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V ä s t e r b o t t e n s län kar drabbats av dju£> sorg g e n o m sin hövdi ngs |)lötsliga frånfälle.
A l l t b a n n lian med, o c b allt k u n d e ban väl beställa. Ä v e n länets hembygdsförening
tog ban sig villigt an. H a n var dess ordf. 1931 — 1938. Tack vare b o n o m k o m bl. a.
hembygdsföreningen i besittning av de ekonomiska möjligheterna att kunna bygga sitt
m u s e u m £>å O a m m l i a o c b äga en välbehövlig l ö n e f o n d . H e m b y g d s f ö r e n i n g e n hade
h o p a t s , att landshövding R o s é n fram £>å vårsidan skulle inviga det nya museet, s o m
nu i det närmaste står färdigt. M e n nu är hans av träget arbete fyllda arbetsdag till
ända, och vi få nöja oss med att här m e d dessa rader säga h o n o m vårt varma tack.

IN

MEMORIAM

CARL

ROBERT

H O L M

I" ö d d d e n 13 mars 1 8 7 0 i L ö v å n g e r s församling i V ä s t e r b o t t e n s lan. S t u d e n t e x a m e n
vid LJmeå läroverk år 1 8 8 9 . Ei?er studier vid U l t u n a lantbruksinsti tut ocli Tefeni ska
H ö g s k o l a n avlade kan a g r o n o m e x a m e n år 1892, läntmäteriexamen år 1893 samt examen
i M raulik ock vattenbyggnadskonst år 1894. A r b e t s c h e f vid ett flertal sjösänkningsföretag. O r d i n a r i e lantbruksingenjör i V ä s t e r b o t t e n s län sedan år 1911. R . V . O".
P e n s i o n e r a d år 1935. A v l e d å S k o g s t o r p i L ö v å n g e r den 6 juni 1942. L a n t b r u k s i n g e n j ö r
C a r l H o l m var en trofast kembygdens vän o c k en frikostig understödjare av skilda
liemby gdsändamål. BI. a. kar kan gjort betydande d o n a t i o n e r till L ö v å n g e r s kyrka ock
till U m e å A l l m ä n n a L ä r o v e r k . M e d outtröttligt intresse arbetade kan intill sin levnads
slut £å utforskandet av sin födelsesockens kistöria. H a n var jämte sin broder, lektor
O t t o H o l m , initiativtagaren ock d e n e k o n o m i s k e garanten f ö r utgivandet av en särskild
h e m b y g d s b o k f ö r L ö v å n g e r s socken.

IN M E M OR I AM

ALFRED

HJELMÉRUS

D e n 18 augusti 1940 avled i H ä r n ö s a n d f. d. lektorn vid K. a. läroverket därstädes fil.
j u b e l d o k t o r n A l f r e d H j e l m é r u s . I Å n g e r m a n l a n d s h e m b y g d s f ö r b u n d s årsbok 1940 — 41
kylläs lektor H j e l m é r u s m i n n e i en längre uppsats av G u n n a r Bring. Å n g e r m a n l a n d ?
h e m b y g d s f ö r b u n d kade särskild anledning kärtill på ¿rund av lektor H j e l m é r u s stora
kulturella insats såsom samlare av värdefullt material till belysning av Västernorrland.*
läns kistoria, förvaltning, allmänna institutioner, natur, e k o n o m i ock andliga liv.
Materialet b e s t o d av tidningsurklipp vykort m . m . vilket allt, betraktat s o m enskildheter,
kanske k u n d e synas vara av mindre värde, m e n s o m i sitt systematiska sammanhang bl ilen m y c k e t r i t t givande källa f ö r k o m m a n d e forskare. F ö r e sin H ä r n ö s a n d s t i d hade
emellertid lektor H j e l m é r u s varit verksam s o m lärare några år i U m e å o c k kade häru n d e r m e d beundransvärd energi o c h icke ringa ekonomiska uppoffringar k o p b r a g t icke

mindre än 125 volymer m e d diverse tidningsurklipp,! gamla tryck, kartor, vykort m . m .
rörande V ä s t e r b o t t e n s län i samma syffe, s o m kär ovan n ä m n t s beträffande V ä s t e r norrlands län. V ä s t e r b o t t e n s läns landsting var nog f ö r u t s e e n d e att förvärva lektor
H j e l m é r u s egenartade samlingar ock d ä r m e d rädda depi åt länet. L a n d s t i n g e t kar senare
överlämnat samlingarna till länets hembygdsförening,;som just håller b& att förläna d e m
en värdig filats i sitt nya m u s e u m . V ä s t e r b o t t e n ' kar därför all anledning att även
bringa lektor H j e l m é r u s sin kyIlning till tack f ö r kanls insats i länets kulturella liv. E,n
fullständig beskrivning av lektor H j e l m é r u s samlingalf kan icke lämnas nu m e n k o m m e r
säkert en gång i denna publikation. V i , s o m 'såg o derrji en gång bliva till, fylld es kanske
av samma undran, s o m grep åskådarna, då d e n gamle D e m o k r i t köll
ned
disektioner, m e n att lektor H j e l m é r u s intentioner ingalunda v o r o abderitska, det
k o m m e r utan tvivel framtiden att utvisa, då forskare V ä s t e r b o t t e n s läns kistoria söka
sig väg till de bjelméruska samlingar i tider, s o m koi

TILL ÅRSBOKENS

LÄSARE

Den fjärde krigsvintern har börjat, när denna årsbok går i
press och vi äro färdiga att lägga fram den 23:dje årgången
av Västerbottens läns hembygdsförenings publikation. Om vi i
det tysta vid denna tid förra året önskade, att kriget måtte vara
slut före nästa årsbok, så äro vi än mera besjälade av en sådan
önskan inför ett kommande år. Smärtan måste ofta utlösa- sig
i en högljudd klagan . Vi svenskar ha visserligen icke anledning
att klaga, men vi kunna icke undgå alt känna med i de oerhörda lidanden, som de senaste åren gått över icke endast vår
världsdel utan över så gott som hela världen. Vi förstå, vad det
innebär att försöka rädda sig ur det brinnande hemmet och
taga med sig en liten sak av sin egendom, ett litet minne, som
länge varit kärt för familjen. Som kulturvårdare måste vi beklaga, att den nuvarande generationen så hänsynslöst trampar
ner, vad gångna generationer med svett och möda har byggt
upp. Som människor lida vi med dem, som digna under krigets
bördor. Vi veta icke, vilka hårda öden, som kunna vänta vår
egen svenska kultur och oss, som stå mitt uppe i skapandet av
nya kulturvärden och i ömt bevarande av de gamla. Men vi vilja
förbli optimister och tro morgondagen om gott. Vi vilja tro, att det
som vi här gå och vårda, skall bliva förvarat och förbliva vårt.
Vi tro oss också i år kunna ge våra läsare en god bok. Detta
är framför allt deras förtjänst, som skänkt oss sitt medarbetarskap. Vi tacka dem alla för deras värdefulla bidrag.

Vår konstbilaga utgörs i år av några reproduktioner av Helge
Lindens konst. Linden är född i länet och har blivit detsamma
troget. Han kan därför med rätta nämnas en länets egen konstnär. Huru högt han är uppskattad, framgår bäst av den stora
framgång, som han hade vid sin senaste utställning i Umeå
innevarande höst. Men han har också gjort sig ett mycket gott
namn genom sina konstutställningar utanför Västerbottens län.
Vad beträffar textinnehållet i årets hembygdsbok så ha vi
medtagit sådant, som dels för tillfället är särskilt aktuellt ur
hembygdsvardande synpunkt utan att i varje fall vara fullt
vetenskapligt utrett och dels idgör något slutfört avsnitt av kulturvärdsarbetet. Det 3000-åriga harpunskaftet, som hittats inom
Bygdeå socken och införlivats med våra museisamlingar, presenteras sålunda endast i bild. Så fort den vetenskapliga utredningen om detsamma hinner slutföras, skall resultatet därav
bliva synligt i årsboken. Så mycket står redan klart, att harpunskaftet kommer att bli ett sällsynt förnämligt nummer bland det
myckna värdefulla, som museet på Gammlia kan visa sina
besökare. Bildmaterialet till textinnehållet ha vi försökt göra så
rikt som möjligt, vilket icke bara klarlägger textinnehållet utan
gör årsboken så mycket mera värdefull.
Be stegrade tryckningskostnaderna
i rådande dyrtid har
tvingat hembygdsföreningens ansvariga ledning att höja priset
på årsboken och därmed årsavgiften med två kronor, en åtgärd,
som vi hoppas, att föreningens vänner och gynnare skola välvilligt godkänna.
Må nu årsboken mottagas med samma välvilja som förut och
bliva läsarna till nytta och glädje.
Umeå i november 1942.
REDAKTIONSKOMMITTÉN.

HEMBYGDSVÅRD

Hembygdsvård är ett led i det svenska kulturförsvaret. Vårt
lands frihet, dess urgamla författning äro omistliga tillgångar,
som var ocli en på sitt sätt skapa fosterlandskärlek.
Vårt land, och i detta sammanhang kanske särkilt, hembygden,
med allt den gömmer av minnen, har i dessa tider blivit oss
kärare än någonsinVi hembygdsvårdare vilja försvara och vårda vårt kulturella
arv, slå vakt kring vår svenska natur och genom allt djupare
inlevelse göra vårt arv levande i vår egen tid.
Hembygdsvård i vidsträckt mening är nu ännu mer än förr
en samhällsuppgift. Den gamla uppfattningen alt hembygdsvård endast består uti samlandet av gamla kuriosa måste bortarbetas. Vår tids hembygdsvård utgör något annat, den innebär
något mera än hopplockandet av strödda kvarlevor av gångna
släktens bohag och arbetsredskap. Ehuru väl även denna uppgift
måste lösas får icke detta ske så, att våra bygdegårdar och
bygclemuséer endast komma att stå såsom minnesmärken över
en död bondekultur. De böra så uppläggas och så nyttjas, att de
bidraga till ökad insikt i våra fäders levnadsvanor, bruk och
arbetssätt, så att de på ett lättfattligt sätt kunna utgöra åskådningsmaterialet för den historiska utvecklingen fram till vår tidHembygdsrörelse och hembygdsvård få som nyss sagts icke
begränsa sig till samlandet av gammalt historiskt material. Den

måste dessutom så bedrivas, att den väcker människornas intresse för hembygden. Den skall lära oss vördnad för det förgångna och bliva en motvikt till den förflackning, som tyvärr
ligger oss hotande nära.
Hembygdsrörelsen är en vädjan i handling till oss alla, att
icke helt glömma våra fäder, deras bruk och seder, utan i stället
•med vördnad taga del av deras livserfarenheter och livsverk.
Den goda hembygdsvårdaren får icke isolera sig från bygdens
övriga invånare. Hembygdsvården får icke vara en ensidig
rörelse, den skall vara en enande länk.
Detta att söka få samarbete till stånd åt skilda håll anser jag
vara mer än viktigt, om det resultat vi sträva efter verkligen
skall nås.
Om hembygdsvården skall bliva en levande kraft, då måste
den taga hänsyn till tidens gång och skiftningar och finna en
väg, som binder samman hävdvunnen god tradition med det
bästa och det nödvändiga i den nutida utvecklingen.
Hembygdsvård intar en framskjuten plats i det svenska
kulturförsvaret.
Till alla Er, som vilja försvara svensk kultur, vänder jag mig
med en vädjan om hjälp i arbetet för hembygdsrörelsen och dess
spridning.
AXEL
ENSTRÖM.

H E L G E KARL GUSTAV L I N D E N
F ö d d d e n 26 s e p t e m b e r 1897 i Umeå» stads föFsarfiling. B ö r j a d e måla relativt sent
efter s t u d e n t e x a m e n och ett par år i U p p s a l a som m e d . stud. S t u d e r a d e vid Carl
W i l l i e l m s s o n s målarskola 1922 — 1925 ocli vid M a i s o n X V a t t e a u i Paris 1926

1927.

Separatutställningar: [ Stocldiolm 1931 i Lilla Utställningen. 1938 i Konstnärsliuset
ocli 1941 i Fiiró ocn I ' o r m . 1 G ö t e b org på inbjudan av G ö t e b o r g s K o n s t f ö r e n i n g 1 9 3 8
o c h 1941 i K o n s t h a l l e n vid G ö t a p l a t s e n . 1 U m e å 1932 i G a m l a museet, 1937 i
I Iantverkshuset och 1942 i N' va I lantverl?s huset. 11 -inköping 1934 och i G ä v l e 1935.
H e l tagit i

jandc mera betydande samlingsutställningar: Sveriges A l l m ä n n a K o n s t -

förenings salonger sedan 1935. Nlútida K o n s t s utställning på A k a d e m i n 1939 och i
U p p s a l a samma år, S v e n s k — D a n s k - Isländska utställningen i A a r h u s och G ö t e b o r g
1941 och í\ utida K o n s t s och A k a d e m i n s utställning av m o d e r n t svenskt måleri i
T

S t a t e ns M u s e u m f o r K u n s t i K ö p e n h a m n 1042. T i l l J e lades av A k ademhis stipendien ä m n d K i n n m a n s o n s k a stipendiet 1941 . R e p r e s e n t e r a d i N a t i o n a l m u s e u m . Hudiksvalls
ock U m e å M u s e e r , ock i många privata samlingar. L e d a m o t av K o n s t n ä r s k l u b b e n i
S t o c k k o l m ock Svenska K o n s t n ä r e r n a s f ö r e n i n g . Följande k o n s t f ö r e n i n g a r o c k in-stitutioner ka gjort i n k ö p : N ationalmuséum 1938, U m e å M u s é u m 1032, S veriges
T

A l l m ä n n a K o n s t f ö r e n i n g i S t o c k h o l m , 1938. 1940 ock 1941, S t a t e n s K o n s t r å d 1942.
"Göteborgs K o n s t f ö r e n i n g 1038 ocli 1941. C a p s Konstic">rening G ö t e b o r g 1942, Föra n i n g e n f ö r m o d e r n konst i L i n k ö p i n g 1034. V ästerbottens läns K o n s t f ö r e n i n g 193.
o c h 1939. L i n d e n s senaste utställning i U m e å f ö r ett par månader sedan blev en stor
konstnärlig iramgång. "Västerbotten har all anledning att vara sto 11 över d e n n e sin s o n .
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F. d. överstelöjtnantsbostället Böleå invid Umeå.

Tal via avtäckningen av minnesstenen vid bostället
den 25 oktober 1942.
Lektor A. Arner, boställets nuvarande ägare:
Ett nytt hus har ingen själ, men ett gammalt har en sådan.
Orden få tagas som en bild. Med människorna kom själen till
huset. Det måste skrattas inom husets väggar, och det måste
gråtas där. Först så kom livet in i huset. Sedan följde generation på generation. Den ena packade samman sitt för att lämna
rum för den andra. Husets krönika växte och blev en diger
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volym. Mycket lades till och mycket togs ifrån. Hela sanningen
blev aldrig känd. Och det gör ju heller ingenting. Sagan blev
ändå vacker utan hela verklighetsunderlaget. Det är människans
previlegium att få rekonstruera och såsom ett slags skapare sätta
liv i de döda tingen. Historien gör sig själv, men vi sätta liv i
densamma. Seklerna skaka hand med varandra och byta tankar
om gammalt och nytt.
Under några år har jag suttit i den gamla gårdens studerkammare och lyssnat, medan vinterstormarna skakat träden här
ute i parken eller fåglarna sjungit sin sommarsång i gårdens
vårdträd.
Gårdens krönika har blivit levande för mig, så många gånger
har jag läst den. Jag har förargat mig över, att överstelöjtnant
Lagercrona icke kunde trivas här, och det har gjort mig gott,
att veta, att Hans Maj:t Carl XI gav bemälde herre en skrapa
för sådan otrivsel vid sitt personliga besök här på gården, ehuru
jag också prisar Majestätets frikostighet att av egna medel
skänka 600 riksdaler till gårdens förbättring, så att säteriinnehavarna kunde trivas de korta tider, då freden tillät dem att
vara hemma. Men det var onda tider och mest fingo de ligga i
fält, dessa gårdens herrar, som jag manar fram i mina tankar.
Karolinerna fingo icke vara några stugusittare. De fingo ofta
icke själva bruka sin plog utan lämna den åt hustru och
drängar, medan de med svärdet banade sig väg till segrar, som
gjorde Sverige stort och respekterat och ärat. Jag tycker mig
höra överstelöjtnant Wiedemeijer berätta om sin fångenskap i
Ryssland, sedan han 1720 återkommit till fäderneslandet efter
ryssarnas härjningar i Umebygden. Och icke mindre underbara
äro de öden, som överstelöjtnant Du Rietz fick genomgå i sin
sibiriska fångenskap, och som han berättat här på sin gård.
Förmodligen är det också här, som hans maka Ebba Margareta
Horn av Ranzien, kläder sig i änkedok, då maken stupat vid
Villmanstrand 1741. Det var ofta sorg här. Men ibland står
glädjen högt i tak på gamla Böleå.

Efter uppgifterna i en gammal dopbok kan jag rekonstruera
den högtidliga dopakten fram på 1800-talet i stora salongen, då
en liten von Knorring får sitt namn och den blide och vittre A.
A. Grafström officerar, medan högadliga herrar och damer stå
fadder. Jag kan också göra levande för mig den högtidliga bröllopsakten från senare tid, då överste Schöning gifter bort en
av sina döttrar med en Löfvenhjelm. Jag ser också den blomsterälskande överstelöjtnant Anders Eberhard Svedelius, där han
går och planterar och sköter om sina träd och buskar här ute i
parken till glädje för sina efterträdare och också för mig.
Inte alltid är det krig, och husets herrar få återgå till storbondens lugna vardagsbekymmer om lämpligt väder för sådd
och skörd. Fredens århundrade kom så småningom, sedan de
värsta stormarna lagt sig efter finska kriget. Vapnen få hänga
i fred i rustkammaren. De tagas endast fram för övningsändamål.
Men under krig och fred var alltid överstelöjtnantsbostället en
kulturhärd, från vilken bildningen spreds ut i bygden. De gamla
militärboställena ha i detta hänseende haft ungefär samma uppgift att fylla som våra gamla prästgårdar. Härifrån bostället
spredos alltid nyheterna från kriget. Bygdens unga män och
kvinnor togo ofta plats vid herrgården för att lära sig nyttigt
vetande av stränga och ordningssamma officerare och hushållskunniga fruar.
Ju mer jag genom studier lärt känna dessa krigare och odalmän, som bebott Böleå under 200 år, desto mer har jag beundrat
dem. Detta må förklara tillkomsten av den minnessten, som i
dag skall avtäckas som en liten påminnelse om det gamla indelningsverket. C et är sålunda inget effektsökeri, som drivit mig,
endast respekt inför minnena. Det är min förhoppning, att, då
jag icke längre går här och vårdar den gamla gården, denna
minnessten måhända kan väcka ansvar inför ett historiskt minne, som icke bör vancaliseras.
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Överste O. Sjöberg, chef för Kungl. Västerbottens regemente:
"I förbiresan besåg Kungl. Maj:t den gården, som skall bliva
överstelöjtnantssätet och ligger tvärs över Ume älv och heter
Böle", så skriver Carl XI i sin dagbok, då han — på resa norrifrån — stannade över i Umeå, bl. a. för att utse boställe åt
överstelöjtnanten vid Västerbottens regemente. Personligen intresserad av boställets snara tillkomst satsade han ur egen kassa
600 riksdaler till köpeskilling och husets sättande i fullgott
skick.
1696 togs bostället första gången i bruk för sitt ändamål.
Ryssen brände det 1720, men en ny byggnad stod 1726 färdig
och består än i dag, om ock åtskilligt förändrad.
Lagercrona, karolinen, som följde Carl XII till Bender, var
den förste innehavaren. Sedan följde en lång rad mer eller mindre kända krigare: Fick, som blev fången vid Poltava; Du
Rietz, som stupade vid Villmanstrand; Klingspor, "fältmarskalken" från finska kriget; von Fieandt, som var med vid Virta
bro; Edelstam — den av Runeberg besjungna "tappre Fahlander", senare landshövding i Umeå m. fl. Sist i den långa raden
som innehavare av Böleå överstelöjtnantsboställe står översten
Schöning.
Böleå boställe står idag som är som ett levande minnesmärke
— säkerligen ett av de vackraste i sitt slag i vårt land — över
indelningsverket, Carl XI :s verk till tryggande av det svenska
stormaktsväldet. Det var en djärv tanke denna, att skapa en
stående fredshär. Soldater i fred? Vad skulle de sysselsättas
med? Lösningen fanns — i det svenska landsskapets struktur.
Befäl och soldater skulle få var sin bit av Sveriges jord att bruka.
Det blev därför ingen soldattesk med allsköns krigiska oseder.
Det blev bönder och torpare med hustrur och linhåriga ungar,
med ko i båset och plog i jorden. Och då ofred stod för dörren,
byttes spaden mot musköten och soldaten skötte sig som en karl,
ja, som en hjälte, beundrad av samtid, besjungen av eftervärld.
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— Släktled efter släktled följde de varandra på boställena. Grader och rangplatser ärvdes icke i den karolinska armén, men
tappert sinne och militär duglighet desto oftare. När kriget tog
slut vände officer som soldat åter till hustru och barn, som under tiden nödtorvtigt dragit sig fram på gården och torpet. Det
var ingen rik famn, som fosterjorden öppnade för den hemvändande sonen. Man fick sin knappa bärgning, ej mer.
Vi tycka oss känna honom väl till det yttre, karolinen i den
blå livrocken. Hans inre ha vi svårare att gripa. Men ett veta vi.
Han trodde på Gud, och av Gud var plikten mot Konungen.
Icke så, att han var fanatiker eller kände sig som stadd på korståg. Men det blev en naturlig sak att i allt se Guds skickelse.
"Ingen kula träffar utan Guds vilja, antingen man går rätter
eller lutad, därför kunde de, som heroiske krigsmän med raka
huvud frimodligen gå sin fiende under ögonen", heter det i en
karolinsk källskrift.
Dét tidevarv, som sedan följde, var väl ej så ärorikt. Mycket
förändrades. Soldaterna sågo ej längre ut som krigare. Man
hängde på dem stångpiska, befälet bar peruk. Uniformen blev
operettmässig och taktiken därefter. Men det förblev sig dock
likt. Därhemma på bostället och på roten gingo de i fredens
dagar — nu dess bättre ganska många, och längre fram än
fler — odlande sina tegar, okonstlade jordens arbetare, och som
sådana räddades de över i vår tid.
Boställen och torp finnas ej mer. Men eljest är mycket sig
likt från fordom. Till sin yttre habitus är vår tids befäl, vår tids
soldat väl helt olika dem som på indelningsverkets dagar vandrade här på Böleå och de som på stigar och dydränkta kärrspår
sökte sig fram till mönstringsplatserna. Men innerst inne äro de
dock samma andas barn: "tröga men fulla av hetsigheter", om
än båda delarna betydligt utjämnats sedan kung Göstas dagar.
Sluten och kanske litet blyg om dagen men gärna sjungande
visor i moll, när kvällen faller på, en och annan gång bemängd
med en droppe nedärvt vikingablod, bär den västerbottniske sol7

daten alltjämt i sin blick åtskilligt av det, som ger den djupaste
grundtonen i hans lynnesart — av solen, som lyser över våra
älvar och dalar, av vinden, som susar över våra skogar och fjäll.
I mer än 200 år har Böleå varit boställe för militära chefer
inom vår provins, ett minnesmärke i och för sig över indelningsverket och över de män, som här verkat och bott.
Kärleksfullt och pietetsfullt vårdas här av den nuvarande
ägaren alltjämt traditionerna från fordom. Västerbottens regemente är honom stor tack skyldig härför liksom för dagens vackra initiativ. Genom en minnessten har lektor Arner ytterligare
velat hugfästa minnet av den tid, då Böleå varit boställe för överstelöjtnanten vid Västerbottens regemente. Den skall förvisso
även erinra om trofast soldatgärning i krig och fred. Om alla
västerbottningar, som i striden för frihet och oberoende blödde
och förblödde i vårt regementes leder, skall den ock minna.
Må täckelset fall!
Disponent A. Enström, ordförande i Västerbottens läns hembygdsförening :
Med den minnessten, som nu avtäckts, har en av de kulturvårdande uppgifter, som Västerbottens läns Hembygdsförening
arbetar för, beaktats. Allt för ofta har äldre byggnadsverk och
anläggningar, som i sig gömma mycket av gamla minnen och
åldrig tradition, genom förbiseende eller ren okunnighet förstörts.
Genom fortskridande ombyggnader och nyplaneringar har
successivt den ursprungliga karaktären försvunnit. Böleå överstelöjtnantsboställe har alltid varit kärnan i den serie anläggningar, som blev frukten av indelningsverkets byggnadsverksamhet i Västerbotten. Många boställen ha redan försvunnit.
Det är därför av största vikt, att Böleå med sina 250-åriga anor
bevaras åt framtiden, och att kommande generationer erinras om
det ansvar, som följer med äganderätten till denna gård.
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Kunskapen om våra fäder och deras liv i helg och vardag är
inget tungt arv. Tvärtom får vårt eget liv ett rikare innehåll,
när vi känna till de svårigheter, som gångna generationer övervunnit. I denna hårda tid kan det vara oss till hjälp att veta,
hur våra fäder med vapen i hand både mot en obändig natur och
mot främmande krigiska makter ständigt lyckats värja vår
frihet och öka vårt andliga och materiella välstånd. Det bör
sporra oss att i en ond tid inte ge tappt utan var och en efter
sin förmåga bidra till det svenska kulturarvets bevarande.
Västerbottens läns Hembygdsförening vill härmed framföra
sitt tack till lektor och fru Arner för det arbete, de nedlagt på
denna gårds iståndsättande och förskönande, och för att de med
denna minnessten velat erinra kommande ägare om gårdens
rangplats bland västerbottniska byggnadsmonument och de skyldigheter, som medfölja äganderätten, och vars fullgörande bör
vara dem en kär plikt.

Minnesstenen, som avbildats å omstående sida, är utförd av skulptören
Hjalmar Granholm i Umeå.
9

Minnesstenen vid Böleå överstelöjtnantsboställe.

L t t lynd av kvarts ltpilsp etsar irån
V a n n a s socken
AV MAJ GULLBRING

I Vännäsby har nyligen ett ståtligt fynd från vår yngre stenålder anträffats. — I oktober 1940 anmäldes att man vid anläggandet av en vall vid den s. k. Brännraningen i Vännäs socken
på Vindelälvens västra strand funnit 35 stycken hela och fragmentariska pilspetsar av mörkgrå kvartsit. Fyndet omhändertogs i november 1941 av undertecknad, varvid även besök på
fyndplatsen gjordes. Markägare är hemmansägare Otto Rehn i
Vännäsby, som på ett förtjänstfullt sätt samlat ihop och bevarat
28 stycken av de skingrade pilspetsarna, vilka nu finnas i Umeå
museums samlingar (inv.-nr 2473).
Den plats, där fyndet gjordes, var vid mitt besök helt förstörd,
emedan sanden, där den anträffades förts undan till en vall vid
själva älvstranden. Till grund för fyndomständigheterna kunna
endast tagas de uppgifter, som lämnats av hr Rehn. Pilspetsarna, ursprungligen 35 stycken, lågo enligt upphittaren i sandjord c:a 80 cm. under markytan i en hög med uddarna åt samma håll; kolrester hade anträffats intill pilspetsarna. Inga iakttagelser gjordes vid fyndets påträffande, som tyda på att det
varit utmärkt ovan jord. Vindelälven är här omgiven av flacka
stränder, som nu äro odlade; fyndplatsens höjd över havet kan
bestämmas till 79 m., enligt mätningar gjorda för den närbelägna järnvägsbron.
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Fig. 1. Fyndplats för kvartsitpilspetsarna från Vännäs socken.
Skala 1: 100.000.
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2. Två färdigarbetade pilspetsar ur Vännäsfyndet.

