtänä
bara, å sä hördesä som en suck, då han försvann i backen. Då
gick jag in, å sa åt mamma att jag vist int om jag hadd slöje
ihjäl tattarkallen, "men han jett da få ligg dill möran," sa jag.
Men om måran vaknä jag i att hä var ett himmelens liv inne
stugun å jänta min som gastä å trätä. Då jag börjä på vaken
opp riktigt fick jag hör att hä var jag hon trätä på. För hon
hadd kvällen förut viri uti byn å fått en solros, som hon ställt
opp utanför bron, å hä var hon som jag hadd slöje sönder om
natta i den tron att hä var tattarkallen.
Koen vor som dem skull ha vire besatt en sommar för dom
gick allri hem ov kvällarna utan jag fick kut å let varenda dag.
Sä varä en afta denna jag gäv mej å som vanlitt. Å jag fick gå
å gå å dill sist var jag ända uta Höjmyra, då jag änteligen fann
dä nöta. Men där gick dem å nosä å bett kring tuven å gjort
sä ingen bråska om att gå hem, utan gamm skälikon hon vändsä tvärt ifrån hemä. Da gick jag dit å skull gå om henne å motana på så vis. Men no vet ji gamkon såg va jag hadd i meningen sä hon to ett skutt för att kymma mej förbi. Men då
tvärhögg jag dill ve hanna å fick tag i rompa på kon å ve dä
hanngräppä börja den vildaste galopp, som världen nånsinn ha
väl sitt. för gamkon tog i sken. Å hä var tusen tankar som
korsa min hjärna. Bland annat tänkt jag, att jag bort ha släft
tage, men innan jag hadd hunni tänk den tanken till slut var
hä redan för sent. Farten var för stor. Å nog tyck jag att mina
åttifem kilo bort ha binnre reträtten bra myttje, men sä syntes
hä då inte på gamkon. Jag ha väl hört tales om att strutsen
kan ta fyra a fem meter för vart skutt, men nog tror jag då, att
längst skutta jag fick ta vor dubbelt sä lång. Emellertid hadd
jag trots farten så pass klara tankar, att jag på nage vis skull
7
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könna naviger ve korompa så kokräkä skull vål vänd mot hemä.
Men då visst jag ju int vårss jag hadd hemä. För no förstå ji
att unner den där resa jag fick göra mej, sä inte könne jag håll
reda på sola eller månen eller några slags versträck, utan ha
fick ju bark vårs hä villä. Man hanna könne ändå ha gått allersä bra, om inte vi till sist hadd kymmä dill ett brätt krondik. Da
to gamkon ett hälsickes skutt å landa välbehållen på den ann
kanten, men jag flög på skallen rätt in i dikeskanten å samtidit
förlorä jag tagä kring korompa. Å därme sätta kon å vidare
på egen hann. Men danna fick jag ligg e bra tag å piller å
pek ve arma å bena till jag äntäligen trilla neri dikesbötten, å
därifrån fick jag försök att kravel mej opp å börj på rens gyttja
å lerä borti öga å öra. Å då jag hadd då fått bort värstä sä
pass att jag könnä börj på hör igen, sä hört jag allri en ljum
( = klang) borti koskälle. Men då tänkt jag, att dä fea få då
vara vårs dem vill i natt, för nu let jag inte vidare efter dem.
Jag tycktes ha fått nog å sä gick jag hem.
Men då jag kymmä hem sent om kvällen, sa a mor att koen
hadd kymmä hem en par tim förut å sprönti precis som om dem
skull ha hadd Flin Håle bak i hela på sej.
"Pelles pösen köm allri att vål gift. Han före ve nan lärarinn öm sänner. Å då dem kymma hem sitt dem å resoner om litteratur å läsninga å böckren, å ve den frininga vål hon allri gift.
Jag minns ju själv hur hä var en gång, men jag var ong å
fört ve en lärarinn. Hon var ong å grann, den där männischa,
som var jär i byn ett tag. Å på ett eller annä vis fick jag tag
på a en lördagskväll å tala ve att jag skull få fölena hem, som
jag ju också myttje riktigt fick. Då vi kymmä hem dill henne,
sättä hon opp en litten kaffepann, som var som en njytneva
( = knuten näve) å kokä en teskvätt. Och senn sä börjä hon tripp
i på dära golven å duk nångting, som hon kalla för tebol. Å då
hanna var fälut sä skull vi ju sätt oss å drick teä denna. Sedan
jag hadd sättä mä, vart jag vaken ve att hä låg en litten rutu
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slarv utve koppen min. Da tänkt jag inöm mej själv att hanna
jer no nan näsduk, som vi ska använn unner tin vi eta, sä jag
tog just åt den där slarva å skull snyt mä tina, för jag känd mej
nalta blöt om nesan, men då kastä jag ett ög på frökna å fick si
att hon vek ut den där kluten neri kneä på sej. Då gjort jag på
samma vis. Å tur va da hä.
Ja sä skull hä da bära dill att eta na smörgåsen ve na pålägg, som hon kalla nä. Blann annä hadd hon sättä fram nånting, som hon kallä för netingen. Å jag to för mej nager stytjen borti hanna, men hä vart da inge kalas, för hä föreföll mei
precis om att eta skorämmen. På de därvisä satt vi å peta, a
dill sist såg jag ju på frökna att hon tyckt att vi hadd itti nog,
fast inti hadd då jag vorti mätt. Sä steg vi opp. Men da ställd
hon sej bakom stora å knäft ihop händren, å jag gjort efter, för
jag tänkt att janna jerä bäst att sköt sej snyggt. Där sto jag å
väntä på att hon skull säj någe gussol, men hon var alldeles
tösst. Da såg jag opp försiktitt på a, men hon sto bara å såg
ut, som hon skull ha sitt nångting nea skolsitsen, där hon hadd
sötti. Men då knäft jag igen öga riktitt å tänkt att no kan jag
stå på de här visa ett bra tag. Å sä sto jag för säkerhets skull
tills jag hört att hon börjä slammer däri diskbalja. Då lyftä jag
upp mina ögon, som konung David säg, å gick å sättä mej på
en soff.
Där satt jag ett bra tag å väntä på att hon skull vål klar att
gå isäng, men int vart hä å, utan hon gick efter en kart, som
hon la ut nea golven, å där sto vi på knea, å hon pekt ut na fläcka danna å prata om na folk, som hon kallä för hottentotter å
kalibaler. Men dill sist bar hon da bort karta, å då trodd jag
då säkert att hon skull börj på göra kvällen, för jag var int vara
ve töckedana herrskapsfrininga. Men i hälsickes hon gick isäng.
Då gick jag hem.
Men hela den vickun ( = veckan) gick jag å gjort sinnä å da
lördagskvällen köm gick jag dill a Petters Malin, men då låg
jag unner fällen innan klocka var niä om kvällen."
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Bidrag till kannedomen om
hembygdens Hora
o
•

AV LENNART

U

WAHLBERG

ti Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok " V ä s t e r b o t t e n " , årgångarna 1923—1927, 1931, 1932 och 1938
har jag publicerat en hel del av mina uppteckningar rörande
märkliga växtlokaler i länet, och vill jag nu fortsätta kungörandet av en del nya fynd och iakttagelser, dels egna, dels andras,
som kommit till min kännedom under handhavandet av 1 ä n sh e r b a r i e t , som nu betydligt utökats, tack vare flitiga samlare, som insänt värdefulla bidrag. Sålunda har adjunkten
Gösta R. Cedergren i Skellefteå inlämnat växter från länets
nordligaste socknar, som förr voro svagt representerade i herbariet. Lektor O. Holm har tacknämligt fortsatt att överlåta
växter, insamlade i Lövånger, och jägmästare Sten Nordenstam,
som gjort ytterligare fina fynd, har som vanligt lämnat kärkomna bidrag från länets lappmarker. Till sist må här kungöras att bröderna C. B. och D. Gaunitz till Hembygdsföreningens länsherbarium donerat ett stort och förnämligt Sorseleherbarium (en packe på 20 kg.).
Den lilla ormbunken Asplenium septentrionale (Hällespring)
har ytterligare hittats i Umeå sn den 4/6 1939 uti Skravelsjö
på två olika ställen å det långsträckta Hässingberget (Tall v.
Post och L. W — g ) . Den är även funnen i Jörns sn på Storåliden (C. Malmström).

100-

Ormbunken Cryptogramma
crispa (Krusbräken) funnen i
Sorsele sn vid foten av fjället Solåive (Ammarfjällen) av D.
Gaunitz. Även hittad i Vilhelmina sn å Gittsfjället och å Kittelfjället (Ångström.).
Blechnum spicant (Kambräken). Vill omtala, att denna eleganta ormbunke en gång hittats i Tärna sn norr om Skälvattnet
av d:r E. Bergström.
Dryopteris austriaca X Spinulosa. I länsherbariet finns denna
ormbunkshybrid från Lugnberget i Burträsk sn samt från Holmön. Båda lokalerna upptäckta av S. Grapengiesser.
I herbariet finns även Fräken-hybriden Equisetum arvense X
limosum, funnen av S. Nordenstam i Lycksele sn: å kronoparken
"Örålandet" i en liten myr mellan Gäddträsk och Lomfors.
Equisetum scirpoides (Småfräken eller dvärgfräken) finns
också från Bäcknäs, Lycksele sn (S. Nordenstam 1937) och från
Arvträsk i samma sn (S. Nordenstam 1940) samt från Kvarnbäckens nedre lopp i Ammarnäs, Sorsele sn (D. Gaunitz 1931).
Den är dessutom uppgiven från Tärna sn: i omgivningarna intill Kronprinsens fiskestuga vid Tärnaån (Rob. E. Fries 1935).
Den mindre allmänt förekommande Potamogeton prcelongus
finns i länsherbariet från Degerfors sn: "Åman", mellan Kalvträsk och Hjuken — (S. Nordenstam) och från Lövångers sn:
Trehörningen vid Vallen (L. Holm) samt från Sorsele sn: "Lillå n " vid Sorsele by (S. Gaunitz). Den är rätt vanlig i Vindelälven vid Sorsele. Även uppgiven från Tärna sn: i Tärnaåns
område (Rob. E. Fries 1935).
Potamogeton panormitanus (Veknate) funnen 1931 å Holmön
i sjön vid Långågern (Th. Arwidsson) och I Lövångers sn 1934
i Storgladaviken (O. Holm); även uppgiven från Ratan i Bygdeå sn (Holmbergs nya flora, häfte I, sid. 92).
Potamogeton obtusifolius (Klynnenate) funnen 1939 i Lövångers sn i Trehörningen vid Vallen (L. Holm).
Elodea canadensis (Vattenpest). Dess hemland är N. Amerika. Förvildad i Skellefteå-trakten. I länsherbariet finnas ex.
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tagna 1936 i Skellefteå sn:
gren).

Furunäsviken (Gösta R. Ceder-

Phippsia algida (Snögräset). Ny meddelad lokal: Tärna sn:
Norra Storfjället vid "Sytertoppens" östra jökel 1935 (Rob. E.
Fries).
Agrostis borealis (Fjällven) ,Vilhelmina sn: vid Fättjaur (L.
W — g ) ; Sorsele sn: vid bäck nära Rankbäckstjärn (D. Gaunitz)
och vid Sorsele-platsen (H. Zetterberg).
Calmagrostis obtusata, syn. C. chalybaea (Niprör). Nya lokaler: Stensele sn: landsvägskant nära Sandvik, Blaiken 1939 (L.
W — g ) och samma sn: Stensele-platsen, landsvägskant nära
sjukstugan, 1940 (S. N — m ) och Dorotea sn vid Avaträsk (G.
R. Cedergren) samt i Vilhelmina sn: Dikanäs (L. W — g ) .
Calamagrostis lapponica (Lapprör), Stensele sn: Slussfors vid
södra sid. lutande bron över s. k. Porten å klippkrön (L. W — g )
samt i Umeå sn: i Tavelsjö by (L. W — g ) ; vidare i Sorsele sn:
kyrkoplatsen på Ö n (G. R. Cedergren), vilken även hittat arten
i Skellefteå på Vitberget.
Calam. lapp. var. Opima, hittad 1940 i Skellefteå sn: Myckle
på nipa vid Kvistforsen (G. R. Cedergren).
Calamagrostis neglecta (Madrör) är vanlig i många former i
nästan hela länet, /. borealis finns bl. a. i Lövångers sn: "Strömmen" (O. Holm). Hybriden C. neglecta X pur pur ea ( = gracilescens) är funnen i Bygdeå sn vid Ytter-Siknäs på Rickleåns
strand (Grapengiesser).
C. lanceolata (Grenrör) är hittad i Lycksele sn: vid Ajaur
1934 (S. N — m ) och vid Gräsbäcken nära Tuvträsk 1939 (L.
W — g ) samt i Lövångers sn: vid Svarttjärn 1939 (L. Holm).
Hybriden C. lanceolata X neglecta är 1939 tagen i Lövångers
sn: vid Vallsträsket (L. Holm).
C. purpurea (Brunrör) förekommer t. allmänt.
C. epigéjos (Bergrör) är mindre allmän. Ex. finnas i länsherbariet från Bygdeå sn: Robertsfors (L. W — g ) , från Sorsele
sn: Skibikudden å sandstrand vid Vindelälven (på Elymus-loka102-

len) (H. Zetterberg) och fr. Degerfors sn: nära "Pukdalen" vid
landsvägen (L. W g ) . Variteten paralias Fr. är hittad 1938 i
Skellefteå sn: Kyrkobordet, backe norr om klockarberget (G. R.
Cedergren).
Deschampsia bottnica (Gultåteln), som är vanlig vid och med
sin svajiga, långa, gula, mot toppen spetsiga vippa pryder upp
Bottenhavets stränder, hybridiserar ofta med sina släktingar Tuvtåteln och kruståteln. Sålunda finns D. bottnica X ccespitosa fr.
Lövångers sn: Vånören (L. W — g ) och Bygdeå sn: Sikeå (S.
Gragengiesser) samt D. bottnica X flexuosa fr. Bygdeå sn: Legdeå (Grapengiesser).

Vahlodea atropurpurea (Lapptåtel) är ytterligare uppgiven
från Tärna sn: Tärnaåområdet (Rob. E. Fries. 1935)
Avena pubescens (Luddhavre). Denna vildhavre med gröna
skottblad och silverglänsande, violett vippa finns fortfarande på
Holmöarna: Holmön. Beläggex. taget av Sten Grapengiesser
1922 finns i länsherbariet.
Poa irrigata f. aucta (Torvgröe) från Bygdeå sn: Robertsfors
överlämnad till länsherbariet av S. Grapengiesser.
Poa herjedalica, syn. P. alpina X pratensis från Sorsele sn:
Örjeljunna nära fjället Habak har överlämnats av V. Gaunitz.
Poa lam
(Mjukgröe), som år 1930 hittades av mig och G. H.
v. Post och tidigare av E. Broddeson i Tärna sn å Brandsfjället
har 1935 även hittats av Rob. E. Fries i Tärna sn å Norra Storfjället: "Sytertoppen" vid Östra jökeln.
Poa rigens hittades den 1 aug. 1914 av E. Broddeson i Sorsele
sn å Stupipakte i Ammarfjällen.
Festuca rubra var. arenaria med stora silkesludna småax funnen på Holmöarna: å Trappskär (L. W — g ) .
Hybriden mellan Ängssvingel och Rajgräs, alltså Festuca pratensis X Lolium perenne hittades 1939 på gräsmatta i Lycksele
köping (S. N — m ) och 1940 på gräsmatta i Umeå stad vid
"Trångsund" (L. W — g ) .
Elyna Bellardii (Sävstarr) finnes i Vilhelmina sn å Dauna103-

tjåkko, i Sorsele sn å Ruopskaisse och i Tärna sn å Mieskattjåkko (E. Broddeson) — enl. Otto R. Holmbergs flora, häfte 2, sid.
319—320.
Schcenus ferrugineus (Axag). Uti årsboken 1938 omtalade
jag jägmästare S. Nordenstams rara fynd av denna växt på
Paulund i Lycksele sn uti Umeälvens dalgång. År 1939 hittade
samme lyckliga upptäckare en ny lokal för samma art i samma
socken, men längre norrut uti Vindelälvens dalgång, nämligen
"Vinbäcksmyren" inom hemmanet Zefansvik, alltså mellan
Björksele och Vindelgransele. Uti Hartmans flora 1879 uppgives denna ag vara funnen i Vb., Umeåtrakten. Herrar botanister uppmanas se upp för denna växt! Vem anmäler nästa
lokal?

Eriophomm latifolium (Gräsull) funnen i Umeå sn på Skalgrusmyren mellan Nydala och Anumark, norr om vägen (L.
W — g ) ; i Tärna sn vid Gräsvattnet (L. W — g ) samt i Degerfors sn: Vidstrandsnäs, 3 km. V. fr. byn (G. Fridner).
E. gracile (Kärrull) funnen i Sävar sn: Johannisfors-trakten
vid tjärn SO om landsvägen (L. W — g ) ; i Degerfors sn, dels
vid Mårdsele (S. N — m ) , dels i Vidstrandsnästrakten väster om
byn (Fridner) samt i Jörns sn: Kaxliden (G. R. Cedergren).
E. opacum, syn. E. callithrix, (Myrull), funnen i Örträsk sn
i närheten av Skarda vid vägen mellan Örträsk och Vänjaurträsk
(S. N — m ) samt i Degerfors sn i Skurträsk-trakten (Fridner).
Av Carex-släktet finns åtskilliga nya, goda fynd att meddela.
Följande dioica-hybrider ha hittats av jägmästare S. Nordenstam och lämnats till herbariet, näml. C. dioica X Leersii från
Rentjärn i Malå sn samt från Paulund i Lycksele sn; C. dioica X
loliacea fr. Paulund, Lycksele sn och C. dioica X heleonastes fr.
Knaften, Lycksele sn.
C. parallela finns fr. Sorsele sn: Guvertfjället (H. Zetterberg)
och från Vilhelmina sn: Daunatjåkko (S. N — m och L. W — g ) .
Även iakttagen i Tärna sn å fjället Mieskattjåkko av E. Broddeson, L. W — g och G. H. von Post.
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Den av mig i min artikel år 1938 omtalade C. capitata, som
hittats av Nordenstam i Tärna sn å fjället Rivovardo ovanför
skogsgränsen, är sannolikt den nyligen utbrutna C. arctogena.
C. macloviana — syn. C. festiva — (Lemmelstarr) finns fr.
Sorsele sn: Abmoberg (V. Oaunitz) och fr. Sorsele kyrkplats
(G. R. Cedergren), fr. Stensele sn: rastplats vid vägen mellan
Barsele och Gunnarn (L. W — g ) , fr. Lycksele sn: Kyrkovallen
(S. Nordenstam) och rastplats n. om Umeälven omkring 1/2 mil
nedom köpingen (G. Fridner) samt fr. Norsjö sn: Bjursele (Cedergren). Denna vackra starr finns i regeln på platser, där
lapparna pläga rasta vid flyttningar och kyrkobesök.

C. leparina (Harstarr) är tämligen sällsynt. Finns i Umeå
sn: Tavelsjö och Baggböle (L. W — g ) och i Lövångers sn: Lövånger på nya kyrkogården och i Hökmark (Holm).
C. marina, tagen 1/7 1938 i Lövångers sn: Kräkångersnoret
vid "Stora Klubben" (K. Kolthoff) och i Skellefteå sn: på Kockholmen (Cedergren).
C. glareosa X marina, vilken hybrid togs i Lövångers sn vid
Hebbersviken (O. Holm), finns även i länsherbariet.
C. loliacea X tenella, tagen i Fredrika sn: kyrkoherdebostället
(S. N — m ) .
C. tenuiflora, ytterligare hittad i Norsjö sn mellan Norsjö by
och Bastutjärn (Cedergren).
C. brunnescens X Lachenalii, hittades 1939 i Vilhelmina sn på
Daunatjåkko (L. W — g ) .
C. brunnescens X loliacea: Stensele sn: Verkanliden vid Skarvsjö (S. N — m ) .
C. brunnescens X canescens: Stensele sn: Verkanliden (S.
N—m).
C.Canescens X lapponica: Tärna sn: Laxfjällets sydbrant
(S. N — m ) .
C. Canescens X loliacea: Vilhelmina sn: Svalgonäs i sänka
mellan byn och Fättjaursjön (L. W — g ) samt i Stensele sn: Verkanliden vid Skarvsjö (S. N — m ) .
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C. canescens X norvegica hittades år 1903 i Hörnefors sn:
Hörnefors (C. P. Laestadius).
C. canescensXterwiflora: Stensele sn: Verkanliden (S. N — m ) .
C. Ornithopoda, ytterligare funnen i Sorsele sn, dels vid Holmfors (Cedergren 1939), dels på granholmen vid Råstrand (Nordenstam 1940).
C. laxa (Slakstarr): Nya lokaler för denna rara starr ha hittats, näml.: i Jörns sn vid Talliden (G. R. Cedergen) och i
Sorsele sn på flera ställen, dels i Sandsele omkring 2 km. V. om
stationen på ett tiotal ställen, dels i Råstrand i myr norr älven
•omkring 300 m. från färjstället på två ställen, dels i Holmfors
vid vägen, dels å krp. Abmoberget c:a en km. från Malå sockengräns. — En mycket misstänkt hybrid laxa X limosa hittades
även vid Råstrand (S. N — m ) .
C. flava

X Oederi: Lycksele sn: Kattisavans by vid Ume•älvens strand jämte föräldrarna (L. W — g ) och N O om Dalbäck
vid Vindelälvens östra strand (G. Fridner) samt i Degerfors sn:
Mårdsele på holme i forsen (S. N — m ) .
C. Icevirostris. Utom vid förr uppgivna lokaler vid Vindelälven
har Älvstarren hittats 1939 i Skellefteå sn vid Bodan och Byske
sn vid Drängsmark (G. R. Cedergren).
C. rostrata X rotundata i Lövångers sn: Vebomark samt N.
Broträsket (O. & L. Holm). C. rotundata X saxatilis i Sorsele
sn å Tärnasjöns v. sida söder om Jerisbäckens utlopp (L. W-g).
C. hirta (Grusstarr) är funnen 1925 i Degerfors sn vid älvstranden nära Åmsele och 1933 i Lycksele sn på "holmen" vid
Vindelgransele. (S. N — m ) .
Juncus castaneus (Bruntåg), som i Lindmans flora endast
uppgives för Härjedalen och Jämtland, men av mig hittats på
flera ställen i Vilhelmina- och Tärnafjällen, är även hittad i Sorsele sn: Tjulträsk vid Servejokk (D. Gaunitz).
Luzula parviflora (Vippfryle) är hittad i Sorsele sn i rasjorden efter ett jordskred från Vuomafjällets brant mot Lilla
Tjulträsket - hitintills sydligaste lokalen för arten - (D. Gaunitz).
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Nya lokaler för Cypripedium
calceolus (Guckuskon) äro:
"Djupgrovan" i Kågedalen, Skellefteå sn (jägm. Jonas Westman) samt en plats 2 km. öster om Högbergs by, nära Danielstjärn, i Norsjö sn (Allan Valter).
Ny lokal för Calypso bulbosa (Nornan) är Klockberget i Jörns
sn (jägm. John Eklund). Calypso har även hittats i Vännäs sn:
Orrböle, av doktor och fru Laurin, Vännäs. Lokalen besöktes
1940 av mig i sällskap med jägm. Torsten Tilländer.
Listera ovata (Tveblad), förr hittad i Tärna sn: Laxfjället
(Åke Holm), har nu också hittats i Vilhelmina sn i skog strax
norr om Bergsund vid Fättjaursjön — Vojmåns dalgång —
(Thea Klementsson).
Länsherbariets vackra samling av Salices tarvar en särskild
redogörelse, då utrymme och tid det medgiver. Dock vill jag
nu meddela följande fynd av största intresse: År 1939 den 23
juni gjorde jägm. S. Nordenstam ett fynd av en salix rosmarinijolia — hybrid, nämligen S. repens X rosmarinifolia, som i viss
mån kompletterar fynden i Piteå och på finska sidan. Hybriden
hittades i Lövångers sn: Bjurön nära Nyåkerstjärns södra ände.
Den är en vacker intermediär form med upp till 10 nervpar av
rosm. och långa stift av repens. — Rosm. har inga stift alls, i det
fallet lik S. aurita —. Samma hybrid har sedermera även hittats
å annan plats i Lövångers sn, nämligen i Broträsk vid Vebomarksvägen av lektor O. Holm den 23 juli 1940.

Salix arbuscula (Dvärgträdsvide) finns i länsherbariet från
Sorsele sn: Kramaselet vid Vindelälven (D. Gaunitz) och fjället
Habak (V. Gaunitz); den är funnen i Tärna sn vid Gräsvattnet
(E. Broddeson 1918 och Rob. E. Fries 1935).
Rumex fennicus (Finnsyran) har under de senaste åren spritt
sig så, att den nu förekommer i södra skärgården fr. o. m. Holmöarna ända ned till länsgränsen mot Västernorrland. Norr om
Holmöarna är den ännu ej iakttagen i länet.
Viscaria vulgaris (Tjärblomster), som ännu ej påträffats i
södra Västerbotten, finns i länsherbariet från Myckle by i Skel107-

lefteâ sn (Cedergren), som från samma by även överlämnat

lene nutans (Backglim).
För Anemone hepatica

Si-

(Blåsippa), som förr endast var känd
från en vild lokal i länet, nämligen Degerfors sn: överrödå, har
under år 1940 upptäckts två nya vildlokaler i Vännäs sn. Den
ena lokalen är belägen i Österse/ets by öster om Umeälv snett
emot Harrselefors kraftstation och anmäldes av lantbrukseleven
Lage Nilsson från Österselet, adr. Vännäs. Den andra lokalen
finns i Orrböle by, 2 km. V om Tväråbäcks station, å ostsluttningen av en skogsås på Säfstens skifte och anmäldes först av
länsskogvaktaren G. Olsson i Vännäs. Lokalerna besöktes av
mig i sällskap med jägm. Torsten Tilländer den 24 resp. 25 maj
1940. På Orrböle- fyndplatsen, som var vidsträckt, växte även
Daphne och Calypso. (Se Sv. Botanisk Tidskrift 1941, häfte 1,
sid. 76.)

Aconitum septentrionale f. flor. alb. (Vit Nordstormshatt) hittades 1939 i Stensele sn å vägkant vid Sandvik, Blaiken (L.
W-g).
Hybriden Ranunculus nivalis X pygmceus hittades 1939 i Vilhelmina sn på Daunatjåkko (L. W — g ) .
Draba alpina (Gullnagelört) hittades den 28 juli 1939 i Vilhelmina sn på Daunatjåkko strax nordväst om foten på högsta
toppen. Lokalen först upptäckt och påvisad av fröken Thea Klementsson, Borka. Fyndet är, så vitt jag vet, det första i länet
för denna lilla gula ört. Draba incana (Grånagelört), som ofta
påträffats på holmar uti Västerbottensskärgården, har nu tagits i
Lövångers sn vid Gammelgrundshamn på Vånören, som torde
vara den nordligaste lokalen (O. & L. Holm).
Saxífraga hirculus (Mossbräcka) finns i Sorsele sn: Bure å
"Hitremyren", c:a 3 km. öster om Bure by, norr om Gargån. Ex.
även insända från en myr söder om Gargån nära Buresjöns järnvägsstation (kronojägare J. Ågren).
Saxífraga stellaris var. comosa (Förkrymt Stjärnbräcka) är
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funnen i Sorsele sn öster om Spångfjället i Ammarfjällen (D.
Gaunitz) samt i Tärna sn å Norra Storfjället (Rob. E. Fries).
Ett unikt fynd, Prunus Padus, forma rosea (rödblommig
hägg), gjordes den 2/7 1941, då G. H. v. Post fann denna sällsynta form i Umeå sn: Sjölund uti skogen vid Snörtsjöbäcken.
Potentilla anserina var. grœnlandica (Grönlands-gåsört) är
ytterligare funnen i Skellefteå: Skelleftehamn (G. R. Cedergren);
förr hittad i Bygdeå sn: Norum (L. W — g ) . ; /. Egedii (Ishavsgåsört) är tagen 1939 i Lövångers sn å Storön (O. Holm).
Potentilla intermedia, tillf, hittad i Lycksele köping (S. N — m ) .
Ny lokal för Viola mirabilis (Underviol) funnen i Skellefteå
sn, Kågedalen vid "Djupgrovan" å Cypridedium-fyndorten (Cedergren).
Epilobium davuricum (Smalduntrav) ytterligare hittad i Vilhelmina sn vid Fättjaur (L. W — g ) och i Sorsele sn: Ammarnäs
(R. Gaunitz) samt högre upp vid Vindelälven i Habaknuolpen
(V. Gaunitz).
Myriophyllum verticillatum (Vattenslinga) tagen i Sorsele uti
Rankbäcken; finns också i Vindelälven vid Sorsele (V. Gaunitz).
Lysimachia vulgaris (Videört) är iakttagen i Bureå sn vid
Bureå (Cedergren).
Asperugo procumbeus (Paddfot) finns i herbariet från Burträsk sn: Bygdsiljum (S. Grapengiesser) och från Norsjö sn:
kyrkbyn (Cedergren).
Solanum dulcamara (Kvesved) finns fortfarande på holmarna "Fulingen" och Trappskär å Holmöarna, där ytterligare en
lokal iakttagits öster om Grossgrundet på Storvikören av kyrkoherde G. A. Grubbström, Sävar.
Pinguicula alpina (Fjälltätört) finns i herbariet från Vilhelmina sn: Daunatjåkko (L. W — g ) och från Sorsele sn: Tjulträsk
efter stigen till Ånkardalen (Gaunitz).
Hypochœris maculata (Slåtterfibla) finns i herbariet från
Bjurholms sn: "Balklinten" (L. W — g ) och från Jörns sn: Blankselet vid Byskeälven (Cedergren).
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Taraxacum crocodes Dahlst. (Rödblommig maskros), som förr
hittats i Tärna sn: Yttervik vid Gäutajaurs strand (L. W — g ,
Grapengiesser och V. Ålund) har 1940 hittats i Sorsele sn: Råstrand på norra älvstranden (S. N — m ) .
Hieracium aurantiacum f. jemtlandicum (Jämtlandsfibla), som
förr hittats i Lycksele s:n: Vänjaurbäck (S. N — m ) har sedermera också funnits uti Dorotea sn: V. Ormsjö av samma botanist.
Mulgedium sibiricum (Älvtolta) har ytterligare hittats 1939 i
Lycksele sn vid Gräsbäcken nära Tuvträsk (L. W—g).
I samband med denna axplockning ur Västerbottens-floran
vill jag omtala, att Hembygdsföreningen i år fått mottaga en donation av tre herrar botanister i Lycksele, nämligen jägmästarna G. Fridner, S. Nordenstam och B. Strandberg, vilka påkostat
och donerat 1.000
ex. av en utav Fridner lämpligt utarbetad länskarta, avsedd såsom växtutbredningskarta
(prickkarta) för länsherbariets olika artlokaler (en karta för varje huvudart). Dessa
kartor komma, när arbetet med inprickningen av lokalerna omsider blivit verkställd, att för all framtid — jämte registret —
utgöra en överskådlig redogörelse för herbariets samlingar samt
länets växtvärld och vara av betydande vetenskapligt värde.

REDOGÖRELSE
för länsherbariets samlingar, som vid en eldsvåda i juni månad
i år med yttersta svårighet kunde räddas, ehuru något rökskadade.

Fanerogamer och kärlkryptogamer:

Den 1 oktober 1941 finns i Västerbottens-länsherbariet fullt
inordnade följande a n t a l arter, varieteter, former och hybrider:
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barlastväxter
cultväxter
förvildade växter
tillfälligt förekommande växter
Taraxaciformer
Hieraciiformer
av släktet Carex
av släktet Salix
av övriga

40
66
16
14

Summa arter och former m. m.
Antal växtark =

136
34
127
91
63
764
1.215 st

2.606 fullt klistrade och inordnade.

Dessutom finnas en hel del ännu ej fullt bestämda och inordnade växter av Sorsele- donationen m. m., som äro under behandling.

Av mossor, lavar, alger och svampar
finns också åtskilligt, dock ännu ej inordnat.
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Från en skilt esiorrattning i Drangsmark
i Byske socken år
AV HJALMAR

1757

ESSNER

B

land gamla byahandlingar från Drängsmark i Byske socken
finnes ett protokoll om en skiftesfördelning inom byn från
år 1757. Härnedan skall återges det viktigaste av vad dessa ha
att berätta, och med ledning av andra protokoll om vad som
sedan hände — d. v. s. överklaganden och processer.
År 1757 den 2 maj hade Nils Nilsson och Daniel Danielsson
instämt sina grannar i Drängsmark till tinget, för att "thet måtte
Drängsmarks bys ägor i Åker och Äng warda af Landtmätaren
behörigen refwade och byamännen emellan fördelte på thet Kärandenas hemman, hwilka skada stå i mistning af både Åker
och Äng, såmedelst måtte få the them efter Skatten tilständige
ägor, och äfwen mera redighet byamännen emellan winnes, yttrade sig härwid bemälte Nils Nilsson och Daniel Danielsson, att
the hälst såge om sådant skedde igenom tegmål i Åker och Äng."
Ett protokollsutdrag från 1753 uppvisades nu. Enligt detta
hade häradsrätten ålagt byamännen att företaga röjning av alla
ängar undantagandes skogs- och rasmyrar. Då några av bönderna inte hunnit fullgöra denna röjning begärdes, att den som
vid skiftesdelningen finge "en wäl brukad, i stället för en skogslupen ängesteg må ersättja med pänningar hwad rögsel kostar".
Därpå anhöllo två bönder, att de skulle få behålla "the nywärl e n som the och theras företrädare på hemmanen uparbetat".
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Sättet för delningen vållade tvist, varför domaren underrättade parterna om "nyttan af stora och breda tegar och skiften".
Så kom man till sist överens om följande:
"Gamla Hufwudåkern" skulle läggas "i wisse fält och tegar
efter solskifte, således att i en åkertract såsom bäst till jordmonen alla byamännen få war sin andel, genom ett eller flere stycken, eftersom ske kan, och af sämre åkerjorden tages så många
alnar på hwarje skelslands skatt, att tegarna ej blifwa alt för små
och onyttbara för the hemman som endast bestå af 9 och 12
skelslands skatt, men Esaias Eriksson, hwilken har thess gård
ungefär 1/4 dels mil ifrån the andra, tildelas så mycken Åker
inwid gården, som efter hemmansskatten belöper".
Den åkermark, som upplåtits till soldattorpen, skulle skiftas
mellan byamännen efter skatten, "men alla enskilte Åkergärden
behållas af innehafwarne sedan the blifwit jämkade, likaledes
Fäbodgärdorna och then Åker, som therstädes är uptagen, och
thet eftersom sig ei giöra låter lägga thessa Ägor i tegar, så
wida the äro widt ifrån hwar annan kringsspridd".
Angående delningen av s. k. utåkrarna bestämdes följande:
"Tällåsåkern och Bäckåkern, waraf hittils östra och wästra byn
haft hwar sin, sker ei widare rubbning, än att om någon olikhet i tegar therstädes emellan byamännen finnes sådant efter
skatten rättas." Tio av byns sexton bönder hade gårdsgärden,
men nu skulle de, som voro utan eller hade för små, i ersättning få av de gärdor, som lågo byn närmast. Därpå fastställdes att några åkerlägenheter skulle anses som nybruk och därför ej medräknas i delningen utan fortfarande tillhöra de, som
hittills brukat dem.
Alla ängar, rödjningar och "slettmyrar" skulle skiftas "dels
genom tegmål, dels annars stora stycken och enskilte hägnader, alt eftersom på hwart och ett ställe lägligast faller och hemmansens nytto lände kan".
Sedan överenskommelse träffats i dessa punkter, fastställde
rätten följande:
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Lantmätaren ålades följa överenskommelsen så långt denna
överensstämde med 1749 års Kungl. Förordning. Dessutom
skulle han "så stora tegar i åker och äng inrätta, att the hemman, som hafwa minsta skatten åtminstone måtte få ungefär 20
alnars bred teg och bredare ther sig så giöra låter för olikhet
i jordmon, eftersom til märkelig skada lända skulle om ägorna
blifwa i små tegar sönderstakad, som äfwen enligt 1 Cap. 3 §
Bvggninga Balken, i akttages solskiftet, grundat på Tomts läge
i by". (Förordningen om storskifte utkom detta år.).
Dessutom borde Esaias Eriksson i Kläppen "för thess gårds
och åkers aflägsenhets skull" få sina ägor så nära gården som
möjligt.
År 1758 genomfördes delningen, men redan följande år stämde Esaias Eriksson de övriga, emedan han ej var nöjd med resultatet. Rätten dömde till häradssyn, vilken skedde den 16 maj
1760. Käranden framhöll, att han vid ägofördelningen förlorat nära hälften av sina ägor, särskilt de som hans företrädare, Nils Nilssons fader, uppodlat. Svarandena påstodo, att till
Esaias Erikssons hemman ej funnits flera nybruk än vid de övrigas.
Erikssons ägor besiktigades så av synerätten, och därvid framkom: "Österut i Esaias Erikssons gårdsgärda en skogslund är
af Nils Nilsson för någre år sedan uthuggen, i hwilken dock nu
åter begynt upwäxa små löfskog, hwilken mark jemte någon åkerjord och legder therutmed wid nya delningen blifwit Joseph
Jacobsson tillagd, dock then förre i anseende til markens nyttbarhet ei beräknad. Wästerut i Biurbäcksrödningen syntes och
tydeligen stubbar efter utrögd skog, som äfwen medgafs wara i
sednare tider giordt af Nils Eriksson, medan han åbodde Esaias
Erikssons hemman, warande dock nu thetta utrögde Ängesstycke tillagt Mats Andersson; Å the öfrige ställen, så wäl i
Gårds gärdan som norr om gården, stod någon stubbe här och
ther, men ei så tätt eller af thet utseende, at rögsel i senare
tider skiedt, utan war nu alt likt gamla ägor, dock likställigt, at
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thesse ägor ifrån början är thet sättet tilkommit, som wittnen
berättat, nemligen, genom skogs kullfällande och rögsel, i synnerhet norr om gården innom och närmast gärdesgården ikring
Wåtmyran, ther tufworne än wore måssbelupne. En Åkergärda om 5 skielslands kornsäde i nordwäst från gården, påstod
Esaias Eriksson wara af utmarken upbruten, och thet å Nils
Erikssons tid, men thenne nekade theremot, utan att andre liknelser til Nybruk gofwos, än att brändt gärdsle war i gärdes
gården, hwaraf Esaias Eriksson wille sluta, att gärdan wore
uparbetad, sedan skogen, som ther stått, förut blifwit af swedjad."
Sedan rätten hela dagen försökt ena parterna, och domaren
uppmanat de tvistande att enas, då det annars skulle orsaka byamännen en kännbar kostnad, om ny delning påfordrades, kunde
man äntligen följande dag fastställa en överenskommelse, varigenom Esaias Eriksson erhöll sina ägor något bättre samlade omkring sin gård. Däremot lyckades han ej återfå de nybruk, som
han ansåg rätteligen borde höra till hemmanet.
Med detta var dock saken ej utagerad. Esaias Eriksson hade nämligen förut ägt ett hemman inne i byn men år 1752 av
Nils Nilsson bytt sig till det hemman, som han nu innehade.
Båda hemmanen voro till skattetal lika, men till det hemman, han
tillbytt sig, hörde ett betydligt antal nybruk, varför han betalat
600 daler kopparmynt i mellanavgift. Då nu Nils Nilsson 1757
begärde laga delning, och denna ledde till, att Esaias Eriksson
förlorade hälften av hemmanets ägor, blev han missnöjd med byteshandeln och stämde den andre. Häradsrätten dömde Nilsson
att återbetala 200 daler, men denne överklagade domen. 1761
träffades de båda parterna inför lagmansrätten i Öjebyn, Piteå
socken.
Käranden Nilsson talan fördes av sockenskrivaren "wälbetrodde" Petter Appeldorff, och svaranden biträddes av auditören
"Ädel och Högaktad herr" Henning Mobach. Kärandeombudet framhöll, att Eriksson borde ha förstått, att vid en ägodel-
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ning skulle han inte få behålla alla nybruken. I bytesbrevet hade
han inte heller förbehållit sig, att Nilsson skulle vara ansvarig
för om några ägor gingo från hemmanet. Om käranden ej befriades från att återbetala de 200 dalerna, önskade han, att
hemmansbytet finge återgå.
Svarandeombudet påpekade, att den av Nilsson sökta och erhållna delningen haft till följd, att svaranden förlorat de flesta
nybruken, varför han borde återfå något av mellangiften. Vad
tillbudet om återgång av bytet beträffade vore detta knappast
möjligt att utföra, eftersom Nilsson redan bortbytt hemmanet till
sin granne Erik Johansson.
Rättens ordförande förmådde de tvistande att ingå förlikning,
och Eriksson förklarade sig nöjd med att återfå 150 daler.
Frågan om nybruken var nu bragt ur världen för Esaias Erikssons del, men till vårtinget i Skellefteå år 1803 är hans son, Erik
Esaiasson, som nu ägde hemmanet Kläppen, instämd av de övriga byamännen för att han året förut låtit insyna tre nyodlingar.
Kärandena framhöllo "at Swaranden wid nu å deras sida upwist af Landtmätare Fredric Sundström i Junii Månad År 1789
under beropande af Härads Rättens Utslag den 27 April 1707 at
Affatta och i Charta lägga alla Drängsmarks bys Nybruk och odlingsland, uprättad beskrifning icke låtit sina Nybruk anteckna".
Som ombud för svaranden hade infunnit sig dennes son,
Esaias Eriksson, vilken enligt protokollförarens tillkrånglade
skrivsätt hade följande att andraga: "at hans Fader, såsom afsides och enstaka från byn boende, aldrig af wetat berörde
Landtmätare förrättning den tid, samma skiedde, och derföre enligt hwad ofwannämnde beskrifning utwisar, icke ens däri blifwit nämnd, wille aldrig undandraga sig, at låta dess innehafwande Nywärken affatta och widare blifwande ordentelig Skogssamt utmarksdelning, deruti ingå och beräknas, men at så wida
beropade Utslag hwarken medelst all upodlingsmarkens delning,
eller ens uptagande af alla kärandernas då för tiden innehafde
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Nybruk de flere sedermera intagne til förligandes, Swaranden ej
borde från dess i god tro på gransämja nedlagde flerårige arbete, så plötsliga frångå, så kärandernas åställda, häldst intetdera af klandrade ställena låge käranderne i förwäg".
På domarens fråga medgåvo kärandena, att de låtit svaranden
i flera år opåtalt bruka nyodlingarna tills han "all marken i det
mesta odlat och uparbetat".
Detta svar blev avgörande för målets utgång. Rättens utslag
löd: "Som Swarande Erik Esaiasson finnes hafwa flere År tilbaka opåtalt intagit och redan til det mästa upodlat, de utmarks
tracter, sidsledne Höst låtit af gode männ besiktiga och först
efter en sådan åtgärd, i hans hand af åtskilliga bya männ klandras (sju hade återtagit käromålet); Altså anser Härads Rätten kärandernas klander, som åtminstone lika med Lagen i Åwerkans
mål fordrar innom tvänne första Åren bordt anmälas, numera
ej förtjena det afseende, at Swaranden från dess på Byamark,
deri han sjelf del äger, nedlagde flerårigt arbete, än i behörig
ordning wid til äfwentyrs blifwande Storskifte å byns skog och
utmark, i händelse han deraf antingen något för mycket eller i
otjenligt läge innehafwer, skiljas må."
Som vi sett, ledde skiftesdelningen här liksom på många andra
ställen till långvariga tvister. Då det gällde skiftesdelning i
större byar, var det väl i det närmaste omöjligt, upprätta ett delningsförslag, som gjorde alla skiftesdelägare nöjda. Till avslutning skall här göras ett utdrag ur ett brev, som en lantmätare
Klockhoff skrev år 1869, där han talar om sitt yrkes besvärligheter. Anledningen till brevet var, att en bonde i en by, i vilken
storskiftet just pågick, skrivit och beklagat sig över att han och
hans grannar fått sina största skogslotter i bortersta ändan av
byns mark. I sitt svarsbrev lämnar lantmätare Klockhoff först en
förklaring till, varför han tvingats "kasta" deras skogsskiften så
långt bort. Därpå fortsätter han: "Så står sakerna och säg sjelf
hvad dom bör fällas öfver mig. Jag har en lång tid knappast
sofvit lugnt en natt i och för mina bekymmer om att kunna jemka
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det ena och andra skiftet så, att alla skulle blifva så något så
nära belåtna, men om jag lyckats, kan jag knappast bedömma
sjelf än mindre andra, som endast se på egen fördel men alldrig
tänka på hvad andra billigare här kunna pretentera.
Man är som en ' g e t m e l l a n s j u v a r g a r ' och vet ej eller
kan ej få det som eller hur man önskar. Du känner allt för väl
svårigheterna vid en skiftesläggning af mindre omfång än här,
och undrar således ej på, att omskiftningen hos Eder kostar mig
bekymmer och Bråk samt att det förslag en dag göres, under den
andra måste söndras, för att åstadkomma något bättre, och som
jag så må säga 'möta Olle i grind."
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Lovangersma let
AV GÖSTA
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BEBYGGELSEHISTORIEN.

S a t i l l v i d a är målet i Lövånger ganska uppmärksammat, att det
behandlades i tryck redan i början på 1700-talet. 1731 utkom en avhandling av norrlänningen och rudbeckianen Jonas
Ask om staden Umeå och dess omgivningar. I slutet på det
lilla häftet är införd en samling ord från Lövånger. Ordlistan
föregås bl. a. av de ord som tagits som motto för denna uppsats.
Den på latin skrivna avhandlingen har översatts av J. V. Lindgren i Västerbotten 1928. Asks ordlista är långt ifrån epokgörande och ger för den omisstänksamme vilseledande upplysningar
om ordens uttal. Ask anför nämligen ofta ordens fornisländska
motsvarigheter, icke de på hans tid gällande formerna. Tidens
antikvariska intresse har där förkvävt viljan att se målet sådant
det var. Så förhåller det sig t. ex. med "stuttr", kort, och
"syltar",
svält, — de återfinnas på fig. 1 — vilka långt före 1700-talet
hade förlorat sitt —r. Å andra sidan kan man redan av detta
lilla urval av ord se att den nutida Lövångersbons språk skiljer
sig från det mål, som talades av den stora ofredens generation.
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Det är en ganska stor procent av Asks ord, som numera inte
äro i bruk. Dit hör "skratte",
av Ask översatt med "Dcemon".
Att man numera inte talar om skratten får väl tolkas som ett bevis på att det är rätt stor skillnad på folktro då och folktro nu.
Det fanns plats för många fler väsen på den tiden. Skratte
lever f. ö. kvar i "skrattaborre", namnet på vattenödlan. Lövångersbor genom sekler ha sett dagsranna, gryningen' komma
smygande från österhimlen, när de legat ute på något skär för
att i den tidiga morgontimman vittja sina strömmingsskötar
1700-talsbonden använde om dess motsats, skymningen, ett ord
som liknade Asks arkaiserande dagsetr, vilket numera är ur bruk.
Efter Ask ha åtskilliga forskare behandlat, om inte direkt
Lövångersmålet, så dock Västerbottensmålen.1) Dävid har man
dels intresserat sig för ordförrådet — d. v. s. meddelat ordsamlingar som Ask gjorde — d e l s för dialekternas ljudsystem och de
olika språkljudens utveckling från "gamla götiskan" fram till
våra dagar eller för deras formlära. Det största bidraget har
därvid lämnats av J. V. Lindgren, bondson från Burträsk och
rektor i Umeå. Han utredde i sin avhandling om Burträskmålets grammatik i överensstämmelse med den dåtida språkvetenskapens inriktning lagarna för sitt modersmåls ljudhistoriska
utveckling. Efter hans död har sedermera utgivits ett andra
större arbete, nämligen en ordbok över Burträskmålet.

Eftersom Burträsk är grannsocken till Lövånger har man
vid en redogörelse för målet i den senare socknen en lika självklar som god hjälp i Lindgrens arbeten, framför allt ordboken.
Denna sistnämnda behandlar dessutom inte bara målet i författarens hemsocken utan den ger också en ganska uttömmande redogörelse för ordförrådet i grannsocknarna Skellefte, Bygde och
Lövånger. Här är sammanfört ett språkligt jämförelsematerial
från ett större område, där centrum intages av Lövånger.
Detta område har blivit av ett speciellt intresse för norrländsk
') Se Seth Larssons utomordentligt intressanta och
Västerbotten 1927!
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trevliga uppsats

i

-m ) o " 'c mI HM
I»
JxÀrtiviu aliter, Herv. C. I O.Fatiti fu*g*U 01. S.c. »of,
4uki auge re. Viking, S. p. JO.Faengt*,eqratiftimjtittté.'' ¿H
Jufir orient. Vilk. S, p. II. Fagna hitsr it tr txcipert, Vlpk,
SJUflur fentina, Gretl. C. If.Ftvytt parum *tilc.Sp,R.c.\$.
Bit ämbo. Fl/h.
Fauskur lignum aridum. HitktBak dorfum. 01. S. i l . hitTC fti The t. ling. Sept.
J-jd* barbaka, h. C. equitareFetginh bilaris. OLS.Z. fp.
fine epbippio.
Fiuka vent» farri. Hkief.
Bana drytier patte le'halù. 01.Foer fort is Hit ket. Th. "-» •
Barfiad ttclidit. Herv. S. C. I.G af a ewfitart, efuft Utnri., <
Bat lotus in fl abula pro tjuovisGaud homo nattet. Rugm.
petere. Gretl. C, I },
G egna prodeffe. ¡V Bottt. eft b».
Bat navicul*.
D>italiter aitquem extipertjt.
Bein os. Ol. Tr. S.C, 4JGeina tontrairt, Volufi,
B e i t p a f t u a . Rugm.
Gtip* efutire. !sl,S, p. 141,
B laka t réméré. Damaft.p.x6o.Geit capra, 01, Tr. S. c. 6f.
Bl.ifa buicintre, furt. Herv-S. Gittatu/lodire.Ol.S.c,«7.& ti.
BlidUtur. ajfabilit 01. S. C, !6. Gten t jocut\ irrifio. Cod. Orm,
Bradur,tktts Herv.S.C. J.
Gnadd murmur.
Brtddaudr tit a morte abreptus,Gol ventut frigtdior. Rugm.
Gant, S, p. 6y.
Gör maturus. Helf.U.Mattb.llft.
Braçddoks inde forte W«B, Grands» aeri i'trcurn$e8io. Tb.Si
Fis k • Bragd retia pi/tat or ia. Grått* plorare. Hit ket.
Braid lattis. Vlph.
Grenia ringt. Hern. S. C. f.
Bfr/s incipere. Herv. S. c. y Grufa. hl. S. prows /atere. ~
Dadlaus torpensTorfi.V.S Z. 14Ha j Haband. Sedlmta tfjcalma*
Ditgfetr trepufcklum. Herr nui. rum vintul*. Vtlk. S.p, 119.
By fia tumults tondere. Gretl. Hael tlavus ligueus. Otgl.B.B.
F.iga pofefio. 0/. S. e. » 8 f. Haersker faevtts, Tro/.S. p. fö.
Bin, eit, unut - 4 - tttn,
Hagfelldr gratut, 01. S. C. I Jf.
Beke aegritttdo animi^Cod. Orm
Haim domut Fr oft c, ip.
jx W-B, inde vcrbum Bt- Half* feg len vela plena expattk<t, aegre ferrty potrfitéré. > dere Bpit, 01. S. C. 6f.
FA* Atriptre.
1 H*r erinis. 4<s

1

Fig. 1. En sida ur Asks ordlista från Lövånger av år 1731.
Ordlistan är den första i sitt slag från Västerbotten.
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•dialektforskning. Det är historiska, framför allt bebyggelsehistoriska, problem, som man försökt bringa närmare sin lösning genom att studera sockendialekternas förhållande till varandra.
I sin uppsats Bygde sten påvisade Nils Ahnlund, att trakterna norr om Bygde i början på 1300-talet, närmare bestämt efter
Nöteborgsfreden 1323, voro föremål för en omfattande kolonisation, igångsatt och uppmuntrad av statsmakterna. Han har
vidare utvecklat sin tes i Turistföreningens årsskrift 1937. Ahnlund hävdar att gränsen för den fast organiserade bygden vid
denna tid gick norr om Bygde och att det var den av statsmakterna understödda inflyttningen som under loppet av det fjortonde århundradet medförde uppkomsten av Lövångers och Skellefte socknar.
Ahnlunds tes upptogs av numera lektor Seth Larsson i dennes doktorsavhandling om substantivböjningen i Västerbottens
folkmål. Han påvisar där att det går en markerad dialektgräns
mellan Bygde och Lövånger, en gräns, som delar Västerbotten i
en nordlig och en sydlig del. Nysätra bildar därvidlag ett övergångsområde.
Han ställer detta i samband med den befolkningshistoriska utvecklingen. Norra Västerbottens dialekter bilda då ett yngre skikt, uppkommet under ett starkt främmande
Inflytande. De sydvästerbottniska målen däremot sammanhänga
direkt med de ångermanländska. Larsson tar också upp antropologiska fakta, som visa att det finnes en skillnad i rashänseende mellan folket i norra och södra Västerbotten, varvid kärnan i det förra området synes vara Lövånger. På grund av
vissa likheter i språk och ras mellan norra Västerbotten och
Hälsingland—Medelpad, antog Larsson att kolonisationen under 1300-talet väsentligen utgick från dessa två landskap.
Det ligger en myckenhet dunkel över norra Norrlands äldre
historia. På den tiden, då Östergötland solade sig i glansen av
Birgitta och hennes kloster och skrivarmunkarna i Vadstena lade
grunden till ett svenskt skriftspråk, levde säkert våra fäders
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fäder här i Västerbotten och talade sitt eget västerbottniska mål.
Men deras namn lever inte på hävdens blad, och vi veta litet
eller intet om deras gärning. Av ortnamn kunna vi gissa oss
till, vad den man hette, som brände det första svedjelandet i den
eller den byn, och en eller annan notis kan glimta fram i någon
urkund. Men i det stora hela äro vi hänvisade till antaganden,
vi kunna låta fantasin spela fritt och befolka landet med en vadmalsgrå skara män med namn som Fale, Vibbe, Hök eller Gulle.
Att de jagade bjur och fiskade själ och stridde med varg och
björn för att freda sina svältfödda kreatur, som skulle ge mjölk
att skölja ned det barkblandade svedj ekor nmj ölet med, kunna vi
på goda grunder antaga.
Vetenskapen är emellertid som nyss antytts inte alldeles utan
medel att skaffa oss kunskap i dessa stycken. Vi ha här att en
stund dröja vid de resultat, som man kan komma till — eller
kan väntas komma till — beträffande norra Västerbottens, Lövångerszonens, bebyggelsehistoria och kulturella och merkantila
förbindelser i äldre tider genom ett studium av den nu levande
dialekten.
Den ovan omtalade, väl skönjbara dialektgränsen, som delar
landskapet i två hälfter, vilka ha respektive Umeälven och Skellefteälven som pulsåder, har redan utnyttjats i den historiska
diskussionen. Seth Larsson har emellertid inte velat draga några
vittgående slutsatser; därtill var det då tillgängliga materialet
för knapphändigt. Den dialektgeografiska metoden förutsätter
undersökningar, som spänna över vida områden. Genom att
studera språkföreteelserna i stort, helst över hela Norden, lägger
man en fastare grundval för kunskapen om dialektskillnadernas
och dialektöverensstämmelsernas orsaker och natur.
Numera föreligger i tryck ett antal ordgeografiska kartor,
som kunna ge en viss vägledning vid undersökningen av de
västerbottniska dialekternas släktskapsförhållanden. Till och
med uttrycket "en viss vägledning" kan emellertid än så länge
synas för anspråksfullt.
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Karta 1. Nordiska b e n ä m n i n g a r på hanfåret.
^ östgräns för bäcker

fc

Efter D . O . Zetterholm.
västgräns för bäs(se)

Om vi se på karta 1 — uppgjord på grundval av en mycket
detaljerad sådan i D. O. Zetterholms arbete Dialektgeografiska
undersökningar — så finna vi, att det i norra Vb. och Nb. finns
två huvudbenämningar på hanfåret, nämligen bäcker och bäs.
Bäs finns i våra dagar åtminstone så sydligt som i Bygde, och
enligt en äldre uppgift fanns det vid mitten av 1800-talet i
Ume—Nordmalingsområdet.
Detta bäs i våra trakter har en
direkt fortsättning i sin utbredning på andra sidan om Bottniska
viken. I de svensktalande delarna av Finland heter hanfåret
nämligen bässe. Motsvarigheter till detta finns i sin tur på rikssvenskt område först i Vänertrakten.