Inga andra fornsaker kom i dagen vid anläggandet av vallen
vid stranden och någon uppgift om tidigare funna föremål i närheten har ej lämnats mig. Uppgiften att "pilarna lågo med spetsarna åt samma håll i en hög" kan antagligen förklaras med,
att de nedlagts omlindade med något numera förmultnat material.
Omständigheterna tyda här på att det rör sig om ett depotfynd,
vilket brukar definieras som ett offer eller en med avsikt nedlagd skatt. Fyndet har en mycket enhetlig sammansättning, materialet är omsorgsfullt valt i exakt samma grå ton på alla föremålen utom de två helt färdigarbetade, som äro en nyans mörkare. Den grova slagtekniken och pilspetsarnas ungefärliga
överensstämmelse i storleken understryker enhetligheten i fyndet.
Två stycken pilspetsar (fig. 2) synas vara fullständigt färdigarbetade, materialet har i dessa en aning mörkare ton än hos de
övriga. Deras form är lancettlik och längden varierar mellan
resp. 12—14 cm. och bredden mellan 2—4 cm. samt tvär, tunn
bas. Slagtekniken är ganska grov utan finare retuscher, dock är
mittås tydligt markerad. A, B, C på fig. 3, av vilka den sistnämnda är sönderslagen efter fyndets anträffande, och D kunna
kanske också räknas som färdigarbetade pilspetsar. A har mittåsen tydligt markerad fast basen är försvunnen. De övriga, som
delvis äro fragmentariska ge intryck av halvfabrikat, alla ha
bredare och fylligare former, omkr. 4 cms bredd och en slagteknik är använd, som ej ger åt vapnet den färdiga pilspetsens
smidighet och elegans.
iMan kan i Norrland med rätta tala om en kvartsitkultur under yngre stenåldern. I Ångermanland har dr Santesson upptäckt och undersökt ett par hundra boplatser och i Västerbotten
kantas de lappländska insjöarna och de västerbottniska älvarnas stränder med boplatser tillhörande denna grupp. Deras stora
antal hör samman med att de få betraktas som relativt tillfälliga
bostäder, varvid det bör beaktas att jägarfolket förde en ambulerande tillvaro. Pilspetsar av samma typ som i Vännäsfyndet
förekomma i stor utsträckning; Dr Santesson har enbart i Ånger-
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Fig. 3. Depotfynd från Vännäs socken. Umeå mus. 2473.

manland insamlat och nivåbestämt omkring 500 kvartsitpilspetsar från liknande boplatser. )
Två stora och märkliga fynd av kvartsit, ha förutom Vännäsfyndet kommit i dagen i Västerbotten. Det ena gjordes 1918 vid
Lövliden i Vilhelmina socken och bestod av 21 föremål av vit
kvartsit, alla grovt tillslagna, de flesta lancettlika samt några
mandelformiga redskap, allt eller de flesta halvfabrikat. ) Det
1

2

') O. B. Santesson: Magiska skifferredskap från Norrlands stenålder.
Arctos Svecica I, sid. 18 ff.
) "Västerbotten" 1935 sid. 7 ff.
2
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andra påträffades vid Umasjö i Tärna socken 1935 och består av
29 pjäser också av kvartsit i olika nyanser från svart, grå till
glasklar dylik. Elva stycken av föremålen äro färdigarbetade
med fin slagteknik, liknande den man känner till från hällkisttidens dolkar och pilspetsar, de övriga pjäserna äro även här
förarbeten. Vännäsfyndet överglänser genom sin storlek de nyss
nämnda lappländska samt ger ett nytt och intressant bidrag till
Västerbottens förhistoria i kustbältet; hittills ha de flesta kvartsitfynden i länet gjorts i den lappländska delen.
Kvartsitpilspetsar av Vännäsfyndets typ äro mycket vanliga i
det norrländska materialet från yngre stenålder och ett flertal
dylika ha anträffats vid boplatserna vid Vindelgransele i Lycksele socken, Simmarnäset och Oräsvattnet Tärna socken, vars
fyndmaterial tillhör Statens Historiska Museum i Stockholm. I
Umasjöfyndet anträffades såväl pilspetsar med den fina bearbetning som användes på hällkisttidens motsvarande föremål i Sydskandinavien, som dylika med den grova slagteknik, som förekommer i Vännäsfyndet. Deras tidställning torde falla inom 2:a
årtusendet f. Kr.
I vilken avsikt detta fynd är nedlagt kan naturligtvis ej utredas. Det kan betraktas som ett depotfynd, kanske ett offer eller
någon handelsmans gömda lager av mer eller mindre färdiga
pilspetsar. Dock bör här framhållas att pilspetsarna, som ovan
kallats halvfabrikat kanhända i sitt halvfärdiga skick kunnat utgöra ganska goda vapen.
De nordskandinaviska stenålders problemen ha fått ett värdefullt bidrag i norrmannen Gutorm Gjessings artikel i Viking 1941
och dennes bok "Fangsfolk". ) Hitills har man ansett att kulturinflytandet till största delen gått från söder till norr, att den
norrländska kulturen var en svag utlöpare av den kraftiga sydskandinaviska megalitkulturen. Skiffern skulle endast ha använts som surrogat för flintan, som närmast finnes i Skåne eller
1

*) Viking, Tidskrift för norren arkeologi, Bd V, Oslo 1941, sid. 75 ff.
•G. Gjessing: Fångstfolk, Oslo 1941.
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i Ryssland och den teknik, som använts för kvartsitredskapen,
skulle vara en imitation av den teknik, vilken brukats på motsvarande flintredskap söderut.
Gjessing påpekar, att de hårda kvartsitbergarterna äro lika
fullgoda som flintan och alltid finnas rikligt på boplatserna.
Rörande själva slagtekniken — flinttekniken, som den brukar
kallas — framhåller Gjessing, att det är en teknik av allmänt
slag, vilken har använts av folk på ett visst kulturstadium överallt där liknande förutsättningar finnas,. den påträffas österut
såväl i de rysksibiriska som de nordamerikanska områdena.
Kvartsitredskap av denna typ finnas utbredda över ett mycket
stort område, man kan lämpligen kalla det ett cirkumpolärt bälte,
där fyndtätheten blir starkare markerad mot norr. Utbredningen
av föremål i såväl skiffer och kvartsit som en viss typ av keramik måste bero på ungefär samma likartade förutsättningar i
klimat och levnadsvillkor. Över ett så stort område som ett brett
bälte runt polen kan det naturligtvis röra sig om konvergenser,
men under primitiva förhållanden finns det otaliga bevis på,
hur kulturpåverkningar kunna omspänna stora tidsrum och områden. Man får hålla i minnet, att trafiken längs vattenlederna
var mycket livligare i dessa trakter dåförtiden än nu. Det är alltså inte nödvändigt att antaga att en invasion av sydlänningar
skapat denna kvartsitkultur, dess bärare har kunnat vara ett
folk med rent arktiska traditioner.
Handelsutbytet i nord-sydlig riktning har dock säkerligen
varit livligt. Västerbottens kustland kan uppvisa det största antalet flintfynd från slutet av stenåldern utanför det egentliga
flintområdet. Enbart fyndet från Bjurselet i Byske socken ) innehöll 175 flintyxor eller halvfabrikat till dylika. Senast våren
1942 har anträffats på en åker vid Kusmark i Skellefteå socken
39 flintyxor av en typ, som brukar dateras till 3:dje årtusendet
f. Kr. Frågan huruvida dessa stora flintfynd skola betraktas som
boplatser med verkstäder för den importerade flintan eller en
1

"Västerbotten" 1924—25 sid. 88 ff.

2
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handelsmans lager, som av en eller annan anledning blivit nedlagt i jorden, är ännu obesvarad. Norrland har exporterat skiffer till syd- och mellansvenska boplatser, ända nere i Blekinge på
den stora boplatsen vid Siretorp, i Körartorpsboplatsen i Närke,
för att nämna några exempel, påträffas skiffern rikligt i materialet. Även påpekar Gjessing, att den östsvenska boplatskeramiken har rönt starkt inflytande av den nordskandinaviska kamkeramiken.
Det vackra kvartsitfyndet från Vännäsby är ett nytt och förnämligt fynd, som intager en hedersplats bland Västerbottens
många intressanta och högklassiga fynd från stenålderns slutskede.
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O m Sveciaverkets originalmaterial
rörande staderna i Ö v r e Norrland,
särskilt U m e å
AV ARTUR BYGDÉN

De äldsta kända till vår tid bevarade vyerna över Väster- och
Norrbottens städer tillkommo på initiativ av den i krigiska såväl
som fredliga värv lika namnkunnige fältherren greve Erik Dahlberg och utgöra förebilderna till ett antal kopparstick i hans berömda planschverk "Suecia antiqua et hodierna" (det forna och
nutida Sverige), för korthetens skull här benämnt Sveciaverket.
De i Kungliga Biblioteket i Stockholm förvarade originalteckningarna till detta storslagna arbete, vars år 1667 påbörjade
tryckning ej avslutades förr än 1715, äro till största delen av
Dahlbergs egen hand, men åtskilliga primärskisser från orter,
som han själv icke haft tid eller tillfälle att besöka, utfördes på
hans anmodan av andra personer, företrädesvis fortifikationsofficerare, vilka kunde förutsättas vara speciellt lämpade för
dylika uppdrag tack vare sin färdighet i kartläggning, konstruktionsritning för försvarsanordningar, avbildning av befästningsverk o. s. v. På grundval av det efter hand hopbragta konceptmaterialet utarbetade Dahlberg sedan de renritningar och laveringar, som blevo de närmaste förlagorna till kopparsticken.
Av hans skickliga penna underkastades härvid särskilt de av
medhjälparna inlevererade teckningarna, vilka ur artistisk synpunkt ofta lämnade mycket övrigt att önska, en mer eller mindre
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genomgripande bearbetning och omgestaltning ej endast i perspektiviskt hänseende utan även beträffande landsskapsmiljöer,
byggnadsdetaljer o. s. v. Dahlbergs kända benägenhet att sätta
en mer storstilad prägel på sina i Sveciaverket avbildade monumentalbyggnader än som motsvarade verkligheten, hängde visserligen samman med hans i och för sig lovvärda avsikt att inför
det egna folkets och kanske än mer inför utlänningarnas ögon
bidraga till förhärligandet av stormaktstidens Sverige, men är
å andra sidan ägnad att ge en icke så litet skev föreställning
om de avbildade föremålens dåtida utseende åtminstone beträffande enskildheterna. Även flera av de kopparstickare, som engagerades för graveringen av tryckplåtarna, ha uppenbarligen
tagit sig rätt stora friheter vid återgivningen av de dem förelagda teckningarna. Allt detta gör, att en hel del detaljer å de
tryckta kopparsticksbilderna böra betraktas såsom rena fantasiskapelser eller i bästa fall ej realiserade projekt. Detta senare
torde t. ex. gälla många av de ståtliga trädgårds- och terassanläggningar, som slotts- och herrgårdsbilderna ha att uppvisa.
Att även författare till äldre topografiska arbeten, vari hänvisningar till Sveciaverkets planscher förekomma, dragit deras
naturtrohet i tvivelsmål framgår t. ex. av ett yttrande i Abr.
Hiilphers' bekanta Norrlandsbeskrivning (V: 2 sid. 28 not y,
tryckt år 1797), där det på tal om det forna utseendet av Umeå
och övriga Västerbottensstäder heter, att kopparsticken "påstås
wara något öfwerdrifne til byggnader och prydnader emot hwad
där, werkligen funnits". De på ort och ställe tillkomna originalutkasten erbjuda därför i allmänhet ett betydligt större intresse
och besitta givetvis ett högre värde som historisk-topografiska
dokument, även om de, såsom ovan antyddes beträffande vissa
medarbetares bidrag, konstnärligt sett stå på en förhållandevis
primitiv nivå.
Av Dahlbergs egna dagboksanteckningar ), som förts fram till
1

') Erik Dahlbergs dag-bok 1625—1699, utgiven med inledning av Herman Lundström, Upsala 1912.
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år 1699 — han var född 1625 och dog 1703 — framgår, att
han ett par gånger, åren 1686 och 1690, gjort resor till Jämtland och Härjedalen samt på vägen passerat Gävle, Hudiksvall
och Söderhamn, men några besök i Västerbottensstäderna torde han att döma av dagboken aldrig ha företagit. När alltså
turen var kommen att införliva några vyer från dessa med det
stora bildgalleriet, synes han först ha vänt sig till dåvarande
majoren vid Västerbottens regemente Anders Lagercrona (f. c:a
1655, d. 1739), vilken vid ett sammanträffande med Dahlberg i
Stockholm blivit ombedd att låta en vid regementet tjänstgörande fortifikationsofficer, löjtnant Lau "aftaga och till pappers
bringa" de fyra i Västerbotten belägna städerna. Några teckningar avhördes emellertid ej, och Dahlberg fann sig alltså föranlåten att i ett brev till Lagercrona daterat 10 april 1695 (bevarit i koncept) göra en påstötning om saken. Även till landshövdingen över Västerbotten greve Gustaf Douglas (f. 1648,
d. 1705 i Umeå) frambar Dahlberg sin åstundan att få provinsen representerad i Sveciaverket och begärde upplysningar,
huruvida det förutom städerna där kunde finnas några remarkabla orter eller antikviteter ( = fornminnen), som förtjänade
att inkorporeras i detsamma. I en svarsskrivelse dat. Umeå den
10 april 1695 uttalar landshövdingen sitt beröm över den stora
sorgfällighet, varmed Hans Excellens i följe av Kongl. Maj:ts
nådigaste vilja arbetat på att avtaga alla här i Sverige belägne
städer, hus och palais, så ock de här befintlige antikviteter och
ornamenter, ett verk som skulle lända till K. M:ts tjänst och
fäderneslandets "lustre". Landshövdingen lovar pliktskyldigast
att, i vad på honom ankommer, stå till tjänst med erforderliga
upplysningar, om det han kan finna nödigt att låta "afsätta",
men tillägger "kunnandes jag nu intet ehrindra mig här i lehnet
något synnerligit wara att aftaga, emedan dhetta nordlendska
folket hafwer här tills mera bygdt sig till nytta emoth kiölden
än till någon präktigheet, som af dhesse fyra Wästerbottniske
städerne Uhmeå, Pitheå, Luhleå och Torneå ähr att see" etc.
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Utan att avvakta detta ej vidare uppmuntrande svar, som väl
närmast avsåg att betona provinsens brist på mera representativa privata byggnader värdiga att avbildas för det förnämliga
Sveciaverket, hade emellertid Dahlberg riktat en, den 12 april
1695 daterad skrivelse till översten och chefen för Västerbottens
regemente baron Reinhold Johan von Fersen (f. 1646, d. 1716),
vilken för tillfället vistades i Umeå, med begäran, att han ville
tillhålla ovannämnde löjtnant Lau att avteckna ej blott de
ifrågavarande städerna utan även de monumenter, denne enligt
anvisningar av präster och gamla män möjligen kunde uppspana. Översten framför i sitt samma månad (dagen ej utsatt)
avlåtna svar till Dahlberg en vördsam lyckönskan till det stora
och angelägna verket och meddelar, att han jämlikt befallningen
om Västerbottensstädernas "avtagande" genast beordrat löjtnanten Lau, som av K. M:t varit hemförlovad till Lifland för
att begrava sin fader ), att vid första öppet vatten inställa sig
i Umeå för uppdragets utförande i enlighet med Hans Excellens'
gunstiga vilja. Nämnde officer Wollmar Gustaff Läw ), såsom
1

2

*) Häruti låg sålunda tydligen förklaringen till att major Lagercrona
icke kunnat göra något åt saken (jfr ovan).
) Hans fader, son av en till Sverige inflyttad engelsman, hette Frans
Lou (f. 1637) och hade såsom sjöofficer i svenska flottan för sina förtjänster under striderna mot danskarna adlats d. 27 jan. 1680 under namnet Lauw. Han dog d. 19 okt. 1686 i Karlskrona och begrovs i Amiralitetskyrkan därstädes. Sistnämnda uppgift synes oförenlig med det i Fersens brev till Dahlberg lämnade meddelandet, att sonens permissionsresa
till Lifland i början av år 1695 skulle ha gällt begravningen av den omkring 8 år tidigare avlidne fadern. Tänkbart är, att det varit fråga om en
överflyttning av dennes stoft till Lifland, men antagandet ligger måhända
närmare till hands, att löjtnantens ditresa i stället ev. föranletts av hans
svärfaders död. Man vet nämligen, att han ingått äktenskap i Reval före
år 1700 och där hade sitt hem, men känner varken årtalet för giftermålet
eller hustruns och svärföräldrarnas namn. Löjtnant L. kommenderades i
april 1700 till tjänstgöring vid armén i Lifland, befordrades till kapten i
fortifikationen förjande år och till major 1705. Som fortifikationsbefälhavare i Pernau satte han fästningen i gott försvarstillstånd, vilket icke
hindrade, att den trots ett tappert motvärn föll i ryssarnas händer d. 12
aug. 1710. L. kvarstannade sedan i Lifland till sin död. Närmare om
honom, se G. E l g e n s t i e r n a : Den introducerade adelns ättartavlor IV
sid. 514 och L. W — s o n M u n t h e: Kungl. Fortifikationens historia
VI: 2 s. 359. Stockholm 1919.
2
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han själv skriver sitt namn, hade efter tidigare militärtjänst
bl. a. i Pommern, år 1693 blivit anställd vid fortifikationen, där
han d. 18 april 1694 utnämnts till löjtnant med förordnande
att till en början tjänstgöra vid Västerbottens regemente för att
meddela dess officerare undervisning i fortifikation. Omedelbart
efter återkomsten till Umeå från den lifländska permissionöresan grep han sig på överste Fersens order an med den förelagda uppgiften och förfogade sig enligt egen utsago "genom
dag och natt från den ena staden till den andra" för att efter sin
"ringa förmågä, dock med största flit avteckna de av hans Höggrevlige Excellens önskade orterna". Det citerade är till ordalagen hämtat ur hans i brev till Dahlberg, dat. Umeå 19 aug.
1695, på tyska avfattade berättelse över uppdragets fullgörande
(se Bilaga 1). Instruktionen hade tydligen också ålagt honom
att söka införskaffa upplysningar rörande förefintliga naturtillgångar, fornminnen, folktraditioner och andra anmärkningsvärda saker i denna landsända. Han säger sig ha gjort noggranna förfrågningar härom och inhämtat åtskilligt men anser endast den gamla sägnen om Bygde sten vara värd att utförligare
återgivas, såsom han förmodligen hört den berättas av någon
sagesman från trakten. ) Denne har väl också uppskisserat utseendet av det i stenen inhuggna märket, som Läw tydligen
själv ej sett men avbildar medels en liten i brevtexten infogad
figur (i tre ggr förstoring återgiven i Bil. 1). Efter att i förbi1

) Det är just detta ur Law's brev hämtade avsnitt rörande ifrågavarande sägen, som J o n a s A s k med bibehållande av den tyska texten återgivit i sin för övrigt på latin avfattade gradualavhandling: "De urbe Uma
et adjacentibus paroeciis", Upsala 1731, vilken i svensk översättning av
J. V. L i n d g r e n publicerats i "Västerbotten", hembygdsföreningens årsbok 1928 s.37, under titel: "Om Umeå stad och närliggande pastorat".
Där förekommer även en bild av märket å Bygde sten, som icke så litet
avviker från den av Läw tecknade figuren. Ask upplyser om, att han fått
berättelsen sig meddelad av dåvarande aktuarien i riksarkivet Gustaf Benzelstierna, den sedermera berömde kungl. bibliotekarien och litteraturcensorn. De traditioner, som äro förknippade med denna sägen, och de olika
varianter, varunder den uppträder, ställas av N i l s A h n l u n d i historisk belysning i en intressant uppsats: "Bygde sten", som ingår i hans
bok: Oljoberget och Ladugårdsgärde. Stockholm 1924 s. 114.
1
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gående omnämnt de rika tillgångar på malmer och värdefulla
mineral, som enligt uppgift skulle finnas i Västerbotten och
Lappmarken och vilket kunde inge förhoppningar om nya upptäcker, begagnar brevskrivaren tillfället att i underdånighet anhålla, att excellensen ville visa honom den stora nåden att hos
K. M:t söka utverka någon liten ersättning för de kostnader
han fått vidkännas under den långa resan, som omfattat en vägsträcka av över ett hundratal mil och vartill han måst släppa till
en god del av egna medel. Själv en fattig man hade han nämligen endast sin lön att räkna med för sitt uppehälle.
Några dagar tidigare än Läw nedskrev sin nu refererade rapport hade överste Fersen i brev till Dahlberg dat. Umeå 15 aug.
1695 under adress Stockholm meddelat, att fortifikationslöjtnanten dagen förut, alltså d. 14 aug., kommit tillbaka den långa
vägen från Torne och medbragt de första utkasten över Västerbottensstäderna. Teckningarna voro just under renovering, och
eftersom posten ej avginge förr än om 8 dagar, ämnar översten
uppskjuta sin förestående avresa till Stockholm ett par dar för att
själv kunna medföra de färdiga avritningarna dit och om möjligt personligen få överlämna dem till Dahlberg. Denne hade
emellertid redan den 30 juli lämnat huvudstaden för att bege
sig till Tyskland och där tillträda befattningen som generalguvernör över provinsen Bremen-Verden, till vilken post han
förordnats redan d. 11 mars 1693. Fersen avsände därför efter
sin ankomst till Stockholm ett brev dat. 31 aug. 1695 under
adress Stade, residensorten i nämnda generalguvernement, med
förfrågan, vart teckningarna skulle levereras. Detta liksom
Fersens ovannämnda brev av den 15 aug. kom Dahlberg tillhanda i Flamburg och besvarades av honom därifrån den 16
sept. ). Svarets innehåll är obekant men torde ha gått ut på, att
avritningarna skulle sändas till honom i Tyskland. I ett brev till
Dahlberg, adresserat Stade och dat. Stockholm d. 25 dec. 1695
1

') Ett par dagar senare d. 18 sept. 1695 höll Dahlberg sitt högtidliga
intåg i Stade.
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uttrycker nämligen översten sin tillfredsställelse över att excellensen gunstigast har behagat upptaga, vad som är om Västertottensstäderna förrättat, enligt uttalande i hans senaste brev
av den 5 dec. Detta hade även innehållit en begäran om uppgifter rörande ifrågavarande städers anläggningstid, geografiska belägenhet, näringsliv o. s. v., varom Fersen i sitt nyssnämnda svar av den 25 dec. lämnar en del kortfattade upplysningar. Dessutom säger han sig ha liggandes bland sina i Lifland förvarade handlingar ett "särdeles" manuskript rörande
själva landsbygden och dess innevånares seder och levernesart,
författat av en lärd man, som varit prost här uppe. Fersen lovar
att, så snart han kommer till Lifland, ombesörja, att detta manuskript överskickas till generalguvernören.
Dahlbergs avsikt att låta sitt stora planschverk åtföljas av en
beskrivande historisk-topografisk text blev visserligen aldrig fullföljd, men för dess utarbetande införskaffades ett betydande material av uppgifter från ortsmyndigheter, officiella och privata
personer. För Västerbottens vidkommande anlitades även härvidlag överste Fersen som mellanhand. Av ett brev från honom,
daterat Stockholm d. 29. jan. 1696 och adresserat till generalguvernören i Stade, framgår, att han från denne mottagit en
d. 18 dec. 1695 dat. postförsändelse med begäran att till Västerbottensstäderna vidarebefordra ett antal inneslutna skrivelser,
däri vederbörande magistrater anmodas att låta utarbeta stadsoch ortsbeskrivningar, avsedda som underlag för den blivande
texten till Sveciabilderna. Översten meddelar nu, att han för 14
dagar sedan, d. v. s. omkr. mitten av januari, pr post avsänt
dessa cirkulär till respektive bestämmelseorter, undantagandes
Piteå och Luleå gamla städer, där inga magistrater längre funnos, sedan de transporterats till de närmare kusten anlagda nya
stadssamhällena. Vidare säger Fersen sig ha föranstaltat, att en
av officerarna vid regementet skulle se till, att saken bedreves
med flit och skyndsamhet. Dahlbergs skriftliga hänvändelser till
stadsmyndigheterna voro ävenledes daterade den 18 dec. 1695
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och gingo ut på att, sedan han nu låtit avrita staden, intet annat mankerade än en beskrivning av densamma, dess situation
och historia, uppgift om det i trakten funnes några remarkabla
antikviteter av gamla grifter, slott och andra monumenter, berg,
strömmar, katarakter och slikt, som vore värdigt att komma i
dagsljuset. Hos häradshövdingar och kyrkoherdar borde man informera sig om de anmärkningsvärda saker, som sanningen likmätigt kunde vara skäl att låta inflyta rörande respektive landsorter.
Med berömvärt intresse fattade man pennan och redan den 21
resp. 22 februari 1696 voro de å borgmästare och råds vägnar
uppsatta berättelserna om Piteå och Umeå klara för avsändning
till uppdragsgivaren. Den förra är adresserad till Stade och
torde ha nått Dahlberg därstädes. Han hade visserligen redan
d. 16 jan. s. å. förordnats till generalguvernör i Lifland och d.
1 febr. fått fullmakt på befattningén men lämnade ej den tyska
residensstaden förrän den 30 april och ankom till Stockholm
först d. 12 juni 1696. Luleåberättelsen, som författats av borgmästaren därstädes Jakob Ruuth och blev färdig något senare
än de två förstnämnda, är dagtecknad den 26 mars och översändes den 4 april till landshövding Douglas i Umeå med vördsam anhållan, att han ville åtaga sig besväret med dess överbringande till Dahlberg. Originalen till dessa tre stadsbeskrivningar förvaras bland Sveciaverkets övriga handlingar i Kungl.
Biblioteket. I mer eller mindre noggranna avskrifter ingå de i
Palmskiöldska samlingen i Uppsala Universitetsbibliotek. Någon
motsvarande berättelse från Torneå föreligger ej, och fråga torde vara, huruvida en sådan över huvud taget avgivits. En år
1707 upprättad inventeringslista å Sveciaverkets kopparplåtar
och aktstycken upptager nämligen bland inkomna relationer om
orter och städer beskrivningar över Umeå, Piteå och Luleå men
ej Torneå ). I sin egenskap av de äldsta kända bygdeskild1

) Sveciaverkets historia av E. Wennberg s. 121 i inledning till ny
upplaga, utgiven 1920—1924.
1
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ringarna från Västerbotten med ortsbor som författare erbjuda
de tre föreliggande berättelserna ett särskilt intresse. De ge en
föreställning om, vad man på den tiden visste angående sin
hemstads historia, om ortens fornminnen och bebyggelse. Av
värde är också, att det visserligen rätt sparsamma förrådet från
äldre tider kvarlevande sägner och lokala traditioner här fått
en relativt tidig skriftlig uppteckning. Cå dessutom den samtida
synen på stadssamhällenas ekonomiska problem och utvecklingsmöjligheter m. m. kommer till uttryck, synas dessa aktstycken
vara väl värda en fullständig publicering, även om sakuppgifterna på en del punkter kunna vara felaktiga och åtskilliga uttalanden gjorda i tendentiöst syfte. I topografisk litteratur av
äldre och nyare datum har innehållet i viss utsträckning tillgodogjorts, men Luleå-berättelsen är, såvitt jag vet, den hittills enda,
som i sin helhet offentliggjorts med användande av den i Palmskiöldska samlingen förefintliga avskriften ).
Den å borgerskapets vägnar till Dahlberg avgivna berättelsen om Umeå stad, vilken upptager ett häfte med 19 skrivna
foliosidor, är, som ovan nämndes, daterad den 22 februari 1696
och undertecknad av borgmästaren Anders Gertsson, borgaren
Michel Nilsson Kroger och stadsnotarien Marcus Bostadius
samt beseglad med stadens sigill. Framställningen torde väl
vara resultatet av ett samarbete mellan dessa tre män, ehuru det
icke är uteslutet, att även andra personer med sakkännedom i
speciella frågor kunna ha medverkat. Texten återgives i Bilaga
2 med originalets stavning, endast interpunktionen och den
nyckfulla användningen av stora begynnelsebokstäver har normaliserats enligt nu gällande språkbruk. Åtskilliga namn- och
ordförklaringar äro satta inom parentes, och en del förkortningar ha upplösts. Handlingen må i övrigt tala för sig själv.
Tanken på att till Sveriaverkets planscher foga en historisk1

) H e l m e r L a g e r g r e n : Luleå stad med omnejd i slutet av 1600talet. En beskrivning avsedd för Erik Dahlbergs Sveciaverk. "Norrbotten",
årsbok 1027 sid. 51—68.
1
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topografisk beskrivning hade tagit form redan vid företagets
startande, i det att Karl XI :s förmyndarregering den 28 mars
1661, samtidigt med det för Dahlberg utfärdade privilegiebrevet för arbetets utgivning, uppdrog åt professorn vid Uppsala Universitet Johannes Loccenius att på latin författa "Descriptionen på then Topographia, som Dahlberg låter uthgåå".
Loccenius påbörjade arbetet härmed men efterlämnade vid sin
död år 1677 endast en serie mer eller mindre utförliga utkast
till historiker och beskrivningar för då färdigtryckta eller på
programmet upptagna planscher. Uppgiftens fullföljande anförtroddes först den 2 juli 1690 åt rikshistoriografen Klas Örnhiälm, f. d. professor och bibliotekarie vid Uppsala Universitet,
men avbröts ånyo genom hans år 1695 timade frånfälle. Den
19 juni s. å. överflyttades uppdraget på professorn och rikshistoriografen Petrus Lagerlöf, som innan han den 7 januari
1699 avled, hade hunnit få 28 folioark parallellt löpande svensk
och latinsk text befordrade till trycket. Ytterligare en ansats till
beskrivningens fortsättande gjorde av professor Olof Hermelin,
men då han redan 1700 av Karl XII togs i anspråk för andra
viktigare värv, blev det enda synliga resultatet av hans befattning med Sveciaverket att ännu några ark med text, huvudsakligen grundad på Lagerlöfs efterlämnade koncept, gingo i tryck
år 1701. Den tryckta skildringen hade emellertid icke hunnit
framföras så långt, att den nått anknytning till de i arbetet ingående planscherna, utan inskränker sig endast till en brett anlagd historisk-geografisk inledning, vilken på grund av sitt oavslutade skick förblev outgiven. Här saknas anledning att ingå
på åtskilliga senare planlagda eller utgivna beskrivningar till
Sveciaverkets bilder.
De av löjtnant Läw sommaren 1695 utförda avritningarna av
Västerbottensstäderna äro sex till antalet och föreställa Umeå,
Torneå, Piteå gamla och nya samt Luleå gamla och nya städer.
Teckningarna, till formatet ungefär 40X30 cm. inberäknat de
å bladen anbragta förklaringarna med tysk text, äro ritade med
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
Q.
H.
I.
K.