Bäcker

däremot har en nord- och västskandinavisk utbredning.
Södra Norrland upp till mellersta Ångermanland saknar detta
ord.
Hur skall man nu för Västerbottens del tolka dessa ordgeografiska fakta? Ja, här kan inte bli tal om annat än en diskussion om möjliga hypoteser, några antydningar om hur problemen kunna komma att ställas, när ett rikare kartmaterial ger
säkrare hållpunkter för bedömningen. Zetterholm varnar uttryckligen för alltför vittgående slutsatser på grundval av' ord
som bässe och bäcker, vilka äro ljudhärmande 1 ) — jämför bräka
— och sannolikt "ersättningsbenämningar". De skulle således
ha kommit i bruk ungefär av samma orsaker som då man säger
gråben i stället för varg.

Bäcker är ett gammalt ord, det gäller det att hålla i minnet.
Det förekommer redan i Snorres Edda — på 1200-talet — i
formen bekri. Toge man bara hänsyn till detta enda ord, skulle
man således kunna deklarera: Övre Norrland och Norge höra
av gammalt intimt ihop, vi ha att göra med en nordskandinavisk, sammanhängande och ålderdomlig bebyggelse. Så långt
torde emellertid ingen forskare vilja gå. Det finns andra ord
1
) Beträffande bässe kan man dock även tänka sig en anslutning till
basse, som enl. Rietz kan ha betydelsen galtgris; stor, grov, ohyvsad karl
samt stor oxe.
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och andra språkliga fakta, som tyckas säga detsamma som hanfårsbenämningen bäcker, men man kan dels förklara dem som
relikter av allmänt nordiska företeelser, dels som invandrare
från det ena området till det andra i relativt sen tid. Om vi se
på karta nummer 2, som avser att illustrera fördelningen av
benämningarna på spindeln, så finna vi att kangero företter
ungefär samma spridningsbild som bäcker.2) En skillnad är att
det förra går ända ner till norra Hälsingland. Kangero är den
sydvästerbottniska utvecklingsformen för det fornisländska
kongurvåva, som på andra områden utvecklats annorlunda. För
överskådlighetens skull har dock en enda form inlagts på kartan.
Man kan givetvis peka på ett stort antal motsättningar mellan
det västnordiska dialektområdet — och dit kan man i vissa avseenden även räkna Jämtland — och övre Norrland, men man
kommer inte ifrån att det också finns ett samband, det visar ju i
sin mån det ovanstående. Sambandet k a n bero på att de likartade levnadsomständigheterna gynnat fortvaron av en överensstämmande språklig och materiell kultur. Den kan också bero
på att de språkliga företeelserna vandrat t. ex. från Tröndelagen
i Norge över Jämtland till det övriga Norrland. De skulle i så
fall ha följt mycket gamla samfärdsleder.
Hanfårskartan visade även på ett annat språkligt samband för
vårt läns del. Det ligger nära till hands att vänta sig att finna
tecken på förbindelser mellan Västerbotten och Österbotten, förbindelser som säkerligen gått både rakt över havet och norrut
längs kusten. Bässe hade ju en östlig utbredning, men dess förekomst i Centralsverige — på ett område som tidigare har varit
större än nu — kan tyda på att att det varit allmänt förhärskande och numera på de flesta håll avlösts av andra ord. Hur man
än vill tolka förhållandet, säkert är, att detta ord visar, hur intima förbindelserna mellan de nordbottniska kustborna varit.
"') J a g vill uttryckligt påpeka att denna karta är både preliminär och
schematisk. Den publiceras således med all reservation iör vad som kan
vara att tillägga beträffande detaljer.
Kangeroformer finnas bl. a. även
i Småland och Blekinge.
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Karta 2. Nordiska benämningar på spindeln.
Gränsen iör kangero är

icke

i enskildheter exakt.

Särskilt intressant ur Lövångersmålets synpunkt är i detta
sammanhang den bild som karta 3 erbjuder. Just i området
Lövånger—Burträsk går nordgränsen för en benämning på räfsan: härv, harva. Norr därom ha vi enbart räfsa. Nord- och
östgränsen för härv sammanfaller som synes väl med syd- och
västgränsen för bässe, bäs. Vi se fortfarande sambandet på ömse sidor om Kvarken.
Ett minne av färder över Bottenhavet ha vi säkert i ett ortnamn i Lövånger, Finnmoran, vare sig det innebär att de som
slagit sig ner där varit svensktalande eller haft finska till modersmål. En dag har en liten skuta kommit seglande in i lä av
den berömda Bjuröklubben. Vågskvalpet mot strandgruset på
det nya hemlandets kust och måsarnas skri ha hälsat sjöfararna välkomna. De ha gått i land med bohag och husdjur och
börjat vandringen inåt landet till den leende, böljande åsterrängen sydost om Vallsträsket. Nu tala deras avkomlingar samma språk som både Bissjöbor och Vallsbor. Men kanske man
kan finna något litet minne av deras härstamning om man söker
noga i deras dialekt.
I samma arbete, där den nyss refererade artikeln om räfsa ingår, har en av våra namnkunnigaste språkvetenskapsmän, professor Bengt Hesselman, publicerat en utredning, som har stort
principiellt intresse för frågan om de nordligaste svenska dialekternas ålder. På grundval f r ä m s t av den nutida och
fornsvenska utbredningen av former som jär, hiär för vårt vanliga adverb "här" vill Hesselman visa, hur det under den senare
vikingatiden fanns ett tämligen enhetligt språkområde från
Överkalix i norr till Blekinge i söder. Så långt sträckte sig den
svenska expansionen under 900-talet, och där talades ett svenskt
språk, som Hesselman kallar Birkasvenskan efter den då dominerande staden Birka i Mälaren.
Om denna teori är riktig — framtiden skall kanske kunna avge ett säkert domslut — så bör den tidiga medeltidens bosättning i Norr- och Västerbotten ha varit starkare än man trott.
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Karta 3. Nordiska benämningar på räfsan.
De

små

trianglarna

De

två

strecklinjerna

beteckna
beteckna

belägg
gränser

på

Efter Valter Jansson.
räfsa inom

för

härv-området.

härv, ej för övr. föret.

Ahnlund antar en synnerligen svag och gles bebyggelse vid
kusten. Folket här uppe måste ha varit så pass talrikt, att dess
språk har fortlevat trots senare kraftig inflyttning.
Det som först slår en vid ett betraktande av de nordnorrländska dialekterna är också den bild av väl bevarad ålderdomlighet,
som de erbjuda. "Ålderdomlighet" är därvid ett mångtydigt begrepp, som får användas tills mera preciserade termer kunna
brukas med säkerhet. Ty det finns mycket som motsäger den
nyss omtalade åsikten. Dit hör bl. a. den tydliga fattigdom
ifråga om folkminnenas, folktrons och folksedens variationer,
som kännetecknar vår hembygd i jämförelse med sydliga nejder.
En annan är ortnamnsskicket, som nästan genomgående hänvisar på ung bebyggelse.
J. V. Lindgren har gjort åtskilliga försök att bestämma åldern
av ljudövergångar i Burträskmålet och har därvid i ett flertal
fall kommit till den slutsatsen att de skett på 1300-talet eller
1400-talet.1) Till omkring 1300 daterar han brytningen av gammalt långt e till je. Resultatet av den ljudlagens verkningar se
vi i Lövångersmålets je, lä eller ¡ett, lätt. I andra fall är man
tveksam om hans mening beträffande data; så t. ex. då han förklarar skillnaden mellan Lövångersmålets och Burträskmålets
freest2) och Skelleftedialektens frääjst (fresta) såsom återgående på en i samnordisk tid — d. v. s. före år 1000 — skedd sammandragning av det ursprungliga tveljudet ei i de båda förstnämnda socknarna. Saken kan utan tvivel ges en enklare förklaring genom att man antar inflytande från riksspråket, gärna
efter år 1800.
I den centrala svenskan övergingo de gamla tveljuden,
au, till enkla ljud under perioden 900—1250. Här uppe
de fortfarande kvar. Så mycket torde i varje fall kunna
att våra bygder icke äro koloniserade från trakter som på
talet hade denna ljudövergång genomförd.
Se Burträskmålets grammatik.
-') Betr. ljudbeteckning se nedan.
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ei, öy,
finnas
sägas,
1300-

Med vårt problem må nu vara hur som helst, norra Västerbotten må ha haft en starkare eller svagare bebyggelse på 1300talet, säkert är att målen häruppe under århundradenas lopp
ha varit utsatta för skilda inflytelser utifrån, som omformat dem,
på samma sätt som de nu i rask takt förändras främst genom
skolundervisningen och förbättrade kommunikationer. Både i
fråga om ljudlära, formlära, ordförråd och syntax överensstämma Västerbottens dialekter så mycket med varandra inbördes och
med målen i norr och söder, att det gemensamma i yttre impulser — likaväl som i inhemsk utveckling — är tydligt. J. V.
Lindgren avstod från att skriva någon formlära för Burträskmålet, när han fann hur likartad den var med Degerforsmålets,
som Åström hade behandlat tidigare. Och Degerfors ligger i
Umeälvens floddal i södra delen av länet. Man kan tycka, att
dessa överensstämmelser mellan norr och söder vore att tolka
så, att bosättningen fortskridit norrut utefter kusten och inåt
floddalarna. Rent metodiskt är det mest tilltalande. Det b eh ö v e r för den skull inte ha varit frågan om någon stegvis
framträngande odling. Men de nybyggare, som låtit de första
yxhuggen eka i förut orörda nordvästerbottniska skogar, och
som börjat slå myrar där förut åtet och örsniporna1) härskat i
ostörd ro, få väl närmast antagas ha varit västerbottniska allmogesöner. De skillnader mellan syd och nord, varom förut så
mycket har talats, och vilka existera både vad beträffar ras och
språk, k u n n a till en del förklaras genom en senare försiggången invandring av främlingar. Men det är som sagt påfallande, att de nordligaste dialektegenheterna till en väsentlig del
äro ålderdomliga, ursprungligare drag.

*) m y g g och b r o m s respektive trollsländor.
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II.

LJUD, FORMER OCH O R D — EN JÄMFÖRELSE
MED GRANNMÅLEN.

Landsortsbon brukar reta sig över stockholmarens för hans
öron försmädliga sätt att uttala ä som e. Stockholms-e-et gör
ju att stockholmaren kan meta både fisk och fiskens längd.
Emellertid hemfaller även Lövångersbon och med honom i större eller mindre utsträckning alla andra västerbottningar under
en eventuell straffdom mot ett sådant bruk. Följande lilla historia kan illustrera den saken:
Kyrkoherden besöker a mor Lina, som har en skaldiskt begåvad son, och säger artigt:
— Er son är ju så stor poet.
— Naa, int jer n se fali pa eta, han jer värre oppa driick.
Detta får inte tolkas så, att inte Lövångersmålet skulle känna
till bruket av ä — en blick på språkprovet kap. IV övertygar
oss snart om motsatsen. Men särskilt ha gamla långa ä-liud i
stor utsträckning övergått till e. (Till den kategorin hör inte eta,
ty det hette så redan i början på det här årtusendet.) Ett exempel
på den övergången ha vi i jeet, valla boskap, och jet ar, vallpojke.
Orden komma av ett gammalt gaeta, vakta, och ha ingenting
med get att göra, som ju annars ligger nära till hands att tro.
Den klassiska historien om folkskolläraren, som lärde barnen
att ö-ljudet stavas med ö utom i körka och böxer, där det stavas
med y, är vad undantagen beträffar för snäv för att vara tilllämplig i Lövånger. Ord som sönnstraff och töst äro exempel
på en allmän övergång av kort y till ö. På motsvarande sätt
heter t. ex. simma i Lövånger semma — enligt en uppgift från
förra hälften på 1800-talet hette det så även då i socknen.
"Kömma—pökar" har använts på något håll som beteckning
på Nysätrabor, som kännetecknas just av sitt sätt att uttala
dessa ord. "Nysätraborna kömma och fera, men i Lövånger
brukar man komma och fara." Den skillnaden är man mycket
väl medveten om på båda sidor om gränsen.
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Om en lövångersbo riktigt vill peka på skillnaden mellan sitt
mål och "schälletbons" (Schället = Skellefteå) så talar han om
hur "brett" man säger "ben" däruppe i norr. Där säga de
bajn, bati, men i Lövånger blir det bein — precis som på runstenarnas och den isländska sagans tid. Nysätra har ben.
Den
prägel av urgrå ålderdomlighet som målen häruppe ha, betingas
i hög grad just av de gamla tveljuden. Den fågel, som våra
förfäder kallade gauk, får heta så också på nutida Skellefte-mål.
Burträskarna säga ungefär gäuk och Lövångersborna göuk, men
i Nysätra blir det gök.
I ett ord som nöd, vilket heter nö, nöa på målet men naucl hos
"de gamle" kan man med säkerhet säga att ö-et är högsvenskt.
Ordet förekommer ju ofta i t. ex. predikospråk och biblisk stil
och därifrån sprider sig uttalet lätt. I speciella dialektord därmot, som bildats på ordet nöd, men vilkas ursprung inte är så
lätt genomskinligt, bibehåller sig det gamla tveljudet. Ett sådant ord är nöuvbråta, som betyder ett före, då det varken bär
eller brister, så att man har svårt att gå och svårt att köra med
häst. Det inskjutna v-et är ett typiskt Lövångers-drag.

Enastående är Lövångers-bornas språkliga konservatism i
fråga om ord som berg, älg, trälg (koklave), där de äro ensamma om att behålla det slutande g-et som ett hårt g — samma ljud som väl Sten Sture hade i slutet på namnet Brunkeberg,
då han pekade ut anfallsmålet för sina hövitsmän.
Vanligt i Lövånger — men utan att vara direkt patenterat där
— är att d-et är kvar i ord som mode (av mo, sätt att uppträda,
sinnesstämning) och båslcede (av båslce, brädvägg mellan kobås). Man kan t. o. m. få höra en form som tade (av ta, inhägnad fägata), som aldrig har haft något d.
Den djupt oriktiga men tyvärr mycket vanliga föreställningen,
att landsmålen skulle vara någon sorts fördärvad och förvanskad
svenska, visar inte minst tydligt sin haltlöshet, när man ser hur
gammalstavningens — och Karlfeldts ! — "hv" tar sig ut i nutida västerbottniska. Där lever det kvar i form av w — eller t. o.
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m. på sina håll som gv — i ord som wit, wass. Samma ljud
finns i Skellefte-målets worr (orrtupp, även med inskränkt betydelse orrtupp i speltiden), som inte borde ha något w. Dess förekomst är en eggande gåta för den, som är intresserad av sådant.
Till slut vill jag bara omnämna målets mycket påfallande form
dem vara = d e äro, som har bildats till "att vara " efter mönster
av dem hava till "att hava". Det är lätt att göra sig lustig över
det. Det verkar en aning primitivt, som ett litterärt återgivande av vilda folkslags sätt att tala europeisk tunga. Så mycket
mer ärevördigt och äktsvenskt är till gengäld det allmänt använda "kommen och äten", liksom direkt taget ur en gammal
postilla.
Vi ha nu så länge använt benämningen "Lövångers-målet", att
det kan tyckas litet sent att undersöka om det när allt kommer
omkring finns någon verklighet bakom ordet. Talar man på ett
visst bestämt sätt i Lövånger till skillnad mot vad man gör i de
andra socknarna? Och var går i så fall gränsen?
För att få ett svar på den frågan har jag gjort en liten undersökning längs socknens gräns, både innanför och utanför densamma. Resultatet bar blivit ganska intressant.
Det har tyckts mig klart framgå, att sockenindelningen och
den kyrkliga gränsen (och därmed den administrativa) ha haft
stor betydelse för de dialektala förhållandena i denna del av
Västerbotten. Kyrkan och de kyrkliga förrättningarna — dop,
nattvard, vigsel, jordfästning — ha varit en samlande och vidmakthållande faktor även på det språkliga området. Kyrkstaden har i hög grad utgjort medelpunkten för socknens folk
och sammanbundit de avlägsnare byarna med de centrala. Där
har man haft sin kyrkbystuga och dit har man farit om man så
bott ända uppe i Svarttjärn med de stora skogarna att fara igenom på vägen ner. Främlingar från andra socknar ha säkert
känt sig som främlingar i denna fast organiserade miljö.
Följden har blivit att språket i många fall fått en anmärknings-
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värd enhetlighet. Det finns exempel på hur skiljaktigheter i
ords uttal och användning förbluffande väl följa sockengränsen.
Så är fallet med tre ord som återfinnas på karta 4. Den benämning på "en smutsig röra" — t. ex. gyttjeblandat vatten — som
i Lövånger uppträder som jörm men på andra sidan om Nysätragränsen som görm, är i Bure (1914 utbrutet ur Skellefte) alldeles okänd. Det egendomliga är att undersökningen — som
dock härvidlag ej varit djupgående — tyckts visa, hur Daglöstens by delas mitt itu inte bara av en territoriell gräns utan i
detta fall även av en språklig. I Bure-delen av byn (även kallad
Övre Bäck) uppgavs jörm som okänt, men i Lövångers-delen (det
egentliga Daglösten) igenkändes det med ett leende. På samma sätt med rocka, sädesrost, som i Bäck heter ralka, i Daglösten racka. Omedelbart söder om Nysätra-gränsen ha vi åuttal: räcka. Benämningen slömmen på det sämsta kornet vid
kastning är okänd i Nysätra, där man säger jettkorne (lättkornet) eller sli, slye. I Bure möter man genast uttalet sljömmen, omväxlande med slömmen.
Att komma inifrån Lövånger till t. ex. Kålaboda i Nysätra
strax sydväst om gränsen är nästan som att komma till ett annat
land. T. o. m. temperamentet och hastigheten i talet är en annan där. Skarpast markerad är dock kanske den gräns mellan
Skellefte-mål och Lövångers-mål, som går mellan Holmsvattnets by i Bure socken och Lövångers-byn Svarttjärn. Det är bara
några kilometer mellan dem, men man talar helt olika mål.
Ordparen djääl — jääl (gärda, sätta upp gärdsgård), diär a —
¡öra (göra), fäustjen — föusken (rutten ved), häje — höye
(höet), böin — byn, ¡ig — jäg (jag) visa den avgjorda skillnaden mellan Holmsvass-mål och Svarttjärns-mål.
Svarttjärn är f. ö. en by, som har en viss egenkaraktär. Det
är väl det avskilda läget långt uppe i socknens nordvästra hörn,
sotn givit den ett drag av ålderdomlighet. Där kan man t. ex. få
se en sak som de på fig. 2 avbildade i full användning och vad
mera är: den tillverkas fortfarande. För sjuttiofem år sedan an-
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SKELLEFTEÅ

Karta 4. Socknen med kyrkstaden som centrum är i h ö g g r a d en sluten
enhet, inte minst i språkligt avseende. K a r t a n visar hur variationerna
i a n v ä n d n i n g och uttal hos tre o r d väl sammanfalla med sockengränsen
(den streckade linjen). Den avser förhållandena inom Nysätra, Lövånger
och Bureå (1914 utbrutet ur Skellefteå).
Slönimen är det sämsta, lättaste kornet vid kastning. Racka är gul
sädesrost, som brukar uppenbara sig på hösten. M e d j ö r m menas en
smutsig röra, t. ex. gyttjeblandat vatten.
Det tjocka, svarta strecket mitt på kartan markerar den skarpa gränsen
mellan Lövångers- och Skelleftemål mellan Svarttjärn och Holmsvattnet.

Fig. 2.

Buu från Svarttjärn.

säcken.

Man

Bekväm och praktisk föregångare till hö-

har inte något besvär med att plocka höet ut och

Detta exemplar torde vara ett av de allra sista i Lövånger.
målet d ö r ordet ut.

in.

M e d före-

Få av den yngre generationen veta att en b u u ä r
en h ö k o r g av flätade vidjor.

vände man vidjor i mycket stor utsträckning, där man nu i stället har redskap o. s. v. av järn. D å hade man också hökorgar,
buu, av vidjor. Numera äro både ordet och saken utdöda i större
delen av socknen, men i Svarttjärn leva de som sagt kvar.
I ett stort antal fall kan man påvisa den bestämda tendens till
sammanfall mellan språkgräns och territoriell gräns, som nyss
berörts. Emellertid är det icke fråga om mer än en tendens —
något annat vore orimligt att vänta sig med hänsyn till historiska
förhållanden, befolkningens förskjutning, giftermål tvärs över
gränserna o. s. v. D e som bo i hjärtat av Lövånger — i Hökmark och Mångbyn — anse att gränsborna i allmänhet, men
kanske framförallt de i trakten av Daglösten och Kåsböle samt
Vebomark, tala en smula annorlunda än de. Detta är otvivelaktigt alldeles riktigt.
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Med Vebomark förhåller det sig på ett särskilt sätt, eftersom
denna by ända fram till 1553 i världsligt (och kyrkligt?) avseende tillhörde Bygde socken, som då omfattade även Nysätra.
Målet bör rimligtvis bära spår av byns historia. Det har uppgivits att komma och fera — som förut nämnts typiska Nvsätraformer — tidigare varit vanliga i Vebomark. Den dag i dag är
visa uttal som ben — mot äkta lövångerskt bein — och föttren
(mot föttrern) samt ordet för norrsken, lyssnen, som i det inre
Lövånger ej används i denna betydelse, att ej heller en by kan
förneka sitt förflutna.
Lövångers-bor, som man tillfrågar om deras syn på grannmålen, förklara med en mun, att målen i Nysätra och Skellefte
skilja sig skarpt från deras eget, men att burträskarna tala "na
lik" som de själva. Visserligen kan man peka på avsevärda skillnader mellan Burträsk- och Lövångers-mål, men iakttagelsen är
nog i huvudsak riktig. I Burträsk finnas några byar, som utbrutits ur Lövånger, och dessa böra ha haft ett visst språkligt
inflytande. Vidare har nog burträskarnas omvittnade handelsfärder — inte minst smörhandelsfärder — nedåt Kallviken rakt
genom Lövånger satt vissa spår. Båda socknarna äro också i
det avseendet jämställda som de befinna sig längst söderut inom det område, som på trettonhundratalet i Hälsingelagen benämndes "där ovanför", d. v. s. norr om Bygde storsocken. Vad
detta innebär ifråga om språkliga förhållanden, har belysts i
det föregående.
Problemet om de faktorer, som inverka på ordens utbredning,
har emellertid flera sidor. Det är inte bara gränserna på kartan,
som spela en roll, utan man kan också säga att ordens förekomst är "socialt" betingad. Ingenting är ju naturligare än att
varje yrke har sina särskilda ord och benämningar på verktyg,
redskap, arbetsförhållanden o. s. v. Ett ord som ret träffas icke
utanför själfiskarnas krets. Det betyder en flagga eller stake,
som användes som signal i själisen, eller som man sätter upp

138-

på båten för att man skall finna igen den bland isryggarna, då
man avlägsnat sig ifrån den för att jaga. Det är en bildning
på det i hela Västerbotten vanliga verbet riit, sticka upp, resa
upp, och skulle mycket väl k u n n a förekomma var som helst,
om än icke i den ovannämnda betydelsen. Att en vak i isen benämnes en klamring eller klämning är likaledes alldeles speciellt
för kusten, trots att isar ju förekomma överallt. Det är havets
och själfiskets säregna förhållanden, som betinga dess användning.

III. N Å G R A D R A G UR M Å L E T S SYNTAX.
Ett för alla nordsvenska dialekter — häri inberäknat dalmålen —• gemensamt drag, är den stora användningen av bestämd form av substantiv. He je knulen nedi jola, betyder ordagrant: Det är klumparna nere i jorden. Riksspråket kan ju där
inte ha annat än obestämd form: klumpar. När gräsmasken
härjade i Lövånger hette det att he jer se martjen däri Löystn
(Daglösten), änga vara alldeles wiit. "Se martjen" betyder "så
mycket mask". Riksspråket kan ej lägga till någon ändelse. På
samma sätt i följande exempel: Henna jer bäckerhårne he, vilket ordagrant översatt blir: Det här är gumshornet det. Riksspråket skulle där föredra "ett gumshorn".
Våra dialekter äro ju i många avseenden av en ålderdomligare
karaktär än rspr. Så är det emellertid inte i det här fallet. Våra
runinskrifter ha regelbundet obestämd form; så t. ex. heter det
mycket ofta att den och den "lät rista sten". De isländska handskrifterna från början av årtusendet visa hur den bestämda slutartikeln just då håller på att växa fram. Åldern är ju ändå rätt
respektabel. Så att när en lövångersbonde säger om sin oxkalv
att int jer n rassan, he jer bara göyhte, kan han göra det i förvissning om att hans göyhle med —e smäller lika högt som skollärarns eller kyrkoherdens eller doktorns lekfullhet utan —en.
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Fig. 3. " H e n n a jer bäckerhårne he." A v gumshornen har man på många
ställen gjort trevliga klädhängare. Den här baggen var lika stor som elak.

Växter och djur bruka nästan alltid omtalas i bestämd form,
vilket nästan — om man så får säga — ger en familjär ton åt
konstruktionerna ifråga. Björken och granen och räven talar
man om, sällan om björk, gran och räv. Ett utomordentligt
exempel, inte bara rent språkligt, på hur en västerbottning kan
yttra sig, är följande: Eta kräftern he jett vara na desamma han
et kangeroveln. Att äta kräftor måste vara ungefär detsamma
som att äta spindlar. Det är något av den sunda norrländska
bondnaturens reaktion inför de välska sederna, inför sörlänningen, som stoppar i sig kusar och skorvar, när det dock finns
surströmming.
För att uttrycka "ägandebegreppet" har rspr. den enkla
möjligheten att sätta ägarens namn i s-form före ordet för det
ägda, t. ex. pojkens mössa. Så kan man inte uttrycka sig i Lövånger. Men man har i stället en stor mängd andra möjligheter.
En är att ha ordföljden omvänd mot den i rspr. och icke ha
något -s. Detta kan ge anledning till konstruktioner som den
följande, som icke är något ärekränkande yttrande: Rävapälsen
pastor Holm. Det betyder rätt och slätt pastor Holms rävpäls.
Vid släktskapsord och tillnamn är det mycket vanligt, att man
gör en sammansättning av orden för ägaren och det ägda.
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Fig. 4. Sådana här d j u r äter man inte i Västerbotten, men inte är det
långt ifrån att de g ö r a det söderut. " E t a kräftern jett vara na desamma
han et kangeroveln." (Att äta kräftor måste vara detsamma som att äta
spindlar).
tion

Det är något av den sunda norrländska bondnaturens reak-

inför de välska sederna, inför

sörlänningen,

som stoppar

i sig

kusar och skorvar, när det dock finns surströmming.

Över huvud taget har Lövånger-målet en mycket stor benägenhet
för sammansättningar. Det är något funktionalistiskt och bekvämt över detta sätt att uttrycka sig: jer e pappaskjorta haddena (det där)? He va\ olusteligt för janpersahästom vara däri
hänger (hägnaden).
Om en Lövångers-bo framställer ett —
åsikt — allmängiltigt påstående eller en
använda ordet " d u " i betydelsen "man,
är således åtminstone teoretiskt tänkbart

åtminstone enligt egen
"vishetsregel" kan han
vem som helst". Det
att kyrkoherden skulle
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kunna få höra följande chockerande ord: Om

kroon mot loppom se jer du lik full.

du

köp

för

fem

I det föregående har på några ställen förekommit exempel på
gamla dativändelser, av vilka den mest påfallande är -om, som
förekommer i mask., sing. och i hela plur. I en lövångersbondes
tal flöda sådana dativer rikligen och ge must och en prägel av
ålderdomlighet åt hans språk. Någon märkbar inskränkning i
deras användning göres inte heller av t. ex. den generation, som
nu är i trettioårsåldern.
Vapnen sina
(våpnum sinum)
skall ingen man
gå ett fjät ifrån på fältet
står det på ett ställe i Havamal. Detta sinum heter på Lövångersmål sinom, ett ord som förekommer mycket ofta. Våpnum
skall regelmässigt bli vapnom. Skillnaden har som synes inte
blivit så stor på de århundraden som förflutit, sedan Havamal
nedskrevs.
I nedanstående målande och karakteristiska uttryck bero de
båda -om-formerna på ordet närmare:

Je förstår int, kaffe jena tro je var närmare bättfom än sättjom

(närmare bäcken än säcken). Ett sådant kaffe måste ju vara
mer än lovligt blaskigt.
När flera adjektiv föregå ett substantiv gör man i Lövånger
ett sammansatt ord av alltihop, så att man får långa bildningar som de följande: En gamutlevanko, En
lillstackarfattuby.
Sammansättningar med bara e 11 adjektiv äro emellertid också vanliga. Med risk att bli beskylld för att vara alltför fantasirik, när det gäller att tolka språkliga företeelser psykologiskt, skulle jag vilja se dessa långa sammansättningar mot bakgrunden av västerbottningens psyke. Västerbottningen är ganska ordkarg och talar oftast överlagt och betänksamt. Han ger
sig tid att för tanken forma ut vad han skall säga om en sak,
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och då kan han skapa dessa långa ord. Själva rytmen i orden
gör att de måste vara fullt klara för tanken, när de börja utsägas.
I den välkända isländska sagan om Sigurd Fafnesbane står
det om draken Fafner, som fått ett dödande stick av Sigurds,
skarpa klinga: Och när Fafner ser baneman sin, sporde han,
'vem är du och vem är din fader?' Här har på ett par rader
givits exempel på att ett s. k. possessivt pronomen i fornspråket
kan ställas både efter och före sitt huvudord: baneman sin, din
fader.
Denna fornspråkets dubbla möjlighet har nu utvecklats så i
rspr., att endast det senare är möjligt — i vanliga fall. I Lövångersmålet är utvecklingen den motsatta, pronomenet ställs efter
huvudordet: Hur vara skon dim sömme då? Hare (håret) hans
jer vist na (ungefär) sem dett.
I de svenska orden d y l i k och (i)ty ingår en numera utdöd dativform av "det". Orden betyda alltså "lik det" och "för
det". Denna form dy blomstrar friskt i Lövångersmålet. Den användes på mångahanda sätt. Anmärkningsvärda äro satser som
He jer dukti n kcer ett dy han jer gammal (för att vara så gammal). He jer nästan i dy (på det sättet) atte he jer för ongt.
No jer e leevvd no lääng no: nog är det (har jag) levt nog
länge nog, är ett exempel på hur man i Lövånger kan uttrycka sig
opersonligt och liksom omskrivande för att undgå ett för bryskt
intryck. Detsamma är förhållandet med följande sats, där den
talande sagt "det är gått och plockat" i stället för "folk har gått
och plockat" för att mildra sina ord: Väst i Bissjömarken jena

ha e vyri myttje snåttrom, men he jer se gått å näppe där. (Väs-

terut i Bissjömarken har det varit mycket hjortron, men folk har
gått där så mycket och plockat.)

På sitt sätt karakteristiskt för västerbottningen är hans försiktighet, när det gäller att formulera omdömen. Detta gäller särskilt klandrande sådana. Där rspr. säger rent ut: Han
är en
drummel, lägger man i Lövånger gärna till ett mildrande 'som',
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1. ex. Hondena var som e stoll, men (medan, så länge) hon. var
•ogift. I anntia (skördetiden) no tänt] je han jer som en omaga

(ej utvuxen arbetare). På tal om ordet 'som' kunna vi ta upp
till behandling en egendomlig satstyp, där detta ord förekommer.
I rspr. har man ju en hel del talesätt av typen "blek som ett
lärft", "skriva som en galning". Där sätter man "en, ett" framför substantivet. Lövångersmålet kan också ha denna obestämda
form, men man skjuter in ett ur rsprs synpunkt omotiverat
"inte": Han ramme int som e krek, Han skrek som ett kräk. Jfr.
även: Dem v or int b\ööyt som a männisch, eg. de voro inte blöta
:Som människor.
så

Om vi se på följande onekligen kraftigt tillspetsade yttrande,
finna vi en karakteristisk olikhet mellan rspr. och mål:

Sega nånting dill hennar he jer som heva ne nedi rinhla

(Att säga någonting till henne är som att hälla det i ett såll).
Det s. k. infinitivmärket att är här utelämnat framför sega och
.heva. Detta torde vara regel i Löv.
Verbets syntax, dit också ovanstående ex. kan anses höra, uppvisar kanske de största egendomligheterna för en rspr.-talande.
Några ex.: fiuse jenna he jer alldeles oboen ini (omöjligt att bo
i), Han jer ju oetan gröten. 'Oboende ini' är onekligen en ganska lätthanterlig konstruktion och detsamma gäller om MjaXka
jer nästan okoken borti (omöjlig att koka något på). Målet uttrycker här med fem ord vad rspr. behöver åtta eller nio ord till.
Välkänt är ju hur man i Västerbotten kan "negera supinum"
genom att placera ett o- framför. Det så uppkomna ordet kan
användas på precis samma sätt som vanligt supinum:
Han
Jiadd ovyri i anne, (Han hade icke varit på något annat ställe)
Men du ha ju oeti (inte ätit).
Även med ordet ny kan supinum i Löv.-målet förbindas och
motsvarar då rspr. sup.+adverbet nyligen:
Han a nykommi
Jiem en Jani (han har nyligen kommit hem, Johan). Att denna
konstruktion har gamla anor visas bl. a. av en mening i den
isländska sagan om Gunnlaug Ormstunga. Det heter där på
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ett ställe om Knut den store av Danmark att han hade "nytagit"
arv efter sin fader.
Hjälpverben uppvisa ganska många avvikelser från rspr.
Tillsammans med se, sä (av så) — vilket ibland blir s, sch — ,
betyder vara ungefär kunna, vara i stånd att . Han
(bärarn) dro
at husen allt de han var se. Je jer (jesch) int ga (kan inte gå) .
I följande mening, som i sin mån vittnar om svenska folkets
känslor i samand med Abessinien-historien, användes 'skola' i
betydelsen 'torde nog': He skå no vara nalta Mussolini i om åg.
(Det är nog lite Mussolini i honom också). Och i denna sats
slutligen betyder skå ungefär kan: He jer själve bönna (det är då
märkvärdigt) je skå int fiinn na hackty (hackredskap).

I frågesatser förekommer skå ofta: Vors mamma skå vara?
Den frågande väntar lika mycket
på svar som om han hade frågat: Var är mamma? Vad är klockan. Omskrivningen kan tolkas i likhet med några förut exemplifierade satser som ett bevis på hur Löv.-målet utvecklat
vissa diskreta och så att säga konventionella konstruktioner.
Det bryska och plötsliga undvikes. Den som vet hur det går till
i Löv. — och väl i Västerbotten över huvud taget — när man
hälsar på varandra i ett kanske viktigt ärende, håller nog med
förf. All den ritualenliga omständigheten med stolsframsättande, kaffedrickande och väderdiskuterande tar sin tid, innan man
kan övergå till sitt ärende. Men alla vänta med spänning på
vad som komma skall.

Matt k\acka skå hall a vara?

IV.

ETT ÄKTA SAMTAL FRÅN LÖVÅNGER.

Den 15 juli 1936 sutto några Lövångersbor bänkade kring ett
bord i prästgården och samtalade om gammalt och nytt. Gräsmasken härjade den sommaren och det var naturligt att man
började tala om de vitnande lägdorna och om hö och skörd.
Över mjöl och målning kom man in på kvarnar och kvarn10
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Verner

hemmansägare

Herman B r o m a n , Broänge, nämn-

i Broänge, berättar på grammofon-

Orenholm,

deman och författare till en ord-

skivan o m g a m l a seder och bruk

samling från Lövånger.

och o m en vaknatt i en skvaltkvarn.

skrock. Sockenmålets dy och jär och hanjenna flödade tryggt
med den västerbottniska rytmen och accenten, den som gör att
en främling kan tycka, att vi låta lindrigt indignerade, fastän
vi inte alls äro det.
Kaffestunden var varken improviserad eller tillkommen för
lättjans skull. Den hade tvärtom ett mycket allvarligt vetenskapligt syfte. I ett rum intill snurrade plattan på en grammofoninspelningsapparat och där graverades troget och omutligt
allt vad som sades. Upptagningen var ett led i Uppsala Landsmålsarkivs inspelningar av dialektprov från hela Sverige. Den
utfördes av docent D . O. Zetterholm och kandidat Bertil Nygren.
Den senare spelade intervjuarens roll och hade desto större förutsättningar att framlocka det äkta målet som han själv begagnade Norsjömål under samtalet.
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Den följande texten är hämtad från Landsmålsarkivets platta
nummer 367, såväl A- som B^-sidan. Utom av B. Nygren har
den intalats av E. V. Grenholm och Herman Broman. Det har
varit ett stort nöje att analysera deras språkprov, inte minst därför att de talat sina fäders språk med sådan lugn självklarhet.
De tala sinsemellan ganska olika, vilket visar att det är felaktigt att påstå att så och så säger man i Lövånger, den och den
formen är äkta och ingen annan. Målet är en oerhört rik mångfald, som betingas av kampen mellan gammalt och nytt, mellan
tal och skrift, mellan impulser från norr och impulser från söder
och sist men icke minst mellan byarnas, familjernas och individernas språkkänsla och språkvanor.
Och nu till texten:

S I D A A.

(Utdrag)*)

E. V. Grenholm berättar om Per Annersa, som gick igen.
Nygren:
Ja, ni ha förstås
ha ni
någon kvarn här i byn eller?
Grenholm:
Jååda, ve ha en kwsern däri
Mangbynom å en nei staem.
Se då ve tyss ve fa dalit male

Jodå, vi ha en kvarn i Mångbyn och en i "staden". Så då
vi tycka att vi få dåligt malt i

*) Beträffande ljudbeteckning och typografi i övrigt gäller följande.
( ) (Ofylld parentes) betecknar att ifrågavarande ställe på plattan varit
otydligt och ej möjligt att säkert analysera.
. . . betecknar paus.
betecknar plötsligt avbrott i o r d eller mening samt anakolut.
Beträffande "översättningen" märkas åtskilliga friheter i förhållande till
texten. O m s ä g n i n g a r och felsägningar ha oftast strukits för lättlästhetens
skull.
Nygrens partier, som i originalet äro på Norsjö-mål, ha för enkelhetens
skull översatts till riksspråk.
Beträffande ljudbeteckningen märkes: Fet stil utmärker "tjockt uttal".
Detta uttal har emellertid ej betecknats i o r d som barn, bart, där även
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däri Mangbynom, se då fara
ve ne i staem, dilläsch ve tyss
ve fa dalit d ä r . . . . Å så kör vi
åt å fram.

Mångbyn, då fara vi ned till
"staden", till dess vi tycka att
vi få dåligt där. Och så köra
vi åter och fram.

Nygren:
Staden, är det Skellefte det?
Grenholm:
Nää, hehe
ångerstaen.

je själve Löv-

Nej, det är själva Lövångersstaden (kyrkstaden).

Nygren:
Jaså.
Grenholm:
Joo, vi kall e för stsen jamt
henna v e . . . vetta int just a
nånting anne - - - större stse
häller int - - - henna int.

Jo, vi kalla det för staden
jämt här. Vi veta inte just av
någonting annat, någon större
stad här.

G r e n h o 1 m:
Sen dess . . . je var n liten
pöjk
tord väl vara n n sju
åtta år, se skull ja fali n bror
at me ( ) - - - vari dära kvaernom om natta. Å då hadd ve
- - - var en töcken denna gammelkwsern he me n kvaernkaell,

D å jag var en liten pojke
— torde väl vara en sju, åtta
år — skulle jag följa en av
mina bröder — varit vid kvarnen om natten.— Det var en
sådan där gammal kvarn, med
en kvarnkall, som slog en så-

riksspråket har det. Ett ord som komma har å-ljud, men skrives med
o av samma grunder. I allm. bet. dock o ljudet i bord. ae bet. ett mycket
brett ä eller a, ä är långt ä i väg och e bet. även sista vokalen i t. ex. mycket. Dubbel kons. betyder — i från riksspråket avvikande fall — att föregvokal är kort. Ingen skillnad göres mellan olika a-ljud. hl är tonlöst 1
och w engelskt w . Ö v e r huvud har den principen tillämpats att endast avvikelser från riksspråket blivit särskilt betecknade, men denna princip har
ej alltid kunnat följas.
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Fig. 7. " V i kall e för stan jamt henna vi. Vi vetta int just a nan större sta."
Det nuvarande municipalsamhället med kyrkan och kyrkstaden kallas av
Lövångersbon i dagligt tal för "stan".

som schlo n töcken denna
lang
langsikt, n tygpase,
som e vart wärva ( ) så var e
kors på n på de här sätte. Å
så — å så schlo han uti —
där v a r — . Å då schlo han
åsta siktn. E var e hemst liv
där. Se hadd dem en schwinmatkwaern då, som dem mala
agnen oppa. Hon sto lik ve, å
var e myttje vattn då, så haedd
man kvannjen samtidigt på.
Schwinmaten å skrekwarna - -kalle ve den andra för skre,
( ) vå som hälst komme uti dy.
Dem kalle ne i alla fall för
skrekwaerna he. Å så var man
denna då å male å skruve å
stäälld å hacke å ettersom gick

dan där långsikt — en tygpåse, som det vart varv
så
var det kors på den på det här
sättet. Och så slog han i
och då slog han åstad sikten.
Det var ett hemskt liv där. Så
hade de en svinmäldskvarn,
som de malde agnarna på.
Den stod där alldeles intill,
och var det mycket vatten, så
hade man ju kvarnarna på samtidigt. Svinmälden och skrädkvarnen — . Kallade vi den andra för skräd () vad som helst
kom i det. De kallade det i
alla fall skrädkvarn. Och så
var man där då och malde och
skruvade och ställde och hackade och eftersom gingo de. I
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Fig. 8. Kvarnen vid M å n g b y å n . På samma plats har förr stått en skvaltkvarn, och det var där Grenholm trodde sig se gengångaren, som han
berättar o m på grammofonskivan.

dem. I alla fall, då ve var där
( ) brorn men å jag
. He
var n höstkwäll å händenna
han - - -. Å he var mörkt om
kwälln å rägne å var olustelit. Gott om vatten var e å
kwaerna gick fort. Se var e
en litn spis däri ron å där hadd
vi na ve å elle å å je for no
val tröyt. Je satt där å hövvude föll ne na gaang om senn.
Å se komme han ihåg han
skull gå ut han. Å då sa n at
mej atte je skull fara agnen
nedi öge, se int kwaerna skull
fara gå tom. Nu var e å märka, att e var en som dem kalle
för Per Annersa, som dem på-
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alla fall, då vi voro där ( )
min bror och jag
. Det
var en höstkväll och den där
han - - -. Och det var mörkt
om kvällen och regnade och var
olustigt. Gott om vatten var
det och kvarnen gick fort. Så
var det en liten spis i vrån,
och där hade vi lite ved och
eldade, och jag började nog bli
trött. Jag satt där och huvudet föll ned någon gång om
sänder. Och så fick han för
sig, att han skulle gå ut. Och
då sade han åt mig, att jag
skulle se efter, så att jag skulle mata på agnarna ned i ögat,
så att inte kvarnen skulle bör-

sto gick igen. Veit herrn vå he
jer?

ja gå tom. Nu var det att
märka, att det var en, som de
kallade för Per Annersa, som
de påstodo gick igen. Vet
herrn vad det är?

Nygren:
jodå, nog vet jag det.
G r e n h o 1 m:
Dem påsto handenna han —
He var so — hadd vyri som
en kwaernuppsyningsman hendenna. Han var
add dödde för int se langt förut då å
å handenna han gick igen, å
hendenna had je hårt som pöjk
förståss å trood ju riktit oppa
e å å då mer än vå je gör nu.
Å ja satte me ja å schlöe dill,
så så ( ) tjwärvakne je. Då
hadd - - -

De påstodo att han — . Det
var
hade varit en kvarnuppsyningsman det där. Han
hade dött inte så långt tidigare. Och han gick igen den
där, och det där hade jag hört
som pojke förstås och trodde
ju riktigt på det då — mer än
vad jag gör nu. Och jag satte
mig och slöade till, och så tvärvaknade jag. D å hade - - -

S I D A B.
Grenholm fortsätter sin berättelse om den döde kvarnuppsyningsmannen som gick igen.
Herman Broman i Broänge berättar om kyrkoherde Holm.
Grenholm:
- - - arve å hoppe över trappen ve . . . he var e dubbelvånings - - - heller övervåningshus — å uta marka.
Men he löckese se atte ve träffe n byssbo. Å då sä je at han,
atte je val skönn ji å komma
hit. Nu jer e no nånting olöckligt jär a kwaern. Nu jär no

- - - arbetade och hoppade
över trapporna — det var ett
dubbelvåningshus — och ut.
Men det lyckades så att vi
träffade en "bysbo". Och då
sade jag åt honom, att " N i
måste skynda Er och komma
hit. Nu är det nog någonting
hemskt i kvarnen. Nu är nog
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n Per Annersa uut . . . Ä han
gick ju dit. Ä ha inte han
kommi se ha ju kwasrnhuse
bronni opp, etter kvaerna gick
tom hon . . . Men je hadd ju
int tin ä se etter om e int komme na angen nedi öge int, utan
genom da Per Annersa komme da ville je . . . legg me ( )

Per Annersa ute". Och han
gick ju dit. Och hade inte han
kommit, så hade ju kvarnhuset
brunnit upp, eftersom kvarnen
gick tom. Men jag hade ju inte tid att se eiter om det inte
kom agnar ned i ögat, utan då
Per Annersa kom då ville jag
lägga mig - - -.

Nygren:
Mjölken, vad göra Ni med
den?
Broman:
Jaa, si, mjölka hon var e sa
ve i detta Lövånger
. Om
ve böri fra början, så var
e ju så beskaffe he, atte fra
fra begynn a tiom, se —
se hadd ju foltje heem mjölka
å silt opp hondenna nedi e
tockedenna gammetrag. Å hondenna hon skumme dem då. Å
så hedd dem gräddn ned i kärna, å mjölka hon dråck dem
fell opp, se gott dem kånn. Å
om e vart över nan skwätt se
fing väl kalvan å schwina he . .
Men se for e fara val mejeridriftn jer. Å de förste mejeri,
som vi hadd inom Lövånger,
he va selsmejerie. Å he beställd n atte he vart dill den
här körkhärdn Holm. He var
en ohyddjelit dukti jolbrukar
händenna, som oppa allt sätt
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Ja, mjölken var det så med
här i Lövånger - - -. Om vi
börja från början, så var det
så beskaffat, att från "begynnelsen av tiden", hade folket
mjölken hemma och silade upp
den i ett sådant där gammalt
tråg. Och den skummade de
då. Och så hällde de grädden
ned i en kärna, och mjölken
drucko de väl upp så gott de
kunde. Och om det vart över
någon skvätt, så fingo väl kalvarna och svinen det. Men så
började det bli mejeridrift här.
Och det första mejeri, som vi
hade inom Lövånger, var mejeriet i Selet. Och det ställde
han om att det kom till, den
här kyrkoherde Holm. Det var
en ohyggligt duktig jordbrukare det där, som på allt sätt

nu sträve efter att hjälp fram
faltje å få e se, att dem skull
kånna fara reda se jär. Å han
odle ju ohyddjelit myttje, å
han skräve etter aveschkräka
å aveschjura . . . Han - - - han
skräv etter n kosort handetina,
som dem
Je veit int vå e
jer rektit dem kall den där kosorten för. Dem ha ohyddjelit
schlutt a kors demdenna å som
spe en roomp.

V.

strävade efter att hjälpa fram:
folket och få det så, att de
skulle kunna reda sig här.
Och han odlade ohyggligt mycket, och han skrev efter avelskräk och avelsdjur. Han skrev
efter en kosort som de — . Jag
vet inte riktigt vad de kalla
den där kosorten för. De ha
ohyggligt sluttande kors och
späd rumpa . . .

LÖVÅNGERS-L-ET.

Den som vid förre finske presidenten Kallios val hörde sammanräkningen av röstresultatet i radio, minns kanske att det
var något för svenska öron säreget i 1-ljuden i namnet, som ju
ibland upprepades åtskilliga gånger i sträck. Det finska 1-et är
nämligen vad fonetikern kallar v e 1 a r t, d. v. s. det bildas med
tungans bakre del höjd mot bakre delen av munhålan, där velum,
gomseglet, ligger. Därigenom får det en dovare, nästan strupliknande klang. Mest bekant är emellertid ljudet från de slaviska språken, och det ryska och polska alfabetet har en särskild bokstav för det. Ljud som likna det slaviska 1-et förekomma vidare i vissa dialekter — i Österrike bl. a. — i jutskan,
skotskan samt •— mer eller mindre utpräglat — i engelskan.
Ordet well t. ex. uttalas oftast starkt velariserat. Även i en del
lapska dialekter förekommer velart 1.
Det svenska riksspråket känner endast en sorts 1-ljud, det
vanliga, ljusa, tunna i låga, eld. Det provinsiella, bildade stadsspråket, sådant det talas t. ex. i Umeå, har dessutom det karakteristiska tjocka 1-et i t. ex. blå, älg, älv.
Det är f. ö. något av
det mest svenska i hela vårt språk.
Lövångersmålet känner utom dessa två ytterligare två, näm-
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liden dels tonlöst 1 i t. ex. lihlstinta, dels ett velart 1-ljud, som
jag kallar Lövångers-l-et, därför att det tycks vara särskilt framträdande och typiskt just här. Emellertid förekommer det också
i Skellefteå, Jörn, Norsjö och Burträsk.
Det velara 1-et är huvudsakligen en nordvästerbottnisk företeelse. I norra Norrbotten torde det icke förekomma, ett ganska
gott bevis på att man här ej har att antaga något inflytande från
finskan, vare sig direkt eller via finlandssvenska.

VI.

ETT K N I P P E K A R A K T E R I S T I S K A
O C H UTTRYCK.

ORD

H e v a r b a n a n och H e var b ö n n a .
Eddadikten Reginsmal omtalar, att konung Hjalprek gav
Sigurd — som skulle få tillnamnet Fafnesbane — skepp och
skeppsfolk för att han skulle kunna hämnas sin faders död. De
seglade iväg, men råkade ut för en stark storm. D å de kryssade förbi ett bergigt näs, hörde de hur en man ropade till dem
och frågade, vem som red sjökonungens hästar på det brusande
havet. Sigurd svarade:
" H ä r äro vi, Sigurd och hans män, på sjöträdet (båten). Vi
ha fått medvind vid själva banen (så att vi äro nära döden).
Det som för tillfället intresserar oss är de tre sista orden, vid
själva banen. Sammanhanget är ju mer eller mindre känslobetonat, orden göra intryck av ett utrop. Nu är det så att vi i Lövånger ha ett utrop som mycket liknar det nyss citerade fornisländska.
He vcer banan dill schwagar — ordagrant: Det var banen
till svagår, det är ett ovanligt missväxtår — är ett exempel på
Lövångersmålets kraftuttryckskultur. Banan torde ha ungefär
samma stilistiska valör som riksspråkets hemskt, väldigt, ehuru
det är något mera fyllt med betydelse än dessa urvattnade och
och blekta ord. Så kraftigt som "tusan" är det dock icke.
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Vad finns det nu för skäl att sammanställa banan eller själva
med Sigurds rop från det vågpiskade drakskeppet? Bani,
fornsvenskt bane, det betydde d e l s döden, dels vad som vållar någons död, även baneman. I den senare betydelsen erinra
vi oss det från Fritiofs saga: Vi rista blodörn på Fritiofs bane.
Svenska Akademiens ordbok säger att bane "är i nysvenskan
väsentligen ett låneord från den nordiska medeltidslitteraturen.
Frånsedt det dansk-skånska Höns-bane, benämning på bolmörten, torde ordet längesedan vara försvunnet ur alla talade
svenska munarter". Det sista får nog med det västerbottniska
— och ångermanländska — banan för ögonen få anses som en
smula överdrivet. Det erbjuder inte stora svårigheter att förklara, hur utvecklingen har gått. Den som är litet bevandrad
i historisk romanlitteratur känner igen kraftuttrycket Guds
död! Fullt modernt är däremot "död och pina", som visserligen väl knappast numera brukas som utrop, men som har en
anstrykning av ett mer eller mindre komiskt kraftuttryck. Själva ordet döden användes sålunda obestridligen här i vändningar som äro lika det västerbottniska banan, döden. Dessutom veta vi ju att "döden" kan användas lika med mörkrets
furste. Akademiens ordbok har bl. a. exemplen Ta mig döden,
Dra för döden i våld. Banan kan då även betraktas som en förskönande omskrivning för dödsrikets herre av typen hålen, håken.

banan

iMycket likt banan till användning och form är bönna, som
torde vara allmännare i Lövånger. Åtminstone vid detta ord
lägger man mycket gärna till ett "själva", som osökt för tanken
till det isländska bana siåfan. He je själve bönna je skå int
fiinn na hackty, Det var märkvärdigt, förtretligt, att jag inte
kan hitta något hackredskap. Uttrycket he var bönna tycks vara
rent västerbottniskt.
V o r k-e d y.
Det trevliga uttryck som vi nu skola behandla tycks vara en
helt och hållet västerbottnisk företeelse. Numera är det nog på
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avskrivning, ty det är till sin bildning främmande för det riksspråk, som alltmer tar överhand. Vork-e dy kan en lövångersbo säga, när han vill uttrycka sitt gillande med något. Det betyder "Ja, naturligtvis", "det är givet" eller dylikt. De båda
orden som ingå i det äro inte så svåra att komma till rätta med,
som dqt! till ätit börja med kan synas. Vork-e kommer av voork
som betyder orka. I nästan hela Norrland från Över-Kalix i
norr till Hälsingland i söder finns det eller har det funnits vförsedda former av ordet. Engelskt work kunde ge anledning
att tro att v-et är ursprungligt och urgammalt, men det är inte
säkert. Lustigt nog har Burträsk en form som alldeles liknar
det engelska ordet. Work betyder där kraft, arbetsförmåga.