Fi^.118jfr««.»t: W.S.LIwi aviritniiig av Um el.
<«»».* Die Stadt UHME.
Der Residentz, oder dess Landtshöffdinges Sitz. (Residenset eller landshövdingesätet).
Die Kirche, welche man ins Creutz zu bauen jetzo ins Werck begriffen.
(Kyrkan, vilken man nu gripit sig verket an med att bygga i korsform).
Der Klocken-Stapel (Klockstapeln).
Dess Obrist: Lieutenants Sitz, (överstelöjtnantsbostället).
Dass Rahthauss. (Rådhuset).
Ein Insul, welchen der Strohm auff beden Seiten und rundherumb beflisset. (En ö (Ön), som älven kringflyter på båda sidor och runtom).
Uhme-Strohm, oder Uhme åå, welcher weit auss lapmarcken herabgeflossen kommet, und der Stadt verbeij in der See läuffet. (Ume älv
eller Ume å, vilken kommer nedflytande långt uppifrån Lappmarken
och förbi staden löper ut i havet).
Die Fähre, mit welcher man die Reisende hinübersetzet. (Färjan, varmed man forslar över resande).
Der Weg, welcher von Süden her kommet. (Vägen, som kommer söderifrån).
Der Stads Waapen. (Stadsvapnet).
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blyerts och vattenytorna markerade med en förtonad bård av
svagt gulgrön färg. Annan färgläggning förekommer i regel
icke. I denna uppsats skall endast bilden över Umeå tas i
närmare skärskådande. Den är reproducerad i fig. 1 efter en för
tydlighetens skull något retuscherad fotostatkopia och visar
staden sedd från Umeälvens södra sida i snett fågelperspektiv,
alltså från en fingerad utsiktspunkt. Bilden är därför snarast
att betrakta såsom en panoramartad totalvy, så komponerad
att åskådaren måtte få en möjligast fullständig överblick av
stadens topografiska belägenhet och allmänna bebyggelse. Det
blir nu av intresse att undersöka, hur Dahlberg omdanade denna
som synes ganska amatörmässiga teckning till en ur konstnärlig
synpunkt acceptabel förebild till det sex år senare utförda kopparsticket. Utseendet av hans lavering framgår av fig. 2. Vid
jämförelsen mellan de båda bilderna framträder genast den
förras konstruktiva brister, som å den senare tillrättalagts enligt
perspektivlärans lagar. Genom neddämpning av höjdskalan på
fondens skogklädda berg och en riktigare avvägning av de skenbara proportionerna mellan närmare och fjärmare liggande
byggnader har Dahlberg fördjupat landskapet och genom inkomponering av vegetationspartier och förgrundsfigurer givit bilden
en mera målerisk karaktär, allt i stil med barocktidens estetiska
krav och ägnat att ställa den på ett högre konstnärligt plan. Å
båda teckningarna dominera emellertid de publika byggnaderna
i överdrivet stor skala, ett å äldre stadsvyer ofta återkommande
drag, avsett att fästa uppmärksamheten på viktigare föremål
och underlätta tydliggörandet av deras detaljer. Det ganska
radikala sätt, varpå Dahlberg omgestaltat ifrågavarande byggnader, som han själv aldrig sett, gör emellertid att man obetingat
måste lita till Läws framställning av deras dåtida utseende
såsom den enda autentiska. Enligt honom hade t. ex. stadens
första träkyrka, som vid denna tid stod inför ombyggnad till
korskyrka, tre nästan kvadratiska fönster å långsidan, under
det att den å Dahlbergs teckning försetts med fyra höga och
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smala sådana samt med en mera sylformad tornspira. Å fig. 1
framträder det i förnäm avskildhet liggande landshövdingeresidenset som ett av lägre huslängor helt kringbyggt envåningshus med högt brutet s. k. säteritak och med trenne fönster, det
mittersta synbarligen även dörr till en veranda, å den mot älven
vättande fasaden, medan byggnaden å Dahlbergs bild reser sig
i två våningars höjd och har icke mindre än sju fönster i bredd.
Stadens rätt oansenliga lilla rådhus har av honom likaledes begåvats med en övre våning med fem fönster i rad på långsidan
i stället för tre. Liknande överdrifter har Dahlberg gjort sig
skyldig till beträffande det å sydsidan om älven belägna överstelöjtnantsbostället Böle, vilket vid Karl XI :s besök i Umeå midsommartiden 1694 stod under uppförande och för vars inköp
konungen själv bidragit med 600 daler av egna medel ). Enligt
Läws teckning var byggnaden av samma typ som majorsbostället
vid Torneå men något enklare än överstebostället vid Piteå
gamla stad och i likhet med dem försedd med små tornliknande
utbyggnader i hörnen, under det att Dahlberg nära nog förlänat
den karaktären av ett slott, inbäddat i en lummig park. Beträffande själva stadsbebyggelsen, som vid ifrågavarande tid
huvudsakligen var inskränkt till området väster och nordväst
om kyrkan, är den tydligtvis även å Läws teckning mer eller
mindre skematiskt återgiven. De små husen, av vilka endast
några få särskilt på sluttningen mot hamnen äro uppförda i
tvenne våningar, ligga grupperade kring rådhuset utan synbar
ordning, varför inga av gator och gränder begränsade kvarter
kunna urskiljas. Strandremsan längs älven, som ända fram nedom kyrkogården upptages av en lång rad tättstående sjöbodar,
ställvis i dubbla led, begränsas med en av pålar markerad kaj
eller strandskoning. Dahlberg har dessutom på sju olika ställen utplacerat små båtbryggor, vilka alla saknas å fig. 1. Att
en del dylika funnits, är emellertid sannolikt. De nu påpekade
1

) E. S v a r t e n g r e n : Svenska Officersboställen i Västerbotten. Torsby 1934, sid. 7.
1
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skiljaktigheterna må vara tillräckliga för att belysa arten av de
förändringar, som Dahlberg lät Läws originalutkast undergå,
innan han lämnade sina för Sveciaverket avsedda förebilder till
gravering.
Kopparsticksplanschen över Luleå bär årtalet 1700, de övriga 1701, och samtliga äro utförda av den till Sverige år 1698
inkallade nederländska kopparstickaren Johan van den Aveelen ),
vilken samma år anställts vid fortifikationen. Han åtnjöt även
berättigat anseende som skicklig tecknare och artist och kunde
på ett fullt självständigt sätt utforma och inkomponera de bilder av människor, djur, fartyg, träd m. m. som erfordrades för
att ge liv åt tavlorna, staffagefigurer vilka ofta endast flyktigt
uppskisserats och i regel voro mera sparsamt insatta på Dahlbergs förlagor. En noggrannare jämförelse mellan dessa och de
färdiga kopparsticken visar, att Aveelen även vid återgivningen
av en del byggnadsdetaljer tillåtit sig vissa friheter, varigenom
avvikelserna från Läws originalutkast ytterligare tillskärpts.
För att endast nämna ett par exempel finner man på kopparsticksbilden över Umeå, som i förminskad skala är reproducerad
i "Västerbotten", årsbok 1928 sid. 55, att militärbostället Böle
här ter sig ännu imposantare än å Dahlbergs teckning och att
flertalet av de små sjöbodarna längs älvstranden försetts med
skorstenar och fönster, somliga även med en övervåning, vilket
givit dem karaktären av bostadshus. Konstnärligt sett fyller
emellertid Aveelens produktion högt ställda anspråk, och bland
Sveciaverkets kopparstickare var han dessutom den, som bidragit med det största antalet planscher. Minst 144 av dess 354
blad äro sålunda stuckna av hans hand, de sista år 1715, vilket
blev utgivningsåret för det även ur nutida synpunkt enastående
praktverket. I och för sig äger ju detta ett för alla tider bestående värde, men just tack vare den lyckliga omständigheten, att
1

) Han var född vid mitten av 1600—talet och dog 18 maj 1727 i Stockholm. Utförliga biografier se: Svenskt Biografiskt lexikon utg. av B.
B o e t i u s II, s. 500 och L. W - s o n M u n t h e : Kongl. Fortifikationens
historia 6: 2, s. 569.
]
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originalmaterialet av primärteckningar, skisser och renritningar
till största delen ännu finnes bevarat, kan Dahlbergs om en otrolig arbetsförmåga och framstående konstnärsbegåvning vittnande
insats på detta den fredliga kulturens fält framstå i full belysning och rätt värdesättas samt möjlighet öppnas för ett rationellt
utnyttjande av en av de rikast givande källorna för den historisktopografiska forskningen rörande stormaktstidens Sverige.
B i l a g a 1.
Brev från fortifikationslöjtnant Wollmar Gustaf Läw till Erik Dahlberg,
dat. Umeå 19 aug. 1695.
Utanskrift: A son Excellence Monseigneur le Compte Eriques Dahlberg,
Senateur du Roy, Marechall de Camp et Gouverneur Général
en Bremie très humblement à Stockholm.
Erläuchter hochgebohrner Herr Graff, Königl. Raht, Feltmarchall und
General Gouverneur, Gnädiger Herr.
Ewr Hochgräffl. Excelhtz Befehl allergehorsahmbst nachzukommen,
habe ich gleich, nachdem ich nur alhie angelandet, mich auff der Reise
begeben, und so durch Tag unndt Nacht von der einen Stadt zu der andern mich verfüget, und nach meinem geringem Vermögen jedoch mit
gröstem Fleisse, die von Ewr. Hochgräffl. Exell: verlangte Öhrter abgezeichnet, welche der Hr. Baron und Obrister v. Ferssen Ewr. Hochgräffl.
Excell: einhändigen wirdt. Wegen einige Antiquitaeten habe ich mich gnugsahm befraget, alleine dehren gar wenig erfahren können, welche würdig
zu remarquiren als nur folgende: Jn vorigen Zeiten wie die Russen bemühet gewesen, dieses Landt zu erobern, so sollen Sie wie man saget,
5 Meilen von der Stadt Uhmeo nordwertz dem Kirchspiel Bygdeå ein
viertelmeil vom Lande in der See auff einen grossen Stein dise Figur
eingehauen haben, weiches noch jetzo
aida ein wenig zu sehen ist, und wie
sie allda jhr Volck am Lande setzen
wollen, haben sie durch starckem Gegenwehr jhre erste Unterlage gelitten.
Dermassen dass sie sich wieder reteriren
müssen, von wannen sie sich dan nacher
Thorne wieder hin begeben, und auf
einer Jnsul Saissa Karra ( Seskarö)
genant, so 2 Meil von genanter Stadt in
=
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der See lieget, jhre Vorwache in 700 Mann bestehend gestellet, wie aber
die Schweden herbeij kommen dass Landt zu secundiren, habe sie dem
Feinde nicht allein biss dahin verfolget, diesen Jnsul umbringet, und die
Vorwache erschlagen, besondern auch den Feindt gezwungen, dass er sich
unverrichter Sachen von dannen wieder reteriren müssen.
Die übrigen Antiquitaeten sindt theils so gering und theils so lächerlich, dass sie nicht der Würde anzuführen, nur dieses muss ich noch im
verbeijgehen melden, dass es hier in diesem Lande und oben in Lapmarcken
unterschiedliche Arten von metallene Berge so wohl, als auch andere kostbare Mineralien, an Christall, Allbaster, Mannerstein, Magnetstein, Antimonium u. d. gl. überflüssig giebet, und könten hir im Lande noch
viele verborgene Dinge entdecket werden, wan man sich darumb bemühen
solte, dass viele in der Meinung stehen, es wehre kein König-Reich in
Europa so reich an Bergwercken und so schönen Mineralien, als wohl in
diesem Lande zu finden wehre. Hiebeneben habe Ewr Hochgräffl: Excellrtz
untertähnigst zu bitten nicht entgehen können, Sie geruhen mir die hohe
Gnade zu erweisen, und beij J. K Maij:tz vor mir zu intercediren, dass
ich eine kleine Ergätzligkeit vor diese Reise zu geniessen haben möge,
ingnädister dass ich über hundert Meilen Reisen, und dabeij zimlichen
theils von meinem Lohne vertuhn müssen, dabeij ein armer Kerl bin, der
von nichts anders als nur von seinem Lohne zu subsistiren hatt, auch
weiter mit Reisen dass übrige werde consumiren müssen; angesehen ich
wegen Jnformirung der Officirer von dem einem Ohrte an dem andern
mich verfügen muss. Ewr Hochgräffl: Excell: würden mir armen Kerl
hiedurch eine sondert, hohe Gnade erweisen, für welche ich ersterben
werde.
Uhme d. 19 Augusty
Ewr Erl: Hochgräffl. Excell:tz
A:o 1695
Untertähnigst gehorsahmbster Knecht
Wollmar Gustaf! Läw
Fortif: lieut:
Brevet som förvaras i Riksarkivet bland ingående skrivelser i Erik Dahlbergs arkiv vol. 29, är beseglat med ett adligt sigill visande intialerna
WGL och i vapnet ett åt höger gående, krönt lejon bärande ett svärd.
Vapenbilden är sålunda en helt annan än den som tilldelades brevskrivarens
fader vid adlandet: ett brinnande örlogsskepp. I översättning kan skrivelsen återges på ungefär följande sätt:
Högälde, högvälborne herr greve, Kungl. råd, fältmarskalk och generalguvernör, nådige herre.
Allrahörsammast efterkommande Eders höggrevliga Excellens' befallning har jag omedelbart efter det jag hit anlände begivit mig av på resan
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och sålunda genom dag och natt förfogat mig från den ena staden till
den andra samt efter min ringa förmåga, dock med största flit, avtecknat
de av Eders höggrevliga Excellens önskade orterna, vilka (avritningar) herr
baronen och översten von Fersen skall överlämna till Eders höggrevliga
Excellens. Beträffande fornminnen har jag noga förfrågat mig men härom endast kunnat erfara rätt obetydligt förutom följande: I forna tider, då
ryssarna bemödade sig att erövra detta land, skola de, enligt vad man
säger, på en stor sten i havet en fjärdedels mil från land i Bygdeå socken, 5 mil norrut från Umeå stad, hava inhuggit denna figur (jfr ovan),
som där ännu idag någorlunda kan ses, och när de ville sätta i land sitt
folk därstädes, hava de genom starkt motvärn lidit sitt första nederlag,
så tillvida att de måste draga sig tillbaka, varefter de härifrån åter begåvo sig till Torneå och utställde sin förpostering bestående av 700 man
på en ö benämnd Saissa Kärra ( = Seskarö), vilken ligger i havet 2 mil
från nämnda stad. Men då svenskarna kommo fram för att undsätta landet,
hava de icke blott förföljt fienden ända dit, omringat denna ö och nedgjort vakttruppen utan även tvungit fienden att med oförrättat ärende ånyo
retirera därifrån.
Övriga fornminnen äro dels så obetydliga, dels så löjliga, att de icke
äro värda att anföras, endast det måste jag i förbigående omtala, att det
här i detta land och uppe i Lappmarken finnes olika slags metallförande
berg såväl som andra kostbara mineral såsom kristall (bergkristall), alabaster, marmorsten, magnetsten, antimon o. d. i överflöd, och ännu många
förborgade ting skulle kunna upptäckas här i landet, om man ville bemöda
sig därom, varför många hysa den meningen, att intet kungarike i
Europa vore så rikt på bergverk och så vackra mineral, som väl stode att
finna i detta land. Härjämte har jag icke kunnat undgå att underdånigst
bedja, att Eders höggrevliga Excellens täcktes visa mig den stora nåden
att hos Hans Kungl. Maj:t söka utverka för mig, att jag i nåder måtte
få åtnjuta någon liten ersättning för denna resa, eftersom jag måsta färdas över hundra mil och därvid släppa till en tämligen stor del av min
lön, dessutom är en fattig man, som ingenting annat har att uppehålla sig
av än sin lön, och ytterligare nödgas förbruka återstoden på resor med
hänsyn till, att jag måste förfoga mig från den ena orten till den andra
för undervisning av officerare. Eders höggrevliga Excellens skulle härigenom bevisa mig fattige man en särdeles hög nåd, varför jag vore beredd gå i döden.
Eders högädla höggrevliga Excellens' underdånigst hörsammaste knekt
Umeå d. 19 August
j^g^
Wollmar Gustaff Läw
Fortifikationslöjtnant.
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B i l a g a 2.
Berättelse om Umeå stad med omnejd, å borgmästare och råds vägnar avgiven till Erik Dahlberg den 22 februari 1696. (Original i Kungl. Bibi.
handsskriftssaml., sign. M 11:8:2).
Högwälborne Grefwe, Kongl. Maj:ttz Råd, Fältmarskalck och General
Gouverneur, Höghgunstige Herre och mechtige befordrare.
Eders Höggrefl. Excelhces gunstige skrifwellsse, daterad Stade den 18
Decembris 1695, ähr oss den 27 sidstledne Januarij tillhanda kommen, förnimmandes der af Eders Höggrefl. Excelhces gunstige befallning, att wij
wehla inkomma med underdånig och uthförlig berättellsse om denne
Uhmeå stadz fundation, belägenheet, handeli, kiöpenskap och andre dess
förtijdn warande willkohr. Altså till underdånigst föllie der af ähr fölliande enfalldige relation der om fattat med ödmiuk böön, det Eders Höggrefl.
Exelhce den samma gunsteligast optager och uthtyder, hafwandes fuller
wij uthförligen möijeligast optächt alle denne stadzens willkor, lägenheet,
handell och handteringar, hwar af Eders Höggrefl. Excell:ce gunstigast
hemptar, hwad som tienligast och nyttigast wara kan till Eders Höggrefl.
Excelhces förnähm- och berömligaste förehafwande, men uhrsächtandes
underdånligen wår enfalldigheet i detta måhl, fölljer altså:
1.
Hwad tijd Umeå stad här i Wästerbottn ähr funderat och begynnellse
hafwer:
Såsom här i Wästerbottn i forna tijder war allenast en stad, Torneå benembd, belägen här uthi Mari Balthico, Sinu Bothnico, Bectiske, Barbariske
eller Ålandiske haffwet all nordest, ther som samma haaf lychtas och
sin ända tager, uthi hwilket Torne och Kiemi sampt Calix med andre små
elfwar hafwa sitt inlopp och rinnande, till hwilken stad åthskillige Norr
— sanipt inom — och i östersiön liggiande städer hade sin handell och
besökning med åthskillige wahrur. Uthi högloflig i åminnellsse den stormechtigste Konung Gustaff Adolphz regementztijd, nembligen åhr 1620
den 7 Septemb. sändes hijt i landet någre förnähme män med nådigst befallning att tillsee, om icke å denne orthen skulle finnas beqwähmlige rum
till någre städers bebyggiande, och effter noga besichtning dreffades här
i Wästerbottn beqwemligheeter till 3:ne städer — nembligen Uhmeå,
Pijtheå och Luhleå, rum och ställen der dhe byggias och funderas skulle
uthsedde, anslagne och afsatte; ähr altså denne staden belägen fyra mijhler
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innom Wästerbottniska gräntzorne eller landmähre, hafwer närmaste staden söderuth Hernösand på 22 mijhler när, men norrut Pijtheå och 22
mijhler, så att Uhmeå stadh hafwer lijka långt till bägge desse städerne,
den ena söder och den andra i norr.
2.

Ortens beskaffenheet, der Uhmeå stadh ähr belägen.
Samma platz ähr belägen på en slätt sandmarck eller heed, sträcker sig
merendeels i öster och wäster uthi längden, hafwandes på södre sijdan
en elf, som kallas Uhmeå elf och till bredden här wed staden ähr 450
alnar, hwilken elf till en deel hafwer sitt ursprung af en stoor siöö Stor
Uhmen benembd, som ligger ved fiällryggen, der skillnaden ähr emillan Swerige och Norrie; uthi samma siöö inflyta åthskillige små elfwar
och kiellor ifrån Wästerhafwet; deruthi ähro och många hollmar, och
lapparne hafwa der omkring sitt tillhåld och wistande. Denne siöö ligger
här ifrån staden uthi wäster; twänne mijhler ofwanföre eller wäster om
staden inlöper i ofwanbemälde åå en annan temmelig stoor elf, kallas
Wändelåå (Vindelälven), som hafwer och sitt uhrsprung uthaf fiällen eller
en stoor siöö, som kallas Stoor Afwan (Stor-Vindeln). Om denne här wid
staden flytande elfz beskaffenheet ähr och att påminna, det en half mijhl
ofwan staden begynnes stoora fårssar, hwilka framgent continuera, hwar
uth- eller opföre för dess strijd- och häfftigheet sampt bergsklippor, som
i wägen liggia, ingen båth eller ringaste fahrkåst komma kan, ja wed pass
fvra mijhler ofwanföre staden af den elf, som kommer af Stoor Uhmeå siön,
ähr en, fårss (Fällforsen) så brantt uthföre, att enär något trää kommer
flytandes med qwistar och barck uppå, faller det häfftigt neder, blifwandes en lång stund borta, och enär träet opkommer igen, ähre ringa qwistar
qware men ingen barck behållen hwarken på båhlen eller qwistarne. Uth
wed denne elf finnes wähl skiönt timber, men för fårssarnas skull, som
wähl många ähro, jernpte bergs och steenars hinder och wattnetz brusande kan ingen något gagn der af hafwa antingen till fahrkåstars eller andre
nödtorfftigheeters byggande. Uthi denne elf fånges wähl något lax men
icke till någon myckenheet, helst sombliga åhr bönderne, som sådant fiskerij bruka, kunna knafft få så mycken taxa, som Cronan hafwa böör; giörs
och stoor omkåstnad åhrligen på byggningar och wåhnor till laxens
fångande. Öster om denne stad ähr ett stycke slätt marek eller sandheed,
norrom ähr moras, mosar och kiärr, wäster om närmast staden ähr ett
stycke moras och sedan sandheed.
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3.
Om andre lägenheeter till denne staden ähr detta:
Bemälte Uhmeå elf, som flyter söder om staden, hafwer wähl till förenne warit något diuup, så att tämmelig stora fahrkåstar hafwa kunnat frammit och seglat upp- och uthföre, derföre till sin fulla lastning nödgas
borgerskapet nu nästan en mijhl föra godzet wid afreesan uthföre och
hemkompsten opföre; ordsaken till denne upgrundningh ähr den, att ofwanföre staden å bäggie sijdor om elfwen ähro stoora sandbackar, dhe där,
enär stoor flod kommer, skiära sanden löös och föra den uthföre, der
uthaf elfwen upgrundas och fahrkåstarnas fulla inskieppning hindras och
betages, borgerskapet till största beswär, och befruchtes större kåstnad
för tilltagande åhrlige upgrundning. Luhleå och Pijtheå städer stå icke
på dhe platzer, som dhe i begynnellssen ähre funderade, uthan hafwa flyttiat närmare till hafwet. Jnnan fahrkåstarne här ifrån komma till haafz
ähre 2:ne mijhler. Uthur- och till haffwet ähr ett smaalt och trång inlopp,
monge steenar, klippor och grund i wägen, hwilket förordsakar en stoor
räddhåga och fahrligheet, enär man kommer uthur store siöön och söker
inlöpa — hälst när siömörcker tillslår och stark dirnba infaller. Twenne
mijhler ifrån staden ähr en hambn, Obohla benembd, dijt fahrkåstarne sökia och hambna j synnerheet, enär dhe af ijsen, som ligger i elfwen, hindras och betages till stadz komma; elliest hafwa fahrkåstarne säkert läger
i elfwen wed staden. Denne staden hafwer och ganska ringa och små ägor
i skoug och marek, wedahugst och muhlbete, ty dess uthrymme ähr allenast twå sexottondedels tunne landh skatt. Jntet lax- eller strömmingsfiske eller någre wåhner till annan fisk finnes här under och således intet
gagn af fiskiande. Söderuth hafwer staden intet uthrymme, ty strax på
den sijdan om elfwen ligger en stoor by, hwilkas ägor staden intet får befatta sig med, österuth ligger strax en byy, hwilkas ägor staden eij heller
får bruka, norr om staden ähr, som sagt ähr, kierr och moras, och strax,
när någon brukelig eller dugelig marek kommer, ähre byar, som den häfdar och besittiar; wästeruth ähre strax wid staden månge byar, så att
denne staden så instängd ähr, att den på ingen sijda någon utwäg hafwer,
måste derföre af dhe nästgräntzande byar, läija både wedahugst och muhlbeet för sina ringa booskap. Andra städer så wähl i Wästerbottn som på
andre orther hafwa något uthrymme i åker, äng, skoug och marek, lax- och
strömmingsfiskierij, skiärjegård och annat, men denne staden ganska ringa,
ja om borgerskapet hafwa någon onyttig, öde och skougwuxin marek af
nästliggiande byar kiöpt, opbrukat och häfdat, tages nu den merendeels
dem ifrån.
:
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4.

Uthi hwadh Uhmeå Borgerskaps handeli och näringsmedell består
Såssom Wästerbottns städerne wisse socknar hafwa, med hwilka dhe
sin kiöpenskap drifwa (som här kalllas stadz gebiet), så ähre 3:ne sochnar,
med hwilka denne stadz borgerskap sin handeli idkar och brukar, nembl.
Uhmeå, Bygdeå och Löfånger; deras sälliande wahror består, när god
tijd och ymnog åhrswäxt ähr, uthi någon spanmåhl, doch icke att borgerskapet kan blifwa der med försorg- och uppehållen uthan nödgas den ifrån
andre orther inkiöpa, bonden och endeels åhrligen den behöfwer, smör
wanckar här icke mycket och lijten talg, ty uthi desse 3:ne sochnar ähr
knapt om ängesmarck. Booskap kan man till nödtorfften få kiöpa, räfwars,
hermlijns och eckorns sampt fougels fångande aftages och minskas hwart
åhr, så att den handelen mechta swag ähr; laxfiskerij ähr af intet wärde
i desse sochnar, undantagandes Uhmeå, der somblige åhr någon lax kan
fåå kiöpas; strömmingzfiskerij bruka fåå bönder, torra giäddor hafwa icke
många landtmän att föryttra. Nu för tijden kan här i staden wara in
emoth åttatijo borgare och inwånare, hvilkas näringsmedell merendeels
består i strömmingsfiskerij, der till dhe mycket flijtige, bewante, achtoch waaksamme ähre, och wore icke det, kunde neppligen här någon
borgare wara och sig uppehålla, Gud bättre, nu i några åhr hafwer saltet
warit dyrt, ringa och så strömmingens prijs, lijtet och af den samma
fången, hwar igenom många af borgerskapet tagit stoor skada, så att
manskapet (innevånareantalet) nu mehra af ähn tilltager. Denne stadzens
borgerskap måste och läija och hyra uthaf andra wattnet till samma strömmingsfiskerij, der effter reesa en lång wäg och dyyr landlega betala.
Uthi Lappmarcken ähre 2:ne marknadzplatzer, Lyck- och Åsehlet, där
Uhmeå borgerskap sin handell en gång om åhret med lapparna drifwa
mitt i Januarij månad, och är denne lappmarck den ringaste, swagaste med
all minst och sämbst hafwande wahror af alle lappmarckerne i Wästerbottn, ty ju längre norr ju bättre skinwahror. Under Lycksehletz marcknadzplatz ähr Uhmeå—Raan—Graan och Norrwapst byar, wid Lycksehle
ähr en lijten trää kyrckia, en kyrckioheerde, som merendeels af Hans Kongl.
Mai:tt oppehålles, emedan tijonden af lapparne fårslår intet; der ähr och
en schola och en pädagogus, hwilken tillijka med lappdieknerne eller discentibus (lärjungarna) allernådigst och af wår allernådigste Konung rijkeligen blifwa bespijsade och nådigast försörgde. J lijka måtto oppehåller
och högstbemälde hans Kongl. Maj:tt milldeligast en sacellanum (komminister) här i Uhmeå lappmarckz pastorat, hwilken boor upp i lappmarcken
ifrån Lycksele nästan i wäster wid pass 20 mijhler; der han wistas nembnes Sårsehlet (Sorsele), nyligen begynt, der ähr ingen kyrckia, uthan Gudz-
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tiensten förrättes i en stugu, der ähr ingen marcknadzplatz, uthan lapparne resa med sine wahror till Lycksehlet. Under Åsehletz marcknadzplatz ähre 3:ne byar, nembligen Åsehletz, Söderwapstz och Bindals byar;
der ähr och en lijten trää kyrckia och en kyrckioheerde stadigt boendes,
niuter Hans Kongl. Maij:ttz allernådigste underhåld, ty af tijonden, som
lappallmogen ehrlägger och uthgifwer, kan ingen för dess ringheetz skull
blifwa uppehållen. Lappen håller sig oföränderligen wid sin gambla plägseed och förre wahna. Det godz, som borgerskapet kunna tillsammanbringa, ehwad det ähr, föryttra dhe mehrendeels i Stockholm, dädan dhe
och sig tillhandla salt, spanmåhl och annat, som dhe nödwändigt behöfwa.
Någon handel på spannemåhl, lijn och hampa hafwer wähl tillförenne
warit till Riga och Räfle (Reval), men nu ähr den så inskränckt och oss
betagen, att man till dhe orterna knapt någon seglation bruka kan, ty
dhe wahror, som här kunna wancka, får man intet dijt föra, uthan till
inkiöpande wahror måste man hafwa penningar med sig. Önskeligit och
staden till nytta, upkompst och framsteeg wore det, om borgerskapet finge
till berörde och andre orter föra sina wahror, som tienlige woro, der
giängse och föryttras kunna, och der emoth nödtorfftigt godz igenbekomma.
5.
Cm denne stadz byggning och med jnwåhnarne besättningh.
Ehuruwähl till denne staden Anno 1620 rum och platz uthseddes och
anslogs, doch blef den icke strax bebygder och med inwånare besätter,
uthan alt småningom der med tillgick, så att det drögdes till åhr 1632,
för ähn denne stad fulkombligen begynte med sine ombudzmän bijwista
richzdagarne och allmenne ständernes sammankompster; alt sedan hafwa
desse stadzens fullmechtige sig hörsambligast infunnit wid sådanne tillfällen. Privilegierne bekommes af Hennes Maij:tt högwyrdigst i åminnellsse Drottning Christina den 30 Augustj 1646, hwilka af deras Kongl.
Maijstrer sedermehra ähre allernådigst confirmerade och bekräfftade; stadzens widd inom staqvetet ähr — wästeruth 350 alnar, norruth 1180 alnar,
uthi öster 600 alnar, söderuth eller elfwen 1200 alnar, summan tretusend
trehundrade trettijo ahlnar eller ett tusend etthundradetijo fambnar. Jnom
staqvetet hafwer landzcammereraren, landträntmästaren och Cronones befallningsman sine gårdar och hemwister, men lijtet ifrån staqvetet österuth
ähr residentzet med kåstelige träbyggningar beprydder och upbygder, der
den högwählborne grefwe, wår nu warande landzhöfdinge Herr Gustaff
Douglas boende ähr, och dhe förre hög- och wälborne herrar H:r landzhcfdingarne nu uthi 40 åhr hafwa där hafft sin heemwist och tiilhåll.
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3.

Om stadzens jnkompst och uthgiffter.
Hwad jnkompsterne anlangar, så l:o. Anno 1646, enär staden bekom
sina privilegier, donerades under staden ett hemman, Sanda benembd,
uppå hwilkas ägor staden bygdes och ännu ståår, och emedan samma hemman war och är allenast twå sex åttondedeels tunneland skatt, brukes och
nytties dess marek merendeels till stadzens tompter och samptlige borgerskapetz kåhlsängiar, och hwar och en sin deel, som mechta lijten ähr, der
af åthniuter, kommer således der af icke något till stadzens cassa eller jnkompst. 2:o. Anno 1650 d. 31 octob. donerade Hennes Kongl. Maij:t dråttning Christina under staden uthlagorne till 1 3/4 mantahl af 2:ne hemman,
belägne uthi Grubbe och Grijsbacka byar, en fiärdedeels mijhl ifrån staden,
hwilken jnkompst staden åthniuter, men jorden brukes och besitties af
förre ägarne. 3:o. Anno 1652 förunte högstbemälte Hennes Kongl. Maij:tt
allernådigst till staden uthlagorne af en byy Öhn benembd, belägen öster
om staden, men ägorne besittia, behålla och häfda bönderne sielfwa, och
borgerskapet icke det ringaste få sig der med befatta. Mehra ordinarie jnkompster, hwarken uthi fiskerij eller något annat, hafwer denne staden
intet. 4:o. Stadzens jnkompster extraordinarie kunna några undertijden falla,
men owissa, kunna således förwisso eij insättias.
Anlangande- stadzens ordinarie uthgiffter, som ähr löhningarne (dhe
där icke stoore ähro, hwilket fölliande punct uthwijsar) till borgmestaren,
notarien, rådmännerne, stadzeasseuren, stadztienarne och timeklockställaren, doch giör icke ordinarie jnkomsterne fyllest till deres afbetalningh,
uthan borgerskapet måste fyllnaden ehrläggia och uthgifwa. Denne staden
ehrlägger lijkwähl större Cronones uthskyllder ähn Pijtheå eller Luhleå
städer, med större båtsmans håll och beswärat, ty den måste nu åhrligen
läija och förskaffa 71/2 karl, som skola arbeta sex månader wid Alka- och
Kittkawari silfwerbruuk i Luhleå lappmarck, och hwart åhr, föruthan legan,
hålla dem resepenningar i framreesan öfwer 50 mijhler.
7.
Om Iustitiens förwaltningh, och lag- och rättzskippande.
Här är en borgmestare, sex rådmän och en stadznotarius, en stadzcasseur och en stadztienare, och som stadzens ordinarie jnkompst, som
föregående punct uthwijsar, icke stoor ähr, så kan hwar och en märckia,
huru ringa löhn hwar och en bekommer, doch ähre wisse löhningar till
hwar och en anslagna, nembligen borgmestaren twåhundrade trettijo>
dahler kopparmyntt, hwar rådman trettijo dahler, stadznotarien etthundrade
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fembtijo dahler, stadzcasseuren tiugu iemb dahler, stadztienaren, hwilken
och ähr timeklockställare, siutthijo åtta dahler, alt i kopparmyntt. Kiämnärs
rätt brukas här intet, icke heller byggemästaren, för medellöösheet till
löhningar, uthan dhe som rätten bekläda, besichtiga dhe huus, som opsättias, hälst att gatur och gränderne ähro rätta och broarne (som en
ähr här inom staqvetet) wähl lagade blifwa, så att inga fehl eller brister
der på ähro eller finnas skall. Stadzens jnsegell, hwar med fälte domar,
contracter, fullmachter, pass, certificationer och andre slijke breef stadfästes
och bekräfftes, ähre tree heela reenshufwuden.
8.

Om den Christeliga religion och andeliga öfning, som här i staden brukelig hafwer warit och ännu Gudj lof ähr.
Den alldrahögste Gud och wår allernådigste öfwerheet böör denne staden
innerligen, troohierteligen och allerunderdånigst betacka för rättsinnige
lärare, trogna predikanter och nijtällskande siählesörjare, dem wilj ifrån
stadzens begynnellsse nådigst åthniutit hafwa. J begynnellssen af denne
stadzens fundation höltz och celebrerades Gudztiensten wed sochnekyrckian
hwilken belägen ähr en half mijhl wästeruth ifrån staden bredewid Uhmeå
elf. Anno 1646 begyntes här i staden wid östre ändan en träkyrckia opsättias, hwilken och med torn wid wästre gafwelen effter några åhrs förlopp kom till sin fullbordan och förfärdigande, der som nu Gudz reene och
klare ord predikat och förkunnat warder; der uthi ähr och orgewärcket,
kyrckan tämmelig beprydder med liuus-cronor, liuus-armar och annan zirat,
klockstapell med 2:ne klockor, kyrckan med wederbörlig kyrckiogård
instängder. Den samma kyrckioheerde, som ähr wed socknekyrckan ähr
och så pastor här i staden, een stadzpredikant brukas och så här, hwilken
blifwer opehållen af (och) hafwer sin ordinarie löhn af borgerskapet,
bekommer och något derjempte af kyrckioherden. Här uthj staden ähr
och en schola, som förwältas af en rectore och en collega, desse af Hans
Kongl. Maij:tt wår allernådigste Konung åthniuta och bekomma allernådigst sitt uppehälle och underhåld. Enär nu denne stadzkyrckia 1646
begynte byggias, anslogs dess längd och bredd icke stoor, uthan längden
tolf fambnar och bredden femb och half fambn, manskapet och då icke
mycket, men sedan det tillökades, elliest och näst gräntzende och här förbij
reesande landtmän och allmoge begynte här biwijsta Gudztiensten, då den
ena då den andra, som lägenheeten inföll, blef en stoor trängsell i denna
kyrckia; derföre enär Hans Kongl. Maijrtt wår allernådigste Konung 1694
uti iunij månad reeste här igenom och i egen person några gångor bijwistade här Gudztiensten, hoos Hans Kongl. Maij:tt anhöllo borgerskapet
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allerunderdåningst om någon hielp till denne kyrckias uthwidgande, då
Hans Kongl. Maij:tt sielf allernådigst här till gaf och skiänchte en stoor
påst penningar, uthan och befalte, att af alle församblingar här uthi Hernösandz superintendentien skulle skie en collect till denne omkåstnaden,
hwilket och sin framgång ehrhållit hafwer och effterkommit ähr. Denne
uthwidgningh ähr nu således begynt, att kyrckan blifwer fyrkantig, uthwidgninghen skier i söder och norr, arbetet allaredan antagit, behörigit
vvärcke der till fört och till en deel timbrat, och igenom Gudz bijstånd
förmodes, att tillkommande wåhr och sommar skall der på arbetas och
elliest enär wäderleeken så tillsäger att något förrättas kan. Här i Uhmeå
sochn ähr en steen kyrckia, tämmelig stoor, sammaledes och i Bygdeå en
steenkyrckia, under hwilken lyder en annexa af trää opbygder på Nybyn
(Nysätra kapell) 2:ne mijhler ifrån moderkyrckan; j Löfånger sochn finnes och en steenkyrkia, men ingen wissheet fins hwad tijd desse steenkyrckior opbygde ähro.
Här giörs en berättellsse effter gamble mäns sagu, att på den orth, som
denne Uhmeå stadh ähr belägen, skall i forna tijder, förr ähn socknekyrckan begyntes, warit ett capell med en klocka, men alt owist, emedan
intet teckn, rudera (ruin) eller effterlefwor der till finnes; klockan skall
wara nedersänckt i elfwen af rädsla för fienderne, såsom finske och ryske,
skule den borttaga, hwilket den tijden här i landet wahn- och brukeligit
war, som exempell uthwijsa, förliudes och, att allmogen i gambla tijder
skall söcht effter samma klocka, den fått i ögnesicht men icke kunnat den
upbekomma. Att nu Uhmeå sochn skall wara långesedan bebygd och med
jnwånare besätter, befinnes af Hälsingelagen och den siunde flåkken konungsbalcken således: j Uma och Bygdu och allum them ther byggia
nordan före etc. Här finnes icke någre antiqviteter, staden ähr så nyligen
funderat och begynt, och effter noga förfrågan kan man icke heller något
omhänder få, upfinna eller uthspana, altfördenskull såsom om denne Uhmeå
stadz beskaffenheet i ett eller annat wij ingen yterligare effterrättellsse
eller wettskap fått, ty bedie Eders Höggrefl. Excell. wij så nu som i begynnelssen underdånigst, det Eders Höggrefl. Excell :z denne wår enfalldige relation gunstigast optager och uthtyder. Hwar emoth wij förbfiwa
Umeå den 22 Februari 1696
Eders Höggrefl. Exell:ces
Underdån- ödmiukeste tienare
Opå Bormestare och Rådets vägnar
Anders Gersson.
Mickel Nilsson Kroger.
Marcus Bostadius.
Stadens sigill.
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Förteckning over Lovångers kyrkas losa
inventarier jämte kistonska upplysningar
AV JOHAN HEDQUIST

Triumfkrucifix (bild 1) i trä. Högra foten spikad över den
vänstra. Armarna något uppåtsträckta. Huvudet törnekrönt. Kort
ländkläde. Bilden nu vitmålad och delvis förgylld. Höjd 104 cm.
Från 1500-talets början. Enligt sägen gjord av en snickare och
bonde från Krekånger. Står nu på altaruppsatsen, som är från
1909.
Några gamla illa medfarna träskulpturer, "provinsiella norrlandsarbeten från 1400-talets slut eller 1500-talets början" (enligt antikvarien Bengt Thordeman), överlämnades år 1886 till
fornminnesföreningen i Skellefteå och förvaras nu i Skellefteå
museum.
Träskulpturer (bild 2), tillhörande Lövångers kyrka, nu deponerade i Skellefteå museum:
1) Kvinnligt helgon, stående, med krona. Händerna och halva
ansiktet saknas. Höjd 55,5 cm. 1400-talet.
2) Stående madonna med barnet. Av barnet saknas övre delen
från midjan. Rester av karnation och förgyllning. Höjd 59 cm.
3) Johannes, evangelisten. Grovt arbete. Höjd 47,3 cm.
4) Evangelist. Höjd 47,5 cm.
Dessa båda ha enligt antikvarien Thordeman sannolikt tillhört
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Lövångers kyrka.

en predikstolsutsmyckning, troligen den predikstol, som kyrkoherden Christoffer Oestricii änka Karin Nilsdotter år 1658
skänkte till kyrkan.
5) Sittande S:t Anna, madonnan på vänstra knäet. Barnet
saknas. Rester av polykromering. Grövre arbete.
Om denna skriver kyrkoherden, mag. Matth. Dahling, i sin
omkring år 1760 författade beskrivning över Lövångers kyrka:
"Kyrkan hafwer ganska sannolikt warit inwigd åt Anna, junfru
Marie moder, emedan gammalt och hederligit folk, som warit
wistande här i församlingen, hafwa så sagt, och thessutom
hafwer hennes bild fått förnämsta och medlersta rummet ibland
the bilder, som tilförene ståt på altaret."
6) Ängel, blåsande horn. Målad. Vingar och fötter saknas.
Höjd 70 cm. 1700-talet.
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Bild 1.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.
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7) S:t Barbara. Rester av polykromering och förgyllning.
Höjd 73 cm. Grövre arbete. 1500-talets början.
8) Kvinnligt helgon (Birgitta?), sittande på en bänk. Händerna saknas. Grövre arbete. 1500-talets början.
Dessutom äger Västerbottens läns museum en bild (Diakon?),
som tidigare tillhört Lövångers kyrka. Endast den mycket skadade torson kvar. Höjd 71 cm.
Nummertavla (bild 3) av furu, snidad och målad. Överstycke
med skuret kerubhuvud. Höjd 84 cm. Bredd 63 cm. Omkring
1700. Hänger på väggen över trappuppgången till predikstolen.
Nummertavla (bild 4) med ram av förgyllt trä och gipsgjutningar. Höjd 90 cm. Bredd 73 cm. På snidad trästake. Höjd 77
cm. Fastsatt i korbänken till vänster om altaret. Inköpt år 1872.
Nummertavla med ram av förgyllt trä, utskuren av Birger Lindahl i Böle år 1938 i fullständig likhet med förutnämnda nummertavla. Fastsatt i korbänken till höger om altaret.
Skåp i allmogestil, tidigare använt till förvaring av mässkläder. Från 1700-talet. Nederstycke: Höjd 102 cm. Bredd 116
cm. Djup 53 cm. Överstycke: Höjd 140 cm. Bredd 113 cm. Djup
41 cm. I sakristian.
Skåp, nytt, men förfärdigat och målat i likhet med föregående.
Höjd 257 cm. Bredd 210 cm. Djup 55 y cm. Användes sedan
1937 till förvaring av kyrkans textilier. I sakristian.
Kista i gammal allmogestil med vackra beslag. Tidigare använd till förvaring av kyrksilvret m. m. Längd 138 cm. (Locket
145 cm.). Höjd 60 cm. (därav locket 4 cm.). Bredd 71 cm. (Locket
75 cm.) I sakristian.
Kista, dyrk- och brandsäker. Höjd 58 cm. Längd 72 cm. Bredd
58 cm. 1800-talet.
Fyllnad- (bild 5) av målat trä, till läktarbarriär. Profilerad
kantlist. Framsidan med Kristus hållande en kalk i handen.
Baksidan marmorerad i blått och gråvitt. Höjd 76 cm. Bredd
37,5 cm. Början av 1700-talet.
Dopfunt (bild. 6, 7, 8, 9) av ingabergssten. I tre delar. Med
2
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Bild. 4.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.
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Bild 7.
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Foto: Y. Eklund, Lövånger.

en sammanlagd höjd av 91,5 cm. Foten: kvadratiskt block med
58 cm:s sida. Höjd 10 cm. Mittstycket: 8-kantig pelare. Höjd
46,5 cm. Överstycket i skålform. Höjd 35 cm. Diameter 63,5 cm.
Runt omkring överstycket äro inhuggna reliefer i fyra fält, symboliserande livets olika skeden.
Första fältet: Knäböjande makar framför dopfunten. Präst
hållande ett litet barn, som mottager dopets vigning.
Andra fältet: Barn i lekåldern. Kvinnlig konfirmand med vit
lilja i handen. Muskelstark yngling.
Tredje fältet: Ny generation. Ung moder med barn i famnen.
Fader, hållande ett arbetsredskap i handen.
Fjärde fältet: Korsmärkta gravkullar. Tvenne människor mottagas av en ängel vid himmelens port och ledas in i det eviga
livets land.
Grundtanke:
"Dopets nåd mig ger i tiden
Stöd och fäste för min tro,
Skänker hopp att efter striden
I Guds himmel finna ro.
När min blick, mitt hjärta brista,
Vill jag säga i det sista:
Jag är döpt i Jesu namn,
Fader, tag mig i din famn!" Sv. Ps. 184: 4.
Gjord av skulptör David Wretling, Stockholm, år 1937.
Gåva av kyrkvärden E. A. Lövkvist, Lövånger.
Kyrkans silver.
'Av kyrkans silver avstod Lövånger år 1548 till den Kungl.
skattkammaren en förgylld monstrans, vägande 5 lödiga mark
och 3 V2
Dopskål (bild 11) av förgyllt silver. Tre fötter och två handtag i form av gjutna, förgyllda fruktklasar (förgyllningen nu i
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Bild 11.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

det närmaste bortnött). Uppgiven vikt 95 lod, väger nu 1253 gr.
Höjd 10 cm. Diameter 25 cm. Stämpel: N. (Johan Niitsel, Stockholm, 1676—1715). Inskrift: "M. D. C. G." Gåva till Lövångers kyrka av kyrkoherden Matthias Dahling och hans hustru
Catharina Grubbe. Förvaras i kyrkoarkivet i prästgården.
Dopskål av förgyllt bolidensilver. Ciselerad duva i botten. Inskrift å den 5,5 cm. breda "brädden": "Låten barnen komma till
mig/" Inskrift å undre sidan av skålen: "Gåva av makarna
Augusta och Efraim Lundqvist i Bissjön 19 23/6 37". Vikt 2 kg.
Diameter 50 cm. Stämpel' "Borgila — tre kronor — S — märke
— L 8." Foto: se dopfunten!
Vinkanna av silver. Väger 72 lod. Cylindrisk kanna med profilerad fotlist, pip och handtag. Locket kupigt, med grepp och
krönt av gjuten förgylld fruktklase, In&knli'." Löf ångers Kyrckiokanna", Stämpel AD. Höjd 23,5 cm. 1600-talet. Sakristian.
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Bild 12.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

Vinkanna (bild 12) av silver. Cylindrisk kanna med profilerad
fotlist och handtag. Lock med H-formigt grepp och ornerat med
graverade bladkransar. Väger 99 lod. Stämpel: N. (Johan Nutsel, Stockholm, 1676—1715.) Inskrift: "Löfångers KyrckioKanna". Höjd 22 cm.
Skänkt till Lövångers kyrka genom testamente av kyrkoherden Olaus Salin, som avled år 1702.
Vinsked av silver. Stämplar: "E. L. — tre kronor — Umeå
stadsstämpel —TJ 4." Inköpt år 1851. Förvaras i sakristian.
Oblatask av silver. Väger 43 lod. 4-sidig ask på fyra kulor.
Locket krönt med liggande kors. Stämplar: "P. P. Palmgren —
tre kronor — 15." Längd 13,9 cm. Höjd 10,5 cm. Inköpt år
1863.
Kommunionskalk av silver, delvis förgylld. På sexpassformad
fot, päronformat skaft. Djup skål. Stämpel: N. U. Höjd 24,8 cm.
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Patén av silver, ovanpå förgylld. Stämpel: N. U. Diameter 14
cm.
Om nämnda kalk och patén innehåller Lövångers kyrkas räkenskapsbok för den 3 dec. år 1731 följande anteckning:
"Hafwer Nils Ulander, Umeå, genom sin fullmächtig Reinholdt Johan Möller för then nya Kyrkiokalk och Pateen, som af
honom äro giorde och wäger 52 y lod, bekommit i arbetslöhn
94 dr Kmt. För 2 y dukat till förgyllning å 18 dr dukaten 45
dr Kmt. Till then gamla Kyrkiokalken och Patenen, som wogo
29 / lod och till et ämne i then nya äro anwände, hafwer Ulander af sit egit Silfwer tillagt 16 / lod, och therföre å 3 dr
och 24 öre lodet bekommit 61 dr 13 öre. Till samma Kalk äro
6 y lod silfwer tillagt af Pastoren Mag. Matthias Dahling,
som å 3 dr. 24 öre lodet bekommit sin betalning 24 dr. 12 öre."
Kommunionskalk av silver. Inskrift på foten: "Lövångers
kyrka 1939". Under foten: "Komminister Gustaf Stillner". Höjd
26,5 cm. Stämpel: "G. A. B. — tre kronor — märke — N 8."
Patén av silver. Inskrift å undre kanten: "Lövångers kyrka
19 24/6 37 av kyrkvärdarna E. Johansson och J. Berggren".
Stämpel: "Borgila — tre kronor — S märke — K 8 — Sterling."
Sockenbudstyg av silver. Innehåller:
1) Kalk, delvis förgylld. På rund fot. Päronformat skaft. Låg
skål. Stämplar: Åldermansranka — F. S. P. (Ferdinand Sehl
d. ä. Stockholm). 1703. Höjd 9,3 cm.
2) Patén. Stämplar saknas. Diameter 8,6 cm.
Inköpt anno 1704. Förvaras i komministergården.
Sockenbudstyg av silver i vackert med blå sammet klätt etui
av trä. Innehåller:
1) Kalk. Stämpel på foten: ena hälften av en sköld med bokstaven T. På skålen: Åldermansranka. Höjd 12,7 cm.
2) Patén, ovanpå förgylld. Stämplar saknas. Diameter 7,8
cm.
3) Oblatask, cylindrisk, låg, Stämplar saknas. Inskrift "S.
W." Diameter 5,8 cm. Förvaras i prästgården.
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Inköpt den 25/9 1731 av kyrkoherden Mag. Matthias Dahling.
Silvervikten utgjorde då 15 3/8 lod, "då kalken wäger 9 7/8 lod,
oblatasken 3 5/8 lod och Paténen 1 7/8 lod."
Pingla av silver till kollekthåv. Diameter 4 cm. 1700-talet.
Kommunionskalk av nysilver. Inskrift: "Lövångers kyrka
1910". Ornerad med palmkvistar och bibel samt kors med törnekrona. Höjd 27,5 cm.
Blomvasar, ett par av tenn, inköpta 1932, höjd 23 cm.
Föremål av malm och mässing:
Oblatask av driven mässing, försilvrad. Oval ask med på sidorna ciselerade blommor och blad, på locket "Europa och
tjuren". Längd 16 cm. 1700-talet. Förvaras i sakristian.
Ljuskrona (bild 13) av malm. Profilerad mittstam, krönt av
kvinnlig figur med palmkvist och bok. 16 ljuspipor med musselformade droppskålar i tvenne kretsar. Nedtill stor kula med inskrift: "Nils Eurenius Margareta Forsman 1705". Höjd 130 cm.
Första ljuskronan från koret. Se foto!
Ljuskrona av malm. Profilerad mittstam, nedtill med stor kula.
16 ljuspipor med musselformade droppskålar i tvenne kretsar.
Andra från koret. Höjd 125 cm. Anno 1756 inköpt från "directeuren Gerhard Meijer, Stockholm, för 526 dr. Kmt.
Ljuskrona av malm, med profilerad mittstam, nedtill med stor
kula. Tvenne kretsar om vardera 8 ljuspipor med musselformade droppskålar. Höjd 125 cm. Tredje från koret. Inköptes anno
1733 av kyrkans medel för 251 dr Kmt, sedan 68 y marker
gammal malm, kyrkan tillhörig, blivit avräknad.
Ljuskrona av malm, med profilerad mittstam, nedtill med stor
kula. 16 ljuspipor med musselformade droppskålar i tvenne kretsar. Höjd 130 cm. Fjärde från koret. Inköptes anno 1736 av
kyrkans medel för 348 dr Kmt.
Ljuskronor, fyra stycken, med profilerad mittstam av trä. 18
ljuspipor i en krets. Bronserade. Höjd 78 cm. 1800-talet.
2
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Bild 13.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

Lampetter (bild 14), fyra stycken, av driven mässing. Väggplåt med Jupiter hållande åskvigg och spira, ridande på en örn,
i drivet arbete. För övrigt rikt ornerad med ciselerade blommor
och blad. Överstycke med mask samt blomornament. En ljuspipa
med ornerad droppskål. Höjd 79 cm., 77 cm., samt tvenne 75,5
cm. Hänga på kyrkans väggar. Inköpta till Lövångers kyrka
anno 1776.
Lampett av driven mässing. Oval väggplåt med överstycke,
drivna och ciselerade blomornament. På väggplåten är ingraverat: "Christina Olofsdotter Fattenborg", som sannolikt skänkt
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Bild 14.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

densamma till kyrkan. En ljuspipa med ornerad droppskål. Höjd
48 cm. 1700-talets förra hälft. Hänger på korväggen.
Lampett av driven mässing. Oval väggplåt med överstycke,
drivna och ciselerade blomornament. En ljuspipa med 8-passformad droppskål. Höjd 62,5 cm. Från 1700-talets början. Sannolikt skänkt av kyrkoherde Nils Eurenius.
Lampetter, sex stycken, av driven mässing. Oval väggplåt med
överstycke, drivna och ciselerade blomornament. Höjd 62 cm.
Bredd 36 cm. 3 lamphållare. 1900-talet.
Lampetter, två stycken, av driven mässing. Oval väggplåt med
överstycke, drivna och ciselerade blomornament. 1 lamphållare.
Höjd 36 cm. Bredd 20 cm. På orgelläktaren. 1900-talet.
Ljusstake (bild 15) av driven mässing. Storkupig fot, rikt ornerad med blommor, frukter och blad. Spiralvridet skaft med
stor knapp. Två sidoarmar, tre ljuspipor med runda ornerade
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Bild 15.
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Foto: Y. Eklund, Lövånger.

droppskålar. Inskrift på foten: "lahan Jahansson Walbg. Erichsdåtter Anno 1684". Inskrift på mellersta droppskålen: "Adam
Gadd Anna Sahlin 1686". Höjd 73 cm. Står på altaret. Uppgives vara skänkt till kyrkan av kapten Adam Gadd, som var
gift med kyrkoherde Olaus Salins dotter Anna Salin.
Ljusstakar (bild 16), tre stycken av malm. På rund platt fot,
profilerat skaft med två sidoarmar, tre ljuspipor med runda
droppskålar. Å den minsta staken hava sidoarmarna formen av
djurhuvuden. Höjd resp. 27,5 cm. 32,5 cm. och 34,5 cm. Från
början av 1700-talet. Skänkta till kyrkan av kyrkoherden Nils
Eurenius.
Ljusstakar, ett par, av mässing. På hög fot. 8 sidoarmar i
krets. 9 ljuspipor. Höjd 60 cm. Inköpta år 1910.
Ljusstakar, ett par, av mässing. Två sidoarmar, 3 ljuspipor,
höjd 49 cm. Inköpta 1871.
Ställning till timglas av mässing. På 8-sidig fot, skaft krönt
av lyra. Glashållaren med pressade stjärnor, genier och blomurna. Höjd 35 cm. Inköpt 1705.
Textilier.
Mässhake (bild 17) av svart sammet med kantband av silver.
Å ryggstycket kors i applicerat silverband. Å bröststycket treenighetstecknet samt inskrift "A:o 1792". Höjd 120 cm. Inköpt genom rådman Jacob Forsell för 69,40 rdr specie. Senast
renoverad å Libraria 1937.
En ännu äldre och tydligen även förnämligare mässhake av
carmousinröd sammet synes i början av 1800-talet på okänt
sätt ha förekommit. Den är senast upptagen i den "Förteckning
öfver Löfångers kyrkas ägendom och skrud, som år 1800 in
maji tillställdes kyrkoherden Herr Emanuel Öhrling" vid hans
tillträde till församlingen. Vid genomgång av de gamla räkenskapsböckerna som ofta innehålla mycket detaljerade beskriv5
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Bild 16.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

ningar över inköpta inventarier, har inhämtats, att den beställdes i Stockholm anno 1739 samt levererades från Torneå anno
1740, "är giord af carmousin sammet och framtill beprydd med
en Sool och på ryggen med Christi crucifix-". Den betingade ett
pris av sammanlagt "677 dr Kmt, därav i arbetslöhn till fru
Borgmästarinnan Maria Nyblea, som honom i Torneå hafwer
förfärdigadt" 180 dr Kmt.
Mässhake av svart sammet med kantband av silver. Å ryggstycket kors. Å bröststycket treenighetstecknet i silverapplikation.
Höjd 117 cm. Inköpt år 1830. Senast renoverad år 1926.
Mässhakar (bild 18), ett par, nästan lika, av vitt brokadsiden.
Framtill treenighetstecknet i guld med utstrålningar. Å ryggstycket ett vitt guldkantat kors. Därovanpå en stjärna i guldgult med guldbroderier. I korsets mittpunkt Kristi monogram i
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Blid 17.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.
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Bild 18.
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Foto: Y. Eklund, Lövånger.

Bild 19.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

guld, å den ena på gul, å den andra på himmelsblå botten, beströdd med små guldstjärnor. Runtomkring korset Kristi törnekrona i flera färger med rosor i gult och guld samt runtomkring
solkrans i guld. Höjd 127 cm. Bredd 106 cm. Tillverkad å Libraría år 1937. Skänkt av stadskassör Johan A. Huss, Stockholm.
Antependium, av svart sammet, med kors i silverapplikation.
Inköpt 1871. Till detta användes ock ett i filegepyr knutet altarbrun med kors, stjärnor och kalkar, knuten av fru Hanna Hedström i Vännäs. Bredd 31 cm. Skänkt till Lövångers kyrka av
Lövångers kristliga ungdomsförening år 1932.
Antependium (bild 19) av rött brokadsiden. Brodyr "I H S"
samt flerfärgade rankor och rosor. Gjord av Handarbetets Vänner år 1909.
Antependium (bild 20) av gråbeige linne med guldtrådsinslag. Brodyr: Duva i silverfärg på himmelsblå botten. Inunder
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Bild 20.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

stor ring i guld. Från ändpunkten av det blå fältet utgår en
bruten halvcirkel i guld. Mitt på denna till vänster en kvadrat i
guldbrodyr, hjärta i rött samt likarmat kors i guld, samt till
höger ros i skärt, rött, vitt och guld. Gjord å Libraria år 1937.
Skänkt av syföreningen för kyrkans prydande.
Kalkkläde (bild 21) av svart sammet med frans och törnekrona av guldtråd. Rund. Diameter 40 cm. Skänkt av fru Johanna Noring år 1864.
Kalkkläde (bild 22) av svart sammet med frans och broderi i
silver. I mitten silverkors, i hörnen sädesax och druvklasar.
50X50 cm. Inköpt 1871.
Kalkkläde av gulgrönt äkta grekiskt linne. Kristi törnekrona
samt fyra likarmade kors i guldbroderi. 50X50 cm. Uppritad av
Libraria. Broderad och skänkt till Lövångers kyrka av postföreståndarinnan Elisabeth Burman, Lövånger, år 1937.
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Bild 21.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

Kalkkläde av filegepyr-knuten spets med kors, stjärnor och
blad. Knuten av fru Hanna Hedström, Vännäs. Skänkt till Lövångers kyrka av änkefru Ulla Christina Westergren, Lövånger,
år 1940.
Kollekthåvar (bild 23), ett par, av röd sammet. Sidorna med 4
likarmade kors i guld. Fästeholk av förgylld mässing. Svarvat
träskaft. Längd 230 cm. Gåva av Lövångers kristliga ungdomsförening år 1926.
Bokställ av pärlbroderi (bild 24). Botten av gråvita pärlor, skiftande i rosa och blått. Tvenne taburetter med blommor, bok och
kors. "I H S" på korsens mittparti. Inramad under glas med ram
av mahognyträd med guldlist. Skänkt av fröken Tekla Sandström
år 1865. Renoverad å Libraria år 1937.
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Bild 22.

Foto: Y. Eklund, Lövånger.

Brudmatta, halvryamatta, med varp av lingarn, vävd i rosengång med botteninslag av nöthår och knutarna av persiskt ullgarn. Rikt mönstrad. Å ena bården finnes inknutet "E. 1928 H."
Gåva till Lövångers kyrka av änkefru Erica Holm, änka efter
kyrkoherden D:r Per Robert Holm, Lövånger.
Ryamatta i vackert, flerfärgat mönster. Komponerad och
knuten samt skänkt till Lövångers kyrka år 1938 av fru Anna
Huss, Lövånger. 116 cm.XI16 cm. Under dopfunten i kyrkans kor.
Halv-ryamatta med varp av lingarn, vävd i rosengång med
botteninslag av nöthår och knutarna av persiskt ullgarn. Mönstret från Wretlings vävskola i Umeå. Vävd av fruarna Hilda Sundquist och Evelina Eriksson i Selet. 410X170 cm. Skänkt till Lövångers kyrka år 1937 av fanjunkare J. H. Sellin, Lövånger.
I sakristian.