Det andra ordet, dy, är som förut sagts vanligt i Lövånger.
Lik dy betyder "lik det" och för dy betyder "för det". I riksspråket finns det i diverse sammansättningar: dylik och dymedelst samt i det enkla ty. Det är en gammal dativ neutrum av
pronomenet "den".
Identifieringen av själva orden är således inte svår. Men
värre blir det att få ut någon vettig betydelse ur dem. Man
vet att verbet orka "styrde dativ" redan i forntiden. I islänningarnas lagbok Grågås står det på ett ställe en sats, som i
översättning skulle bli ungefär . . . "om man må orka dy", d. v. s.
om man förmår det, om detta är möjligt. Här kan man få en
anknytning till vårt vorke dy, men som det är bäst att bespara
läsaren en lång utredning, sätta vi punkt här.
A s a d e r 1 i g.
Om man i Lövånger säger att en person jer som asadeli, så
menar man att han är slarvig och vådlig på olika sätt. Ordet
ser ju ganska egendomligt ut och man misstänker strax att dét
är ett lånord som på ett eller annat sätt döljer sig därbakom. I
själva verket är pudelns kärna i det här fallet det franska ordet
hasard.
Att hasardera är att våga, och att vara hasarderlig måste då
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betyda att vara våghalsig, att inte fästa sig vid följderna, att
inte ta några hänsyn. Hur ordet har letat sig hit upp till Västerbotten är ju inte så gott att säga. Men man^ kan gissa på
att det är köpmän, handelsresande eller sjöfolk, som på marknader eller i hamnar har lärt ut det främmande ordet. Ordet
finns i vissa nordtyska dialekter och användes i betydelsen
"vågad". Över huvud taget är det påfallande vilket inflytande
lågtyskan har haft även här uppe i Norrland.
Naturligtvis
måste man räkna med att orden även sprida sig landvägen söder ifrån, men i många fall är det säkert att lånen äro direkt
komna från utlandet.
Grundbetydelsen på håsarderlig har i hög grad fördunklats
och även ordets form har ju förvanskats. I Skellefte finns dock
hasadeli, och i Finland kan man få höra hasadarjus, vilket betyder lätting, slusk. I Degerfors är en asadeli kar en som vågar
mycket.
Egendomliga lånord finns det alltså gott om. Men vad skall
man säga om det latinska ordet r e f u g i u m , tillflykt, tillflyktsort, vilket som det synes direkt går igen i ett västerbottniskt ord. Ta dill reföljom är att ta till flykten. I Degerfors säger man t. ex. Han tog refuliutn, han flydde. I modernt stadsspråk känner man ju väl till "refuger", upphöjningar på gatan, som
fotgängarna få ta sin tillflykt till för att undgå trafikens faror.
Ännu besynnerligare är dock epikurisk, som betyder listig
och påhittig. Det ordet återgår på ingen mindre än den grekiska filosofen Epikuros, som ansåg, att man ej skall "eftertrakta ögonblickets häftiga lustretning, utan den hela livet omspännande, jämna och ljusa luststämningen; mindre den
kroppsligt betingade än den intellektuella och estetiska, därför
att dessa senare lustarter äro till sitt väsen renare och tillika
varaktigare."(!) Man kan gissa att det är någon präst eller
predikant, som dundrat mot den epikuréiska njutningslystnaden,
som spritt ordet. Det har tacksamt anammats ehuru med någon skillnad i betydelsen.
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Hemmansägaren K a r l Eriksson,

VII.

Hökmark.

KÄRNFOLK.

Till sist vill jag rikta ett tyvärr för sent tack till mina bästa
meddelare i Lövånger, hemmansägaren Karl Eriksson i Hökmark och hans maka, Desideria Eriksson. Karl Eriksson var
en hedersman av sällsynta mått. Först och främst var han bonde, med stolthet över ståndet och med kärlek till den jord han
plöjde och sådde. För skogen och skogens djur hade han ett
livligt intresse, och det var med en viss sorg som han såg naturens ursprunglighet fördärvas i den rationella skogsdriftens
tid. Den inställningen är f. ö. inte så ovanlig bland den äldre
generationen västerbottningar. I yngre dagar hade han varit
en ivrig jägare, och det hörde till undantagen att han bommade.
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Fru Desideria Eriksson, H ö k m a r k .

Karl Eriksson satte en ära i att tala sina fäders språk, och
han gjorde det så att en dialektforskare gladdes i sitt hjärta.
"Ve sega Du at allihop se ner sem at Deg å Dinom far, sa bonn
till kungom", var ett ordstäv, som roade honom mycket och som
han med förkärlek använde. Det var därvid inte bara det lustiga i ordstävet, som han uppskattade, utan det var säkert också dess framhävande av det förnämliga i bondens verk såväl
som i hans modersmål.
För sin hembygd hyste han ett varmt intresse, varom bl. a.
ett par uppsatser i "Västerbotten" bära vittne.
Här hava våra fäder bott,
Arbetat, kämpat, hoppats, trott;
Här även vi vår boning fått
Med samma liv och samma lott.
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Den strofen i Runebergs fosterlandspsalm tycktes honom bäst
-tolka vår uppgift på jorden och sambandet mellan far, son och
hembygd.
"Svenska" skrev han med samma lätthet, som han citerade
Runeberg eller Geijer eller diskuterade Eli Heckschers teorier
om det svenska jordbruket.
Fru Eriksson, född i Burträsk — vilket endast skenbart var
till förfång för den som ville studera Lövångersmålet i det
erikssonska hemmet — hade lyckats förläna hemmet en harmoni
och anda av ordlös förståelse, som äro ett karakteristikum för
västerbottensfamiljen, när den är som bäst. Hon hade vuxit
upp under ganska hårda förhållanden och hon kunde ta i och
hon kunde tåla. Jag kan inte låta bli att tala om ett par episoder, som belysa hennes personlighet. Vid ett tillfälle hade hon
fått en sticka långt under nageln och jag fick förtroendet att
skära ut den. Det måste ha gjort mycket ont, men hon bara log
•och tyckte att jag gjorde för stor affär av det hela. Det verkade
nog snarast som om jag själv hade stickan under nageln.
Vid ett annat tillfälle var familjen ute på slätter invid en lada.
På väggen satt det ett ordentligt tilltaget getingbo, vars invånare svärmade omkring och störde slåtterfolket. Fru Eriksson
tog sin hilka och snodde om både getingdyllan och getingarna
och stoppade hela sällskapet i en vattenhink. Och så var den
saken klar.
Makarna Eriksson hörde till de människor som bilda folkets
•och samhällets styrka och ryggrad. Västerbotten har heder av
-sådana söner och döttrar.
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Lvcksele marknad C)öenom tid erna
•

A V J. A . B O D E N

D

e över hela landet omtalade lappmarknaderna i Lycksele
höra nu till det förgångna. Med den s. k. "bilmarknaden",
vilken avhölls dagarna 6—8 mars förra året, ändades en trehundraårig tradition, som för lappmarkens befolkning onekligen varit av mycket stor betydelse ur såväl materiell som andlig synpunkt. Det kan därför vara på sin plats, att i denna årsskrift ägna detta lappmarkens evenemang några rader.
Enligt hävdvunnen sedvänja samlades lapparna vid jultiden
på vissa, lämpliga platser för att vara tillsammans under några
veckor, — ett bruk som måhända kan tänkas bottna i förfädernas samling till midvinterfesten. Till dessa platser sökte sig då
köpmän för att göra affärer, vilka handelsbesök så småningom
kommo att utveckla sig till marknader. Enligt en förordning
från 1602 skulle köp och försäljning av varor inom Västerbotten
huvudsakligen äga rum vid marknaderna. Det var således detta
år som den första Lyckselemarknaden troligen hölls.
Är 1605 företog en kunglig kommission en resa i lappmarken,
varvid det beslöts att kyrka skulle byggas bl. a. i Lycksele, och
att marknad där skulle avhållas två gånger varje år.
I denna förordning bestämdes, att lapparna skulle samlas vid
kyrkplatsen dels vid Thomasmäss d. v. s. den 21 december och
stanna där till Kyndelsmäss — alltså till början av februari —
ii
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och dels vid vårfrudagstid, då de skulle uppehålla sig vid kvrkplatsen en tid av 8—14 dagar.
Under denna tid ålåg det prästen att hålla predikan varannan
dag. Vidare skulle lappfogden komma tillstädes för att uppbära
skatten, hålla ting och för Kronans räkning bedriva handel med
lapparna. Marknaderna blevo således en trivsam blandning av
handel och köpenskap, räfst- och rättarting, skatteuppbörd,
kyrklig högtid och världslig nöjesfest, — en karaktär som dessa
marknader behållit tiderna igenom, även om formerna växlat en
smula.
I ovannämnda förordning stadgades, även att de s. k. birkarlarna två och två skulle timra bod och stuga vid marknadsplatsen. Birkarlarna hade för övrigt monopol på all handel med
lapparna, men de tillätos icke att börja sina affärer förrän efter
trettondedagen. Under första tiden av marknaden var det lapp-
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fogden, som för Kronans räkning skötte kommersen med lappfolket. För handelsmonopolet med lapparna hade birkarlarna
att till Kronan erlägga en viss skatt.
Dessa birkarlar voro mäkta rika män, som gåvo lapparna vidsträckt kredit. Pengar, som betalningsmedel, förekom ytterst
sällan. Det var huvudsakligen byteshandel som idkades. För
renkött, hudar och skinn bytte lapparna till sig flinta, salt, vadmal, kläde och prydnadssaker såsom glaspärlor etc. Med skrivkunnigheten hos såväl lappar som birkarlar var det klent beställt, men trots detta klarade man "bokföringen" av de gjorda
kreditaffärerna på ett finurligt sätt. I stället för att anteckna
sina mellanhavanden i bok, skar man figurer i en trästav —
karvstocken —. En figur betydde kanske en renhud medan en
annan figur betecknade ett björnskinn. I vardera änden av stocken inristade köpare och säljare sina respektive bomärken, varefter man på längden klöv stocken mitt itu och vardera parten
behöll sin del. När man så träffades för att likvidera affären
gällde det därför att se till att de båda bitarna, figurerna och
bomärkena passade ihop. Det var således en mycket enkel bokföring, men den var säker. Med figurerna på karvstocken var
det ingen idé att manipulera.
År 1606 stod kyrkan i Lycksele färdig, och den nya församlingens första herde var Jonas Oestonius, vilken tidigare var
förste komminister i Umeå socken. Kyrkan, den knuttimrade
enkla prästgården, lapparnas kåtor och marknadsbodarna utgjorde den första bebyggelsen, där det vid marknaderna helt
säkert rådde rörligt liv, och där fjällets skinnkoltade barn roade
sig efter dåtida förmåga. År 1632 uppfördes vid kyrkplatsen
den s. k. Skytteanska skolan. Lycksele gick således framåt, och
var redan nu lappmarkens förnämsta kyrk- och marknadsplats.
Beträffande förordningen av år 1602, vari stadgats, att all handel och köpenskap endast skulle äga rum vid marknaderna, förefaller det som om man inte höll så strängt på densamma, ty enligt ett tingsprotokoll från år 1669 begärde ett antal borgare
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En gata i det " g a m l a " Lycksele.
Foto:

B. Ekholtz.

förbud för präst eller vem det vara månde att mellan marknaderna idka köpslagan med lapparna. Den gode herden Jonas
Oestonius hade tydligen icke följt förordningarna så särdeles
väl, ty även vid tinget år 1684 klagade några av borgerskapet
över att vissa personer med tillstånd av kyrkoherden byggde
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sina stugor och bodar vid marknadsplatsen att "övroge toge avsaknad i deras handel'4.
Vid tinget år 1702 påtalade man det rådande oskicket, att
borgare sände sina tjänare och ibland barnen i förväg till lappkåtorna för att komma överens om affärer vid marknaden eller
på annat sätt hindra fri och öppen köpenskap.
Två år senare — 1707 — ordnades användandet av marknadsplatsen, men om förfaringssättet kommo Landshövdingeämbetet
och kyrkoherden i luven på varandra, och kyrkoherden vägrade
till sist att upplåta platser för nya marknadsbodar, anförande
som skäl, att marken tillhörde kyrkan. För detta dömdes kyrkoherden att plikta 40 marker silvermynt, utgiva visst skadestånd
och ersätta havda kostnader. Efter detta ordnades marknadsplatsen definitivt i enlighet med en upprättad och av Landshövdingeämbetet godkänd plan, och marknaderna kunde avhållas
utan bråk om bodar och rätt till platser.
Hur det gick till vid dessa marknader innan positiv, karuseller, skjutbanor och luftballonger ännu sett dagens ljus, kari
man lätt tänka sig.
Något större antal personer voro sannolikt inte församlade till
denna tids marknader. Kanske ett hundratal personer eller så, men
efter dåtida förhållanden ansåg man nog detta vara en stor skara
marknadsfolk. Och hur tillbragte man då en marknadsdag?
Som tidigare omnämnts ålåg det prästen att hålla gudstjänst
varannan dag, och som dåtidens gudstjänster voro mycket långrandiga med en predikan som kunde vara ett par timmar och
längre, gick således en god del av dagen åt. Sedan gick man
förmodligen hem till kåtan och hängde köttgrytan över elden,
ty på den tiden kände man inte till något s. k. "kyrkkaffe". Det
var först långt senare som kåtafolket fick göra bekantskap med
detta njutningsmedel. Troligen icke förrän i början av 1800talet; mer allmänt känt blev nog kaffet inte av dem förrän i mitten av samma sekel.
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Nöjen och förströelser saknas icke.
Förf.
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I början av 1600-talet torde även brännvinet ha varit en relativt okänd dryck för lappfolket. I en berättelse av Olaus Niurenius, troligen skriven någon gång före 1645, och då närmast
avseende Ume lappmark, då omfattande nuvarande Åsele och
Lycksele lappmarker, skriver han rörande lapparna: "Den fullständiga bristen på bröd och brännvin gör dock i mitt tycke
hela deras levnadssätt eländigt." År 1672 meddelar Olaus
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Graan angående förhållandena i Pite lappmark: "Alle lappar
ähro till brenwijns drickande mycket begifne." Samma år talar
Johannes Tornaeus om att handelsmännen i Torne och Kemi
lappmarker, d. v. s. birkarlarna, förde med sig brännvin på
sina handelsresor till lapparna, vilka de undfägnade dem med.
Detsamma meddelar även Samuel Rheen året tidigare från Lule
lappmark. Brännvinet skulle alltså ha kommit i bruk bland lapparna omkring mitten av 1600-talet, vadan man med fog kan
antaga, att det ibland gick rätt så livligt till under marknaderna, ty får lappen en liten tår på tand, blir han sprallig som en
vårglad kalv och ger högljutt utlopp för sin glädje.
År 1723 förbjöds emellertid handeln med brännvin vid marknaderna, men utan marknadsbrännvin behövde nog inte lapparna bli för den sakens skull, ty det fanns langare som mot dryg
betalning stodo lapparna till tjänst med "jojkarvatten". Och
för att stimulera köplusten voro birkarlarna mycket spendersamma med den livgivande drycken.
Att närvara vid tingsförhandlingarna var också ett av de mera
goutrade "marknadsnöjena".
Under de långa kvällarna satt man framför elden i kåtor och
stugor, och lyssnade med spända öron till vad birkarlar och
andra köpmän hade att berätta utifrån stora världen. Brännvinskruset gick laget runt, — man råkade i luven på varandra,
hundarna väsnades och kölden sköt brakande skott i träden där
ute, — och då såväl som nu, hade väl ungdomen sitt särskilda
fuffens för sig sedan de äldre lagt sig till vila under renfällarna.
Från mitten av 1800-talet inträdde ett nytt skede i Lycksele
och därmed även i marknadernas utvecklingshistoria. Den dittills oansenliga kyrkbyn, vilken erhållit sin första landsvägsförbindelse med kusten år 1826, gick nu liksom många andra norrlandsbyar, en storartad utveckling till mötes. Skogen var nämligen "upptäckt". De väldiga skogsvidderna, vilka tidigare ansetts som i det närmaste värdelösa, hade i ett nu fått värde och

167-

Lappar och " c i v i l a " i broderlig sämja.
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exploaterats av patroner av mer och mindre utländskt ursprung,
vilka nu öppnade skogskontor i kyrkbyn. Ruschen i skogarna
var snart i full gång, och pengar kommo i omlopp. Köpmän
från andra orter slogo sig ned i byn, byggde hus och öppnade
affärsrörelse. De gamla bodarna på "Borgarbacken", dit marknaderna numera voro förlagda, revos ner, och ersattes av tidsenliga affärslokaler. På Finnbacken hade bönderna byggt sig
kvrkstugor, och "Gammalplatsen", där marknaderna ursprungligen höllos, lämnades alltmer åt sitt öde. På denna plats har
man nu rest en sten som skall erinra kommande släkten om platsen där den första lyckselemarknaden hölls.
Samhällets yttre karaktär undergick en mycket snabb utveckling. Det ena nya huset efter det andra sköt i höjden, gatorna
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ordnades, och för kommunikation med länets övriga delar funnos nu ett flertal landsvägar byggda. Lycksele blev lappmarkens mest betydande ort, som gavs epitetet "Lapp-Stockholm",
ett hedersnamn som den pigga lappmarksmetropolen kommer att
bära tiderna igenom.
Ända från tiden omkring 1830-talet räknades lyckselemarknaderna av befolkningen såsom årets förnämsta folkfester, som
ingen utan tvingande skäl ville försaka, och i långa rader ringlade sig hästskjutsar och renraider genom snötyngda skogar till
glädjefesten i lappmarkens huvudstad. Då samlades ungdomen
från när och fjärran, då förlovade man sig och levde livets glada
dagar.
Med den ökade tillgången på penningar, ökades även varutillgången vid marknaderna. Dock var det huvudsakligen jaktens, ladugårdens och skogens produkter såsom timmer och trätjära som voro de förnämsta handelsvarorna.
Hur en marknad gestaltade sig år 1875 skola vi låta fru Viktoria Jonsson från Vägsele berätta. Hon fick då som tioårig
flicka, i sällskap med sin far, göra sin första marknadsresa, och
denna händelse bevarar hon än i dag i friskt minne:
— Det var ju första gången jag var på "Plassen", och jag
kände mig nästan huvudvill av att se så många fina hus och det
myckna folket på gatorna. Det riktigt myllrade av pälsklädda
bönder, lappar, tattare och judar. Och så mycket annat som
där fanns att titta på! Torget var fullt av stånd och kiosker, mest
tyckte jag att det var fågel som fanns att köpa, men det fanns
nog andra varor också. I ett stånd stod en handlare och spelade dragspel och sjöng: "Handlare ä vi allihopa, allihopa, allihopa" medan folket stod runt omkring och hörde på, och jag
som aldrig hört eller sett ett dragspel förr, tyckte att det lät
storartat fint. Det var nästan 40 grader kallt, men jag frös
inte ett dugg. Jag glömde helt enkelt bort att det var så kallt,
ty det fanns ju så mycket nytt att se och höra. Bäst som det var

169-

Hemslöjden, som saluföres är av h ö g kvalitet.
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kom vi in på en gård, där de förevisade en björn som dansade. De visade också en åsna och en kamel, men jag tyckte
nog att björnen var roligast, fast jag måste nog erkänna, att jag
var lite smått rädd för att den skulle slita sig.
Sötsaker var det ont om på den tidens marknader. Jag minns,
att jag fick en strut bröstsocker och en stång lakrits, och jag
kände mig överlycklig.
Några egentliga nöjesanordningar, i stil med nutidens, fanns
inte. Det var först i början av nittiotalet eller i slutet av åttiotalet som de första tivolianordningarna i form av karuseller,
skjutbanor och kasperteatrar började att finnas vid marknaderna. Då kommo också de första papperskaramellerna i bruk. En
stor grann papperskaramell för en krona var den stiligaste marknadsgåva en ung flicka gärna kunde önska sig.
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Sedan vi gått omkring på marknaden några timmar, skulle
far min ner till " H a m n " för att sälja en häst. Där gick det mycket livligt till. En hel hop tattare, hästskojare och bönder höll
till där nere och gjorde hästaffärer, och nästan varenda en var
full och ville bråka, men jag var inte alls rädd. Sedan far fått
betalt för hästen, skulle han bjuda den, som köpt hästen av
honom, på öl och brännvin, och gick därför till en utskänkningslokal vid en gata, som kallades Biergatan.
Mamma hade sagt åt mig att hålla efter pappa och se till att
han inte söp sig tull, och även den här gången löd pappa mig,
och stannade inte alls länge på krogen.
Det var sed, att de hemmavarande skulle överraskas med en
marknadsgåva. Åt mig köpte far en fin schalett för en och
femtio, och det var en storslagen present på den tiden. —
Detta var en marknadsglimt från s. k. gamla goda tiden. Och
hur getaltade sig vårmarknaden anno 1941, som också kom att
bli den sista?
Belyst av en strålande sol, med snön långt upp mot husväggarna och med röken stigande spikrakt upp mot den klarblå
himlen, tog Lapp-Stockholm emot den tillresande allmänhet som
från när och fjärran kom för att fira den sista lyckselemarknaden. Visserligen hade köpingens köpmannaorganisationer i
skrivelse till kungl. maj:t anhållit om, att marknaderna alltfort
måtte få hållas, då de, trots konkurrens av tillresande köpmän
odisputabelt varit till ekonomisk fördel för orten. Dock hade
man likväl på känn att denna marknad trots allt, var den sista.
Så blev det också. Några veckor sedan marknaden hållits kungjordes kungl. kommerskollegie beslut, att marknader hädanefter
icke längre skola hållas i Lycksele.
Därmed var en 339 årig tradition definitivt gravlagd, och en
epok i lappmarkens ekonomiska och sociala liv ändad.
Som alltid vid marknaderna, myllrade det av folk på samhällets välplogade gator, och torget var belamrat av salustånd och
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kiosker. Hotell och logiställen voro fullbelagda av köpmän och
andra marknadsbesökare, men denna gång stod kyrkstugorna på
Finnbacken öde, tomma och igenbommade. Över hela den vackra och sällsynt välordnade köpingen vilade en frisk, glad och gemytlig stämning. Överallt beredde man sig till att värdigt fira
den sista marknaden.
Bussar och tåg avlevererade folk från lappmarkens alla hörn
och kanter medan de närboende sökte sig till samhället på gammalt hederligt sätt med rissla och skrinda, eller med cykel och
sparkstötting för att nu icke nämna alla dem som kommo farande i gengasdrivna bilar, ty seklerna igenom ha dessa marknader behållit sin karaktär av verkliga folkfester. Mest besökt brukar "Stormarknaden" d. v. s. vintermarknaden ha varit, medan
"Ullmarknaden" — vårmarknaden i regel samlat mindre publik,
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men denna gång utgjorde den ett undantag. Man beräknade
nämligen, att 2.000 personer besökte samhället sista marknadsdagen.
På annonspelare och husväggar kungjorde färgglada affischer,
att det var väl sörjt för marknadsfolkets behov och traktan efter
nöjen och förströelser. Till bio och dans, "Lapplandsafton på
Frälsningsarmén", "Väckelsemöte med dop" etc. Konkurrensen
om själarna var tydligen ganska stor. Men vid denna marknad
spanade man förgäves efter några tivolianordningar. Dock kunde man i ett tält, rest på en tomt vid Storgatan, till tonerna av
en skrällig grammofon roa sig med prickskjutning, — om man
hade lust.
Det färgglada inslaget av lappar i det myllrande gatulivet
var anmärkningsvärt stort. Där kommo de renskinnsskrudade
karesuandolapparna Idevuoma, Utsi, Ömma och allt vad de nu
heta, — ståtliga karlar som i broderlig sämja med Västerbottens
mer anspråkslöst uniformerade samer med värdighet och grandessa rörde sig mellan marknadsstånden. En del av deras fruar
hade lagt av renskinnskolten och uppträdde nu i eleganta persianpälsar.
En annan företeelse, som man icke kunde undgå att lägga
märke till var, att lappmarksbon numera är så väl klädd och
säker i uppträdandet. Den enkla kronotorparen långt uppifrån
fjällbygden kommer nu till marknaden ekiperad som den finaste
"herrkarl" för att nu icke tala om de unga damerna som undantagslöst uppträda i silkesstrumpor, eleganta kappor och med
skönt bemålade läppar, från vilken avlägset liggande fjällby de
än må komma — om de icke uppträda i sportdräckt, en uniform som allmänt har slagit igenom.
Skumraskfigurer, skojare och tattare lyste med sin frånvaro.
Deras tid på Lycksele marknad är förbi, ty lappmarksbon är lika
upplyst, vaken och medveten om sin värdighet som vilken stadsbo som helst, och faller därför numera icke så lätt i farstun för
marknadssskojarnas svada.
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J. A . Andersson, en västgötaknalle av bästa sort, som 41 år i rad
bevistat marknaden i Lycksele.
Förf. foto.

Beträffande varorna förr och nu på Lycksele marknad, är
skillnaden oerhörd vad det gäller sorteringen. Förr i tiden var
det ju huvudsakligen ortens egna produkter, som salufördes.
Nu kunde man köpa snart sagt allt vad till livets nödtorft hörer,
och litet mer därtill. Särskilt visade den lapska slöjden utsökta
prov på smak och konstskicklighet. Bland gipskattor och annat
krims krams, som ju höra marknader till, tronade en så nyttig
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sak som en skönt blåmålad spinnrock, ett redskap som nu åter
börjat surra i allmogehemmen. Kläder, hemslöjd och konfekt
såldes i ett flertal stånd, men vad man denna gång saknade var
serveringsstånden för kaffe och ärtsoppa.
Vid tolvtiden på dagen påminde marknadsplatsen om en surrande bikupa, och man kom osökt att tänka på judemarknaderna i Londons East-End, eller kanske Barnens dag i Umeå. Affärerna voro överallt — på torget och inne på gårdarna — i full
gång, och alla näringsställen hade det brått med att fylla marknadsfolkets behov av mat och dryck.
På Stora Hotellet samlades samefolket inför lappfogden, men
icke som i forna tider till räfst och rättarting eller för att betala tributen till Kronan, utan för att dryfta renbetesfrågor, arrenden, jakträtt och andra med renskötseln sammanhängande
frågor.
Bland de många utsocknes köpmän som slagit upp sina luftiga butiker på torget, lade man särskilt märke till korg- och
slöjdhandlaren J. A. Andersson, som väl påpälsad, gemytlig och
glad tronade bakom sitt väldiga lager av korgar, laggkärl och
många andra nyttiga och vackra slöjdalster. Herr Andersson,
"västgötaknalle" av renaste vatten, har nämligen bevistat marknaderna i Lycksele icke mindre än 41 år i följd, och bör därför
besitta en rik fond av minnen och erfarenheter av dessa merkantila folkfester. — Ja, säger herr Andersson — det är något särskilt med dessa marknader här i Lycksele, och det skulle vara
tråkigt om denna nu vore den sista. Jag träffar i marknadsfolket mina gamla vänner. Vi ha gjort affärer med varandra i
många, många år, och vi trivs med varandra.
Första gången jag reste hit var år 1900. Jag körde med häst,
och från Umeå voro vi en väldig karavan. Det var Ivar Eriksson, Gillberg, Saedén, Ullberg och en hel hop andra köpmän,
som lejt röbäcksbönder som skjutskarlar för sina varulass. Det
var bistert kallt, men vi hade en riktigt trevlig resa. Jag hade ett

175-

fl

Herr M ö r t b e r g , från Övertorneå, hör också till de " g a m l a "
på Lycksele marknad.
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väldigt lass varor med mig. Mest var det bleck- och emaljkärl.
Det var först några år senare som träslöjden började att saluföras, och jag tror att det var 1905 eller 1906 som jag första
gången sålde trähästar och andra leksaker på marknaden
Aldrig kan jag väl glömma denna första marknad. Hela lagret gick åt i ett nafs. Och vilket liv var det inte! Säkert var det
flera hundra lappar i samhället, och i kyrkstugorna på Finnbac-
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ken var det smockfullt av bönder. De lågo i syskonbädd på
golven, — karlar och kvinnor om varandra. Se, på den tiden
var man inte så rädd om pressvecken, som nu. I kåkarna nere
vid Hamn höllo hästskojarna och tattarna till, och där gick det
stormigt till väga, ty det söps ganska allmänt vid marknaderna
på den tiden. Logi måste man beställa långt i förväg, om man
ville ha ett hyggligt rum, och ett sådant kostade 1,25 å 2 kronor.
Ett mål mat kunde man köpa för 75 öre, men höet var dyrt. År
1900 kostade detta nämligen 25 öre kilot under marknaden.
Tivolinöjen var det gott om, och dess nymodigheter satte
fjällfolket stort värde på. Det fanns gamla lappgubbar som åkte
karusell tio—femton turer i följd, och hade förfärligt roligt.
Skinnhandeln var på den tiden av betydligt större omfattning,
än vad nu är fallet, och tillgången på renprodukter var också
rikligare.
Antalet marknadsbesökare har ökat år från år. I början av
1900-talet kunde det vara 8 å 900 personer på marknaden, men
man kunde ändå sälja varor för 3000 kronor. Under den tid
järnvägsbyggandet pågick d. v. s. åren 1924—26 voro marknaderna särdeles givande ur ekonomisk synpunkt. Rallarna hade gott om pengar och syntes förövrigt att komma riktigt bra
sams med lapparna. En marknad — jag tror det var år 1918
— var det inte mindre än 42 stånd på torget, och alla gjorde
goda affärer.
Tiderna igenom ha dessa marknader präglats av friskt gemyt
och god köplust, och hur det än är ha de säkert haft sin givna
betydelse, — även i senare tid med dess utvecklade kommunikationer. Folk har träffats, nya förbindelser ha knutits och nya
perspektiv ha öppnats. —
Så talade nestorn av Lycksele "marknadsgubbar"
Auktion på diverse saker och ting är också ett inslag, som
på senare tid hört marknaden till. I torgets ena hörn finns en
hop varor och behag av de mest skilda slag: kommoder, pinn-
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soffor, laggkärl, sängkläder etc. Ringen av spekulanter kring
de salubjudna grejorna är ganska tät, och den munviga auktionisten vet att i väl valda ordalag hålla köplusten vid makt.
Buden hagla tätt och efter någon timme har den sista pinnstolen
funnit ägare, och skall snart vara på väg till något kronotorp
eller nybygge i någon avlägsen skogsby.
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På eftermiddagen rådde det formlig trängsel på torget och angränsande gator, men så hade också folket gått man ur huse
för att en sista gång få uppleva lyckselemarknadens fröjder, och
gärna poserade man för herr Bertil Ekholtz' vilken med sin
filmkamera, rest dit för att i film föreviga detta mer än tre sekel
gamla evenemang. Alla voro på ett gott humör, och vad som
särskilt länder marknadsfolket till heder var att finkan denna
gång fick stå tom. Förr i tiden kunde det nämligen ligga sex å
sju fyllbultar i varje cell. Det var på den tiden, då gamle "Trumfen" var i svängen och med sitt glada humör hjälpte till att sätta
färg och fart på folklivet.
Till långt in på sena natten höll man på att säga den sista
marknaden ett sista farväl, och man gjorde det på ett värdigt
sätt, men nog kände man denna gång en viss saknad efter positivens glada låtar, vilka i decennier tjusat gammal och ung på
Lycksele marknad.
Och må kontentan bliva: Marknaderna ha varit av stor betydelse för lappmarkens utveckling, och för många en ljuspunkt
och tidemätare i tillvaron. Resan till marknaden i Lapp-Stockholm har utgjort en källa till inspiration och givit kraft till nya
tag i det grå vardagsliv som förr levdes i de avlägset liggande
skogsbyarna.
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Bronsåldersiyndet från IH larken i
Nysatra socken
E n t r e t u s e n å n g k v i n n l i g jDraktJirydnad
A V GUSTAF

HALLSTRÖM

O

A

r 1937 anträffade hemmansägaren Valfrid Jonsson och hans
son Lennart vid grävning av grund till en ladugårdsbyggnad i byn Flarken ett föremål, som kommer att göra nämnda by
ryktbar inom den arkeologiska litteraturen. Fyndet utgöres av
en stor och platt bälteprydnad av brons av en typ, som hittills
endast anträffats i sydligaste Skandinavien och som alltid visat
sig vara en kvinnoprydnad. Den dateras i Sydskandinavien till
äldre bronsålder, alltså en tid som ligger mer än tusen år före
vår tideräknings början.
En annan av sönerna, Harry Jonsson, tog vara på fyndet och
använde det som ett slags brevpress på sitt bord, där det efter
en tid uppmärksammades av lantmätare And. Linell från Umeå.
Genom hans förmedling har föremålet sedan förvärvats till Umeå
museum (UM. 2472). Det har under 1941 lånats ner till Statens historiska museum i Stockholm, där en exakt kopia i brons
utförts (St. H. M. 22712). Utom av lantmätare Linell har platsen besökts av mig, som nu i sommar där sökte komma till klarhet om fyndomständigheterna.
Innan jag går vidare in på dessa, vill jag med hjälp av bilderna beskriva det synnerligen märkliga fyndet. Det består av en

180-

Bälteprydnaden från Flarken, sedd snett uppifrån. N å g o t mer än hälften
av naturliga storleken.

stor, alldeles rund bronsskiva, 19—19,4 cm. diam., svagt kupig
mot mitten, där en 1 cm. djupt inträngande hålighet bildas.
Tvärs över håligheten, alltså på undersidan, finnes en med plattan i ett stycke gjuten, bågformig tvärslå (0,5 cm. tjock, 0,8—1
cm. bred och 3,7 cm. lång), som tjänstgjort vid föremålets anbringande i bältet. Skivan är i den ganska skadade ytterkanten
endast millimetertunn, men tjocknar till allt mer inåt, där den
vid kanten av ståndarens platta blir omkring 3 mm. tjock. På
översidan, mitt över undersidans hålighet, reser sig en rakt uppstående trind ståndare med platt, knappliknande avslutning.
Hela föremålets höjd är 9,3 cm.
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Bälteprydnaden från Flarken, sedd rakt uppifrån. 6/10 av naturlig storlek.

Undersidan, som mot mitten visar en något porös yta, har
en flammigt grön patina. Översidans patina är utmärkt vacker
och glänsande, ytterkant ärggrön, mittparti mörkgrönt och något flammigt, liksom även ståndaren. Här och var tycks dock
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bronsens naturliga guldbruna färg skimra igenom. En på Stat.
hist. museum av ing. O. Olson utförd analys av metallen visar
följande sammansättning:
koppar
grundmassa
tenn
>8 %
bly
spår
zink
<2 %
antimon
+
arsenik
spår
vismut
„
silver
Koppar och tenn visa den för framskriden bronsålder nästan
normala inbördes proportionen. Anmärkningsvärd är den för
svenska förhållanden höga zinkhalten. Fil. d:r A. Odelberg, som
är vår främste specialist på forntida metallurgi, har för mig påpekat att svenska bronsåldersföremål endast i undantagsfall innehålla zink i någon anmärkningsvärd mängd.
Utom den egendomliga formen — och i våra dagar den vackra
gröna patinan — är det orneringen på bälteprydnadens översida,
som ger föremålet dess karaktär. Denna ornering består, som
bilderna visar, av sex band koncentriska cirkellinjer, varje band
eller linjegrupp kantad med fortlöpande trekantiga stämpelintryck. Två av mellanrummen mellan dessa band fyllas av små
koncentriska cirklar med mittpunkt, förenade inbördes genom
snedställda böjda linjer, så att det hela verkar fortlöpande spiralornament, en ornamentstyp som man kallar falska spiraler.
Även ståndaren är smyckad med band av cirkellinjer samt knappen med ett kors av linjegrupper. Ytterligare smärre ornamentsdetaljer förbigås här.
Alla dessa ornament äro för hand anbrakta, sedan föremålet
gjutits färdigt. De äro dels instämplade, dels huggna med mejsel (punsade), dels infilade (ståndaren). Stämplingen har skett
så kraftigt att det yttersta bandets stämplar till hälften och det
därpå följande bandets delvis äro skönjbara på undersidan.
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Ornamentsstil liksom föremål äro typiska för bronsålderns
andra och tredje period, med andra ord århundradena före och
efter år 1300 före Kr. föd. enligt Montelius. Oenom fynd i
kvinnogravar i Danmark och S.ydnorge är föremålets användning som prydnad på framsidan av bältet fullt klarlagd.

Kvinnodräkt
bevarad

från

äldre bronsålder

i

Danmark,

i gravfynd och visande hur en bälte-

prydnad placerades.

Efter S. Muller.

Det överraskande är nu, att vi eljest icke känna till denna
stora granna typ av bälteprydnader på andra håll än i Sydskandinavien (Danmark, Skåne, Stavangerområdet i Norge). Enkla-
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över ierrän^en

jSKIPS
närmast

fyndpLotsen

Efter lantmätare Linelis utkast.

re miniatyrformer träffas däremot inom Sydsverige upp t. o. m.
Uppland, i Norge upp t.o.m. Tröndelagen, trakter alltså inom vilka
f. ö. rika och mångskiftande andra bronsåldersfynd äro kända.
Alla dessa olika slags bälteprydnader äro vanliga som fynd i
gravar. Det var därför ganska naturligt, att jag hoppades på
möjligheten att finna eller höra talas om rester av ett gravröse
på fyndplatsen i Flarken. Men så blev icke fallet. Över platsen
för fyndet hade redan den planerade ladugården uppförts och
ingenting var alltså att se. Ej heller hade Valfrid Jonsson nå-
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got att berätta om lösa stenar på platsen, ännu mindre om något
röse. Han kände väl till, hur ett gravröse skall se ut.
Fyndet var gjort på högsta välvningen av en låg, flack "käl"
(grusås), som från väster sticker fram som en skogklädd udde
i den grunda dalgången vid byn Flarken, omkring 1 km. söder
•om den grupp gårdar av byn, som kallas Gammelbyn. Höjden
över dalgången, från avtappningsdiket i N Ö upp till fyndplatsen, är endast omkring 5 m. Landsvägen går nu något hundratal meter väster om fyndplatsen och avskär skogsudden från
lcälens större massa i väster. Berggrund går ingenstädes i dagen
på skogsudden, vars sluttningar äro uppodlade.
Av vad Jonsson kunde erinra sig från grävningen framgår,
att man på fyndplatsen under torven anträffat en rostbildning
av i trakten vanligt slag, s. k. "äril", men endast inom ett mindre område. Denna bildning upphörde på en halv meters djup
och ungefär där gjordes fyndet. Föremålet vände sig på spaden
och blev därför uppmärksammat. Något annat kunde icke iakttagas (eller minnas), icke kol, icke ben.
Efter dessa uppgifter är det alltså möjligt, att föremålet icke
nedlagts som gravgods, utan utgör ett lösfynd, som avsiktligt
eller oavsiktligt kommit ned i jorden. Kanske ett skattfynd, om
man så vill, kanske ett offerfynd. Vi veta därom ingenting. Men
personligen har jag mycket svårt att släppa tanken på att det i
alla fall kan röra sig om ett ursprungligt gravfynd, trots bristen
på positiva bevis. Jag stöder mig därvid på såväl läget som
Tiöjden över havet. Ett läge på kammen av en käl är nämligen
det vanligaste för gravrösen i de västerbottniska kustsocknarnas inre delar. I de yttre delarna är däremot läget på berg det
vanligaste. Höjden över havet är dock i båda fallen praktiskt
taget detsamma. Varken i de inre eller yttre delarna av kustsocknarna synas gravrösena gå längre ner än till omkring 40 m.
över havet.1)
J a g menar här de större gravrösena utan förbindelse med andra fornlämningsformer. Det finns nämligen ytterst i kustbandet — och endast
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Gravrösena inom Nysätra känner jag tyvärr icke genom självsyn. Men genom andras uppteckningar vet jag att socknen är
rik på detta slags fornlämningar. Troligen gå de ännu bevarade
gravrösena inom socknen upp till ett antal av 60—70. De närmast fyndplatsen i Flarken liggande finnas vid Flarkheden ett
par km. åt söder. Efter beskrivning ligga dessa på just sådan
mark, som träffas vid fyndplatsen. I grannsocknen i norr, Lövånger, känner jag däremot så gott som allt som finns av gravrösen, omkring ett 70-tal, eftersom jag nu i höst där företagit en
snabbinventering av fornlämningarna. Om jag inom denna socken tar ett med Flarken fullt jämförligt område, beträffande såväl höjd över havet som avstånd från nuvarande kustlinjen, såsom t. ex. Vebomarkdalen, f. ö. endast omkring 12 km. fågelvägen från Flarken, så finna vi där en mångfald rosen. Dessa
ligga så gott som alltid på låga kälar, som begränsa eller skjuta
fram genom stora myrområden, en gång grunda havsvikar. Av
dessa rösen ligger intet under 40 m. över havet.
Beträffande fyndplatsen vid Flarken har jag ingen exakt siffra för höjden över havet. Men av de på generalstabskartan angivna höjdsiffrorna för närbelägna punkter2) framgår tydligt,
att platsen bör ligga högre än 40 m., dock icke mer än 50 m.
över havet.
Alldeles frånsett frågan huruvida fyndet är ett gravfynd eller
icke, har fyndplatsens läge och höjdförhållanden den allra största
betydelse för vår uppfattning om gravrösena inom landskapet
och överhuvudtaget för uppfattningen om den period inom landskapets forntid, som motsvarar bronsåldern söderut.
d ä r — en annan rösetyp, av obetydliga dimensioner, ofta förbunden med
egendomliga t o m t n i n g a r och även med labyrinter. Dessa rösen anträffas
på mycket lägre nivåer, så låga ibland att de icke kunna vara äldre än
o m k r i n g tusen år, alltså från forntidens slut tidigast. — J a g räknar med
en medelsiffra för landhöjningen i Nysätra och Lövånger av c:a 90 cm. på
hundra år. Detta gäller nutiden. Mycket långt tillbaka var landhöjningen
betydligt starkare.
-) T. ex. siffran 37 m. vid Flarkån o m k r i n g 1—1 1/2 km. S S Ö o m fyndplatsen.
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Allt vad vi förut känt av till skandinavisk kultur hörande rena1)
bronsåldersfynd från Västerbotten (och Norrbotten) utgöres av
två fynd. Det ena är en liten yxa från yngre bronsålder, funnen
i Kusmark i Kågedalen, det andra ett litet bronsblad (kniv?),
funnet vid en bäckrensning i Hökmark i Lövånger. Genom
Flarkenfyndet få vi för första gången en tidsbestämd fornsak
funnen på en nivå, som kan göra en diskussion även om gravrösena lönande. Men framför allt ha vi därigenom fått ett fynd
av den betydenhet och rangordning, att det låter oss ana den
fylligare bakgrund av högre kultur och välstånd som är nödvändig för att våga datera denna stora grupp av gravar till
denna bestämda del av forntiden. Dessa rösen ha visserligen
— vad Västerbottenskusten beträffar — ännu icke själva givit
några säkra bronsåldersfynd, men överensstämma genom sin
form, byggnad och läge fullständigt med bronsålderns rösen söderut.
Det kan vara på sin plats att här vidröra även Norrlands
södra kustlandskap. Ångermanland har inga säkra gravfynd
från bronsåldern, Medelpad däremot fyra och Hälsingland och
Gästrikland vartdera ett, alla i rösen. Hela Norrland är ju
oerhört fattigt på rena bronsåldersfynd överhuvudtaget.
Vi
känna till dato endast 27 sådana fynd med tillsammans 33 föremål. Räkna vi med Dalarna blir det 35 fynd och 43 föremål.
De fördela sig på följande sätt:
Dalarna
Gästrikland
Hälsingland
Medelpad

8 fynd med 10 föremål
3
„
„
6
„
3
„
„
4
„
11
„
„ 13
„

*) M e d " r e n a " bronsåldersfynd förstås här endast sådana till bronsålderns kulturkrets hörande fynd, som består av föremål förfärdigade av
brons. O m andra fynd från samma tidsperiod se längre fram.
I detta s a m m a n h a n g vill jag för läsaren understryka att ett " f y n d " ibland
betecknar flera föremål. M e d ordet " f y n d " förstås alltså ett eller flera föremål, som hittats på en och s a m m a plats, under sådana förhållanden att de
måste ha nedlagts samtidigt.
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Ångermanland
Västerbotten ..
Jämtland

5 fynd med

Summa

5 föremål

35 fynd med 43 föremål.

Härtill kommer från Norrbottens kustland och lappmarker
några föremål, som sammanhänga med östeuropeisk bronskultur. Alla de i uppställningen här ovan medtagna fynden tillhöra den skandinaviska bronsåldern. För att ge ett begrepp
om Norrlands fattigdom på rena bronsåldersfynd kan nämnas
att närmaste landskap i söder, Uppland, ensamt kan uppvisa
sex å sju gånger så många fynd och föremål av detta slag som
hela Norrland sammanlagt. Och i vårt rikaste bronsålderslandskap, Skåne, räknas fynden i tusenvis.
Jag måste här av utrymmesskäl avstå från att gå in på frågan om de olika former av redskap av sten och annat material
(ben, horn, trä), som visat sig kunna föras till bronsåldern och
som för Norrland utgöra ett välbehövligt och nödvändigt supplement till det eljest hopplöst magra fornsaksmaterialet. Det
är för Norrland ännu mera påtagligt än för det övriga Sverige,
att metallen brons, som ju importerades från "utlandet", var en
synnerligen dyrbar vara, avsedd i huvudsak för sådana föremål varmed man ville lysa eller imponera, alltså just prydnader
av skilda slag, symboliska föremål, kultföremål, värdighetstecken etc. Härtill kommer dock en del redskap för speciella ändamål (rakknivar t. ex.) m. m.
De i Norrland funna bronsföremålen från denna tid utgöras
framför allt av vapen och redskap. Endast ett fåtal äro prydnader eller smycken (halsringar). Till denna senare grupp ansluter sig nu bälteprydnaden från Flarken såsom utan jämförelse det förnämsta. Den står i en alldeles särskild klass, vilket
ju även framgår av typens sällsynthet i övriga svenska fynd.
Dessa kvinnoprydnader äro som sådana av en viss vikt i diskussionen om bebyggelseproblemen. De utvisa, att ej endast män
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färdades häruppe på kanske mer tillfälliga eller säsongvis återkommande besök, utan de ge en antydan om en fast bosättning,
något som naturligtvis gravrösena i än högre grad understryker.
Den särställning, som Flarkenfyndet intar i förhållande till
andra Norrlandsfynd, kan tänkas ha sin förklaring i en mer
eller mindre direkt förbindelse mellan Västerbotten och Sydsverige under äldre bronsålder. En sådan tanke synes kraftigt understödjas därav, att vi redan under den yngre stenåldern, närmare bestämt mer än ett halvt årtusende före Flarkenfyndets tid,
kunna påvisa en sådan förbindelse. De stora och många från
Sydsverige införda flintfynden inom Västerbottens läns kustland
äro nämligen så utan motstycke inom Norrland, att en sådan
förbindelse tills vidare tycks vara den enda möjliga slutsatsen.
Man kan möjligen tänka sig att samma orsak, som föranledde förbindelsen Västerbotten—Sydsverige under yngre stenåldern, fortfarande var fullt livskraftig under den äldre bronsåldern. Jag har vid ett tidigare tillfälle i denna tidskrift1) angivit, vilken orsak man framför allt bör tänka sig för stenåldersförbindelsens uppkomst, nämligen pälshandeln. Någon anledning att tro att denna pälshandel skulle ha avbrutits under
bronsåldern finns icke.
Emellertid tror jag, att man icke alltför mycket får pressa
tanken på just Västerbottens direkta förbindelse under bronsåldern med södern. Av ovanstående framställning framgår ju
att alla kustlandskapen i Norrland kunde uppvisa bronsåldersfynd och att Västerbotten var det på sådana fynd fattigaste. Vidare finnas utefter hela den norrländska kusten ett jämt fördelat band av gravrösen, uppgående till ett antal av mellan ett
och två tusen. Allt som allt tyder detta på en smal, men sammanhängande bosättningsrand efter hela havskusten ända upp till
Nederkalix socken. På samma sätt kan den finländska kusten
från Finska viken i söder till och med södra Österbotten i norr,
!) " E n importvara till Västerbotten för 4000 år sedan", i årsboken för
1924—25.
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uppvisa en visserligen gles, men dock fullt påtaglig bygd från
samma tid, kännetecknad ej blott av lösfynd (något talrikare än i
Norrland), utan även av ett stort antal gravrösen, varav åtskilliga — ända upp till Österbotten — innehålla bronsåldersfynd.
Det framgår vidare av ett par ganska stora bronsåldersfynd
långt uppe i nuvarande finska lappmarken, att skandinaviskt inflytande sträckte sig mycket längre än till kusterna av Bottenhavet. På samma sätt uppvisar den norska kusten lösfynd ända
upp till Vesterålen (norr om Lofoten) samt gravrösen ända u p p
till Vestfjorden.
Om vi hålla oss enbart till de svenska förhållandena, så än>'
gravrösena efter Norrlandskusten så många och ofta så stora
och praktfulla och med så dominerande lägen vid kusten, att
vi ha rätt att föreställa oss, att de här boende gravläggarna —
som jag påstår vara bronsåldersfolket — varit ett företagsamt
släkte med icke föraktliga resurser. Med andra ord, vi ha rätt
att vänta oss fynd av Flarkenfyndets valör — och åtskilliga sådana. Detta trots att de flesta möjligheterna därtill allaredan
förspillts, genom att kuströsena nästan samt och synnerligen
blivit i grund utplundrade under tidernas lopp. 1 )
Flarkenfyndets största betydelse är alltså, att vi med större
säkerhet våga uttala oss om en norrländsk kustbebyggelse under bronsåldern ända upp t. o. m. Västerbotten, utgörande en
fortsättning på den mellansvenska och sydsvenska samtida bygden och framför allt påvisbar genom de stora gravrösena.
Fyndet har emellertid mera att säga oss. En närmare granskning av föremålet visar sålunda trots dess pampiga yttre en
ganska utpräglad tafatthet i utförandet, desto mer anmärkningsvärd som de motsvarande bälteprydnaderna i södern alla utförtsmed den största skicklighet och noggrannhet. O m man då
1
) Det vore av största vikt att sådana rösen, som ä n n u icke plundrats,
bleve anmälda i och för vetenskaplig undersökning, samt i avvaktan på
sådan finge ligga i fred. Det gäller oersättliga dokument för belysande av
landskapets historia.
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Bälteprydnaden från Flarken.

Detalj visande ståndarens

förening med skivan. N a t u r l i g storlek.

först ser på gjutningsförfarandet, så tycks det ha använts mer
metall än som vanligen är fallet med denna typ. Flarkenfyndet
väger 475 gram medan t. ex. en bälteprydnad av samma eller
något större storlek — diam. 22,4 cm. — från Skåne (St. H.
Mus. 3733) väger endast 347 gr. Ävenså visar undersidan en
viss klumpighet, liksom den där anbrakta tvärslån. Hela skivan
är för övrigt ganska skev.
En större tafatthet uppenbarar sig i ståndarens anslutning
till skivan. Den står icke endast betydligt snett, utan runt om
dess fot ses klumpar och andra spår av brons från smältstadiet,
vilka icke blivit bortputsade och kanske icke heller kunnat bortputsas — ur hållfasthetssynpunkt. Man får ett intryck av att
ståndare och skiva gjutits var för sig och sedan hopfogats genom stark upphettning, t. ex. skivan först och ståndaren sedan
Under bronsåldern göt man eljest alltid föremålen med en gång
•och med ständigt nya gjutformar, d. v. s. då man använde lerformar, som just här varit fallet. Den skandinaviska bronsålderns folk hade drivit gjutningstekniken mycket högt.
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Bälteprydnaden från Flarken. Detalj av orneringen på skivan.
Dubbel naturlig storlek.

De här anförda spåren efter en mera oskicklig gjutning äro
redan de ägnade att väcka uppmärksamhet hos granskaren. Det
kanske mest anmärkningsvärda är dock den brist på vana och
skicklighet, som avslöjar sig i föremålets dekorering. En detaljgranskning visar, att de stora koncentriska, fältindelande linjebanden äro dragna i föga överensstämmelse med den perfekta
cirkeln. De små falska spiralerna likaså; såväl cirkelgrupperna som de sammanbindande snedlinjerna visa samma ojämnhet
eller rättare sagt osäkerhet i utförandet. Dylika skönhetsfel äro
nästan utan motstycke inom den äldre bronsålderns starkt utvecklade och strängt koncisa konst. Man har därför rätt att
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fråga sig, om dessa brister icke ha någon särskild orsak och betydelse.
Det synes mig omöjligt, att föremålet skulle ha förfärdigats i
något bronsålderskulturens centrum, såsom Danmark och Skåne.
Ofullkomligheter av så markant slag träffa vi icke heller i från
detta centrum mer avlägsna bronsåldersprovinser såsom Gotland och Uppland, för att ta några exempel. Kunskapen om
gjutningsteknik och orneringskonst voro överallt så stora, att
man satte sina fordringar på vad man gjorde eller vad man
förvärvade i överensstämmelse därmed. Man tvingas därför
nästan att antaga, att föremålet från Flarken är både förfärdigat och utsmyckat inom ett område, där fordringarna på det
tekniska förfarandet och på dekoren icke voro byggda på någon
större erfarenhet eller på kännedom om något större jämförelsematerial, och där ett föremål med bristfälligt utförande kanske
kunde användas med samma verkan på åskådaren som ett fulländat mästerstycke gjorde inom kulturens kärnområden.
Därmed kommer jag fram till en viss sannolikhet att föremålet kan anses förfärdigat någonstans på Norrlandskusten,
kanske i Västerbotten. Man måste därvidlag icke glömma, att
"smeden" (gjutaren-konstnären) naturligtvis måste ha ägt en
viss förfarenhet i gjutnings- och dekoreringskonst. Vidare är
det troligt, att han har haft en förlaga, t. ex. en dyrbar, men
söndrig familjeklenod. Föremålets överenstämmelser med sydliga fynd, beträffande form och ornering, äro för stora för att
icke förutsätta något sådant.
Av ett visst intresse är då också att erinra sig analysen av
gjutmassan, som ju genom sin zinkhalt avviker från vad som är
vanligt för svenska bronsåldersföremål. Enligt vad d:r Oldeberg
välvilligt meddelat mig träffas emellertid zink i anmärkningsvärd
grad och icke så sällan såväl i norska som ryska fynd1). Man kan
då möjligen tänka sig, att den forntida — kanske norrländska —
gjutaren haft till förfogande metall eller metallskrot av t. ex.
2

) F ö r finländska fynd saknas praktiskt taget analyser.
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östligt ursprung. Under mitten av bronsåldern finnas bevis för
ett kulturinflytande från Sverige (Mälardalen) på det centrala
Ryssland ända bort mot Volgakröken. Ett visst kulturutbyte
vore ju då naturligt. Under yngre bronsålder och tidig järnålder utövar "Ryssland" ett starkt kulturinflytande på det nuvarande Finland, ett inflytande som är påvisbart ända in i Nordsverige (Norrbottens län). Men alla dessa kulturförbindelser
infalla senare än den tid Flarkensmycket tillhör (eller rätteligen bör tillhöra. Angående en viss möjlighet till en senare
datering se nedan). Att vissa föremål av ryskt ursprung sökte
sig över till Nordsverige redan under stenåldern är emellertid
också påvisat, varför det är möjligt att förbindelsen kan förutsättas ha pågått även på Flarkensmyckets tid.
Vad Norge beträffar, har vi under alla forntidens perioder
en livlig förbindelseväg mellan södra Norrlandskusten och Tröndelagen, med Jämtland som övergångsland. På den vägen kan
också tänkas att bronsmaterialet i Flarkenfyndet har kunnat införas.
I sammanhang med dessa frågor vill jag till sist säga något
om Flarkenfyndets datering. Bälteprydnader av denna form,
storlek och ornering äro, som redan är nämnt, hemma i bronsålderns andra och tredje period. Av allt att döma bör Flarkenfyndet icke dateras tidigare än till den tredje perioden (1350—
1100 före Kr. föd. enligt Montelius). Särskilt de falska spiralerna få därvid anses utslagsgivande, liksom även ståndarens storlek. Den senares form är visserligen unik i sitt slag, men står
och väger mellan andra och tredje perioden.
Det är emellertid tänkbart, att den tafatta orneringen kan ge
anledning till en ännu yngre datering, kanske in i fjärde perioden (1100—900 efter Kr.), att man alltså sökt efterbilda en ålderdomlig och ur modet helt varande stil, varmed man icke alls
var förtrogen och som man alltså icke heller kunde perfekt bemästra. Man bör dock komma ihåg, att den bristande skickligheten beträffande gjutningen icke därmed får någon förklaring.
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En granskning av det vackra och i flera avseenden sensationella Flarkenfyndet framvisar alltså, som vi funnit, en hel rad
uppslag av intresse och värde för ej blott Västerbottens utan hela
Norrlands fornhistoria. För arkeologen är det uppenbart, att
fyndet är ett bland de viktigaste, som i detta århundrade kommit
i dagen i Norrland.
För västerbottningen bör fyndet ha sin stora tjusning. Synkretsen vidgas in emot den avlägsna forntid, där bronsåldersfolket på sina roddskepp rörde sig inom en djupt i landskapet
inträngande rik skärgård — ett holmland och vikland som få
och som, med ett mildare klimat än nu, överflödade på villebråd
och fisk. Ett land, inbjudande till fast bosättning.
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Litteratur

Johan
Johan

Graan, l a n d s h ö v d i n g i Västerbotten

Nordlander. Stockholm.