72

Halv-ryamatta med varp av lingarn, vävd i rosengång med
botteninslag av nöthår och knutarna av persiskt ullgarn. Mönstret från Wretlings vävskola i Umeå. Vävd av fruarna Hilda Sundquist och Evelina Eriksson i Selet. 410X170 cm. Skänkt till Lövångers kyrka år 1937 av fanjunkare J. H. Sellin, Lövånger.
Ligger i den s. k. "Lill-kyrkan".
Altarmatta av velvet samt altarbeklädnad av gråbrun sammet.
Gåva till Lövångers kyrka år 1937 av sågägaren F. A. Lindmark, Bissjön.
Matta med varp av lingarn, vävd i rosengång med inslag av
nöthår. 27 m. lång, 1,70 cm. bred. Vävd av fruarna Hilda Sundquist och Evelina Eriksson i Selet. Gåva till Lövångers kyrka
år 1937 av fanjunkare J. H. Sellin, Lövånger. Ligger i mittelgången i kyrkan.
Predikostolskläde av svart kläde med kors i silverapplikation.
45 cm.X35 cm.
Predikostolskläde av rött brockadsiden. I mitten liksidigt kors
med ring omkring korsarmarna. 45X35 cm.
Porträtt, oljemålning på väv. Bröstbild av kyrkoherden d:r
Per Robert Holm. I förgylld träram med bladornament. Storlek
66X57. Signerad Lilli Tirén 1931. Gåva till Lövångers kyrka
år 1931 av lantbruksingenjör Carl Holm, Umeå.
Porträtt, oljemålning på väv. Bröstbild av kyrkoherden Carl
Wilhelm Elfgren. I förgylld träram. Storlek: 68X59 cm. Signerad Poussineau.Gåva år 1941 av disponent Ernst Elfgren (son
till kyrkoherde C. W. Elfgren).
Porträtt, förstoring av kyrkoherde C. W. Elfgren. I oval, delvis förgylld träram. Storlek: 60X37 cm. Gåva till Lövångers
kyrka av hemmansägaren Erik Wikdahl, Broänge. År 1942
överflyttad till Lövångers allmänna kyrkstuga.
Ljudförstärkningsanordning
jämte 9 st. hörlurar. 5 st. hörlurar skänkta till Lövångers kyrka år 1915 av fröken Herta Kjellerstedt. 4 st. skänkta av köpman J. A. Lundberg, Vallen.
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U r Sorseles krönika
AV BÖRJE RÖNNHOLM

Olof Jokansson, Brattens ¿rundläggare
Brätten eller Brattfors är nu en stor Lycksele-by omfattande
ett sextiotal gårdar. År efter år tillkommer någon ny gård, ty
allt eftersom folkmängden ökar måste ju gårdarnas antal också öka. Brattens innevånare undrar kanske hur gammal deras
hemby egentligen kan vara. Där ha ju far, farfar och kanske
farfars far arbetat och varit bosatta. Men att få fram det årtal
när den första nybyggaren kom till byn, det är lite svårare, men
därför inte utan intresse. En del av byns egna innevånare ha
med sina beräkningar kommit till det resultatet att Brätten är
minst trehundra år, men det är nog att driva sitt patriotiska nit
allt för långt, ty så gammal som trehundra år är inte Brätten.
A4en drygt tvåhundra år, den åldern förefaller synnerligen trolig. Tvåhundra år är ju det också en så pass aktningsvärd byålder, så inte behöver brattenborna skämmas för den åldern. Byn
har för länge sen trampat ur barnskorna.
Då det är bekant, vad den första nybyggaren i Brätten hette,
och därtill när han var född, då kan man fastställa byns ålder
ganska precis. Det kan vara rätt så intressant att följa den
första nybyggaren och hans efterkommande genom tiderna och
fram till våra dagar.
Olof Johansson var den första nybyggaren i Brattfors. Han
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var född år 1705 och dog den 24 maj 1801. Hans hustru, Brita
Olofsdotter, var född 1709 och dog den 6 april 1788. I de äldsta
församlingsböckerna i Lycksele står Olof Johansson upptagen
som nybyggare, men varken han eller hustrun synes vara födda i
Lycksele, vilket också väl överensstämmer med efterkommande
släktingars berättelser. Var Olof Johansson var född, är nu en
smula svårt att avgöra, ty en berättelse gör gällande att han
var född i Långed i Nordmaling och enligt en annan skulle han
vara född i Umvännäs. Det förefaller dock nästan mer troligt att
han var född i Umvännäs.
Omkring 1720- och 1730-talet började kolonisationen inom
Lycksele ta fart på allvar. En stor del av de som bodde mot
kusten greps av en riktig fjällfeber. Bland andra som greps av
denna s. k. fjällfeber var Olof Johansson. Sedan han skaffat
sig en livsföljeslagerska kunde han helt enkelt inte motstå frestelsen att fara från sin fädernegård och bosätta sig i fjällvärlden
kring Lycksele. Där var det ett riktigt paradis, påstods det. Fisk
och fågel fanns det i oanade massor, och ingen makt i världen
kunde hindra Olof Johansson att bosätta sig där. Han skrev till
Kungl. Majestät och anhöll att få lämna sitt hemman för att i
stället slå sig ned som nybyggare i Lappland. Någon betalning
för hans hemman var det inte ens fråga om, trots att hemmanet
var stort. Men vad gjorde det om ett hemman var stort den tiden,
skogen var ju värdelös och åkerlapparna var nog inte, varken
stora eller värdefulla. Johansson fick så småningom sin anhållan bifallen, dock under förutsättning att en redbar åbo bosatte sig på det avträdda hemmanet.
Olof Johansson tog sitt lilla bohag och begav sig bort mot
fjällen. Hans enda sällskap var hustrun och en ko. Efter diverse
strapatser kommo de fram till Örån och slog sig ned där i den
vilda skogen. Där ligger nu byn Brätten.
Nybyggarfamiljen fick snart erfara att ödemarken inte var
lika givmild som de först hade föreställt sig. Johansson var en
slög och händig man, som inom kort hade byggt nödvändig bo-
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stad åt både familjen och kon sin, så i det stycket var det ingenting att klaga över, men vad som var värre, det var att frosten
år efter år skoningslöst svedde deras lilla åker. De ständigt
återkommande svagåren och den därmed följande fattigdomen
började så småningom skruva ned nybyggarfamiljens humör.
Barkbrödet ingick ofta i kosthållet, och då kan man förstå att
deras levnadsstandard inte var hög. En god hjälp fick familjen
genom fiske och fågelfångst, och på sommaren hade ju kon fint
betesland och kunde därför lämna en skaplig mjölkskvätt, men
det var ju ändå svårt nog för familjen. Några år sedan de flyttat
till Brattfors fick familjen riktigt storfrämmande, ända från
hembygden. Det var nybyggarnas släktingar som kom dit för
att se hur det egentligen kunde vara fatt med Olof och Brita.
Man kan förstå att detta var ett riktigt celebert besök eftersom
berättelsen därom ännu kvarlever. Nog ville Olof och Brita ta
emot dessa släktingar med största gästfrihet, men det var inte
mycket att kalasa av. Mjölk och smör fanns det, men brödfrågan
var ett mer svårlöst kapitel. Bröd fanns helt enkelt inte i huset,
inte ens barkbröd, ty Brita hade inte hunnit baka, därför fick
släktingarna hålla till godo med rena rama furubarken. Men
besökarna var inte så bortskämda, dem heller, ty även i deras
kosthåll ingick ofta bark och barkbröd. Därför fäste nog inte
besökarna så stor vikt vid Olofs och Britas torftiga spis.
Johansson började spana efter en plats där det om möjligt
skulle vara lite mindre frostlänt, och en sådan plats tyckte han
sig finna en liten bit högre uppåt bergsliden. Tidigt en vårsommar stoppade han en näve korn i byxfickan, lastade konten
full med gödsel och begav sig så bort uppåt bergsliden. Där
spadade han upp en liten åkerlapp som han gödslade och sådde
med största omsorg. Under sommarens lopp glömde han nästan
bort sitt lilla experimentalfält, men kom dock att gå förbi det
på senhösten. Åkern vid stugan hade då, som föregående år,
redan hunnit frysa, men när Olof kom upp på bergsliden blev
han storligen förvånad över att kornet där ännu stod utmatat,
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härligt och ofruset, trots att bären längre nedåt liden för länge
sen hade frusit. Andra året flyttade Olof utan tvekan med familjen till experimentfältet. På det ställe där han då slog sig
ned, där står nu Kyrks gård i Brätten. Olofs efterträdare, Jon,
var vid denna flyttningstid så pass försigkommen att han med
nöd och näppe kunde bära getarkonten till det nya hemmet.
Stort mer dugde han förstås inte till, men Olof var nog ändå
glad över den hjälp han hade.
Jon Olofsson var född den 30 juli 1738 och dog den 25 maj
1837, som synes var han drygt myndig innan han dog, åtminstone vad åldern beträffar. Hans hustru, Catharina Ersdotter, var
född den 25 maj 1742 och hon dog den 7 mars 1819. Jon Olofsson, eller som han mest kallades Jon-Ors', han fick han också,
som alla andra, ständigt vara i rörelse för att kunna hålla liv i
sig och de sina, ty fattigdomen var stor över allt den tiden och
existensvillkoren var utomordentligt hårda. Under hans tid växte
byn ut, någon stor-by var det visserligen inte, men den var ju
stor nog om bara en två eller tre gårdar började finnas inom
syn- och hörhåll. Någon märkligare tilldragelse inträffade inte
under Jon-Ors' "regering", men en liten putslustig händelse
från hans tid har dock inte hunnit falla i glömska, och den
händelsen bör kanske i detta sammanhang omtalas.
Vidskepelsen var som bekant den tiden rätt så stor, spöken
(skrömta) och liknande underligheter hörde helt enkelt till alldagliga företeelser. Man kunde till och med ibland få se självaste
hin håle livslevande. Såg man honom inte så hade man åtminstone hört talas om honom och hans förunderliga egenskaper. Bland
annat brukade han anfäkta fiolen ibland, en riktig järnfiol, påstods det. Klas-Ors'n, troligen en bror till Jon, hade den fula
ovanan att alltid vittja sina fågelsnaror mitt på söndagen. Med
anledning därav beslöt sig några av byns ungdomar för att en
gång för alla skrämma denna sabbatsbrytare riktigt ordentligt.
Några illasinnade pojkar tog därför plats i en mörk och kuslig
busklund, som de visste att Klas-Ors'n skulle passera förbi på
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återvägen från fågelskogen. Pojkarna hade försett sig med diverse järnbitar och skrot, som de började hamra på och gnissla
med och försökte sålunda efter bästa förmåga spela precis så
som de trodde en den ondes orkester skulle höras, När KlasOrs'n kom inom hörhåll stannade han förbryllat och lyssnade
till den nymodiga musiken, men han fortsate dock — om än med
viss tvekan — förbi busklunden. Men då hördes pojkarna med
sin grövsta röst ropa: — Klas-Ors'n, Klas Ors'n. Du hörer mig
till. — Hörre kan han säja de? frågade Klas-Ors'n med gråten
i halsen. — Jo, därför att du alltid vittjar dina snaror på sabbatsdagen. Det hör till historien att Klas-Ors'n efter den dagen lät
snarfångsten ligga nere på söndagarna.
Jon-Ors'n hade med stor sannolikhet inte bara ett barn, men
det enda barn som bevarats i släktberättelsen är hans efterträdare, Jon Jonsson, som föddes den 2 juli 1783 och dog den 8
februari 1871. Han var gift med Magdalena Johansdotter och
hon var född den 26 november 1781 och dog den 7 augusti 1863.
Denne Jon Jonsson var på sin tid en synnerligen arbetsam man.
Bland annat anlade han en s. k. vattenledning. Genom denna
bevattning av myrland fick han med åren ett icke föraktligt slåtteräng, ett riktigt "goäng", som troligtvis än i dag ger sin avkastning, åtminstone om det blir skött om ordentligt. Jon Jonsson blev blind i slutet av sin levnad, ett hårt öde för denna hedervärda odalman. Till råga på eländet råkade hans pojke bli
alldeles otäckt högfärdig, det tyckte åtminstone Jon Jonsson.
Särskilt mycket förtröt gubben att sonen hans, utom andra tokerier, kom på den befängda idén att söka sig släktnamnet Forsberg. — Hä dug no int Jonsson nu mer, utan nu ska hä vara
Fåschbärj", muttrade gubben med indignation.
Jon Jonsson hade två pojkar, förmodligen fler barn också,
vilka vi emellertid inte känner. Den ena sonen for till Stockholm, där han snart utmärkte sig som en synnerligen skicklig
urmakare. Han avlade där efter några år sitt gesällprov och
blev så småningom mästers högra hand och riktiga gullgosse.
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Men mäster fick emellertid inte behålla honom länge, ty han insjuknade hastigt och dog efter ett par dagar. Mäster, hos vilken
han var anställd, sörjde honom djupt.
Den andra Jon Jonssons pojk hette som fadern, men tog sig,
som redan omnämnts, släktnamnet Forsberg. Denna s. k. GammForsberg, torde ännu många av de äldre väl minnas till. Han
var född 18 oktober 1810 och dog den 6 februari 1892. Hans
hustru, Anna Elisabet Natanaelsdotter, var född den 11 april
1808 och hon dog den 6 oktober 1885.
Gamm-Forsberg hör till en av de händigaste män som under
hans tid fanns inom länet. Han gjorde många stiliga väggklockor, som än i dag fullgör sitt åliggande. Dessutom gjorde
han så fina saker som fickur, visserligen för vår tid en smula
stora och skrymmande för en västficka, men huvudsaken var ju
att uren gick. Utom annat som han sysslade med byggde han
orglar, riktiga kyrkorglar om så bara påfordrades. En orgel
byggde han för eget behov, och den andra orgeln byggde han
i Sorsele kyrka. Den orgeln som han byggde i Sorsele har visserligen pastor Karl Myrin i en uppsats i Luleå stifts julbok
av år 1915 kritiserat, men denna kritik är säkerligen helt obefogad. Det heter i nämnda uppsats: "Orgeln, som anskaffades
i slutet av 1860-talet för 800 r:dr, befanns emellertid redan
efter 10 år vara ytterligt dålig". Det är, som bekant, inte guds
ord allt vad en präst heller säger, och så torde även fallet vara
med kritiken mot Forsbergs kyrkoorgel. Alm från Norsjö, som
omkring 1920 byggde en ny orgel i Sorsele kyrka och som då
även nedrev och undersökte den gamla, hade helt andra vitsord
om Forsbergs orgel och en sådan fackman, som Alm, bör ju
bättre än någon annan förstå sig på orglar och dess byggnationer. Vad Alm särskilt förvånade sig över, var att Forsberg
fått orgelpiporna, som äro av trä, så okänsliga för krympningar.
Skarvarna var så väl hopfogade att de nästan inte kunde upptäckas med blotta ögat. Men, vad som torde vara huvudorsaken
till att orgeln inte fungerade till lags, det var att klåpare kom i
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tillfälle att "stämma" orgeln. Även den bästa orgel i världen
kan inte motstå så vidunderliga påfrestningar, och det kunde
givetvis inte Forsbergs orgel heller göra.
Gamm-Forsberg blev år 1866 av landstinget i Västerbotten
utsedd som den ene av de två representanter, som skulle bevista
Stockholms-utställningen och där inhämta de tekniska framsteg
som hade gjorts inom Skandinavien och som kunde tänkas komma till gagn och nytta även för vårt län. Hur länge Forsberg
var i Stockholm, är obekant, men ett är säkert, länet fick stor
nytta av de kunskaper som han inhämtade på denna utställning.
Bl. a. förevisades på den utställningen den första sädesharpan
(kastmaskinen) och av denna tog Forsberg ritning och byggde
själv en likadan när han kom hem. Denna maskin blev givetvis
till stor nytta inom hans egen hemby och så småningom spred
sig uppfinningen och kom till nytta även för andra delar av
länet. Denna sädesharpa torde kanske ännu finnas kvar i Brätten.
På samma utställning fick Forsberg se en synnerligen praktisk
vävstol, där skottspolen inte behövde skjutas för hand utan automatiskt gick över väven så fort slagbommen åtslogs. Även en
sådan byggde Forsberg sedan han kom hem, och naturligtvis
tog han med sig en stor mängd vävmönster, en del riktiga konstmönster. Många av de kunskaper som han inhämtade i Stockholm kom ju sedermera länet och framförallt Lycksele och hans
egen hemby till stor nytta.
En gång gjorde Forsberg ett fickur, som han menade skulle
bli ett särskilt stabilt ur, men medan han arbetade därmed råkade något annat arbete komma emellan. Det halvgjorda uret
lades på sidan och fick ligga så många år, men några år före
sin död tog han itu med uret för att fullborda sitt påbörjade
arbete. Under åren hade emellertid gubben blivit darrhänt och
kunde av denna anledning inte få sin klocka färdig. Han såg
visserligen hur det skulle göras och visste att han förr lekande
lätt hade kunnat med vidlyftigare arbeten, men när han då inte
kunde fullborda verket, satte han sig och grät. Ty han förstod
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ju då att ålderdomen och därmed följande skröpligheter höl!
på att bli honom övermäktig.
Nu kanske läsaren tror, att Forsberg som var så händig och
som hade så mycket arbete så småningom blev en rik man, men
så blev emellertid inte fallet. Han var billig för allt vad han
gjorde och någon lust för jordbruket hade han inte, och då var
det ju inte underligt att han fick vara fattig. Maskinerna och
hans dyrbara verktygsuppsättning kostade ansenliga summor,
och det kapitalet förräntade sig tämligen blygsamt. Ett tag såg
det ut som om denne hedervärda man skulle få gå från sin
fädernegård, men han lyckades dock bemästra sin svaga ekonomi, åtminstone så pass att han fick dö på fädernegården. Utom
annat hade han även gästgiveri och däri inbegripet skjutsstationen, alltså stora skyldigheter men små rättigheter. Det var
många resande och vägfarande som hade sitt tillhåll och som
fick nattlogi hos Gamm-Forsberg. Där tog man in under marknadsresor, och där tog vilhelminaborna in när dem gick förbi
där med sina pottaskebördor. Då slet nog de stackars vilhelminaborna ont mången gång. De fingo ibland sår uppöver hela
ryggtavlan, men det var tur att dem hade med sig stabil och
närande kost, annars hade dem nog inte stått rycken. Dem kokade och åt riktig kornmjölsgröt, och det var väl mat, som hette
duga. Men då man var ute i sådant förtjänstarbete kunde man
ju nästan ha råd att leva en smula flottare än vanligt. Vilhelminaborna var förresten inte knussliga heller, ty då de hade
lånat grötgrytan av Forsberg, då fick husfolket skrapa grytan,
ty det var som sagt inte så noga på en näve gröt när man var
ute i en sådan förtjänst.
Forsberg hade fem barn, två pojkar och tre flickor. Jonas,
den ena pojken, insjuknade vid sex års ålder i härnhinneinflammation och svävade mellan liv och död. Han tillfrisknade dock
så småningom, men blev sedan invalid under sin återstående levnad. Två av Forsbergs flickor, Eva och Karolina, gifte sig och
flyttade upp till Sorsele. Karolina gifte sig med ingen mindre
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än länsman och blev sedan den i Sorsele välbekanta Gamm-fruÖberg. Eva tog plats hos affärsmännen Granbom i Lycksele och
dit kom efter en tid bokhållaren Nils August Rönnholm från
Umeå. Det dröjde inte länge förr än Gamm-Rönnholm och
Gamm-fru-Rönnholm (Eva) var riktigt förälskade i varandra.
Sedan återstod bara för Gamm-Rönnholm att få Gamm-Forsbergs samtycke till det förestående äktenskapet, "göra visst"
som det kallas, och det mötte inga större svårigheter, ty GammForsberg blev genast riktigt "stor-bös" i bokhållarn. Granbommarna kostade på bröllopet för sina tjänare och sedan for de nygifta upp till Sorsele, där de sedan stannade ända till sin död.
Janne, Gamm-Forsbergs yngsta telning, gifte sig redan i
unga år. Det var meningen att han skulle överta sin faders gård,
vilket han ock gjorde, men då hans hustru dog sedan hon givit
liv åt två barn, en flicka och en pojke, då gick dessa planer upp
i rök, ty Janne gifte om sig och flyttade han också upp till Sorsele. Jannes äldsta flicka, Selma, uppfostrades hos Gamm-Forsberg i Brattfors, och där lever hon på Forsbergs hemman än i
dag. Hon har under årens lopp blivit mor till inte mindre än
sexton "Kyrkare". Hon var nämligen gift med en värmlänning
som hette Kyrk. Nu är fru Kyrk, utom mor, både farmor och
mormor, så hon har sannerligen gjort sitt till för att inte släkten
Olof Jonsson skall dö ut.
Jonas förblev ogift och dog tämligen ung, omkring år 1901.
Han var, som redan omnämnts, ofärdig, men han försökte ändå göra rätt för sig. En riktig krutgubbe var han, trots sina skavanker. Hans största sorg var, att han inte, som soldat, kunde
få dö på ärans fält. På hans tid var det inte ens tal om yrkesutbildning, utan vad andra gjorde det försökte Jonas också
göra. Mest var han sysselsatt med den för hans tid så vanliga
lasskörningen. Nog var han "illut" många gånger, men rådlös
blev han dock aldrig, även om det ibland kunde se rätt hotfuUt
ut. En gång for han till Lycksele efter ett lass, som skulle ända
upp till Sorsele. När han startade från Lycksele hade det redan
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hunnit bli sent på aftonen, varför han beredde sig på att få natt
innan han skulle komma fram till Falträsk, där han skulle ligga
över natten. Under den tiden var det ju inte ovanligt att mystiska
makter kunde ta fast lasskörarna efter vägarna, särskilt under
nätterna. När Jonas hade kört en bra bit uppöver vägen började han förstå att själva hin håle, alldeles objuden, hade behagat slå sig ned på lasset. Jonas såg honom visserligen inte,
men han visste att det brukade vara en smula "oknytt" efter
den vägen, särskilt vid Långtjärnsberget, och sedan så såg han
ju tydligt att det inte kunde vara något verkligt lass, som hästen
drog. Han skjutsade helt enkelt "den —onn", som det hette.
Jonas lastade av drygt halva lasset, men det gick ändå bara små
korta bitar i sänder. Uppför Långtjärnsberget kunde hästen inte
dra upp lasset, aj, han kom visserligen upp, men då behagade
den otrevliga passageraren dra lasset tillbaka. Men då blev ändå Jonas ilsken, riktigt på allvar. Han bröt sig en vidja och
smällde till hästen av alla krafter med "virja", och då kom
lasset verkligen upp, men just när medluten började ramlade
hela "åkre" (selen), både "bogsköta", "rankbågen".och hela
surven, allt ramlade av hästen som genom ett trollslag. — Jaa,
nå må du tro ja er se laga dä dera å, sade Jonas åt den osynliga
trollkonstnären. När Jonas började laga åkre fick han se att
alla spännen var upplösta, och vad som förvånade honom allra
mest var att alla knutar också var upplösta, t. o. m. de som
var knutna av hembarkat läder. Sedan han där sent omsider
lagat selen, det gick inte fort ty han hade ju bara en arm,
då körde han åstad en bit, och då såg han genast på det hästen
drog att passageraren hade behagat stiga av. Jonas vände då
om och körde efter den del av lasset som han tidigare hade lastat
av och då drog hästen alltsammans, som ingenting, men klockan var inte mindre än fem på morgonen innan han nådde fram
till Falträsk.
Gamm-Forsbergs tredje dotter, Sofia, blev efter sin faders
frånfrälle den oinskränkta regenten. Hon var behäftad med vissa
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diktatorfasoner, hon sade sin mening utan krus, men nitisk
och duktig var hon, och då må hennes sämre sidor vara henne
förlåtna. Hon också hade varit gift en gång, men äktenskapet
blev varken långvarigt eller synnerligen lyckligt. August Eriksson, hennes man, dog som tur var sedan de hade varit gifta
blott några få år. Äktenskapet hade dock dessförinnan välsignats med ett barn, som emellertid dog redan i späd ålder. Änkefru Sofia Eriksson nedlade sin "regering" i och med sin död i
början på 1930-talet.

Älgskytten Per Jansson From i Gråberget, Sorsele
Per Jans'n i Gråberget räknas ännu som Sorsele sockens
styvaste älgskytt. Hur många älgar han under sin levnad sköt
det visste han inte ens själv. Han sköt och höll räkning ända
till dess han fällt etthundra älgar, men sedan tyckte han att det
var överflödigt at plåga sin hjärna med så onödiga räkenskaper.
Han var född i byn Högbränna, men började, sedan han gift
sig, som nybyggare på det höga ensliga Gråberget. Han drog
inte i väg dit med stora rikedomar. Stort mer än en yxa, lobyssa,
krut och knallhattar, hade han ej. Men han var en jägare och
äkta skogsman och behövde därför inte stort mer för att klara
sig. En liten stuga byggde han, murade en spis av gråsten och
sedan så några stabila, groft tillyxade golvtiljor blivit inlagda,
då var detta ett hem som Per Jans'n inte behövde blygas för att
bjuda sin fru stiga in i. Någon större håg för jordbruk hade han
inte. Det potatisland, som han den första tiden spadade upp,
det fick i det närmaste förbli i oförändrat skick. Men älgstammen och fågelvärden underlät han inte att väl utnyttja.
Den tiden (1877) var det mycket vanligt att tjuvjaga. Var det
•någon som inte bedrev tjuvjakt, berodde detta helt enkelt på
bristande skjutarkunskap. Per Jans'n började efter bästa förmåga uppfylla jorden, så som skriften lärde, ty inom blott några få
:
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år riktigt myllrade den lilla stugan av barn. Per Jans'n sköt
och bar hem den ena älgen efter den andra och allt började arta
sig tämligen väl. Men just under den tiden var det myndigheterna började ta i med hårdhandskarna för att stävja ofoget. Ingen
kunde drabbas hårdare av det påbudet än Per Jans'n. Han trotsade visserligen i det längsta myndigheternas föreskrifter, men
när det blev riktigt strängt tvingades t. o. m. Per Jans'n att gå
fram med största försiktighet i skogarna. Det var ett hårt öde
för honom. Nog bodde han avsides, men folket tycktes ändå
vara tämligen väl underrättat om alla hans förehavanden. Såg
någon ett mystiskt körspår eller hörde någon ett bösskott, genast
blev det uttytt till det värsta. Då han inte längre fick ta sig mat
från skogen, var det självklart att fattigdomen tilltog. Till sist
blev det så illa ställt att han måste fara till Sorsele och tala
med länsman, som utom andra uppdrag även skötte om fattigvårdskassan. Länsman hade alltid tyckt bra om Per Jans'n.
Därför bemötte han honom t. o. m. denna gång rent ut vänligt.
Men hur länsman än klöste, rev sig i huvudet och grubblade,
förblev ändå kassan tom.
— Ja tycker du kunde ta mat från skogen, då? sade han åt
Per Jans'n. — Ja, nog kunde ja' de, men de är ont om vilt i år
och förresten ha ja' int' penninga å köp amution heller. — "De
är så, Per Jansa", sade länsman, "att nöden ha ingen lag, och
vad amutionsfrågan beträffar, så ska ja' ordna den saken. Kom
bara in här om en stund". Per Jans'n gick, men vände alltså
om en stund om och gick till länsman igen. Då fick han ett
paket, som han vid hemkosten fick se innehöll enbart "amution".
Andra dagen for Per Jans'n åt skogen och länge dröjde det
ej, förr än en smällfet älg låg med benen i vädret. Han var just
ifärd med att stycka djuret, då han fick höra att en skidåkare
närmade sig slaktplatsen. Per Jans'n drog sig lite på sidan för
att se vem inkräktaren egentligen kunde vara. Han fick då se att
det bara var en liten obetydlig lappskorv som kom. Per Jans'n
övervägde, hur han egentligen skulle bete sig. Skulle han ge

87

lappskorven ett ordentligt kokstryk eller skulle han muta honom
med älgkött? Båda utvägarna var riskfyllda, men han beslöt
dock att välja den senare utvägen, helst som han visste att lappen
var mycket fattig och därför gott kunde behöva lite kött, både
åt sig själv, hustrun och barnen sina. Per Jans'n morskade upp
sig och gick fram.
— Tycks gå bra å jaga i dag? sade lappen.
— Jååja, sämre kan det gå. Men om du lovar riktigt säkert
att du håller käft, då ska du få äta allt vad du bara orkar, och
bära hem hur mycket du vill. Lappen lovade dyrt och heligt att
aldrig i livet säga ett knyst. För att få lappen till medbrottsling
bad Per Jans'n honom hjälpa sig hem med köttet, och snart
stod ett stort köttlass ute på Per Jans'n gård. Lappen fick logi
över natten och undfägnades hela kvällen med fett älgkött, han
smackade och åt till och med så mycket att Per Jans'n började
frukta någon olycka. Men lappen klarade sig förvånansvärt bra,
ty bara en gång under natten måste han gå bakom knuten. På
morgonen skidade han i väg från Gråberget med den största
köttsäck, som han någonsin hade burit.
Efter en tid hade emellertid lappen ätit upp sitt kött och började smått fundera över hur mycket han egentligen kunde få
om han tog och anmälde Per Jans'n. Till sist blev frestelsen för
stor. Lappen knallade i väg till länsman och anmälde saken.
Lappen talade och länsman frågade, men till sist blev länsman
blodröd i ansiktet och skrek: — "Först ger han dig äta, sen får
du bära hem allt vad du orkar och nu, kommer du hit och
skvallrar". Länsman sprang upp från stolen och kastade ut
lappen i en rasande fart.
Mer och mer anmälningar började emellertid komma till länsman angående Per Jans'ns vandel där uppe på bergknallen.
Länsman måste till sist fara dit och kontrollera. Fjärdingsmannen skjutsade, men när de satte sig i släden, sade länsman:
— "Jaa, du, i dag ska vi varken se eller höra". — Jaså, svarade
fjärdingsmannen.
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När de sedan sent omsider kommo fram till Per Jans'ns enkla
stuga klev länsman in och sade, men med ovanligt mild röst:
— "Ja' ha hört att Per Jansson lär tjuvskjuta älgar? Vi kommer nu hit för att rannsaka". Därpå vände han och gick utan
att vänta på svar. Fjärdingsmannen kommenderades sedan att
undersöka höhopen. Länge hade han inte krafsat där i höet,
förrän den första köttsäcken rullade ned. Han slängde upp köttsäcken tillbaka på dess ursprungliga plats och dolde den med
en ordentlig höfamn. — "Hitta du något?" sade länsman och
såg förhoppningsfull ut. — "Nää, ingenting ha då den kanaljen gömt inne i höhopen. Hä garantera ja' för". — "Se efter under golvet", kommenderade länsman. Fjärdingsmannen kröp in
under golvet, men kunde inte där heller hitta något, trots att
han nästan inte höll på att komma sig fram för alla älgbogar
som låg där. De två myndighetspersonerna hade gjort sin plikt
och kunde under samtal om väder och vind anträda återresan.
Per Jans'n drog en lättnadens suck, när ekipaget lämnade hans
gård.
I Gråberget finns ingen människa numera. En liten vall
nästan på bergets topp, igenvuxna gångstigar, fågelflakar, nedruttnade och halvt täckta med mossa, det är det enda som ännu
finns kvar från Per Jans'ns tid. En gång hördes barnstoj där,
och en gång i tiden ekade Per Jans'ns bösskott där mellan bergknallarna, men nu är allt där tyst och stilla.
Per Jans'ns äldsta son, Kalle, flyttade till den fiskrika sjön
Edsträsk och där fick Per Jans'n sluta sina dagar. När Per
Jans'n i Edsträsk, gammal och grå, under mörka höstkvällar
.satt och stirrade in i glöden, då kan man vara förvissad om att
hans tankar kretsade kring Gråberget och yngre dagars jaktäventyr. Då kom han säkert ihåg hur han under ruskiga höstnätter, halvslumrande, långt borta i skogen låg vid stockeldsbrasor och inväntade gryningen.
Men den gamle älgskytten brukade också berätta många märkliga jakthistorier. Dessa berättelser var för hans barnbarn som
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riktiga andaktsstunder. Bl. a. hade Per Jans'n en gång en hund,
en ovanligt klok och präktig hund, som gjorde precis så som Per
Jans'n ville att hunden skulle göra. När hunden hade listat ut
var älgarna höll hus, då brukade han ge husbonden ett tecken
och satte sedan i väg i den riktning varåt älgarna var. Men så
en gång fick hunden ståndskall på en stor och argsint älgtjur.
Per Jans'n sprang allt vad han bara var god för i syfte att komma älgen inom skotthåll. Men innan han kom fram till älgen,
började hunden gnälla ynkligt. Då förstod skytten att älgen
hade slagit hunden. Så var mycket riktigt också fallet: hundens
rygg var avslagen. Hunden släpade sig fram till sin herres
fötter och liksom bad om nådaskottet. Per Jans'n måste, hur
mycket det än bjöd emot, skjuta sin hund. Man förstår att detta
var en svår stund för Per Jans'n, ty långt efter när han talade
om denna händelse kunde han inte avhålla sig från att gråta
en skvätt. Med tyngre hjärta hade aldrig Per Jans'n försökt
avlossa sin bössa.

Sorsele dödgrävarnas kistona
De äldsta inom Sorsele minnas nog ännu den tid då dödgrävaren Johan Gustav Söderström, Jan-Gustav, gick och stökade i
kyrkan. Åren utplånar som bekant allt tämligen fort, så är också
fallet med Jan-Gustav och hans arbete. Det enda som ännu bär
vittne om Jan-Gustavs flitiga arbete, är den lilla gröna vallen
mellan Norrsele och Örnäsudden. Husen där äro borta, men
vallen ger fortfarande sin årsavkastning. Den vallen bär namnet efter grundläggaren: "Jan-Gustavs Gärdan".
Jan-Gustav var av medellängd, men svagt och klent byggd,
varför han alltid fick slita ont så fort han skulle utföra tyngre
arbete. Han gifte sig med "Jan-Gustavs-Josefina", en liten trindrund och rar gumma, så var hon åtminstone på äldre dagar.
Deras äktenskap blev, till deras stora sorg, barnlöst.
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Jan-Gustav var mest bekant för sina ständiga svordomar,
därom bär många berättelser vittne. Lapphundar och annat liknande otyg fick inte bara en gång höra hans svada. Särskilt om
de voro fräcka nog att träda in i själva helgedomen. Allt kastbart försökte han då träffa dessa plågoandar med, men dem
var envisa som synden och tycktes inte finna någon annan plats
att vara på, än just i Jan-Gustavs närhet. Ibland kunde JanGustav svärja över att ingen dog, så pass att han hade fått
tjäna 1: 50. Han hade nämligen det priset för att skotta upp en
grav. Men folk som svär är ju inte sämre folk än andra, åtminstone var inte Jan-Gustav någon dålig människa, tvärtom
en riktig karl.
Utom kyrkvaktmästaretjänsten skötte Jan-Gustav om sitt lilla
jordbruk. Troligtvis arrenderade han jorden av någon hemmansägare i Örnäsudden. Åkerarealen utvidgades sakta men säkert
år efter år. Till sist blev han så "burgen' att två kor kunde vinterfödas, visserligen inte enbart av hemvallen, men ändå. Den
tiden får betecknas som Jan-Gustavs glanstid.
Ålderdomen började göra sig allt mer och mer gällande och
till sist kunde inte Jan-Gustav sköta sin kyrkvaktmästaretjänst.
Det är felaktigt tro, att de två makarna då fick dra sig tillbaka
med en rundligt tilltagen pension. Nej, det var just då deras
strävsammaste tid började.
Jan-Gustav hackade sin åker för hand, ty vägarna gjorde det
inte möjligt att frakta häst och harv till hans jordbruk. Förresten inbesparades ju på det sättet de slantar som han så innerligt väl behövde för andra ändamål. Särskilt mycket kapital
slukade de enorma kvantiteter peckanell som han tuggade, ja,
han tuggade inte bara utan han spottade också, både ofta och
långt.
Sommartid hyrde mor Josefina in sina kor i Norrsele. Dit fick
hon ro morgon och kväll. Det var med rörande omsorg de två
makarna pysslade om "hans majestät getarpojken". Då de hade
kor, skulle de självfallet också lägga i getarsäcken, när deras
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tur kom. Och den säcken blev lagt i med största precision. Under inga förhållanden fick getarpojken väckas eller ens störas,
förrän tiden var så långt liden att hans höghet, getaren, nätt
och jämt skulle hinna hoppa i sina paltor. De två gamlingarna
smögo ljudlöst kring spisen, kikade på klockan och avvaktade
under riktig andakt den fastställda minuten då pojken skulle
väckas och få sig en rykande kaffekopp. Mor Josefina brukade
under vanliga förhållanden ro iland vid Granudden, Norrseles
västra ända, men de dagar hon hade getaren, då rodde hon ända
till mitten av byn och så långt in i avan som det bara var möjligt att komma. Allt detta gjorde hon bara för att bespara getarpojken från onödiga steg. Han skulle nog ändå hinna springa
ihjäl sig för tjuvfåren när han kom till skogen.
Så förflöt deras liv under ständigt slit och släp, men till sist
kunde de två åldriga makarna inte klara sig själva. Jan-Gustavs
syn avtog och till sist blev han blind. Den första tiden fick dem
bo i Karl Nilssons (Klockar-Kalles) bryggstuga i Norrsele, men
i slutet av sin levnad fick de två makarna inte ens leva tillsammans. De inackorderades var och en på sitt håll, den ena i
Norrsele och den andra i Örnäsudden. Ett hårt öde för två så
redbara samhällsmedborgare. Jan-Gustav blev förutom blind
även en smula konstig på sista tiden. Sedan synen inte längre
kunde leda honom trevade han och sökte upp stugans solsida.
Där i solskenet stod den lilla gubben och pratade för sig själv,
naturligtvis småsvor han, men blid och glad var han, som förr.
Nils Gustav Andersson, som gick under öknamnet Nils Klit,
slog heller inte på stort när han axlade Jan-Gustavs mantel. De
första åren bodde han tillsammans med sin till rätt hög ålder
komna hustru i en kåta i Norra-Örnäs. Men Nils Klit uppförde
så småningom en liten stuga dit familjen med tiden fick flytta.
Äktenskapet välsignades med två välskapta barn, och då borde
ju allt ha varit frid och fröjd där, men så var emellertid inte
fallet. Nils Klit var en hetlevrad karl, och hustrun hans, "KlompSofia", var inte stort bättre, hon heller. Ingen ville få det sista
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ordet och därför hörde trätor och t. o. m. slagsmål inte till sällsyntheterna hos Nils Klit. Han var en duktig skogsarbetare och
dessutom slög och händig. Bland annat kunde han pligga skor,
trots att han aldrig hade gått i skomakarlära. Att sula den s. k.
norrlandspjäxan, det var en konst, som inte var man kunde, men
det kunde i alla fall Nils Klit.
Nils Klit blev emellertid sjuklig, gikt och reumatism ville inte
lämna honom någon ro och därför måste han avsäga sig kyrkvaktmästarebefattningen. Till råga på andra olyckor råkade
deras enda dotter, Charlotta, tappa huvudet för en bagare som
kom till Sorsele. Hon började som piga hos bagarn, men det
hela slutade med att hon fick ett barn, trots frånvaron av officiellt äktenskap. Charlotta dog emellertid helt ung och lämnade
sin bagare och två barn i djup sorg. Bagaren var emellertid inte
fullt så dålig som mången trodde, ty han försökte efter bästa
förmåga ta vara på sin äldre flicka, den yngre fick goda fosterföräldrar. När Lotta var död hade ju bagaren ingenting som
längre band honom på denna ogästvänliga breddgrad, därför tog
han sin treåriga flicka och for bort härifrån, mot okända öden.
Nils Klit hade en son, Klit-Olle, som inte, till att börja med,
såg ut att bli till stor nytta, vare sig för samhället eller sina föräldrar. Han var rättast sagt en äkta odåga. Andreas Sjöström
var ju Nils Klits närmaste granne, men grannsämjan var inte
den bästa. Andreas fick ständigt känna sig förargad på spolingen, Klit-Olle. Därtill hade han också full orsak. Andreas
hade bl. a. ett notvarp på träsket. En höst skulle han dra noten
där, isnöta, ty träsket var fruset. Han hackade upp hål på isen i
varpet och pirkade noten under isen. Klit-Olle följde med uppmärksamhet Andreas förehavande. När Andreas gick bort från
notstället ett tag for Klit-Olle dit och slog pålar i bottnen, enkom för att noten skulle fastna. Så skedde givetvis också, men
tur var det för Klit-Olle att han höll sig på sidan när Andreas
gick upp från sjön, ty annars hade han fått ett ordentligt kok
stryk.
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Men det var emellertid inte meningen att Klit-Olle alltid skulle
förbli den skamfläck för samhället som han var. En väckelsens
våg råkade svepa fram över bygden och grep bland andra även
Klit-Olle. Det var hög tid för honom att bli en bättre människa
och det blev han också. Han kände sig till och med manad att
bli en ordets förkunnare och efter som han hade goda gåvor
fick han också sin önskan i den vägen uppfylld. Han genomgick en predikantskola och blev en vältalare, som sorseleborna
sannerligen inte behövde skämmas för. Klit-Olle drog iväg till
sydligare nejder och avled där som välbeställd pastor för blott
något tiotal år sedan. Han var då barnlös och troligtvis även
oglift också, varför släkten Nils Klit nu i det närmaste torde
vara utdöd.
Johan Persson, Jan-Pers'n, övertog kyrkvaktmästarebefattningen efter Nils Klit. Jan-Pers'n dog 1913. Han blev han också mycket bekant inom socknen, ty alla måste ju förr eller senare anlita dödgrävaren. Jan-Pers'n var aldrig svår att anlita,
vänlig och snäll var han alltid, om han ock blev störd mitt i
natten så var han ändå lika tillmötesgående.
Jan-Pers'n hade också många heta duster med hundar, både
lapphundar, bastarder' och alla möjliga hundar. Hundarna uppträdde på hans tid i riktigt stora flockar till stor förargelse för
vår goda dödgrävare. Han hade många besvärligheter innan
han lyckades få hundkräken att bara i någon liten mån respektera templet och dess omgivning. Sällan svor Jan-Pers'n, men
han hade i stället en egen uttrycksramsa, som visserligen var
en smula besvärlig att uppläsa, men som dock kom fram, ty det
var ju Jan-Persas kraftuttryck. En av hans ramsor lär ha varit
av följande innehåll: "Din förbålts, tyrans, käpprätte, otäcke
blå hunn dä". Men blev han riktigt förargad, då kunde han
tillgripa kraftigare uttryck. En söndag var han som vanligt i
kyrkan och stökade. Det var tidigt på morgonen och han tyckte
sig därför med full rätt kunna köra ut alla eventuella besökare.
Konfirmationsflickorna ville emellertid också i tid komma in i
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kyrkan, men Jan-Pers'n motade dem i dörren med orden: — "He
je åt fanners tills prästa kom".
Jan-Pers'n blev ofta anlitad även vid sidan om kyrkans tjänst.
Han var händig, som få, och ville någon ha en riktig båt gjord,
då var det säkrast vända sig till Jan Pers'n, ty den konsten
kunde han. Den lön han fick från kyrkan var inte stor, så därför var det nog bra om han kunde tjäna sig någon extra slant
också. Att försörja sina fem barn skulle nog ha blivit tämligen
svårt för Jan-Pers'n, men som tur var hade han en god hjälp i
sin duktiga hustru. Jan-Pers Greta, hans hustru, var en kvinna som höll en mönstergill ordning i sin lilla stuga. Hon blev
ofta anlitad som städhjälp i herrskapsgårdarna, och där skötte
hon sig så fint att hon t. o. m. fick dela säng med självaste
doktorinnan. Doktorinnan hade fått ett barn och kände sig efteråt svag, rädd och nervös. Jan-Pers Greta blev då ombedd att
ligga som "kusmat" åt doktorinnan, vilket hon också gjorde.
De två damerna lade sig i var sin säng, men hur det var, så
blev doktorinnan till sist så mörkrädd att Jan-Pers Greta måste
iföra sig ett doktorinnans nattlinne och krypa ned i samma säng.
Men då kände sig doktorinnan också fullt trygg, ty Jan-Pers
Greta höll säker vakt mot alla illasinnade onda andar. Detta
nattäventyr var en ära, som både Jan-Pers'n och Greta sedan
kände sig omåttligt stolt över. Och undra på det, doktorn själv
hade ju inte kommit stort längre.
Jan-Pers'ns enda son, Per Olof Johansson, har sedan 1913
skött om kyrkvaktmästarbefattningen. Han avlöstes 1936 av
av Konrad Holmgren.
Per Olof Johansson, Pelle, Kyrkpelle, Per-Olle, som han också
kallas, lever ännu i högönsklig välmåga. Hans livsgärning eller
dödgrävargärning bör ju skrivas först efter hans död. Det får
räcka med att omtala att Pelle har en liten pension, omkring åttahundra kronor pr år, eller ungefär samma belopp som välavlönade tjänstemän bruka få bara i så kallade ödemarkstillägg. Men
Pelle är nöjd och belåten med sin lön, och det är ju huvudsaken.
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Livet i Lovånger under senare kalrten
av 1800-talet
AV RAGNAR JIRLONV

Lövånger och Nysätra ha i andra västerbottniska socknar
understundom gått under namnet "Smörsocknarna", något som
antyder att dessa bygder framför andra haft goda förutsättningar för kreatursskötsel. Vad Lövånger beträffar framhåller
dessutom P. A. Kjellerstedt 1852, att lövångersborna genom
att socknen ej haft tillgång på skog, i stället tvingats att lägga
större vikt på jordbruk och boskapsskötsel. Givetvis ha även de
äldsta näringarna, jakten och fisket, spelat en ej obetydlig roll
till långt fram på 1800-talet. Särskilt strömmingsfisket har varit
och är alltjämt av betydelse för kustbefolkningen.
Jakten bedrevs endast till husbehov och framför allt höstetid,
då skogsfågeln togs i olika slags giller. Jämförelsevis vanlig
tyckes stocken eller klämman ha varit, då en gillrad stock föll
ned över djuret. Den sattes vanligen över kreatursstigar, vilka
fågeln gärna följde.
Den bredare flakan synes i Lövånger ej ha kommit till nämnvärd användning i senare tid. Där den förekommit har den gillrats med s. k. hänggiller, en typ, som jag även påträffat i Burträsk.
Stocken gillrades däremot med vad som brukar kallas för 4giller, d. v. s. en vågrät gillersticka, som man skar till i skogen,
samt övre och undre gillret, pinnar, vilka skuros hemma och
medfördes i jaktväskan. Märkligt nog torde en av de sista björ-

96

narna här ha dräpts i flake. Vid Mårtensboda lär man i början
av 1800-talet ha byggt en flake med grova stockar. När björnen
sprang upp för flaken för att gripa efter betet, föll denna ned
och björnen spetsades på mellan flakens stockar ställda spjut.
Stock och flake tycks i viss utsträckning ha uteslutit varandra;
medan stocken varit vanlig i Nysätra och Lövånger och flaken
mestadels saknats där, har förhållandet varit omvänt i Bvske.
Harar och ripor togs i snaror, som på 80-talet började göras
av mässing. Här kan även nämnas de tagelsnaror, fästade vid
ett bräde, i vilka småpojkar fångade domherrar till de i de västerbottniska stugorna av ålder brukliga fågelburarna.
För räven uppsattes ett egenartat redskap, som kallades rävtång. Den bestod av en upptill i tre spetsar utsågad trästam,
mellan vilka räven fastnade under försök att gripa det med en
vidja fastbundna agnet, vanligen bestående av ett katt- eller
hundhuvud. Den stackars Mickels lidanden, då han hängde i
tången, illustreras av det alltjämt kända talesättet: "Du låt som
du sått oppi tången". Angående en hittills okänd specialtyp av
detta redskap se lektor O. Holm, Västerbotten 1938, sid. 32.
Redskapet kunde vara nog så givande; i Mårtensboda tog man
vid ett tillfälle två rävar i samma tång.
Oftast togs räven i saxar, slagjärn, men då gällde det att vara
knepig, ty räven var vånvar 'försiktig inför redskap'. Saxen brukade man lägg oppa fäla, d. v. s. lägga i djurets spår, varvid
man använde fäljärn eller tramp järn, som slog igen om benen på
räven. Eller också användes betjärn, som försågs med agn och
som mest träffade halsen på räven. En särskilt effektiv saxtyp
för räv och järv var jäckeljärnet med kuggar, jäcklar, i låset.
I folktraditionen lever ännu minnet av vargstugan. I Hökmark
ligger Vargstubacken, och Vargstusten är namnet på ett stort
flyttblock vid Kustlandsvägen, där vägen till Önnesmark tar av.
Stenen kallades av skelleftebor också för Mjölksten, emedan
kvinnor där brukade sälja mjölk till beväringar på väg till Gumboda hed. "He låt som i vargstun", lyder alltjämt ett talesätt.

En sägen uppger, att en spelman från Lövånger en gång i fyllan
och villan hamnat i en vargstuga, men likt en annan Orfeus
lyckades han lugna dess ilskna invånare med sitt fiolspel. Först
i sista ögonblicket kom räddning, men då gned spelmannen på
sin sista sträng. Hur vargstugan egentligen var byggd, vet numer ingen, men möjligt är att det var en varggrop, till vilkien
hörde en inhägnad, som säkrare ledde djuret ned i gropen.
Med införandet av effektivare bössor, vilket torde ha skett
redan under 1600-talet, har man från passiv jakt med giller av
olika slag alltmer övergått till att jaga med bössa i hand. Möjligen var det skyttar med flintlåsgevär, som redan på 1700-talet
så kunde förinta älgstammen, att Hulphers i sitt välkända arbete, sid. 185, om Skellefteå socken kunde uppge, att "elgar äro
utödde". Enligt Karl Eriksson i Hökmark (född 1870) hade i
hans barndom ingen ännu sett några älgar, utan de första döko
upp på 1880-talet. De gamla flintlåsbössorna voro ännu i slutet
på 1870-talet i allmänt bruk. Först under nästa årtionde kom
hagelbössorna, varefter de gamla mynningsladdarna, lodbössorna, långsamt började försvinna. Ännu nyttjas dock den fäderneärvda lodbössan av en och annan.
Vissa jägare bestod sig med jakthund, mestadels en från lapparna inköpt lapphund. Somliga hundar var skickliga i "å skäll
ickorn", d. v. s. hunden var dresserad att jaga upp ekorren i träd
och sedan stå kvar där och skälla, tills jägaren kom tillstädes.
Det var för övrigt ingen lätt sak att skjuta ekorre. En skicklig
skytt fick bara skjuta bort snuten på djuret, om det dyrbara skinnet skulle förbli oskadat. — Betydelsefull var jakten på speltjäder om vår och höst, då tjädern på vinplatserna under sitt spel
är döv för farorna omkring sig.
En ganska upplysande sammanställning av jakten finner man
i en bouppteckning från Gammelbyn 1737:
"Jernredskapen.
En läggboga
7: —
Dito en boga
3: —

98

En skiöttboga med redskap
6
Dito en boga hos Lars Andersson 5
Ett stort slagjärn
9: —
Son Nils ett slagjärn
8: —
Ett mindre j gården
5:—'
Skyttbågen med tillhörande redskap åsyftar väl armborstet
med pilar och bågspännare. Vad en läggbåge är för något, är
svårare att klara upp. Måhända är det fråga om ett s. k. självskjut, en i skogen uppgillrad båge. Det stora slagjärnet tycks
att döma av det kraftigt tilltagna priset (en ko värderas samtidigt till 16 riksdaler) vara en björnsax. Samma år hade man
i en gård i Kräkånger utom slagjärn och "skiöttboga" "en byssa
med rund pipa 10:—". Ännu under några årtionden har bågen
funnits kvar, åtminstone i Gammelbyn, men sedan tycks redskapet försvinna:
En obruklig läggboga
3:—, Gammelbyn 1748
En ståhlbåga med redskap 5:—,
„
1752 )
En stålbåga med thess behör 5: —,
„
1763.
Det ser av ovanstående ut, som om det gamla armborstet i
slutet av 1700-talet vore helt undanträngt av bössan, eftersom
det enda belägget hör till en och samma by. Troligen har armborstet under sin sista tid varit i bruk dels som självskjut —
"gillrade stålbågar" mot varg erinrar man sig ännu i StenseTe — dels vid ekorrjakt (Ekman, Norrlands jakt och fiske,
ss. 106 och 273 f.).
Det är intressant att kunna konstatera att de sprättbågar,
som pojkarna i våra dagar i Lövånger och Nysätra roa sig med,
bevara en flerhundraårig tradition från fädernas armborst.
Deras bågar uppvisa nämligen ett lås, som likt nöten på det
gamla vapnet är en trissa med två hak; mot det ena vilar bågsträngen, mot det andra verkar tryckpinnen.
Värdefullare skinn togs givetvis till vara. Rävavillan, på vilken
skinnet sattes upp, kunde utgöras av en kilformig bräda av
1

J

) Från Villvattnet i Burträsk omtalas 1753 "en ståhlbåga".

99

S j ä l j ä r n från Tackelkammarvik. Den omkring 1890 hemsmidda, 1,22
m. långa saxen är fästad vid två krokar, som uppgår från en liggande
ram. Från redskapet utgår ett rep slutande i det på berget liggande flötet.

skinnets längd eller också av två käppar fästade vid varandra i
ena änden, så att den sålunda uppståndna klykan kunde breddas efter skinnets storlek. Haravillan var vanligen kilformig.
Ekorre brukade man flå, villa, ut och in, varigenom svansbenet
kom inåt och tjänstgjorde som styvnad; sen blåste man upp
skinnet och förvarade det i sådant skick. Till lekattskinn använde man blott en spilla 'spjäla, sticka', som skinnet träddes upp på.
Om själjakten i Skellefteå socken uppger Hiilphers, sid. 105,
att den drevs "af någre som bo åt skären" och att själen togs
med "tinor och nät" samt med skjutning på isen och i öppna
sjön. Uttalandet gällde säkert även Lövånger. Näten omtalas flerstädes i bouppteckningar både under 1700- och 1800-talen men
har i våra dagar nästan försvunnit. De utlades om hösten, när
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F ä 1 b å t, trettio fot lång, från Tackelkammarvik, Ava by, Lövånger. På
båten ligger dels mast på 14 alnar till sprisegel, dels det s. k. p u n d e t ,
två förpackningsringar för bröd.

själen steg in i fjärdarna före isbildningen. Med tinor torde
Hiilphers avse detsamma som termen "själtirngarn" i en bouppteckning 1830. Det är där fråga om stora nätburar, i vilka
själen lockades in genom ett bete. När han ryckte i detta, föll
dörren igen bakom honom. Tinorna torde sedan länge vara försvunna i Västerbotten, där de ersatts av själjärn i form av stora
saxar broddade med taggar efter bågarna.
Bössjakten skedde framför allt i samband med de av kustbefolkningen företagna månadslånga jaktexpeditionerna med början i mitten på mars. Metoder och utrustning ter sig ganska lika
efter Västerbottens kuster, varför vi här gå förbi allt detta med
undantag för några strödda notiser. Fälbåten, omnämnd 1731
från Gammelbyn, var ännu i slutet på 1800-talet utrustad med
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I s j u 11 e med kölbräda och två medar. L. 4,57 m. Bjuröklubb, Lövånger.

råsegel. Till en båt med 5 mans besättning hörde vanligen två
jullar, som av gammalt hade köl men som på 90-talet erhöll en
bottenplanka i dess ställe. Typen påstås ha kommit från Finland. Skrestången, den 7 alnar långa skidan, som man gled
fram på, skoddes med tjör. Vid sekelskiftet började man använda mässing under och senare förse skidan med utfällbara bord.
Troligen kom dessa nyheter från Umetrakten. Det framtill på
skidan befintliga skylet, som förr var av harskinn men numer
är av lärft, var tidigare ej fyrkantigt utan rundat upptill och
nedtill fästat vid en slå tvärs över skidan.
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Själjägarutrustning från Tackelkammarvik. Från vänster i s b i l l , s k r e s t å n g , äldre, oskodd, av t j u r , 4,28 m. lång, s. k. k a b b g r y t a
att elda i, s k r e s t å n g, yngre, skodd med mässing, med utfällbara
bord och 4,30 m. lång.

Det är endast vissa år som gråsjälen går upp till Lövånger,
varför den primitiva klubbningen, som är välbekant t. ex. på
Holmön, här mycket sällan förekommit. Av andra jaktmetoder
kan nämnas att man brukat vakta ut gråsjälen vid hans hål i
isen. Man sitter hopkrupen eller ligger vid hålet med kniven eller
själspjutet, väckarn, i handen och sticker till i nosen på själen,
när denne dyker upp i hålet. Träffar sticket, så att slutmuskeln
avskäres, kan själen ej mer hålla andan. Efter högst 15 minuter
måste han upp för att andas. Är han mycket blecksere 'blesserad'
kryper han då själv upp på isen.
Den äldsta bebyggelsen i Västerbotten knyter sig i hög grad
till vattendragen. Fisket har varit en ytterst viktig näringsgren
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och har så förblivit för den som bor vid kusten. Under medeltiden ha säkerligen de lövångersbor, som ej bodde i kustbältet,
säsongvis liksom övriga västerbottningar legat på fiske långt
upp mot lappmarksgränsen och måhända på andra sidan av
denna. Dessa långfärder måste i huvudsak ha upphört med upprättandet av Burträsks socken omkring 1600, varigenom förbindelselederna skuros av. Måhända kan man på detta sätt förklara det förhållandet, att Villvattnet i norra delen av Burträsks
socken före denna tid hörde till Lövånger, trots att mellanliggande byar räknades till Skellefte och Bygde socknar (Hiilphers,
s. 78 anm.). Detta säsongfiske uppåt landet motsvarades av ett
dylikt fiske vid kusten. Den förnämsta av fiskeplatserna där är
den s. k. Hamnen vid Bjuröklubb, dit fiskare sökte sig ej blott
från närbelägna byar som Uttersjön, Fjälbyn och Lappviken
utan även från Nysätra, ja, traditionen berättar alltjämt, att
umeåborgare seglade dit i små jakter och sedan lågo där och
fiskade. Enligt Hiilphers, s. 69, besökte de sistnämnda även
Kallviken. På 1850-talet kunde det ligga upp till 52 fiskebåtar
vid Bjurö hamn och vid stränderna ser man ännu i dag tomtningar efter den mångfald bodar som låg här. Ännu på 90-talet
kunde man med skötbåtarna ta sig in genom den smala kanal,
som då ännu inte var uppgrundad utan förde in till den lilla
tjärn, som alltjämt kallas Sundet. Till minne av platsens gamla
betydelse kvarstår det 1864 byggda kapellet, som efterträtt ett
äldre sådant. Där höll man vid mitten av förra århundradet
aftonbön varje kväll.
Nu finnes blott ett halvt dussin fiskarstugor kvar. Den hustyp, som rått under senare tid, består av envånings boningshus
med vid gaveln vidbyggd bod, det förra bestående dels av stuga,
förr med öppen spis i vrån och väggsäng i två våningar, och
dels av tvärs över huset gående förstuga, den senare av en strömmingsbod för fiskredskap, saltkar etc. med en öppen eller avplankad bodsvala, där näten hängdes upp, vid sidan. Ägarna
voro vanligen två. Förr lär det ha funnits ett par stugor i två
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Hamnen, Bjuröklubb. Vid stranden en skötbåt och en lagnbåt, ovanför
stugor med bodar.

våningar med en familj i varje våning. Nedanför vid stranden
hade var och en sin egen båtlänning, där den 24 fot långa och 7
fot breda, med sprisegel utrustade skötbåten låg. Spriseglen äro
gamla, de omtalas redan 1848. En något mindre båttyp är
langenbåten för utläggande av vanliga nät. Båtar tillverkades
av särskilda båtbyggare, såvida man ej kunde den konsten själv.
Bakom stugorna ligger gistvallarna, vilka länge haft den nuvarande typen av gistor, ehuru stiften tidigare voro av trä i
stället för järn.
Fiskarna flyttade till hamnen 2 å 3 veckor före midsommar
och stannade sedan hela sommaren till i slutet av september,
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Skötarna hängas. Hamnen, Bjuröklubb.

ibland längre. Somliga ägde blott en get, som fick följa med till
fiskeläget; geten är ju fattigmans ko. Av dem fanns det 17
stycken ännu omkring 1880. En och annan fiskare kunde emellertid ha med sig både en och två kor, och i så fall fick familjen
följa med. Vanligare var dock att denna stannade kvar i byn
för att se till jorden och korna, medan mannen for hem till
helgen för att hämta mjölk och hälsa på hustru och barn. För
getterna och korna i Hamnen fanns det gott bete på skogen söderöver. Sedan lotspersonalen hade slagit sina ängar, släpptes
deras och fiskarnas djur på skogen. När sedan åkern på Lotstorpets inägor skurits om hösten, släpptes korna på åkerbete.
Givetvis var var och en hemma till sitt några dagar under som-

106

Strömmingen skakas ur skötarna. I mitten står själjägare Wikström,
en av mina meddelare. Hamnen vid Bjuröklubb.

maren för slätter och skörd. Fisket gällde huvudsakligen strömming. Härvid höll man ihop i lag om två personer. Man var i
lag både om stugan och om båten. På båtens främre toft satt
framsittaren, som mestadels ägde båten, på den bakre satt baksittaren. Någon särskild hamnordning kan man icke erinra sig.
Men det fanns dock vissa sedvänjor, som iakttogs, t. ex. att
lagen icke fick ge sig iväg förrän efter aftonbönen och att
om man ena natten fiskade på södra grunden, skulle man
besöka de norra nästa natt. Eljest gällde att den som kom fram
först fick välja sig de bästa platserna. Sedan strömmingsskötarna stenats och lagts ut, lagnats, på kvällen, tog man upp dem
vid soluppgången. Hemkomna till stranden skakade fiskarna
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ur strömmingen. Denna bars upp i boden i skälmått med vidjor
som handtag och lades orensad i svag saltlake, ässje, i ett strömmingskar. Dagen efter rensades fisken och saltades ned. På
hösten tillverkades de fjärdingar, i vilka saltfisken sedan förpackades.
Den såldes sedan till fiskuppköpare, som sedan i sin tur sålde
fisken i Norrbottens lappmarker; ibland försändes den till Kalix
och Haparanda. Även surströmming tillverkades. Fisken rensades och fick ligga i svag sälta tre dygn och flyttades sedan till
fjärdingar, som noga täpptes igen. Dessa fick stå och jäsa, tills
surströmmingen var färdig. — Både här och på andra håll
tillverkade man själv sin egen lutfisk av gäddor, som lades i svag
sälta ett litet tag, sedan togs upp och soltorkades mot någon
vägg.
Vid Bjurön och flera orter tog man fram i september höstsiken
i särskilda nät, siklagner. För övrigt omtalas i bouppteckningar
på 1700-talet lax-, gädd-, mört- och braxennät. Ett par stickprov ur bouppteckningar är ganska upplysande. 1830 omtalas
från Uttersjön:
"16 st. sjöt
24 famnar not,
4 själnät
y själtirngarn
5 siklangn
4 braxlangnar
1 mörtnät
2 g(aml)a hjäddrysjer".
I Bjurön ägde man 1883:
"12 st. 7 alnar djupa strömmingsskötar
13 siknät
1 djuplagn
1 ena, ny
ljusterdon".
2
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I Kräkånger 1737 bestod man sig med:
"Del i noten om 10 famnar
Ett lax nät
4 lagner
12 skiöt
Ett stycke gl. ena".
I Gammelbyn 1741 nämnes ytterligare:
"Ett siälnät
Een liten hafnot".
Som synes har uppsättningen av fiskredskap föga förändrats
på 200 år. Någon kommentar kan dock vara behövlig. En djuplagn är ett djupt siknät, som lägges utanför det vanliga siknätet. Enanoten var den förr brukliga noten utan kil. Ljustringen har förekommit under höstmörka nätter av särskilt gädda, harr och ål. Ljustret hade vanligen 8 till 10 tinnar med
hullagn på. Skaftet, farken, var omkring 3,5 meter lång. I detta
sammanhang kan erinras om seden att slå laken på genomskinlig blåis — säkerligen en sed av hög ålder.
Vid krokfiske har man utom stångkrok även haft långrev. 1830 omtalas från Uttersjön "2 /2 dussin laxkrokar med 100 famnars ref".
Laken har även tagits i lakastut, en garnmjärde med fyrkantig träram i botten. Stuten sänktes ned stående på botten, laken
kröp in under ramen och lockades sedan att stiga genom ett
upptill fäst lysande föremål. Vanligare var dock att lägga ut en
särskild lakaryssja av garn. Ryssjor för både lake och gädda
omtalas 1830.
Storryssjan kom till Lövånger från Finland omkring 1890.
Man gjorde rika fångster till att börja med, men då dessa snabbt
gick tillbaka, lade man bort redskapet. På sista åren har det
dock dykt upp på nytt.
I insjöarna har man vintertid i sund mellan sjöar gärna satt
ned en mjärde, kallad kars eller tina, och tillverkad av tallspjälor.
Ingången kallades för mjäle. En god bild av dylikt insjöfiske
ll
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får man av följande uppteckning, daterad 1785: "I strömmen
vid kyrkan, som til hälften tilhör prästebordet, fånges höstoch vårtider litet åhl och laka . . . men i Afvafiärden, Giärdefiärden, Toresviken och Kyrkosjön finnes upsjöfisk såsom giäddbr, brax, abbor och mört med mera, hvaraf fånges med ryssior,
katsor och krokar samt not vårtiderna til litet husbehof." (Avskrift i Nordiska museet).
Av båtar omnämnes redan under 1700-talet skötbåtar med
mast och segel, enabåtar, träskbåtar, en term, som under 1800talet motsvaras av uppsjöbåtar, jälbåtar för själjakten och kyrkbåtar, som omtalas från Nolbyn, Bjurön och Uttersjön.
Boskapsskötseln och åkerbruket ha genom århundraden varit
huvudnäringar. Enligt Kjellerstedt 1827, s. 43, var mjölken
bondens huvudsakligaste föda och smöret "den enda produkt,
som skall gifva den egentliga landtmannen medel att afbörda
kronoutskylder och bestrida sina öfriga utgifter". En ganska
vanlig uppsättning av husdjur på ett medelstort hemman för ett
halvsekel torde ha varit en häst, 6 till 8 kor, några får och ett
svin. Höns och en eller annan get förekom här och där. 1737
hade man på en gård i Gammelbyn en häst, 9 kor, 14 får, 3
getter och 2 grisar, 1742 i Uttersjön en häst, 12 kor, 14 får
och 4 getter, 1830 i samma by en häst, 8 kor, 6 får och ett svin.
Dessa på måfå uttagna exempel ge nog en riktig bild av utvecklingen. Hela tiden nöjer man sig med en häst, vilket väl
beror på att en häst utan svårighet drog den lätta västerbottensplogen. Kornas antal ha närmast minskat, något som väl sammanhänger med den gamla metoden att svältföda kreaturen under vintern. Fåren äro fler än i våra dagar, då de under normala förhållanden mestadels helt saknas. Geten började redan
på 1700-talet att avtaga i antal ). Under 1800-talets senare del
träffas den mest hos fiskare. Höet till de många djuren fick
man av ålder från själwäxande ängar, som hölls öppna genom
1