1653—1679 av

Bokförlagsaktiebolaget Thule.

Pris 3 kr.

Detta arbete utgör häftet 15 i Norrländska samlingar (nr 1 i
4:e serien). 1 denna skriftserie ingår förut ett verk rörande vår
hembygd, nämligen Jordaboken af Västerbotten 1543. I föreliggande häfte få vi göra bekantskap med den tredje västerbottniske landshövdingen med residens i Umeå, Johan Graan, som
var av lapsk härkomst, var en i flera avseenden märklig landshövding, som verksamt ingrep på många områden och särskilt
tog sig an allmogens angelägenheter. I striden mot häxeriväsendet intar han en så framskjuten plats, att han räknas som den
främste vid sidan av Urban Hjärne. Under sin verksamhet, varunder han visade sig vara en rivande karl, fick han många fiender, och till sist blev han avsatt 1678. Denna biografi vill vara
en rehabilitering av denne ovanlige landshövding. Harmen över
det misskännande, som mötte Graan i livstiden, och harmen över
den "svarta otacksamhet", som författaren ansett ligga däri, att
Graans namn sjunkit i glömska inom hans eget län, har satt
pennan i hans hand.
Emellertid fick ej Nordlander se sin skrift i tryck, den flitige
norrlandsforskaren gick hädan 1934. Utgivningen har nu ombesörjts av professor Herman Geijer och lektor Wilh. Carlgren.
I utgivarnas förhoppning att denna skrift skall nå en vidsträcktare spridning än den, som kommit föregående häften av Norrländska samlingar till del, vilja vi på det livligaste instämma.
Om förhoppningarna gå i uppfyllelse, är det meningen att fortsätta Norrländska samlingar med ett andra häfte i denna serie
med titeln "Domare och präster, krigare och borgare".
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O.

B.

stenålder.

Santesson:

M a g i s k a skifferredskap från N o r r l a n d s

Gebers förlag.

Pris 2:50.

Föreliggande häfte är det första i en serie A r e t o s s v e c i c a ,
som utges av andre bibliotekarien O. Lundberg, Uppsala. —
Författaren ledogör här för 42 i Norrland och 5 i Finland gjorda fynd av T-formiga skifferredskap. Dateringen diskuteras ingående, och alla fakta tala för tidig gånggriftstid eller snarast
ännu något tidigare. Författaren avvisar andra forskares hypoteser, att dessa T-formiga skifferredskap använts som skrapor
vid garvning, som knappar eller till att anbringa ornament på
lerkärl etc. I stället håller han före, att de använts i magiskt
syfte och kanske varit urtypen för hammaren till lapparnas trolltrumma eller visaren till denna (se sid. 90 ff. i Västerbotten 1938).
Det lilla häftet vänder sig i främsta rummet till arkeologen av
facket, men även lekmannen följer med intresse och behållning
författaren under hans diskussion av problemen fram till de antaganden och slutsatser, som han gjort.

Umeå
Granfelt.

läroverks

historia

1858—1940.

Utgiven av

Helge

Umeå 1941. Pris 5 kr., lyxupplaga 20 kr.

Rektor Granfelts på många sätt dokumenterade intresse för
läroverket har också tagit sig ett vackert uttryck i den historik,
som nu föreligger i tryck. Två av hans företrädare ha fört skildringen fram till 1922. Det inom läroverket rikt florerande föreningslivet skildras av olika pennor. Huvudparten är av honom
själv och behandlar läroverkets storartade utveckling och alla
därmed sammanhängande frågor. En rad porträtt av rektorer och
lärare tecknas. Ett kapitel, en smula utom ramen för en historik
men det inte minst intressanta är kap. XVIII, Skolungdomens
fostran, där åtskilliga inträffade fall av disciplinär art dras fram
och där det visas, hur de ha bemästrats. En mängd illustrationer
pryda boken, porträtt av bemärkta f. d. elever, av rektorer och
lärare, fotografier från arbetsliv och friluftsverksamhet o. s. v.
F. d. elever skola med glädje känna igen mycket från sin skola,
som är gammalt och välbekant, och finna mycket nytt, som kommer att väcka deras förundran. Behållningen av boken tillfaller
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Elevfonden, bildad 1940 och avsedd till understöd åt behövande
elever, en omständighet, som gör boken ändå mer värd stor
spridning.

O r d b o k över Burträskmålet av J. V. Lindgren.
D . O . och Margareta

Zetterholm.

Landsmålsarkivet i Uppsala.

Utgiven av

(Skrifter utgivna

genom

Ser. A : 3). Uppsala 1940.

Pris

5 kr.

Rektor Lindgrens ordbok över burträskmålet har länge varit
förebådad, 1890, i förordet till sin doktorsavhandling om burträskmålets grammatik, nämnde författaren om sina planer på
att utge en andra del till grammatiken och en ordbok. Manuskriptet till denna förelåg färdigt 1927, men omständigheter ha
gjort, att arbetet inte kunnat färdigställas förrän i fjol. Ordboken innehåller mer än titeln anger. Fil. mag. Gösta Holm har
kompletterat den med en mängd ord från Lövånger och kandidaterna Sven Lundström och Bertil Nygren med ord från Skellefteå
och Norsjö. Och författaren själv, som gjort studieresor i grannsocknarna, har i allmänhet anfört språkformer från dessa. Ordboken återgiver såsom förf. säger i förordet, 1880-talets språk.
Många ord äro numera glömda och bortlagda, och Lindgren
har därför genom sin bok gjort ett räddningsarbete av oskattbart värde. \7ar och en, som sysslar med dialektstudier, har i den
fått en dyrbar gåva. Men även andra kunna ha glädje av den.
Den ger glimtar av numera försvunna sedvänjor och föreställningar, bilder från vardagsliv och fest och minnen från dystra
nödårstider. Rektor Lindgren har i denna bok givit oss ett arv
och testamente, som det gäller att väl vårda och förvalta.
S. L.
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Forenmgsmeddelanden

STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Disponent Axel Enström, Holmsund.
v. Ordförande: Landstingskamrer Gust. Wigren, Umeå.
Sekreterare: Amanuens Hans Beskow, Umeå.

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.

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 I arsson, Umeå.
Folkskoleinspektör E. Wästegård, Umeå.
f. Lektor Otto Holm, Umeå.
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1941—1944.
Redaktör Ernst Westerlund, Skellefteå.
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå.
Överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Rektor Fredrik Borelius, Vindeln.
Fru Anna Huss, Lövånger.
Fru Ragnhild Sandström, Överboda.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Landskamrer D. Wilén, Umeå.
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå.

1942—1945.
Kyrkoherde A. Råde, Nordmaling.
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå.
Artist Evert Larsson, Hössjö.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Fröken Engla Ringström, Umeå.
Fröken Thérése Årre, Lycksele.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå.
Komminister A. Guldbrandzen, Dorotea.

Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå.
Redaktör E. Dufvenberg, Umeå.
Redaktör K. Gafvelin, Umeå.

Arbetsutskottet.
Ordförande: Disponent Axel Enström, Holmsund.
v. Ordförande: Landstingskamrer Gust. Wigren, Umeå.
Lektor A. Arner, Umeå.
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Lektor Seth Larsson, Umeå.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
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Suppleanter:
Apotekare Hugo Linder, Umeå.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå.

Sekreterare:
Amanuens Hans Beskow, Umeå.

Kassaförvaltare:
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå.

Revisorer:
Bankdirektör Victor Broman, Umeå.
Bankkamrer Daniel Schwartz, Umeå.
Skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg, suppleant.
Kamrer E. Åström, Umeå, suppleant.
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1940.
Styrelsen har under år 1940 haft 3 och arbetsutskottet 9 sammanträden. På grund av särskilda omständigheter har föreningens arbete under året icke kunnat intensifieras så som styrelsen önskat. Den hembygdsvårdande verksamheten har icke
nått den omfattning som varit önsklig. Styrelsen hyser den förhoppningen, att det framdeles skall bli möjligt organisera verksamheten så, att ett mera intimt samarbete kommer till stånd
mellan föreningen och de lokala krafter inom olika delar av
länet, som äro intresserade för hembygdsvårdens framgång.
Kyrkstädernas problem inom länet ha under de sista åren fått
en god lösning genom Riksantikvarieämbetets och länsarkitektens arbete för kyrkstädernas restaurering och konservering.
Under året ha en del konstverk deponerats i Rådhusets trapphall.
I oktober månad fattades det betydelsefulla beslutet, att påbörja uppförandet av museibyggnaden. Till byggnadskommitté utsågs länsarkitekt Karl Sörensen, drätseldirektör Harald
Bengtsson, landstingskamrer Gust. Wigren och länsantikvarie
Lars Wickström. Det beslöts att utföra arbetet i föreningens
egen regi, och till byggnadsledare antogs byggnadsingenjör
Olaus Forsberg, Umeå. Den 17 oktober påbörjades arbetet med
röjning av tomten, den 23 december var grunden färdiggjuten.
Till entreprenör för värme- och sanitäranläggningarna har antagits firman A.-B. M. Faerden, Umeå, och för de elektriska installationerna ASEA, Umeå.
Arkitekt för byggnaden är B. Romare, Stockholm.
Det beräknas, att viss del av föreningens museala föremål skall
kunna överföras i nya museibyggnaden under december månad
1941.
Under året har ett flertal gåvor överlämnats till museet, såsom en piporgel från Åsele kyrka. 1.000 länskartor avsedda för
inprickning av olika växtarter i Västerbotten, ett herbarium.
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Sävargårdens restaurang har stått under ledning av fru Clara
Nilsson, drätseldirektör H. Bengtsson, stadsträdgårdsmästare J.
Strand, vilka fungerat som restaurangkommitté.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av närslutna revisionsberättelse över 1940 års rörelse.
Umeå den 29 november 1941.
AXEL ENSTRÖM.
Ordförande.
M a j G u 11 b r i n g.
Amanuens.
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1940, få härmed avgiva följande berättelse.
Styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava genomlästs.
Styrelsen har under året haft tre och arbetsutskottet nio protokollförda sammanträden.
Kassabehållning, banktillgodohavanden och obligationer överensstämma med räkenskaperna.
Beträffande brandförsäkring av byggnader och inventarier
anse vi med hänsyn till tidsläget, att försäkringarna böra höjas
med cirka 20 %.
Inkomster.
Anslag från länets landsting
Anslag från Umeå stad
Räntor
Medlemsavgifter för år 1939
Kapitalkonto

3.000: —
3.000: —
3.768:29
3.864: —
1.260:36
Kronor

14.892:65

Utgifter.
Löner
Årsboken 1939
Porton och telefon
Försäkringar
Gammliafastighetens omkostnader
Gammlias planteringar
Fågeldammens konto
Resor
Bokinköp och fotografier
Kontorsutensilier
Extra hjälp
Dansbanans konto
Diverse omkostnader

5.529: 94
3.953: 08
747: 80
499: 40
1.228:59
108: —
104:04
576:34
232: 42
198: 25
190: —
435: 25
1.089: 54
Kronor

14.892: 65
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Föreningens tillgångar och skulder pr 31/12 1940 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
Postgiro
Museibygget
Årsboken 1940
Obligationer
Inventarier
Museiförrådet
Byggnader å Gammlia
Restaurangens konto

262.969:02
1.193:55
30.792:21
532:25
69.000: —
1.709:85
519: 40
45.170: —
12.336: 12
Kronor 424.222: 40

Skulder.
Reserverade medel
Museibyggnadsfonden
Årsboken 1940
Lönefonden
Kapitalkonto

. ^ ^72: 46
314.736: 91
1-022: 4 0
50.000: —
57.690: 63
Kronor 424.222: 40

Restaurangens räkenskaper för år 1940 utvisa följande:
Inkomster.
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobaksvaror
Konfektyrer . . .
Dansen
Kronor
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10.138: 04
6.491:75
1.448:26
177: 69
70: 22
2.194: 92
20.520: 88

Utgifter.
Värme och lyse
Löner
Porton och telefon
Annonser och reklam
Musik
Lokalhyror
Fastighetens omkostnader
Övriga omkostnader
Avskrivningar
Årets vinst

2.932: 10'
6.827:80
424: 90
1.641: 55
2.402:89
1.644:95
395: 70
2.561: 49
1.219: 84
469:66
Kronor

20.520: 88

Restaurangens tillgångar och skulder pr 31/12 1940 utgjorde:
Tillgångar.
Kassakonto
Bankkonto
Inventarier
Matvaror
Koks och ved
Kapitalkonto

0: 30
50: 76
7.200: —
1.602: —
425: —
10.109:41
Kronor

19.387: 47

Skulder.
Hembygdsföreningen
Skulder

12.336: 12
7.051:35

Kronor 19.387: 47
D å ingen anmärkning mot räkenskaper och förvaltningen föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar..
Umeå den 18 november 1941.
Victor Broman.
D . Schwartz.
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
Vald. Petersson.
Av Stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor.
Rolf Broström.
Av Länsstyrelsen förordnad revisor.
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GÅVOR TILL LÄNSMUSEET 1941.
Föremål:

Givare:

S t a d g a r för Umeå stads frivilliga brand-

Renhållningsförman

kår 1896.

ström,

Instruktion
stads

och

namnrulla för

N.

Nord-

Umeå.

Umeå

brandstyrka.

Vävbok från 1870.

Grosshandl.

C.

A.

Strömberg,

Umeå.
G å r d s ä g . Alfr. Kriström,

Ett par manschetter av vitt linne.

Holm-

sund.
Piporgel från Åsele kyrka.

Fru E m m a Abramsson, Umeå.

M e d av trä, funnen vid sjösänkning i

Herr Gustaf

Kalvträsk, Burträsk

Högdal,

Bygdeå.

sn.

Pälsskärp med broderier.

Sjökapten Axel P. Larsson,

3 pilspetsar av kvartsit.

Herr J. Stenvall, Sorsele.

Umeå.
1000 länskartor över Västerbotten, av-

Herrar

sedda

Strandberg,

för

inprickning

av olika

växt-

jägmästare

Nordenstam,

Friedner.

arter.
Herbarium.

Bröderna Gaunitz, Sorsele.

Fynd från stenåldersboplatser vid Kult-

Disp. A . Enström,

Holmsund.

sjön, undersökt av K. Tinnberg.
Diverse

klädesplagg.

Frk. H. Karstens sterbh., Umeå.

M ö b e l med i n l ä g g n i n g a r i olika träslag.

Framl.

Disp.

Karl

Salin

Stock-

skrapor, yxor av flinta,

skiffer

holm.

I N K Ö P U N D E R ÅR 1941.
Bronstutulus från Flarken.
Snäppare i fodral med beninläggningar.
Fyndmaterial

bestående av keramik och

och kvartsit från stenåldersboplatser vid Kultsjön, undersökt av K. Tinnberg, Uddevalla.
Ett tjugutal spjutspetsar av kvartsit från Vännäsby.
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NYA M E D L E M M A R FÖR ÅR 1941.
Aldskogius, Rudolf, pastor, Uppsala.
Arbman, Arvid, häradshövding, Lycksele.
Andersson, A. K., hemmansägare, Lövånger.
Andersson, Einar, ingenjör, Stora Essingen.
Andersson, F. U., lägenhetsägare, Bygdeträsk.
Andersson, F. A., hemmansägare, Vallsträsket.
Andersson, Leander, byggmästare, Bygdsiljum.
Arrhenius, G., leg. läkare, Holmsund.
Arwedson, FL, fil. mag., Umeå.
Beije, P. B., direktör, Stockholm.
Beije, R., bankkamrer, Stockholm.
Bennet, Knut, leg. läkare, Kusmark.
Bergenfeldt, E., lasarettsläkare, Umeå.
Bergstedt, Maria, fröken, Stockholm.
Bergström, B., jur. kand., Ålsten.
Bergström, J., järnvägstjänsteman, Djurholm.
Bergström, S., leg. läkare, Ånäset.
Bergström, Sten, poststationsförest., Kvarnbysund.
Berlin, E., apotekare, Stockholm.
Bexelius, G., leg. läkare, Stockholm.
Björkman, Bo, revisor, Stockholm.
Boberg, Reinhardt, verkmästare, Stockholm.
Bäckman, K., byggmästare, Umeå.
Bäckström, Ragnar, herr, Sundbyberg.
Collert, Edv., provinsialläkare, Stensele.
Edlund, H., lärarinna, Vebomark.
Edwardsson, Axel, apotekare, Åsele.
Edwardsson, Eyvor, fru, Åsele.
Ehnbom, Gert, advokat, Umeå.
Eklöf, Theodor, direktör, Umeå.
Elliot, Holger, president, Umeå.
Eriksson, J., provinsialläkare, Skellefteå.
Flemming, Steen, konstnär, Långsjöby.
Forsgren, K. R., köpman, Lövånger.
Gidner, Eola, fröken, Umeå.
Granström, Hj., faktor, Lycksele,
Granat, Helge, lektor, Umeå.
Grip, Erland, geolog, Boliden.
14
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Guntsch, Arnold, lektor, Umeå.
Gustavsson, A. W., hemmansägare, Bygdsiljum.
Gustafsson, H., verkmästare, Dorotea.
Gustafsson, H., kapten, Rundviksverken.
Gustin, Anna, fröken, Umeå.
Hedlund, Martin, kyrkoherde, Holmsund.
Hedvall, K., läroverksadjunkt, Umeå.
Hérnod, L., kand., Holmsund.
Hultengren, S., apotekare, Stensele.
Håkansson, N. H., provinsialläkare, Robertsfors.
Johansson, A., landskanslist, Umeå.
Johansson, B. M., länsskogvaktare, Ånäset.
Johansson, I., byggnadssnickare, Bygdeträsk.
Jonsson, Gerd, fröken, Vilhelmina.
Karlsson, E., hemmansägare, Bodbysund.
Karlsson, Frans, Förman, Rundviksverken.
Larsson, B., frisör, Bureå.
Larsson, Carl, geolog, Stockholm.
Levander, Ruth, fröken, Umeå.
Lindholm, Maria, distriktssköterska, Bureå.
Lundquist, C. W., lasarettsläkare, Umeå.
Lundström, B., faktor, Obbola.
Moraeus, B., leg. läkare, Hällnäs.
Niemelä, Therese, fröken, Umeå.
Nilsson, N. R., målare, Bodbysund.
Nilsson, Rob., kapten, Grisbacka.
Norsander, Bengt, ingenjör, Stockholm.
Norström, Håkan, länsschaktmästare, Bygdsiljum.
Odenman, S., leg. läkare, Malåträsk.
Olofsson, Engelbert, hemmansägare, Flarken.
Olofsson, Olof, herr, Tvärålund'.
Olofsson, Sigfrid, hemmansägare, Vännäsby.
Olsson, S., överlärare, Norrlångträsk.
Olsson, Magnus, folkskollärare, Yttersjön.
Pettersson, Maja, fröken, Umeå.
Pettersson, O. G., ritare, Umeå.
Pontén, J., leg. läkare, Boliden.
Rehn, Edvin, hemmansägare, Granö.
Rhén, Flarald, åkare, Dorotea.
Sandberg, C. A., handelsföreståndare, Lövånger.
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Sandström, Hilda, Ånäset.
Sedström, E., rektor, Umeå.
Sjölin, Olof, ingenjör, Östersund.
Stefansson, E., hemmansägare, Sjöbotten.
Sundelin, Tage, jägmästare, Lycksele.
Södermark, J A,, hemmansägare, Hökmarksby.
Tersmeden, Siri, fru, Stockholm.
Westerlund, C. H., apotekare, Burträsk.
Wikström, Bror, bagare, Hökmarksby.
Zachrisson, G. G., leg. läkare, Skellefteå.

VÄSTERBOTTENS LÄNS H E M S L Ö J D S F Ö R E N I N G .
Ur styrelseberättelsen för 1940—1941.
Styrelsen för Västerbottens läns Hemslöjdsförening får härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet under tiden
1/7 1940—30/6 1941.
Medlemsantalet var den 31 december 1940, 453 och den 30
juni 1941, 463.
Styrelsen har utgjorts av följande
ledamöter:
Landshövdingen Gustav Rosén,
Lappfogden Hilding Johansson, Umeå,
Fru Flildur Silén, Umeå,
Fru Magda Orring, Teg, Umeå,
Fru Elin Hederström, Skellefteå,
Fröken Henny Schönfeldt, Umeå,
Fru Dagmar Jeanson, Grubbe, Umeå,
Slöjdläraren Signar Strandberg, Böle, Umeå, och
Fru Wivan Wilén, Umeå, samt dessutom av
Fru Lisa Ekecrantz, till den 24 sept. 1940,
Jägmästaren Birger Bergström till den 15 nov. 1940,
Kamreraren Konrad Holm till den 15 nov. 1940.
I stället för de tre sistnämnda valdes å årsstämman den 15
november 1940:
Fru Anna Johansson, Umeå,
Fru Elsa Iiansen, Umeå,
Fröken Elsa Borg, Strömsör.
suppleanter:
Fru Alice Johansson, Umeå,
Fru Birgit Unander-Scharin, Klemensnäs, och
Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå.
Styrelsen har sammanträtt sju gånger.
Revisorer hava varit vägstyrelsekassören Erik Eriksson och
bankkamreraren Pontus Anderlind med direktören Holger Perssom såsom suppleant, samtliga utsedda av hemslöjdsföreningen,
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samt riksdagsmannen O. E. Sandberg, utsedd av Västerbottens
läns Hushållningssällskap.
Siffergranskning har verkställts av landskontoristen Signar
Lind.
Föreningens årsstämma hölls i Skellefteå den 15 november
1940.
Under året har föreningen inflyttat i nya rymliga affärslokaler. Invigningen av lokalerna ägde rum den 25 november 1940 i
närvaro av ett stort antal inbjudna.
Även för filialen i Skellefteå hava nya lokaler förhyrts från
den 1 oktober 1941.
Under verksamhetsåret hava hemslöjdsutställningar varit anordnade
i Latikberg den 7—8 oktober 1940 och
i Lövånger den 19—20 oktober 1940.
Utställningarna, som besökts av styrelsens ordförande, landshövdingen Rosén, hava ordnats av föreståndarinnan, fröken Hilda Andersson.
På inbjudan av Skellefteå A. B. F. och Folkets FIus Förening
har föreningen därjämte den 30 mars—6 april 1941 deltagit i
en utställning i Skellefteå, vars syfte var att söka väcka intresse
och förståelse för en högre standard hos folkrörelsernas samlingslokaler och deras kostnärliga utsmyckning.
Vidare har föreningen i samband med S. M.-veckan, den 10—
22 mars anordnat utställning av lapsk slöjd i sin lokal i Umeå,
därvid Oskar Vinka, Yttervik, Tärnaby, och Inez Larsson, Marssjön, Marsfjäll, medverkade med demonstration i tenntrådsdragning och broderi samt Klara Samuelsson, Rönäs, i tillverkning
av björkrotskorgar.
Utställningen besöktes av bl. a. Hertigen och Hertiginnan av
Västerbotten. Som gåva överlämnades till prinsessan Sibylla en
vacker rotkorg med anemoner samt ett broderat stycke till mössa
för västerbottensdräkt.
Demonstrationskurs i rotkorgsflätning under ledning av Klara
Samuelsson har hållits i Umeå den 28 nov.—7 dec. 1940.
Tre ullkurser hava hållits, nämligen en i Malgomaj, en i Dalkariså och en i Lövånger. Kurserna hava letts av fröken Signhild
Wiklund från Uppsala.
Linberedningskurser hava varit anordnade i Norrbyorten,
Bygdeträsk, Lycksele och Storuman.
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Intresset för såväl linberednings- som ullkurserna har varit
synnerligen stort och kurserna fulltecknade.
Under verksamhetsåret har för ordnande av utställningarna
erhållits anslag från Hushållningssällskapet med 1.000 kronor
samt av Kungl. kommerskollegium med 1.300 kronor för hållande av linberedningskurser.
Antalet slöjdare, som föreningen i större eller mindre del av
verksamhetsåret sysselsatt med beställningar äro för vävnader
60 st... träslöjd 10 st., smide 4 st., ren- och älghornsarbeten 5 st.,
korgflätning 11 st. eller tillsammans 90 st., därav för Skellefteåavdelningen för vävnader 10 st. och slöjdvaror 5 st.
Styrelsen har länge insett behovet och värdet av en vävskola
för övre Norrland och planerat att upprätta en sådan i Åsele.
Styrelsen har också beslutat förverkliga denna plan, om möjlighet därtill kunde beredas. En storartad hjälp har därvid lämnats av Åsele kommun, som beslutat att som gåva till hemslöjdsföreningen överlämna förutvarande provinsialläkarebostaden i
Åsele och att bidraga till reparation av denna med 2.500 kronor. Kommunen har därjämte anslagit 2.000 kronor som bidrag
till uppförande av en vävstuga på samma plats. Vidare har
landstinget åtagit sig huvudmannaskapet för vävskolan och anslagit 9.500 kronor i bidrag till vävstugans byggande samt därjämte anvisat bidrag till driftens upprätthållande. Av stiftelsen
J. C. Kempes Minne har föreningen fått mottaga 5.000 kronor,
varav 2.000 kronor skall användas till utrustning och 3.000 kronor till en stipendiefond vid skolan. Styrelsen hoppas kunna
öppna vävskolan sommaren 1942.
På grund av affärens utveckling och det därigenom ökade arbetet samt med hänsyn till den allmänna stegringen av levnadskostnaderna har en reglering av lönerna för hemslöjdsföreningens personal befunnits ofrånkomlig och beslutats av styrelsen att tillämpas från och med den 1 januari 1941. För föreståndarinnan och biträdet vid filialen i Skellefteå har löneregleringen
dock gjorts allenast provisorisk för att definitivt bestämmas
efter hemslöjdens inflyttning i de nya lokalerna.
Den 20 december 1940 verkställdes för första gången utlottning å medlemskorten, vilket skedde inför notarius publicus i
Umeå.
STYRELSEN.
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HANDEL OCH INDUSTRI

EN BETYDELSEFULL KULTURELL INSATS GÖRA DE FIRMOR OCH FÖRETAG, VILKA ANLITA
ÅRSBOKEN SOM ANNONSORGAN OCI1 DÄRMED STÖDJA HEMBYGDSFÖRENINGEN I DESS ARBETE

GYNNA

DÄRFÖR ÅRSBOKENS ANNONSÖRER

I M P O R T A.-B.