') Enligt Hiilphers, s. 101, hade i Skellefte socken "en del i sednare år
minskat sine gethjordar".
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röjning med yxa. I det stora hela tycks man ha haft gott om
hö att döma av att löv och annat nödfoder endast undantagsvis tagits till vara. Däremot har man utnyttjat myr- och sjöängarna, där höet upplades i hässjor för att sedan avhämtas
under vinterns lopp. I närheten av gårdarna har höet sedan
gammalt lagts i hög, säte, om kvällen. Hässjor användes endast
i skogen. Genom att dämma upp bäckar tidigt på våren och
sedan låta vattnet stå, tills tjälen gick ur marken, göddes denna;
det kunde ibland växa meterhögt gräs på sådana platser. Att
skogen brändes för att djuren skulle få bättre bete, kan man
ännu berätta om.
Vid slåttern började lien avlösas av de första maskinerna omkring 1895. Det gamla liorvet har form som ett spadskaft med
intappad knapa 'handtag'. Typen träffas utom i norra Ångermanland även i Västerbottens län. I Bygde och Kalvträsk anses
den ung och på Holmön har den ännu ej vunnit insteg. Då den
i Lövånger synes vara förhållandevis gammal, skulle man ju
kunna framkasta den förmodan, att typen här är äldst och att
alltså en lövångersbo varit dess uppfinnare. Förebilden har legat
nära till hands: det är helt enkelt ett spadhandtag, som stått
modell ). Vid slåtter av sjöfor användes ett orv med två liar.
Redskapet kallades för rolie och omnämnes flerstädes i bouppteckningarna (1741 omtalas "et par rolijar" och 1752 undantagsvis "ett par säflijar").
Korna släpptes ofta på bete på Gustafsdagen och gick sedan
ute till Mikaeli. Mestadels hade man fäbodar. I Mångbyn flyttade man till Bodanfäbodarna alla på samma dag, Håkansdagen
den 14 juni. Där fanns det sju stugor, av vilka fem hörde till
Mångbyn och två till Bodan. Hemfärden, som ej var gemensam,
skedde längre tillbaka först efter omkring 11 veckors vistelse,
d. v. s. omkring den 22 augusti ). Kvinnorna, fäbodjäntorna, ti 111
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') Se S. Erixons karta i "Svenska kulturbilder". 5:e bandet, s. 213.
Erixon har en annan tolkning av typens härstamning.
) Hökmarksborna stannade något längre, nämligen till Moses.
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verkade tvagor och spann på spinnrock. Framförallt hörde det till
deras plikter att sila mjölken i tråg för att få grädde till smörkärnan. Separatorn kom till Bodan-fäbodarna omkring 1900,
till byn några år tidigare. För övrigt kokade man litet sötost.
Nu ligger denna vall liksom så många andra öde, men några
hus erinra ännu om den forna livaktigheten där.
På "ett medelmåttigt hemman av 3/16 mantal" såddes enligt
Kjellerstedt 1827 "högst 6 tunnor korn, några kappar råg, 1 till
1 y tunna potatis, 14 tunna hampfrö och stundom några kannor linfrö". Man tillämpade ännu under senare delen av 1800talet ensäde; år efter år sådde man sitt mesta korn på den s. k.
"gamåkern", som brukade ligga torrt och högt till i backar. Arbetet på denna åker började först på våren, då gödseln kördes
ut på tvåhjulig klubbkärra eller på släde med skäppa 'ram'.
Gödseln kördes sedan ned med al, åkern besåddes, varefter man
alade ned säden och harvade åkern.
När ogräset växte för rikligt och axen blev små, lät man till
slut åkern ligga i träde ett år, varefter man plöjde upp åkern
på nytt. Redan under första hälften av 1800-talet var ett primitivt växelbruk infört, vilket bestod däri, att man lät en del av
åkern ömsevis bära spannmål och igenläggas till linda. Man
kan misstänka, att den som ivrigast verkade för införande av
denna metod, var lagman Kjellerstedt, som efter 1814 varit bosatt i Skellefteå och efter 1818 i Lövånger. Han har tydligen varit
livligt intresserad för framsteg inom jordbruket (se Holm, "Västerbotten" 1936, s. 34 f.) och säger 1827 om denna "vexelmethod"
att den förekom i Västerbotten men att den 'redan för ett hälft
århundrade sedan" varit begagnad i Falutrakten. Uppenbarligen
hade Kjellerstedt tagit intryck av den ganska spridda skrift av
S. Schultze "Tägtejords skötsel", tryckt 1743, som för första
gången berättar om växling av tre till fyra års säde och fyra till
fems års vall vid Falun. Tillvägagångssättet är välkänt bland
äldre lövångersbor. Varje år brukade farfar, berättar P. Rönnmark i Mångbyn, plöja upp en eller annan lagd 'gräsbärande teg'
2
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med vält och rist. Detta nyland, som det hette, harvades, gödslades och besåddes med korn under ett år, varefter det fick självgro och bära gräs under många år, kanske upp till 12' å 15
års tid.
Kjellerstedt ivrade också för uppodling av mossar och tuvig
mark efter finsk modell, nämligen genom "kyttning", d. v. s.
bränning, och fick anslag för attt studera finskt jordbruk på ort
och ställe. I traditionen lever ännu minnet av att finnar varit
över och sökt instruera lövångersborna. Man noterar med tillfredsställelse, att de senare den gången ej visade sig läraktiga,
då det ju gällde det direkt skadliga kyttandet.
Lövångers förnämsta reformator på lantbrukets område är
emellertid P. R. Holm, verksam som kyrkoherde här 1862—92.
Han föreslog på 60-talet sina församlingsbor att lägga igen en
del av gamåkern, där man odlade korn från generation till generation, och dessutom så igen jordbiten med höfrö, som man köpt
i stället för att på gammalt sätt sopa ihop det som kunde finnas
i skrymslena på de egna ladugolven. "Vi har fått ett tok till
präst", sade de gamla och skakade på huvudet. Men de blev annorlunda till mods, när de i samband med kyrkobesöket på söndagarna såg, hur timotejen — så hette det inköpta nya grässlaget — frodades på en del av gamåkern hos unge kyrkoherden.
Man blev betänksam, och den ena efter den andra följde hans
exempel. Men det dröjde till på 90-talet, innan man allmänt
följde de nya idéerna. — Av övriga sädesslag odlades havre
föga, råg och blandsäd av korn och havre något mera.
Under 1800-talet blev dikning allt mer använd. Eftersom de
gamla åkrarna lågo högt till, var ordentliga diken ej så nödvändiga som senare.
Först framemot 1900 efter krondikningar och torrläggningai
kom myrodling igång på allvar. Vid nyodlingar användes skyffel, förhoggare och hacka. Utöver säd såddes ännu obetydligt
med rovor, ofta på små land, som låg skilda från åkern. Även
kålrötter, "rötter", odlades, dock i ringa utsträckning.
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Några stänger humle hade man även efter någon vägg. Man
behövde humlet att ta till vid svagdricksbrygden. Potatis odlades i stigande utsträckning hela 1800-talet igenom. Några äldre
lövångersbor kan berätta om att potatisen först odlades som en
köksväxt. Potatislandet grävdes med spade, varpå man gick och
stack upp hål i jorden med en käpp, som för att den inte skulle
gå ned för djupt, var försedd med en klingra. Kupningen skedde endast med gräv. Detta stadium är på sina håll passerat
redan 1830, då jag för första gången funnit potatisårdret omnämnt i bouppteckningar (1830 'måggahl", 1848 "muggahl",
1882 "muggal", 1833 "potatismugg" och "mugg"). Liksom säd
odlades även potatis på samma jordlapp år från år.
Hela uppsättningen av hästdragna redskap under 1700-talet
finner man uppgiven i en bouppteckning från Bissjön år 1747:
"En plog, en harfwa, ahl och rist". En förteckning över motsvarande redskap i en lövångersgård i slutet på 1800-talet
skulle ha upptagit två vändplogar, nämligen en med rist utrustad ristvält och en lättare åkervält, vidare en rist, en eller två
kloalar, en harva och en pärmugg.
Av dessa redskap är tydligen plogen med vändskiva eller
välten, som den gamla västerbottniska termen lyder, av särskilt
intresse, eftersom lövångersborna längre än de flesta västerbottningar torde ha hållit fast vid denna i den form, som redan
Linné avbildat under sin resa här uppe 1732. Hans enkla
teckning visar den tillsammans med hackan och risten, den sistnämnda en kniv, som man körde före plogen på åkern, då den
låg i linda. Välten var på sin tid ett synnerligen framstående
redskap, som i Lövånger förmådde konkurrera med de nya järnplogarna av ursprungligen engelsk typ till in på 1900-talet.
Man höll i det längsta på välten, som påstods lägga tiltorna
bättre än de nya redskapen och dessutom hade den fördelen, att
den kunde dragas av endast en häst i gamåkern, som ju var lättplöjd. På nyland var det däremot av gammalt nödvändigt med
två dragare. Skickliga vältsmeder hade man också. Välbekanta
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var grenvältarna från Gren i Önnesmark, klingsjövältarna från
en smed i Klingsjö och på sista tiden Antonersavältarna, tillverkade av Anton Eriksson i Broänge 1900—1920. — Den
första plogen, som järnplogen fick heta till skillnad från den
gamla välten, lär ha inköpts av kyrkoherde C. V. Elfgren efter
1895. En svårighet med plogen var, att den saknade tass, varför den var svår ätt styra. Per Rönnmark (född 1893) berättar,
att han som pojke sett en rostig plog undanslängd i Broänge,
därför att ingen fanns, som kunde hantera den. Först omkring
1920 kan man säga, att plogen i form av Överrums och Norra
Hammars fabrikat på allvar trängde igenom inom socknen, men
ännu i dag nyttjas den gamla välten stundom på vissa myrmarker, där man först kört med rist.
Risten visar i socknen ofta en enklare form än den av Linné
återgivna, i det att den endast består av kniv och krok, den senare eventuellt försedd med en slå, förenande krokens ändar.
Fyrkantsharven torde på sjuttonhundratalet ha sett nästan
likadan ut som ännu i dag. Beteckningen "järnharfwa" antyder
att det då som nu funnits harvar med träpinnar (jfr "en gl
obruklig harfwa med 15 utnötta järnpinnar"). Under senare årtionden gjorde harven med träpinnar, där den fanns, tjänst i
potatislandet och hette därför pärharva eller pinnharva, medan
åkerharvan alltid var försedd med järnpinnar och nyttjades i
sädesåkern.
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Rist. L. 2,20 m. Böle, Lövånger.

Men vad menade man 1747 med en "ahl"? På nutida lövångersmål avser man därmed ett slags klösharv eller krokpinnharv. Då emellertid "een ahlbill" i Böle 1755 uppskattas till
tre hela riksdaler, medan ett får samtidigt värderas till två, kan
det inte gärna vara fråga om en "al" i vår tids mening, vars
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Potatisplog, m u g g . L. 1,80 m. Prästgården, Lövånger.

pinnar för övrigt ej kallas billar utan för "gräv". Det rör sig
tydligen om en bill i vår mening, nämligen en sådan på ett
årder, dvs. en plog utan vändskiva. Denna slutsats är av betydelse, för att man skall förstå den rika typflora, som potatisplogar och harvar förete på västerbottniskt område. Utvecklingsgången tycks ha varit följande. Från början torde man ha kört
ned gödseln och säden med årder. Under 1700-talet har emeller-

117

tid klösharvar införts, vilka ersatte årdret i denna funktion och
därvid också övertog dess namn, al. Det gamla årdret trängdes
nu undan, dock utan att helt försvinna från länet. I samband
med att potatisodlingen i Lövånger på allvar kom i gång och
man övergick från att odla potatis i liten skala med handredskap
i sängar till att odla den i större omfattning på åkern, togs det
gamla årdret upp på nytt men under ett nytt namn, mugg, eftersom det gamla namnet al övertagits av klösharven, numer ofta
kallad sädesal. När infördes potatisen till Västerbotten? Första
underrättelsen kommer med Linné 1732, som i dåvarande landshövding Grundelis trädgård finner allehanda köks- och prydnadsväxter: "Potatoes blifwer här eij större än walmog". 1747
ha ångermanlänningarna ej kommit längre än att Jonas Boding
suckar: "Om thessa såkallade jordpäron plantades, särdeles i
norra orterna, som ofta är underkastade frost, skulle the med
guds hjälp slippa att äta barkebröd." ("Ångermanna hushollning
nordan skogen"). I brev från Lövånger daterat 1768 och förvarat i de Hiilpherska samlingarna i Västerås, uppger prosten
M. Dahling att potatis endast odlades "af ståndspersonerne" i
socknen. Redan 1827 sådde enligt Kjellerstedt en medelstor
bonde redan 1—1 / tunna potatis pr år; man kan alltså antaga att potatisen ej längre hörde till köksväxterna. Detta bekräftas av bouppteckningar ), där potatisårdret började dyka
upp vid denna tid (se ovan). Den i socknen vanliga muggen viskr
fig. ovan. Den är försedd med tass och den i jorden gående visen
är en stock, vars framända är beslagen med en järnplåt. Någon
gång benämnes redskapet but, en term, som här är mindre ursprunglig och som eljest träffas i Vännäs, Umeå, Nysätra och
Byske socknar och även förekommer norr om länet. Muggen
brukades både vid sättning och kupning men har på senare tid
ofta ersatts av lillmuggen, ett mindre årder, vid vilket en person går före och drar och en annan bakom och styr. Denna utveckling är etnologiskt intressant, eftersom det enligt vanliga
l
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') Bouppteckningarna mellan 1765 och 1829 äro tyvärr ej genomgångna.
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begrepp är fråga om en utveckling baklänges; man har börjat
att arbeta med handredskap och på normalt sätt fortskridit till
att använda hästen som dragare för att till sist återgå till handredskap.
Den rika redskapsgrupp av harvar, som i Lövånger i våra
dagar kallas för alar, kloalar eller säsalar, ha en intressant
historia, ehuru denna icke synes i denna bygd gå tillbaka till
tiden före 1765. Den yngsta formen av dessa alar är den med
fem gräv utrustade pilalen, som först omkring 1905 kommit
från Piteå-trakten som namnet anger och därifrån över Skelleftedalen spritts till Lövånger. Den har endast fått sporadisk
spridning i socknen för att efter ett tiotal år gå ur bruk. Hittills har detta egendomliga redskap endast varit känt från Luledalen. Tydligt är att pitalen icke har något omedelbart samband
med övriga alar, av vilka den sista formen, kattfotealen, kom i
bruk på 90-talet och ännu nyttjas. Namnet härrör från pinnarnas likhet med små kattfötter. Den första alen av detta slag i
Hökmark tillverkades omkring 1885 av den förut nämnde smeden Anton Eriksson. Den har 19 — förr någon gång 15 —
smala klor eller gräv och ersätter liksom övriga alar bl. a. den
vanliga pinnharven, när man önskar att luckra upp jorden
bättre, än vad harven kan åstadkomma. På senare tid har den
börjat ersättas av fjärharvor. Kattfotealen trängde undan den
äldre och allmänt spridda trettonkloalen eller säsalen, som man
körde ned säden med. Denna hade större gräv än efterföljaren
och var alltså en klösharv eller gropal, som är namnet på dylika
harvar med bredare gräv. Antalet klor voro ännu mer reducerade på föregångarna, elvakloalen (se bilden) och niokloalen. I
gamåkern har man förr använt femkloal, vars fem gräv voro i
storlek som handflatan. Denna typ finnes ännu kvar här och
var, ehuru knappast i användning. För övrigt förekom förr även
sjukloalen. Om alarna gäller, att de alla hade det gemensamt,
att de hade krökta, framåt böjda gräv och arbetade djupare än
pinnharven med dess raka pinnar. Redskapet var uppenbarligen
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fullt utbildat redan vid slutet av 1700-talet. Då var enligt
Hiilphers, s. 34, "sädes-ahlen" sen längre tid tillbaka försedd
med fem till sju "klor" och alar med nio och elva klor hade nyss
kommit i bruk. I Lövånger synes sädesalen först med 1800-talet
ha blivit mera vanlig. 1829 omtalas dock redan en "11-kloahl"
men först 1882 en "13-kloahl" (1848 "11 klosädesahl"). Det
förefaller alltså, som om sädesalen under de två sista hundra
åren utvecklats från en med jämförelsevis få, framåtriktade, ofta
ganska breda gräv utrustad d'upharv till en krokpinnharv med
ett ökat antal framåt krökta pinnar. Ramen förändrades likaledes från en triangel till en romboidisk eller trapetsoid form.
Till typen har alltid hört ett fast handtag, gjort av en rotkrok,
och lösa skaklar. Den ursprungliga formen synes sammanhänga
med de i nedre Sverige förekommande gåsfotsharvarna. Medan
sädesalen synes komma till Lövånger söderifrån, har pitalen
trängt ner från norr. Huruvida något ursprungligt samband
mellan den nordliga och den sydliga gruppen av alar funnits
redan från början är tvivelaktigt.
Av övriga äldre jordbruksredskap förekom, dock endast sporadiskt, mullskopan och den cylindriska välten. Redan 1829 omtalas en "mullförare" men först 1871 "en åkerbult". Rullharven
med två till tre bultar är ett ungt redskap. En "rullharva" ägde
kronolänsman C. Noring 1883 men mera utbredd blev den väl
först med nästa årtionde. Den första i Hökmark tillverkades av
Anton Eriksson omkring 1890. Man använde den att slå sönder
klumpar med, där rist och plog gått förut. Den hästdragna
mullskopan flyttade man dikesjord och ibland gödsel med.
Fiskare och andra, som ej hade häst, fick lita till böndernas
hjälp eller också redde man sig med handredskap, vilka föga
förändrats. Oräf 'hacka' omtalas regelbundet under 1700-talet,
1741 "en skiöffel och spada" och 1748 "en jordyxa". 1829—30
omnämnes även tufyxa 'flåhacka' och förhuggaryxa 'jordyxa'.
Sådden skedde, när björkens löv blev så stora som "råttöron".
Somliga sådde vid Gustav, andra höll på, att man borde så före
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G r o p a l med 11 handsmidda k l o r . Hökmark, Lövångers s:n.
L. 1,49 m.

Ersmäss. Enligt gammal sed var det mor som sådde ur en rotkorg, sesvacka, med grepe. I Uttersjön hade hon en sesvacka,
en oval ask med sida av asp och med grepe (jfr "en tågsädesvacka" 1864). Det förefaller troligt att denna form är äldre och
att Lövånger i detta fall som i flera andra hållit längre fast vid
gammal sed än det övriga Västerbotten. Före sådden brukade
mannen dra sesvånaden, d. v. s. avdela en 7 steg bred remsa,
som skulle besås.
Lika trofast mot gammal sed var lövångersbon, när det gällde
skäran. Den förste, som använt lie med blekt eller krake på, vid
sädesskörd, var Ögren i Avan, som lär ha inflyttat från Degerfors omkring 1885. Först 1900—10 övergick man mera allmänt
till lie. Dock skar alla i Vallen ännu 1914 sin säd med skära.
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Fortfarande kommer den i bruk, när säden är oredig eller ligger.
En skar och en annan band om kärven med björkkvist, varpå kärvarna lades ihop på kvällen i högar, kasar, med femton till sexton
kärvar i var kase. Nästa dag skylade man en sådan kase på varje snes, vilken man sedan bar direkt in i logen eller lade på
en långflake och körde in. Vid skylningen hjälpte man sig av
gammalt med en skylkrok, en stång med en tvärgående pinne i
änden, eller efter 80-talet med ett skylsete.
Seden att hänga in en stor del av årsskörden i en stor- eller
kornhässja har endast förekommit vid större gårdar. De var
alltid dubbla med tak och var upp till fyra led långa. 1849 åtog
sig socknemännen att uppföra en storhässja vid prästgården.
Även ståndspersoner som Noring och Huss torde snart nog
ha följt prästgårdens exempel och med 80-talet började sådana
hässjor att byggas även av bönder ("1 st. häsjeblock med tåg"
omtalas från Selet 1871).
Långlogarna däremot äro äldre. 1814 fick prästgården och
1818 fänriksbostället Selslund sina första långlogar. 1863 var
prästens loge redan riven och beslut om en ny rundloge fattades.
Medan långlogarna aldrig byggdes i större utsträckning, slog
rundlogarna med 80-talet helt igenom. Moderna tröskverk började med 80-talet långsamt ersätta de gamla bultar na ("1 par
tröskbultar" 1830). Med 70-talet kom också de första hemmagjorda kastmaskinerna.
(Forts, i nästa årgång).
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Kyrkstäder i Västerbottens lan
AV BERTIL BERTHELSON

En forsknings- ock konserveringsuj^giit
Talet om "de dammiga museerna" och om kulturminnesvårdarnas bakåtsträveri och lust att lägga "museala synpunkter på det
levande livet" har på sina håll väckt oro och förargelse men i
de flesta fall lett till att de, som utsatts för de kritiska omdömena, funnit det särskilt angeläget att bevisa, att deras arbete kan och bör löpa sida vid sida med den moderna utvecklingen i stället för att bli den till hinder. Naturligtvis kan man
inte alldeles undvika intressekonflikter, men möjligheterna till
samhällsnyttiga resultat äro — om man fattar uppgiften rätt
— så stora, att det vore en skam för dem, som verka i museiväsendets och kulturminnesvårdens tjänst, att inte tillvarataga
och omsätta dem i praktisk handling.
Allt har sin tid. När först den nationella romantiken väckte
sinnet för arvet från gångna tider, och när därefter den begynnande industrialiseringens omvälvningar öppnade ögonen för
behovet av aktiva räddningsaktioner, om icke utvecklingen skulle
sopa bort alla spår av det dagliga livets äldre kulturformer, då
igångsattes ett entusiastiskt men mången gång planlöst, ofta
kuriositetsbetonat och i de flesta fall okritiskt insamlande av
allsköns åldriga ting. En senare generation fick sovra, systematisera och tillrättalägga materialet och de vetenskapliga problemen. Inte minst viktig blev frågan, hur man skulle kunna
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rädda typiska prov på god byggnadstradition. Snart insåg man,
att det inte räckte att vårda sådana första klassens sevärdheter
som våra slott, borgruiner och stora märkliga kyrkor. Man
måste också bevara prov på de olika landsändarnas folkliga
byggnadskultur. Det första steget för att nå detta mål blev ett
mer eller mindre tillfälligt sammanförande av husgrupper till
gammelgårdar. Nästa steg blev en allt intensivare propaganda
för att bevara värdefulla byggnader och gårdskomplex på deras
ursprungliga plats. Sedan började arbetet på att rädda karaktären hos hela samhällsbildningar. Och slutligen har man sökt
länka in den moderna utvecklingen på sådana banor, att det
bästa i ortens traditioner utnyttjas vid bebyggelsen.
Naturligtvis måste kulturminnesvårdens uppgifter te sig mycket olika i skilda delar av landet. Intresset och betydelsen växa
ju också i samma mån, som det blir möjligt att välja och lösa
arbetsuppgifter, vilka hänga samman med något för de skilda
områdena karakteristiskt. En utsynad skånsk prästgård, en
grupp öländska väderkvarnar, en medeltida borgplats i Västergötland, en hälsingegård, ett ångermanländskt fiskeläge, en nordnorrländsk kyrkstad, se där några få typexempel!
Sist i raden nämndes kyrkstaden. Och i själva verket har ju
också kyrkstadskulturens utforskande och bevarande blivit en av
de allra förnämligaste uppgifterna för kulturminnesvården i våra
båda nordligaste län. Det har visserligen dröjt länge, innan arbetet på detta område lämnat påtagliga resultat. Men uppmärksamheten har länge varit riktad på frågan. Både byggnadsstyrelsen, Nordiska museet och riksantikvarieämbetet hade —
var ur sin synpunkt — verkat för en undersökning, en partiell
konservering och sanering samt en administrativ reglering av
kyrkstäderna och de med dem sammanhängande bosättningsfrågorna, då arkitekten Ivar Stål på byggnadsstyrelsens uppdrag
gjorde en vittomfattande undersökning av kyrkstadsbeståndet
och dess ställning i respektive samhällen. År 1929 framlade han

124

sitt material och sina slutsatser, av vilka det framgick, att man
borde skydda framförallt kustbandets värdefulla anläggningar.
Det alltmera ökade hotet mot kyrkstadskulturen var tredubbelt:
en rad kyrkstugor hade mer eller mindre definitivt övergivits av
sina ägare och saknade därför nödigt underhåll; många hade
— mot gällande bestämmelser — upplåtits för permanent bosättning och i samband därmed förändrats och förvanskats; vissa
kyrkstadskomplex hade till följd av modern bebyggelse och aktuella trafikproblem partiellt förstörts eller löpte fara att spolieras.
Sedan hela frågan aktualiserats genom Ståls utredning, uppdrog riksantikvarieämbetet åt dåvarande intendenterna Gunnar
Ullenius i Luleå och Holger Möllman-Palmgren i Umeå att upprätta förslag till åtgärder beträffande kustlandets särskilt betydelsefulla anläggningar. Tyvärr saknades under flera år möjligheter att verkställa de undersöknings- och vårdnadsarbeten,
som Ullenius och Palmgren föreslogo, men tanken på en effektiv kyrkstadsaktion skrinlades aldrig. Och så småningom har
den kunnat förverkligas.
År 1936 meddelade länsarkitekten Karl Sörensen i Umeå, att
frågan om Lövångers kyrkstad blivit aktuell i samband med förberedelserna för upprättandet av stadsplan för municipalsamhället. Kunde en betryggande sanering av det invid bebyggelsecentrum belägna området inte genomföras, måste man — särskilt
med hänsyn till de stora brandriskerna — ifrågasätta hela
kyrkstadens slopande. Varken riksantikvarieämbetet eller Nordiska museet kunde stå till svars med att endast framställa ett
yrkande på komplexets bevarande. Här måste positiva åtgärder
vidtagas. Detta kunde också ske, främst tack vare ortens eget
aktiva intresse. Genom länsarkitektens försorg upprättades en
saneringsplan, som grundades på en av Nordiska museet utförd
detaljkarta över området, och i riksantikvarieämbetet regi igångsattes därefter ett omfattande konserverings- och planeringsföretag.
.
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Fig. 1. Lövångers kyrkstad består av en samling byggnader, som bilda
en sluten enhet vid sidan om det moderna samhället. Stallarna ha lagts
i klungor bakom de egentliga kyrkstadshusen.