NORRLAND

Hembygdens grossist i |

) KOLONIALVAROR

Etablerad 1913

Förstklassiga nederlagsartiklar

Västerbottens Nya Elektr. Byrå
(BORG)

Telefon 1442, Umeå

A L L T
GYNNA

E L E K T R I S K T

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

U n d e r s ö k k v a l i t é och pris h o s

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o
K u n g s g . 48, U M E Å

- Tel.: n a m n a n r o p " F O R S M A N S

i n n a n N i rekvirerar v a r o r från a n n a t
STÖRSTA

SORTERING!

PRIMA

VAROR!

BOLAG"

håll.

BILLIGA

PRISER!

H e l m e r Larssons B i l a f f ä r

Telefon: Kontoret 1675
Bostaden 2 4

UMEÅ

Skolgatan 6 0

Auktoriserad Buick, Chevrolet och G. M . C.försäljare. Komplett lager av äkta reservdelar
216-

HÄRD halvhård porös HOGPOROS

Den ljusa

kvaiitelsboarden

A . B . S C H A R I N S SÖNER, U R S V I k E N
Försäljningskontor:

Birger

Telefoner

Jarlsgatan

11 72 92,

13,

Stockholm.

11 72 93.

Sundsvalls Ens kilda Bank
AKTIEBOLAG

beviljar lån, diskonterar växlar
öppnar

kredit

i checkräkning

på f ö r m å n l i g a

villkor

Insättningar mottagas å

Depositionsräkning, Kapitalräkning, Sparkasseräkning
217-

Vid köp av glasögon och beställning efter
läkarrecept vänd Eder till glasögonspecialisten

"Tänd jott Lju.S i tätt eztmcztut
I VÅR RIKA SORTERINQ FINNER NI ALLTID
DET SOM PASSAR JUST EDER

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA B Y R Å

UMEÅ

TEL. 854 & 1314

Västerbottens läns öms. Brandförsäkringsbolag
Meddelar brandförsäkring
av b y g g n a d e r och l ö s ö r e n
å länets landsbygd
Huvudkontor i UMEÅ

Telefon 5 2 8

^äAtetlottniiiyat!
N i gynna Eder själva med att beställa möbler tillverkade i Västerbotten

Köp

från

MÖBELSNICKERIET

Grisbacka,
218-

UMEa

Tel.

394

och

496

HOLMSUND

TILLVERKAR:

Trävaror, sågade och hyvlade,
monteringsfärdiga trähus, bygg*
nadssnickerier,

lamellplattor,

lamellgolv, fanér, svarvad och
knivskuren, träskaft, sulfatcellui
losa, harts, terpentin, rå o. renad
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M O D E R N A , PRAKTISKA MÖBLER
DEKORATIV MÅLNING
KUNGSG. 29
N Ä R

KUNGL. HOVLEVERANTÖR

DET

TELEFON 351

G Ä L L E R

MATS IL,YE1
J. H A N S O N S E F T R .
GULDSMEDSAFFÄR
K u n g s g . 57, tel. 188

(Lindström)

V ä s t e r b o t t e n s läns Hemslöjdsförening
UMEÅ,

SKELLEFTEÅ

Mattor, möbeltyger och gardiner
Å k t a färger o c h b ä s t a

kvalité

G. Byströms Färghandel
K u n g s g a t a n 47, U m e å

REKOMMENDERAS
Tel. affären 1000 o c h 1211

SHKO-

«Sfc
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1615

l Å D E K A I T Ä K
HJ

Tel. affären 493

Tel. b o s t a d e n

]E A .
Tel. p r i v a t 474

SeL 2 2 2

©aramtta

limed

tottbitoriseroeruig,
^ ^ • 1 u n 11) e t , m i b b a g a r
o 15 s u p é e r . S t ö r r e
ocfc) m i n b r e b e s t ä l l n i n g a r
emoitagas.

Q3atfraste målet för pioraenaberna
s o m m a r o c i) o i n t e r
221-

A K T I E ]B O X, ^iGrDE TT

J .

B Ä C K 1 L U K B

Etablerad 1861

UMEÅ

Telegramadress: B Ä C K L U N D

Etablerad 1861

Tel. n a m n a n r o p :

BÄCKLUNDS

Filialer i Holmsund och Lycksele

Välsorterad Järn- & Maskinaffär
Lager av Siporex och Wellit

O m k ring

per dag

kostar en försäkring, varigenom Ni kan erhålla en
sjukpenning av 1 : - kr. per dag i 730 dagar (50 öre
per dag när kassan ersätter sjukvård), bidrag till läkarvårdskostnader med 2/3 samt fri intagning och vård
å sjukhus. Vänd Er till närmaste erkända sjukkassa.
222-

EN GOD GRUND ATT DYGGA PÅ

Funderar N i på att bygga "eget" rekvirera då vår nya katalog. Den innehåller
15 av våra bästa hustyper. Skriv till
AKTIEBOLAGET

SVEN SKO TRO HUS
Birger Jarlsgatan 27, Stockholm
LANDETS STÖRSTA
TRÄHUSINDUSTRI

ANDELSSLAKTERIET • U M E Å
Västerbottens läns jordbrukares egen
organisation för uppslaktning och försäljning av slaktdjur.
Butiker:
Kungsgatan

59

Tel. 317, 612, 1544

Vid behov av välbehandlade, prima
kött- och fläskvaror jämte biprodukter

Generalsg. 4, H a g a
Telefon

552, 562

Charkuterifabrik:

r i n g . . .

Generalsg. 4, H a g a

Andelsslakteriet, Umeå

T e l e f o n

Tel. namnanrop

3 0 32
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E. Hermansons Möbelaffär

Tel. 183

Storgatan 36

Tel. 183

B
Rikhaltigt

lager

av

MÖBLER • MÖBELTYQER • QARDINER

E. H. Ytt ergrens Guldsmedsaffär
Rikstelefon

324

Förlovningsringar och Hederspresenter
Moderna,

stiliga och

billiga!

Till landsorten sändes omgående portofritt. Ringmått sändes på begäran

Cy*cat -QhLjten

TAPET & F Ä R G H A N D E L

UMEÅ

PARFYMERI & SJUKVÅRD

Telefoner: Kontoret 85, Butiken 1855, Parfymeriavdelningen 1854. Kungsgatan 49
Postgiro 62 037
Filialer:

Vännäs,

telefon 8 8 ,

Vindeln,

telefon

84

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

Telefon 102, Kungsgatan 53, Umeå
224-

C^nt A
EN

jitilim&cax
SEMESTERRESA

INOM

LÄNET,

vänd Er då till

Västerbottens läns Tu ristfö ren ing
som gärna står till E d e r tjänst med upplysningar genom
S. K . W I K S T E N .
Medlemsskap

15

i Turistföreningen

U m e å , tel. 1 4 8 8
kostar endast 2

kr. pr år
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Den rätta inköpskällan
gäller bosättningen

när c/et
är alltid

Backmans Möbelaffär

Storgatan 49, Umeå
Telefon 865 och 840

H i l d i n g C a r l s s o n s M e k aniska V e r k s t a d
Rikstelefon 15

UMEÅ

Skolgatan 89

•

"TilLvatkning av
tälibuiiat och mototdtaiiinat

SöBcJéns Herrekipering
U M E Å
T E L E F O N 149

SKELLEFTEÅ

T E L E F O N 709

P I T E Å

TELEFON 503

Au. vatje Itu imm vet, att A.S. vata. ät kvalitet
Slottsgryn, Princessmakaroner, N. S. Engelbrektsbröd,
Hushållsbröd i varje välsorterad affär
/

PARTI

N O R D S V E N S K A K Ö P M A N N A A.-B.
226-

M e d 2 2 kontor
inom V ä s t e r b o t t e n s län
är SVENSKA

HANDELSBANKEN

alla västerbottningars speciella bank.
Sedan 80 år har Svenska Handelsbanken och dess direkta föregångare
verkat i länet till nytta för jordbruk,
handel och industri.
Söker Ni r å d och u p p l y s n i n g a r
i

bankärenden

—

för krediter

eller penningplaceringar — rådgör
med något av våra kontor.

SVENSKA
HANDELSBANKEN
227-

U M E Å

A D V O K A T B Y R A

Ledamöterna av Sveriges Advokatsamfund

SIGURD NILSSON ock BIRGER JOHANSSON
Rådhusesjjlanaden 4

|UU|

dt

Tel. 870 och 804

A I

llllodiQs

••

Skoarfar

¿z—l11hit .senaste Hijhetet

^ät .läicuty.en

B J U R S T K O M S
K U N G S G A T A N 43, UMEÅ

lillllllllltlllllKIKIIHIlllllfllMIMIIIIIIIIMIlllllllMIIIIIIIIIIIIIIII

E F T 1 R .

TEL. 19? & 1740, BOST. 192

lllllinillllltllllllllHIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllKIIIIU

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

Atoderna

kvin no t

välja inte en vara endast f ö r det b i l l i g a priset.
också kvalitet.

ELSA
MARIA

228-

D e fordra

D ä r f ö r h a v i n ö j d a kunder

E D G R E N S EFTR.

WIKNER
Umeå

229-

A.-B. UMEÅ BOSÄTTNINGSAFFÄR
Kungsgatan 52, telefon 36S

Lokal: Hotell Forsberg

Största sortering i Glas, Porslin och K e r a m i k
' J^resenlarli(zfar,

^PresenlCori

HOTELL

MARQARETA

Västra Espl. 10

U m e å

Skolgatan 46

Tel.-växel 713, 1713, 1739

MODERNA

RUM

KLUBBRUM

oteil
Q)veagatan

20,

Postgiro

- TREVLIGA
-

v

63 683

MATSALAR

UPPACKNINGSSALAR

J

7

uncKer

^Imeå
elejon

2015

FOTO-BEWE
K U N Q S Q . 52, T E L . 878 OCH 2755

AcJohJL leÅantle
230-

Apectala^ät

i <j;otc

Västerbottens läns Sparbank
UMEÅ

Rikstelefon: Direktören
Kamreraren

125

Expeditionen

62

E x p e d i t i o n s t i d :

24 F I L I A L E R

751

kl. 10 fm.—2 em.

i landskommunerna.

Insättningar

mottagas mot högsta gällande
inlåningsränta.

LÄN
utlämnas mot första inteckning i fastigheter

i stad

och på landet inom länet på förmånliga villkor.
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ELEKTROSKANDIA
FILIALEN, U M E Å
S T O R G A T A N 35
TEL. 5 6 5 och 5 7 5
Utföra:
INSTALLATIONER

AV ALLA

SLAG

Försälja:
RADIOAPPARATER
PUMPAR
MOTORER
ELM A T E R I EL

•QUt i

btanichen!

O L O F S F O R S BRUK
Grundlagt 1762

NORDMAL1NG

Tillverka och försälja alla slags

Floffningssmiden s a m t Ketting
Tillförlitligt fabrikat!

Postadr.: Nordmaling.

Rt.: Nordmaling 26

Tel.-adr.: Olofsfors, Nordmaling
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Inredningar

Tillverkar
Olsson & N o r d b e r g

ty.
Trappor

D ö r r a r och
Box 43
Fönster

UMEÅ

Box 43

Tel. 701, bost. 2271, 2272

m. m.
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Järn,

Spik,

Plåt,

Bygg-

nadssmiden, Spislar, Drev,
Papp, Fönsterglas, Cement,
Slipstenar
i

^SESk.

Tågvirke, Bindgarn, Bastband, M a k u l a i u r , W e l l p a p p .

eXJ2JwM

Påsar, Linolja, Färger, Fernissor,

Borstar,

Penslar

parti h o s

Bröderna Lindfors, Umeå
Telegramadress:

L I N D F O R S A R N A , telefon: n a m n a n r o p B R Ö D E R N A
Skellefteå telefon: 10944, 10955

LINDFORS

ÅKERBLOMS
STORQ, 53

U M E Å

TEL. 61, 128

'av v et

yPLiUie,

BÖCKER

P. A. Lundmarks Järnaffär

Rt. 178

UMEÅ

Rt. 178

Byöooadssmiden, Hushållsartiklar, Lantbruksmaskiner, Velocipeder
-QUt

vintexijaotten

Alltid nyheter i lager av GULD, SILVER, TENN
1U ta ccli ilitralla

yMatiilvetuypsätluwicjiit

Hofjuvelerare C. G. Hallberg

Rt. 240
234-

UMEÅ

Rt. 240

235-

1
«

v »

v s n

PARTI- & M I N U T A F F Ä R

Telegramadress: V O N A H N, telefon: n a m n a n r o p

V O N A H N

SPECERIER • KONSERVER • DELIKATESSER
FÄRSKA OCH KONSERVERADE FRUKTER
J- t ÖL mans htcA! Sl^zich pytamiÅens ha-jj^e!
E M I L
TEL. 17 OCH 559

L r . X I B I A R K
UMEÅ
S K O L Q A T A N 47

Sandbergs Konditori, U m e å
KUNGL. HOVLEVERANTÖR
•

ALLTID

FÄRSK HEMGJORD

CHOKLAD &

KONFEKT

Hjortsbergs Pappershan del
UMEÅ

Välsorterad Parti- & Minutaffär
ALLT I BRANSCHEN
236

TELEFON 241

KAPSLAD MATERIEL
— ökad b randsäkerhet
I en sakkunnigt utförd anläggning med Aseas kapslade materiel är all brandfara utesluten.
Varje detalj är av enkelt och gediget utförande
konstruerad med tanke på att öka brandsäkerheten.

ASEA

237-

N A N C Y

B U R S T R Ö M

F O T O G R A F I A T E L J É och

FOTOMAGASIN

Allt i branschen
Kungsgatan 56

Telefoner 161, 168

Jonsson & Sandgren
Huvudaffären Brogatan
T e l e f o n 670 och 993

r |
•
U III C d

Filialen R å d h u s t . tel. 165, 1794
„
S t o r g a t a n 72, tel. 759

Egen tillverkning av förstklassiga

charkuterivaror

FLÄSK-, K Ö T T - & C H A R K U T E R I V A R O R
i parti

och

minut

Sjöbergs Herr- & Damfrisérsalonger
Huvudaffären, Kungsgatan 44.

Tel. 352

Damfriséringen, Kungsgatan 44.

Tel. 319

Filialen, Kungsgatan 52 (Lokal: Hotell Forsberg).

Tel. 419

Rekommenderas!

VÄNNÄS SKO- i LÅDERFABRIKS AKTIEBOLAG
llillllllllllllllEllllllllllfllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftilllllllllllllillfllltlllllllElllllllllllllllllfllllllllllllllllltllllllflllllllllEllI

Telegr.-adr.: Vännässko

VÄNNÄSBY

Riks telefoner: 1, 37

ottLädet ock ijaottlcdngot
238-

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
lämnar fackkunnigt biträde
jordbrukskonsulenter,
Länsträdgårdsmästare,
Husdjurskonsulent,
Hemkonsulenter,
Slöjdundervisare,
Täckdikningsförmän,

av
Vandringsrättare,
Fiskeriinstruktörer,
Vatten borrningsförmän.

Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, Umeå, helst
före 15 april. Täckdikningsförmännen äga uppbära 4 kronor pr d a g av
rekvirent.
Hushållningssällskapet upprätthåller:
Lantbruksskola, adr.: Box 84, Umeå.
Lanthushållsskola, adr.: Strömsör p r Håknäs.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Anderstorpsskolan, Skellefteå.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Malgomajskolan, Laxbäcken.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Nyodlings- och betesförbättringslån,
Täckdikningslån,
Gödselvårdslån,

Hingstlån,
Stolån,
Tjurlån,

Fisikerilån,
Maskinlån.

samt s k . p r e m i e 1 å n för anskaffande av galtar, skakbryggor, isbodar m. m.
Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag, betesförbättringsbidrag och stenröjningsbidrag, b i d r a g f ö r gödselvård och
täckdikning samt för j o r d k ö r n i n g å myrjord.
Hushållningssällskapet anordnar premiering av:
M i n d r e jordbruk,
l jurar,
Svin,
Kulturbeten,
Hästar,
Får.
Hushållningssällskapet anordnar följande
Lantmannakurser,
Husmoderskurser,
Konserveringskurser,
Trädgårdskurser,

Täckdikningskurser,
Vävkurser,
Växtfärgningskurser,
Kurser i träslöjd,

undervisningskurser:
Beteskurser,
Ladugårdssköterskekurser,
Hemvårdskurser,
Slaktkurser.

Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,

Tjurföreningar,

Galtföreningar.

Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen,
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. p r år, upplaga 20.700 ex.
Hushållningssällskapets ändamål ä r att främja lanthushållningen jämte dess b i n ä r i n g a r ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän
och direkt från Sekreterareexpeditionen, Rådhusespl. 11, Umeå.
Hushållningssällskapets exp., övre vån., tel. 143 o. 925.

239-

AB. HENRIK HARJU
ETABLERAD

1909

SJUKVÅRDS- & P A R F Y M E R I A F F Ä R
E N C R O S , DETAL]

Tel. affären 423
UMEÅ
Tel. kontoret 4 2 2
Postgirokonto: 29307, Telegramadress: Harju, Bank: Sundsvalls Enskilda Bank

Väljet,

~Tapetet

Kemikatist,

-flttiitmatetiel

[AN IGN8SG
VÄRME- & V A T T E N L E D N I N G S A F F Ä R
Storgatan 29

U M E Å

Tel. 822 o. 1202

Filial i Hällnäs. Tel. 54.

CENTRAL-

OCH

SPISVÄRMELEDNINGAR

VENTILATIONSANLÄGGNINGAR
SANITÄRA

INREDNINGAR

BRUNNSBORRNINGAR
Representant för:
Svenska

240-

Diamantbergborrningsaktiebolaget,

Stockholm

GULDBLOMMAN
Kan Ni lida
att se Edra böcker obundna. O m inte
så sänd dessa till

Zeiiersirijm & Almströms Bokbinderi
Kungsgatan

16

58, U m e å ,

telefon: 182, b o s t a d e n 2504

241

Kork

betongplattor

Svenskt pat. nr 74210

Sko/sanc/betong

Svenskt pat. nr

Ventilations

80092

Svenskt pat. nr 2119

trummor

Aktiebolaget Korkbetong

Tel. 9 0 8

SKANDINA
BANKEN

AKTIEBOLAG

UMEÅ

Tel. 1380

VISKA
UMEÅ
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEHAMN

Allo slog ov bonkrörelse
242-

^Åtvidabergs)
KONTORSMASKINER

KONTORSMOBLER

SPECIALVERKSTAD FÖR
REPARATIONER O C H R E N G Ö R I N G
A V KONTORSMASKINER

FÄRGBAND
KARBONPAPPER
KORTSYSTEM

Storgatan 42 - Umeå - Tel. Kontoret 1825 - Verkst. 1824

Ske/ieftedistriktets
tidning

ledande

är

Norra Västerbotten
Upplaga 1937
1938
1939
1940

10.565 ex
11.549
12.248
12.621

Upplaga första halvåret 1941 13.014 ex.
243-

Utterströms Järnaffärer
U M E Å och N O R D M A L I N G

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!

AB. L Anderssons Värme- &

Priserna passa!

VMdniupir

K U N G S G A T A N 89, U M E Å
Telegramadress: Värmebolag, Tel. namnanrop: Anderssons Värme
IIIIKIIIIIItllllltflltllllllBIIIIIIIIIIIlIEIITllVIIIIIIIIIIIllllllllllfllllllllllllllllllllllltllfflllllllllllVllflllllllVllIlKllllllllllllltlltlflllllllllllllfllf

Centralvärmeledningar
Vatten- och avloppsledningar
Badrums- och Sanitära
installationer
utföras
Rör, Rördelar o. Armatur, Sanitetsporslin*o. -emaljgods
244-

ANALYTISKT L A B O R A T O R I U M
VATTEN- O C H URINANALYSER M. M

APOTEKET JÄRVEN, UMEÅ
K U N G S G A T A N 45

TELEFON 541

BOLIDENIMPREGNERING
av stolpar, sliprar, virke för broar, stängsel, kajer, byggnader m. m.
skyddar för angrepp av rötsvampar och insekter, varigenom virket
erhåller en betydande varaktighet. Härigenom sparas material
och arbetskraft samt erhålles ökad trygghet mot driftsstörningar.
Impregneringsmetoden har varit i praktisk drift sedan år 1935 och
användes numera i stor omfattning i skilda delar av landet. Den
är enkel att tillämpa och fordrar ingen specialutbildad personal.
Anläggningar för Bolidenimpregnering äro billiga och kombineras
med fördel med trävaruindustrier av olika slag. Anläggningarna
drivas ekonomiskt även i små enheter och kunna därigenom anpassas för lokala behov, så att dyrbara virkestransporter bortfalla.
UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV

BOLIDENS G R U V A K T I E B O L A G S
Impregneringsavdelning, Bryggargatan 17, Stockholm

245-

Cfdt (^.Aett Itu* vcitmt o cLL emttevh^t n

T R E E T E X och U N I T E
Distriktsombud

Bröderna Lindfors, Umeå

Tel. namnanrop

W i d d ings Juridiska Byrå

Kungsgatan 93, Umeå.

Tel. 930, 931, 941 linjev.

RÄTTEGÅNGAR, INKASSERINGAR,
ACKORDS- O C H

KREDITUPPLYSNINGAR

KONKURSFÖRHANDLINGAR

O m b u d för Gefle m. fl. Köpmannaföreningar
O m b u d för Städernas A l l m ä n n a Brandstodsbolag och dess dotterbolag

246-

Svitjod

och

Gothia

samt

Städernas

Livförsäkringsbolag

f(agnets

(

/Idnol\:allvjra

' J\åcliiusespfanaJeii 10,

^Imeå

INNEHAVARE:

A D V O K A T E N

B I R G E R

R O O S

LEDAMOT AV S V E R I G E S
ADVOKATSAMFUND
O M B U D S M A N H O S A.-B. SV. H A N D E L S B A N K E N
O M B U D FÖR S T O C K H O L M S M. F l . K Ö P M A N N A FÖRENINGAR
B I T R Ä D A N D E JURIST:

ADVOKATEN

^efefoner:

RUDOLF

({injeväfjare)

AHLGREN

117, 120, 122 ocfi 770

RÄTTEGÅNGAR, INKASSERINGAR,
Spec.: V A T T E N - O C H

KREDITUPPLYSNINGAR

SKIFTESMÅL

STANDARDISERAD
OCH S K U M M A D MJÖLK
QRÄDDE, SMÖR, S A M T FLERA
SORTERS OST TILL BILLIQASTE
PARTI- O C H MINL/TPRISER
U M E Å MEJERI A K T I E B O L A Q
TELEFONER: KONTORET 820, BUTIKEN 46
247-

Ä

I

G

O

T

K o n t o r : K u n g s g . 56

U M E Å

Medlem av A . S. K .

Rikstel. 553, 1133
Telegramadr.: Lewin

jpatUa^ät

l

Loloitialvatct

/ j j j \ Stöd Hembygden
efterfråga

NORRLANDS STJÄRNOST

Msost
Rt. 612

248-

UMEÅ

Rt. 625

¿7fullt

tidsenliga

lokaler,

där

krav på kygien och kontroll öro
tillverkas
våra

av sorgfälligt

filtrerat

de

strängaste

tillgodosedda,
vatten

uppskattade

M A L T D R Y C K E R

LÄSKEDRYCKER
MINERALVATTEN

UMEÅ

ÅNGBRYGGERI

KOMMANDITBOLAG
UMEÅ

Telefon: namnanrop Ångbryggeriet

YäslerDotlens Lantmannaidreninoars Förbund
(LÄNSFÖRBUNDET,

UMEÅ)

är jordbrukarnas egen affär och anslutet till
Svenska Lantmännens Riksförbund.
Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Vännäsby, Vindeln och Ånäset.

P o s t - och telegramadress:

Länsförbundet
Telefon:
U m e å 14,614,329
Skellefteå. 102 29
V ä n n ä s b y . . 25
Vindeln . . . 15
Ånäset . . . . 39

Nederlag i Bastuträsk, Burträsk, Bygdeå, Byske,
Dorotea, Flarken, Klutmark, Kåge, Lögdeå, Nordmaling, Röbäcksby, Skelleftehamn och Ålundsby
m. fl. ställen i n o m Västerbotten.
Försäljer: hushållsmjöler, spannmål, fodermedel,
konstgödsel,
utsäde, maskiner, kalk, cement,
tegelrör m. m.
Dessutom uppköpes och försäljes smågrisar.
Jordbrukare: G ö r Edra i n k ö p genom vår organisation och anslut Eder till närmaste lantmannaförening. D ä r i g e n o m stöder och stärker
N i Edert eget företag.

249-

—

=

—

===

GUSTI WALTERS

SJUKVÅRDSAFFÄR
Cityfastigheten, tel. 1349 och 1350
Filial i Holmsund, tel. 27

— ^ tacket alit ¿ont Lät /i// en väliottetaÅ
• / ° •Åm^ät — Ipa-t^met
sjitkvai

VARUFÖRMEDLINGEN
Telefoner: 563 och 567
Storgatan 44
isiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiifaiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiitifiiiiiiiciicaiiitiiiiitiitiiiiiiiiiiiiitiiitaiiiiiiBiiiiiitiiiiiiaitiiaiiiBiiaiiifaifiiiiiiiiiiifiiii

C=

\]äi^attetaÅ A^ecett— och

ntatvatua

REKOMMENDERAS
250-

^¿'t

UPPROP!
" B l i v g o d vän med gran och fur,
Vän med blomster och med djur,

Till

I var skogens vrå och skreva!

Västerbottens lärarekår!

Stör ej vilda markers ro,

Sjkövla icke fågelns bo,
Låt allt liv i frihet leva".

Allt levancfe 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 limspön, 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.
Västerbottens läns Jaktvårdsförening
Västerbottens läns Hembygdsförening

251-

Prislista cl cl lare årgångar
av årsboken
" V Ä S T E R B O T T E N "
1920

—

1931

.... ....

1921

50

1932

....

—

1922

—

1933

....

—

1923

50

1934

....

—

1935

....

—

1936

....

—

1927

3 50
^
2 —
1 50

1937

....

—

1928

50

1938

....

—

1929

50
2 50

1939

....

—

1940

....

—

1924—25
1926

1930

..

..

per st. kr. 1

»

»

»

per st. kr. 2 50

För samtliga årgångar 1920—40 är priset
kr. 40:— så långt upplagan räcker.
Vid köp av minst 10 årgångar 10 % rabatt.
Landskapsvapnet i sexfärgstryck (incl. porto)
kr. 1: — .
Västerbottensdräkten (den manliga och den
kvinnliga) i färgtryck (incl. porto) kr. 1: —
pr st.
Rekvisition insändes till

Västerbottens lans M u s e u m . L/meå

Telefon 886
252-

Vi och VÄSTERBOTTEN
Stöd

/9Llv medlem

i

oii i vått at bate!

4jemltyjdij)öteninjen!

Årsavgift 3 kr.

Årsboken «Västerbotten«
gratis till varje medlem!
253-

HEMBYQDSBOKEN
ÄR

SOM

ALLA

ÅRQÅNQAR

EN

1941

TIDIQARE
PRODUKT

F R Å N V Å R T I D S E N L I Q A OFFICIN

cr^/.—y^yltetetna^
LÄNETS

Betald

254-

^TtycLcu

L EVER A N S KR A FTI QAS TE

annonsplats!