Arbetet i Lövånger är ett utmärkt exempel på hur man genom samverkan kan nå ett resultat, som eljest inte skulle ha varit
möjligt att vinna. Ursprungligen räknade man med ett större
lotterianslag till en genomgripande restaurering av kyrkstaden.
Men när den allmänna ekonomiska utvecklingen visade, att denna förhoppning måste skrinläggas, gällde det att söka nya vägar.
Slutligen fick riksantikvarieämbetet tillfälle att till platsen dirigera en kontingent värnpliktiga civilarbetare, vilka sedermera i
flera omgångar avlösts, så att man kunnat arbeta så gott som
oavbrutet under ett par år. Emellertid hade det varit omöjligt att
finansiera företaget, som trots den utan kostnad disponibla arbetskraften måste förorsaka avsevärda utgifter för det allmänna,
om icke intresset i orten varit så stort, att man där bildat en
hembygdsförening med uppgift att i främsta rummet stödja kon-
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Fig. 2. I Lövånger ansluta sig gatorna till den kuperade terrängen och
bilda vida kurvor, som dock ständigt bibehålla sitt enhetliga prägel
genom hustypernas likformighet.

serveringen av kyrkstaden. Föreningen har nu — med kyrkoherden J. Hedqvist som ordförande — utfört denna uppgift och
har visserligen åtnjutit ett kontant bidrag av riksantikvarieämbetet men därutöver varit nödgad att anskaffa betydande summor. Då detta skrives, torde kostnaderna ha uppgått till i runt
tal 10.000 kronor.
Som ett viktigt led i sitt arbete har föreningen trätt i kontakt
med ägarna till de olika kyrkstugorna eller delar av sådana för
att vinna garantier för en enhetlig framtida vård av området.
En mycket stor del av ägarna har överlämnat sina stugor i
föreningens ägo under villkor, att de och deras arvingar alltjämt
få begagna stugorna för sitt egentliga ändamål. Så gott som alla
övriga ha förklarat sig villiga att inte företaga några större förändringar och inte avyttra sina kyrkstugor utan att i första hand
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vända sig till föreningen, som nu sålunda utövar kontrollen över
kyrkstadens underhåll och vård.
Arbetsledningen har legat i händerna på köpmannen C. A.
Sandberg, vilken vid sin sida haft byggmästaren O. Lundström
jämte flera aktiva styrelse- och kommittéledamöter.
Då Lövångers kyrkstad den 11 juli 1942 återinvigdes efter
den i huvudsak slutförda konserveringen, invigdes också av
biskopen den s. k. "allmänna kyrkstugan", d. v. s. en församlingssal med angränsande samkvämsrum, som åstadkommits genom sammanslagning av en grupp yngre kyrkstugor. Denna del
av anläggningen har bekostats av en för ändamålet bildad särskild stiftelse, som iklätt sig utgifter på inemot 11.000 kronor.
Kyrkstaden i Lövånger bildar en sluten enhet i kyrkans närhet och vid sidan av samhällsbebyggelsen i övrigt. Genom sitt
läge har den kunnat bevaras i ett påfallande orört skick. Uppgiften att konservera detta monument över Västerbottens bebyggelsehistoria, fromhetsliv och byggnadsskick i äldre tider har
därför varit ytterst tacksam, samtidigt som den vållat svårigheter genom kraven på en viss utgallring och begränsning. Dessa krav ha bottnat i behovet av åtgärder till skydd mot eldfaran
både inom kyrkstaden i och för sig och i det omgivande samhället. Man har dock sökt att i möjligaste mån behålla de långa
pittoreska gatuperspektiven och anhopningen av stallar bakom
stuglängorna för att sålunda rädda anläggningens grundläggande drag. Samtidigt har man emellertid i tillfredsställande utsträckning kunnat tillgodose brandskyddssynpunkterna, varigenom samhället befriats från de höga brandtariffer, som tidigare tillämpats på grund av det omedelbara grannskapet till
kyrkstaden.
Tillsammans representera de fyra stora, värdefulla kyrkstäderna i kustlandet, Gammelstad och Öjebyn i Norrbottens län samt
Skellefteå och Lövånger i Västerbottens län, tre olika typer. Som
nyss antytts, utgör kyrkstaden i Lövånger en sluten och samlad
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anläggning, som gestaltats och utvecklats utan hinder av annan
bebyggelse eller av väganläggningar. I själva verket kan man
våga beteckna denna kyrkstad som en efterföljare till en sannolikt förhistorisk marknadsplats, vars tillkomst sammanhänger
med traktens topografiska förhållanden i äldre tider, då man
kunde nå sjöledes ända fram till det ställe, där kyrkstaden nu
ligger.
I Gammelstad och Öjebyn, som här endast nämnas i förbigående, har utvecklingen varit en annan. Huvudförutsättningarna
för utvecklingen har varit kyrkornas läge, som under tidernas
lopp mer och mer kommit att beteckna centrum för sammanlöpande vägar från bygdernas skilda delar och som slutligen lett
till regelrätta stadsbildningar, där vanlig bebyggelse och kyrkstugor inrymts sida vid sida enligt en särskild plan.
Den tredje typen representeras av Skellefteå och är en produkt av det tidigare 1800-talets klassicerande planlösnings- och
anläggningsideal. Av den äldre kyrkstaden i Skellefteå, som låg
väster om den nuvarande, närmare den medeltida kyrkan, finns
intet bevarat. Den nya anläggningen fick sin plats mellan landskyrkan och den 1844 grundlagda staden. Den karakteriseras
också just genom sitt läge på ömse sidor om vägen in till
staden och genom sin stränga regelmässighet med ett centralt
torg och strikta byggnadslängor, som uppförts parallellt med
mittaxeln. Många av husen ha byggts i två våningar. Stallarna
ha sammanförts bakom de övriga husen, företrädesvis på norra
sidan.
För några år sedan härjades kyrkstaden av en eldsvåda, som
ödelade ett viktigt avsnitt av bebyggelsen invid torget. För övrigt
ha de egentliga kyrkstugorna inom anläggningen bevarats i
ganska gott skick, men en stor del av stallarna har måst avlägsnas. Under de senare åren har det emellertid blivit nödvändigt att tillse, att ägarna hålla sina stugor i stånd. I några fall
har Västerbottens norra fornminnesförening med riksantikvarieämbetets stöd kunnat förvärva hus, som hotades av förfall. Emel9

129

Fig. 3. Skellefteå landsförsamlings kyrkstad är utomordentligt regelbundet anlagd och har till största delen bevarat sin karaktär.

lertid har det visat sig önskvärt att upprätta en allmän saneringsplan för området, och länsarkitekten har sedan några år
arbetat med denna uppgift. För att få till stånd en enhetlig
vård av hela kyrkstaden har man för ändamålet bildat en särskild kommitté, som sammansatts av representanter för den kyrkliga och den borgerliga kommunen under ordförandeskap av
kontraktsprosten K. A. Fellström. Som kommitténs representant
för fornminnesföreningen och för kulturminnesvården överhuvudtaget fungerar redaktören Ernst Westerlund. Avsikten är
att — om möjligt med hjälp av värnpliktiga civilarbetare —
snarast möjligt få till stånd en restaurering och konservering
av komplexets huvudparti, varvid man också skall söka fylla ut
den lucka, som uppstått genom branden. För övrigt gäller det
att bibehålla det mesta möjliga av anläggningens markerade
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Fig. 4. Vägen mellan landskyrkan och staden i Skellefteå utgör mittaxeln
i kyrkstaden, som sålunda erhållit en markerad längdutsträckning.

längdutsträckning, som alldeles särskilt framträder utmed huvudgatan och de båda parallella längorna mellan denna och den
branta älvsluttningen.
Helt annorlunda äro de problem, som Lapplands kyrkstäder
erbjuda. Här äro två fall aktuella: Vilhelmina och Åsele., Traditionen häruppe är yngre och de bevarade komplexen äro i och
för sig inte av sådan ålder, att de kunna betraktas som "antikviteter", men de äga likväl stort kulturhistoriskt intresse. I Vilhelmina ha både kyrka och kyrkstad flyttats från sin ursprungliga plats och den sistnämnda har anlagts efter ett regelbundet,
rätvinkligt system, som dock — i varje fall i sitt nuvarande
skick — saknar Skellefteå- och även Åseleanläggningens markerade centrum. En del av kyrkstaden — väster om det moderna samhällets huvudgata, som tidigare bildade en något för-
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Fig. 5. Vilhelmina kyrkstad har mer och mer smält samman med den
allmänna samhällsbebyggelsen. Vissa byggnader inom det regelbundet
anlagda kyrkstadsområdet ge likväl alltjämt goda prov på den ursprungliga hustypen.

skjuten huvudaxel genom "bondstaden" — har emellertid brunnit och återstoden har delvis vanställts genom ombyggnader. Då
den nuvarande kyrkstaden byggdes, var den vid kyrkan bofasta
befolkningens antal ytterst ringa. Utvecklingen gick också ganska långsamt ända till den period mot slutet av 1800-talet, då
skogsindustrien medförde en kraftig ökning av invånarantalet.
Inför det hastigt stegrade bostadsbehovet tog man — i strid mot
gällande bestämmelser — kyrkstugorna i anspråk för permanent
bosättning i en omfattning, som i längden självfallet måste utgöra ett allvarligt hot mot hela bebyggelseformen som sådan.
Nu har Vilhelmina kyrkstad förlorat en stor del av sin egentliga prägel och möjligheterna att åstadkomma en sanering med
bibehållande av anläggningens huvudparti äro mycket små.

132

Fig. 6. I Vilhelmina kan man alltjämt finna gatuperspektiv,
som trots moderniseringar ha åtskilligt kvar av sin ålderdomliga prägel. Men i stort sett ha förändringarna gått
så långt, att enhetligheten förlorats.
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Fig. 7. Från kyrktornet i Åsele har man en utmärkt blick över den
under 1800-talet anlagda kyrkstaden med regelbundna kvarter och enhetliga hustyper.

Det blir sannolikt nödvändigt att riva flertalet hus, vilka få
lämna plats för nybebyggelse i anslutning till det övriga samhället. Endast några få kyrkstugor kunna behållas. Man har
därvid möjlighet att bevara ett parti i ursprunglig miljö längst
i norr i grannskapet av den f. d. sockenstugan, där Vilhelmina
turist- och hembygdsförening kommer att ordna ett hembygdsmuseum.
Problemet i Åsele är av ungefär likartad natur. Den nuvarande kyrkstaden härstammar i huvudsak från 1880-talet och är en
enhetlig och vackert regelbunden, rätvinklig anläggning med
ett i mitten beläget torg av ett helt kvarters storlek.-Om anläggningens karaktär av kyrkstad tidigare på allvar respekterats,
hade man här haft möjlighet att åt eftervärlden bevara ett ovanligt värdefullt prov på denna kulturform och på enkel men ge-
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Fig. 8. Åsele kyrkstad har numera så gott som helt och hållet inlemmats
i samhällsbebyggelsen och torde näppeligen i större utsträckning
kunna bevaras.

digen svensk träarkitektur, dominerande en hel samhällsbildning. Nu ha emellertid de allra flesta husen blivit permanenta
bostäder, och de kulturminnesvårdande intressena ha gjort sig
gällande alltför sent för att kunna genomföra en räddningsaktion. I stället har man enats om en stadsplan, som avser områdets definitiva inlemmande i samhället men som samtidigt utarbetats på sådant sätt, att det mesta möjliga av kyrkstadens
anläggningstyp med huvudfasader mot de nord-sydliga gatorna
och gavelfasader mot det väst-östliga tvärgatorna skall kunna
bevaras. Man har emellertid beslutat att bibehålla två kyrkstugelängor i områdets norra del på ömse sidor om en gata för
att därigenom åtminstone i någon mån kunna hålla minnet av
den eljest till undergång dömda kyrkstaden levande.
I Åsele föreligger emellertid också en annan möjlighet att
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Fig. 9. Ett parti av Åsele kyrkstad — längst i norr i närheten av kyrkan
— kommer att stå kvar som ett prov på anläggningens typiska utseende.

rädda vissa kyrkstugor. I samhällets västra del finns ett område,
den s. k. Lappvallen, som torde utgöra platsens tidigare bebyggelsecentrum, kanske dess äldsta, primitiva "kyrkstad". På
Lappvallen eller intill Doroteavägen därintill hoppas man kunna återuppföra ett antal värdefullare byggnader, som i och med
den nya stadsplanens genomförande successivt måste rivas. De
skulle på sin nya plats alltjämt tjäna som kyrkstugor, varigenom
området skulle komma att få karaktären av en levande kyrkstad.
Till Lappvallen ämnar man också flytta den s. k. Åselegården,
en som kulturhistoriskt minnesmärke bevarad byggnad, vilken
en gång tidigare flyttats men har en alltför avlägsen plats.
För att kunna bidraga till bevarandet av det mesta möjliga av
minnena efter Åsele kyrkstad hoppas riksantikvarieämbetet att
även här kunna utnyttja värnpliktiga civilarbetare som arbetskraft.
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Fig. 10. Fatmomakke kyrkplats ligger sällsynt vackert vid Kultsjöns
strand mitt emot Marsfjället. Den sparsamma bebyggelsen utnyttjas
praktiskt taget endast vid de speciella kyrkhelgerna.

Vid sidan av de ovan nämnda kyrkstäderna tilldrar sig kyrkplatsen i Fatmomakke i Vilhelmina socken ett aktuellt intresse.
Den natursköna platsen har på ett lyckligt sätt undgått en alltför snabb utveckling med de risker för miljön, som en sådan
gärna medför. Ännu kan orten nås praktiskt taget endast sjövägen, och den relativa svårtillgängligheten har gjort, att den
fått bibehålla sin karaktär av exklusiv kyrkplats, dit folket kommer endast vid vissa årliga helger och där fasta invånare helt
saknas, förutom kapellet, prästgården och lappfogdens tjänstebvggnad finnas där praktiskt taget endast lapparnas kåtor och
nybyggarnas timmerhus. Inom det i sluttningen mot Kultsjön
mitt emot Marsfjället belägna området, där bebyggelsen ligger
inbäddad i björk- och videvegetation, slingra sig smala, delvis
stensatta stigar över de frodiga ängsmarkerna med deras rika
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Fig. 11. I Fatmomakke måste man sträva efter att bibehålla kyrkplatsens
karaktär så oförändrad som möjligt De stensatta stigarna få sålunda
inte ersättas med körvägar eller breda grusgångar.

blomsterflora. För några år sedan ifrågasattes utläggandet av ett
något "bättre" vägnät, men sedan det blivit klart, att Fatmomakke borde behandlas med allra största varsamhet, inskränkte
man sig till att göra de befintliga stigarna något bekvämare
genom att komplettera stenläggningen. Vissa sumpiga partier ha
samtidigt dränerats. Området har skötts på ett utmärkt sätt
av kommunalnämnden i Vilhelmina. Likväl krävas reparationsarbeten på några hus. Dylika äro så mycket angelägnare, som det
annars kan uppstå risk för att ägarna ersätta sina hus med
byggnader av importerad standardvara. Genom samverkan mellen ägarna, kommunen samt turist- och hembygdsföreningen torde nödvändiga arbeten också komma till utförande. Här behöver
man varma och välbyggda hus, som bevara ortens tradition! Det
är viktigt att man i Fatmomakke rustar sig mot de faror, som
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Fig. 12. I Fatmomakke ligga lapparnas kåtor och nybyggarnas timmerhus sida vid sida. Här gäller det att underhålla de gamla byggnaderna
så väl, att de inte behöva lämna plats för moderna standardhus.

en bekvämare förbindelse med yttervärlden i detta fall onekligen
innebära, och som i viss mån kunna bli aktualiserade i samband
med det nya vägföretag, som kommer att beröra Fatmomakke,
dock utan att skära sönder kyrkplatsens eget område. Använd
gärna landsväg till Fatmomakke, men lämna bilar och andra
fortskaffningsmedel utanför området!
Samtidigt som man i Umeå förbereder öppnandet av det nya
länsmuseet, väntar ett vidsträckt program för kulturminnesvården och den kulturhistoriska forskningen i Västerbottens län
på sitt förverkligande. Kyrkstadskulturens bevarande är en av
de viktigaste punkterna i detta program. I Lövånger är målet
praktiskt taget nått ifråga om direkta iståndsättningsåtgärder,
och nu gäller det för ortens hembygdsförening att sörja för det
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märkliga monumentets fortsatta vård under beaktande av att
kyrkstaden alltjämt skall kunna fylla sin egentliga funktion på
ett sätt, som inte äventyrar områdets ålderdomliga och enhetliga
karaktär. Med detta exempel för ögonen bör man helt säkert
också på de övriga platserna kunna nå goda och betryggande
resultat. Ehuru de här nämnda kyrkstäderna äro de kulturhistoriskt märkligaste i länet, finns det också andra av sådan
betydelse, att de böra vårdas med stor aktsamhet. Men man
måste begränsa det omedelbart aktuella arbetsprogrammet för
att inte själva mångfalden skall bli ett hinder för effektiviteten.
Emellertid vänta många andra uppgifter på sin lösning. Dit
höra ordnandet av lappmuseet i Tärna och iordningställandet
av platsen för den gamla kyrkan i Vilhelmina m. m.
Betraktar man arbetsprogrammet ur forskningssynpunkt, må
bl. a. erinras om det storartade arbete, som redan nedlagts och
alltjämt nedlägges på klarläggandet av Lövångers historia, dess
topografi, näringar, fauna och flora o. s. v., och som under senaste tiden kompletterats bl. a. genom Gustaf Hallströms studier i ortens förhistoria. Lövångersforskningarna ha möjliggjorts tack vare den nyligen bortgångne lantbruksingenjören
Carl Holms stora intresse och kraftiga ekonomiska stöd.
Men även ifråga om forskningsuppgifter intaga kyrkstäderna
för närvarande en framskjuten plats. I samma mån som kyrkstadskulturen till följd av trafikväsendets utveckling och de nya
sociala förhållandena hotat att försvinna eller i varje fall börjat
förändras till sin struktur, har det blivit allt angelägnare att
i ord och bild tillvarataga de äldre formerna av denna karakteristiskt norrländska företeelse. För att få till stånd en uttömmande, på ett sakkunnigt sätt utförd kyrkstadsinventering
har bildats en kommitté, sammansatt av länsarkitekterna och
landsantikvarierna i Norrbottens och Västerbottens län samt en
representant för Nordiska museet och en för riksantikvarieämbetet. Kommittén begärde 1940 anslag av Humanistiska fonden
och erhöll 1941 1.000 kronor för att ombesörja en snabbinven-
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tering av materialet samt upprätta en plan för en detaljerad inventering. Dessa förarbeten utfördes av amanuensen Bo Hellman och resulterade i att kommittén på hösten samma år kunde
anhålla om bidrag till en första etapp av generalinventeringen.
Humanistiska fonden anslog 1942 2.500 kronor för detta ändamål, och kommitterade uppdrogo därefter åt fil., lic. Ingemar
Atterman att i enlighet med en av riksantikvarien godkänd plan
kartlägga, fotografera och beskriva kyrkstäderna i Skellefteå,
Piteå landsförsamling (Öjebyn) och (i mån av tid) Nederluleå
(Gammelstad). Uppgiftens stora omfattning har gjort att den
endast delvis kunnat lösas med de till disposition stående medlen. I Skellefteå har kartläggningen kunnat genomföras helt
och i Öjebyn partiellt. På förstnämnda plats ha detaljundersökningarna av husen och deras inventarier samt traditionsuppteckningarna endast delvis kunnat verkställas, enär det varit förenat
med stora svårigheter att under en kort, sammanhängande period komma i kontakt med ägarna till de olika stugorna eller
kamrarna. I Öjebyn har denna del av arbetet fortskridit längre.
De hittills utförda undersökningarna ha visat att man på den
inslagna vägen icke blott kan få en klarare bild av kyrkstäderna
som sådana, en bild som i sina principiella drag redan tidigare
varit känd genom Nordiska museets och professor Sigurd
Erixons arbeten, utan även att man kan erhålla ytterst viktiga
bidrag till kännedomen om traktens allmänna bebyggelsehistoria,
byggnadsskick och sociala struktur. Inte minst värdefullt är att
man genom inventeringen av kyrkkamrarnas inredning får en
ganska utförlig provkarta på socknarnas äldre möbler och husgeråd. Det säger sig själv, att dessa undersökningar också komma att bli av största betydelse för kunskapen om de olika församlingarnas rent kyrkliga liv.
Kyrkstäderna utgöra en av de betydelsefullaste levande förbindelselinjerna mellan rotfast, nedärvd tradition och framtida utveckling. Vid sin visitation i Arjeplog hösten 1942 framhöll
«också stiftets biskop, att det för den nuvarande generationen av
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församlingsbor måste vara angeläget att bevara och alltjämt för
sitt rätta ändamål använda dessa anläggningar. Ur kulturhistorikerns synpunkt kan även betonas, att det finns få områden, där strävandena efter att skydda äldre kulturformer så
väl låta sig förena med kraven på en sund framtidsutveckling
som ifråga om kyrkstäderna.
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Bidrag till kannedomen o m
kemkyöd ens Hora
AV LENNART WAHLBERG

Uti Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok "Västerbotten", årgångarna 1923—1927, 1931, 1932, 1938 och 1941
har jag publicerat en del av mina anteckningar och iakttagelser
rörande märkliga växtlokaler i länet. Ytterligare fynd hava genom insända beläggexemplar till länsherbariet blivit uppenbara,
varjämte' en del bättre lokaler dels anmälts dels iakttagits, såsom
t. ex. följande:
Arcostaphylus alpina (Ripbär)
har förunderligt nog hittats nere vid kusten på Bjuröklubb i
Lövångers socken, ehuru den ju anses vara en typisk fjällväxt.
En skolpojke hade visat upp exemplar för adjunkt O. R. Cedergren i Skellefteå. Denne besökte sommaren 1940 Bjuröklubb och
lyckades där finna ytterligare ett exemplar. Sommaren 1942 har
lektor O. Holm besökt lokalen och hittat flera ex. Beläggex. har
överlämnats till länsherbariet.
G. R. Cedergren har också från Bjuröklubb anmält fynd därstädes av:
Dryopteris Filix mas (Träjon).
Denna ormbunke var förr ej känd från mer än en lokal i länets
kustland näml. Legdeå i Bygdeå sn, där S. Grapengiesser hittat
den.
Sfhoenus ferrugineus (Ax-ag).
S. Nordenstam har 1941 gjort sitt tredje fynd av detta i länet
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ytterst sällsynta halvgräs i Lycksele s:n på en myr vid Toskbäcken belägen c:a % mil sydost om Bäcknäs. Lokalen finns
c:a 200 m. fr. Toskbäckens utlopp i Ume älv.
Salix repens X rosmarinifolia.
Denna sällsynta hybrid har ytterligare hittats i Lövångers
sn: vid N. Hökmarksberget (O. Holm 1942).
Ajuga pyramidalis (Blåsuga),
har hittats i Lövångers sn: Önnesmark vid Degerträsket (O.
Holm 1942).
Veronica longifolia var. maritima (strandärepris),
har av mig ytterligare funnits i Umeå sn: Sörböle i en löväng
nära havskusten. (L. W-g 1942).
Potentilla Egedii wormskj.
hittad i Sävar sn: Ostnäs vid ångåtsbryggan enl. insänt beläggexemplar. (Professor The Svedberg d. 23 sept. 1942)

Vitsippslokalen i Bjenberg, Hörnefors socken.
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Mina bidrag i hembygdens bok rörande länets flora hava
hitintills uteslutande omfattat länets kärlväxter. Den stora grupp
av kryptogamerna, som omfattar Mossor, Alger, Lavar och
Svampar har däremot ej berörts, men finner jag det lämpligt
att nu göra en början. En ej föraktlig samling av dylika sporväxter finns i länsherbariet, det mesta överlämnat av Disponent
Sten Grapengiesser. Dessutom har jag fört anteckningar över
en del i länet gjorda fynd, publicerade uti den botaniska litteraturen. Här nedan följer en ringa axplockning:
UR LÄNSHERBARIETS SAMLINGAR.
Pogonatum capillare.
Späd mossa, sällsynt, hittad! i Skellefteå sn vid Rosberget uti
myrdike (Gösta R. Cedergren 1937). Den har dessutom hittats uti :
Skellefteå socken av S. O. Lindberg 1856;
Umeå socken vid Ersmarksån av C. P. Lsestadius, i Röbäck vid
källorna av Wiih Älund 1912;
Skellefteå socken vid Risberget i N. Hedensbyn av Gösta R. Cedergren 1941.
Philonotis fontana (Äggmossa).
Umeå sn: Röbäck vid kallkällorna juni 1928 (leg. L. W—g;
det. Hj. Möller).
Philonotis seriata (Mitt) Lindb.
Sällsynt bladmossa, funnen i Bygdeå sn: Överklintens by i
dike vid Klintsjön d. 8/7 1923. Enda kända lokal fr. Vb. (leg.
Grapengiesser; det. Möller).
Bryum proprium Hag.
Ytterst sällsynt bladmossa, hittad i Bygdeå sn: Marieberg
( = Prästskäret) på barlastjord d. 1/9 1923. (leg. S. Grapengiesser; det. C. Jensen).
Bryum pallens Sw.
Umeå sn: Röbäck vid stora källorna juni 1928, (leg. L. W-g;
det. Hj. Möller).
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Fontinalis antipyretica (Vattenmossa).
Umeå sn: Eriksbo i Lillskärträsket 1932. (leg. G. H. von
Post; det. C. A. Tärnlund).
Amblystegium giganteum.
Nordmalings sn: Örsbäck i en tjärn söder om Öre älv d. 23
aug. 1936. (leg. L. W—g; det. Tärnlund).
Amblystegium exannulatum.
Hörnefors sn: på en liten klippö nära Antrevet d. 5 juli 1931.
(leg. L. W—g; det. C. A. Tärnlund).
Var. Rotac.
Nordmalings sn: Örsbäck i en tjärn S. om Öre älv d. 23 aug.
1936 (leg. L. W—g; det. Tärnlund).
Paludella squarrosa (Flymossa).
Tärna s:n: på fjället Mieskattjåkko d. 31 juli 1932. (leg. L.
W—g; det. C. A. Tärnlund).
Bartramia pomiformis (Äppelmossa).
Degerfors sn: Ottonträsk i Stora Ralbergets östra stup d. 2
juli 1925. (leg. G. Fridner, det. G. Samuelsson).
Mossan Tetraplodon pallidus Hag.
har hittats under ett snöläge i fjället Mieskattjåkko uti Tärna
sn, Lycksele lpm. d. 26 juli 1936. (leg. L. W—g; det. Tärnlund).
Splachnum luteum (Gul parasollmossa).
Degerfors sn: Mårdsele5 juli 1924. (leg. G. Fridner; det. G. Sam.)
Splachnum rubrum (Röd parasollmossa).
Degerfors sn: Vidstrandsnäs, väster om Ume älv d. 17 juli
1918. (leg. Fridner; det. G. Sam.).
Sphagnum compactum (Tät vitmossa).
Umeå sn: Röbäck vid grottberget, punkt 80, d. 4 sept. 1938.
(leg. L. W—g; det. Tärnlund).
Climacium dentroides (Palmmossa).
Vännäs sn: Brån vid s. k. Öde hemmanet d. 23 sept. 1934.
(leg. L. W - g ) .
Racomitrium hypnoides (syn. Grimmia hypnoides eller
G. lanuginosa) Raggmossa.
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f. robustum, tagen på Holmöarna: Trappskär d. 3 aug. 1935.
leg. L. W—g; det. Tärnlund).
Polytrichum juniperinum (Enmossa).
Umeå sn: Röbäck vid källorna juni 1928. (leg. L. W—g; det.
Hj. Möller).
Cetraria juniperina (Enlav, gul).
Tärna sn: på Brandsfjället juli 1930. (leg. L. W-g; det. Malme).
Cetraria aculeata (Hedlav).
Holmöarna: på Trappskär 3 aug. 1935. (leg L. W—g; det.
Malme).
Cetraria nivalis (Snölav).
Holmöarna: på Trappskär 3 aug. 1935 (leg. L. W—g; det.
Malme).
Cladonia coccifera (Kochenill-lav).
Tärna sn: på Brandsfjället juli 1930. (leg. L. W—g; det. G.
O. Malme).
Nephroma leevigatum (Stuplav).
Degerfors sn: i "Pukdalen" d. 22 juli 1933. (leg. L. W—g;
det. S. Ahlner).
Ramalina subfarinacea (form av Brosklav).
Hörnefors sn: på skäret "Vaplan" på klippblock 1931. Denna nordliga lokal är unik. (leg. L. W—g; det. Malme).
Alectoria jubata (Tagellav, mörk).
Denna vanliga skägglav med vita eller grå soredier togs 1931
på ett stenblock i Hörnefors sn på skäret "Vaplan". (leg. L.
W—g; det. Malme).
Alectoria Fremontii Tuck.
Denna mindre vanliga form av Tagellav med gula soredier
finns i länsherbariet fr. två lokaler, näml. fr.:
Stensele sn: i tallskog mellan Slussfors och Ankarsundsavan
rikl. enl. ex. taget d. 3 aug. 1932. (leg. L. W—g och G. H.
von Post) och
Degerfors sn: på tall invid "Pukdalen" 22 juli 1933. (leg. L.
W—g; det. S. Ahlner).
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Alectoria sarm.en.tosa (Garnlav).
Degerfors sn: tallheden söder om "Pukdalen" 22 juli 1933.
(leg. L. W—g; det. S. Ahlner) och
Hörnefors sn: Bjenberg på gran och björk, mars 1938. (leg.
G. H. von Post; det. R. Santesson).
Alectoria thrausta Ach.
Degerfors sn: i "Pukdalen" nära Vindeln den 22 juli 1933.
(leg. L. W—g; det. Ahlner).
Usnea longissima (Gammelgranens långskägg).
Urskogens hängande sällsynta jätteskägglav kan uppnå en
längd av ända till 8 meter. Den är i länet känd från 10 lokaler,
varav sju äro representerade i länsherbariet, nämligen fynden i:
Nordmalings sn: Lövås hemmansskog nära Hörnsjö på gran
1928 (G. H. von Post).
Hörnefors bruksskog: på Långbergskullarna, på gran 1929. (G.
H. von Post).
Degerfors sn: å krp. Fällsjöliden på gran 1930. (L. Wahlberg).
Degerfors sn: å Tegs och Öhns fyllnadsskog, väster om Glavattsliden på gran 1934. (T. von Post).
Vännäs sn: Johannisdal, nära rågången mot Selet, i gammal
barrblandskog på gran, två olika fynd 1936. (G. H. von Post).
Umeå sn: Österland i bolagsskog på gammal gran uppe på höjden, år 1937. (G. H. von Post).
Nordmalings sn: Mullsjö, 500 m. v. n. v. om 1 :an i p. 146 Bjenberget, på gran år 1938. (Tall von Post).
Dessutom har laven hittats: i Sävar sn: å krp. Loberget år
1900 av Ragnar Lindahl, som lämnat ex. till Umeå läroverks
herbarium, samt i Bygdeå sn: i N. Stortjärns by på gran år
1917 av Maj Grepengiesser och slutligen i Bjurholms sn å Agnäs byaskog i riklig mängd av en jägmästare.
Följande grönalger finnas i länsherbariet, nämligen:
Chara aspera (Sträfse)
fr. Hörnefors sn: ute i havet juli 1932. (leg. G. H. von Post,
det. Th. Arwidsson).
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Nitella nidifica (Östersjo-Slinke)
fr. Sävar sn: Ostnäs i södra skärgården, på havsbotten den 11
juli 1925. (L. W—g).
Följande svampar med beläggex. i herbariet bör nämnas:
Oeaster pectinatus (Kamstjärna).
Denna sällsynta jordstjärna hittades av mig år 1916 i Umeå
sn: strax öster om Orössjöns södra ända i barrskog mellan byn
Yttertavle och Ume älv. Sju ex. av svampen skickades till Uppsala botaniska museum. Enligt docent Thore C. E. Fries är fyndet av stort intresse såsom varande det nordligaste för någon
jordstjärna i Sverige. Vid förnyade besök på platsen varje år
1917—1922 har svampen alltid återfunnits i ganska riklig
mängd, men endast på en enda fläck (en liten rund kulle vid
en fästig, antagligen en starkt förmultnad stubbe efter ett jätteträd eller också en starkt nedruttnad myrstack).
Hydnum coralloides (Koralltaggsvamp)
hittad i Degerfors sn, Vindeln, på björkved (Lisa Söderblom).
Ur min anteckningsjournal meddelas dessutom följande bättre
fynd:
mossan Riccia Beyrichiana (syn. R. Lescuriana).
Fyndet av denna art av lungmossor, som är det nordligast
kända i Sverige, gjordes d. 11 okt. 1931 i Åsele lpm., Vilhelmina
sn: vid foten av sydberget Henriksfjäll (Th. Arwidsson).
laven Oyrophora fuliginosa
funnen år 1924 i Lycksele lpm., Tärna sn: vid Umfors på block
i björkskogen, c:a 600 m. ö. h. (leg. d:r A. H. Magnusson),
barrskogslaven Cavernularia Hultenii. Degel.
Denna lav å grangrenar, som är ny för Skandinavien, hittades
den 7 sept. 1937 i Åsele lpm., Vilhelmina sn: i Lövnäs, nära ån
från Latiksjön. Se Risbäckskartbladet! (leg. Sten Ahlner).
Svampen Volvaria speciosus (Sliding)
hittades i juli 1919 uti Bjurholms sn: Bjurholms by (Mörner).
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Marklint fornfynd från Bygdeå

Hösten 1940 påträffades vid Övre Åkulla i Bygdeå socken
under dikesgrävning av herr Sten Karlsson ett spjutskaftliknande föremål av trä. Vid en närmare undersökning visade det
sig, att föremålet var av mycket hög ålder, troligen från bronsåldern. Spjutskaftet eller harpunskaftet har i främre ändan en
skåra för fastsättande av en spets, och på dess sidor finnes mycket
intressanta dekoreringar.
Fyndet, som väckt stor uppmärksamhet inom vetenskapliga
kretsar och betraktas som ett unikum, kommer att bli föremål
för en artikel i en kommande årsbok.
Genom kantor Gösta B. Lundqvists i Bygdeå försorg har det
intressanta föremålet införlivats med länsmuseets samlingar och
kommer att utställas i museets förhistoriska avdelning.

Detalj ur dekoreringen å harpunskaftet.
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Det 3000-åriga harpunskaftet.
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V e . som Lo |}á lanne
AV ANNA-USA K.AMF

Ve, söm bo på lanne, ha nå int alls sä ofatt. Ve få då eta oss
mätt värnen dag. No för att hä köm nan karavarels iblan å lukt
ini lagårn å räken kräka, men du ha då rätt å knöbb ihäl e' lite
vackert 'e schvin, å jär int hönschen sur, sä få du ju napp in
ägga värv på värv. Men jämmerstaligen va hä jär omöjlet å få
tag ti lejenesfalke, för ongdomen dem ska ju ått stan sä fort
dem val nalta tör bakom öra, å vörke då dy, att hä jär hälit ve
vattuklosetta å gatubelysninga å töcke. Men i sömmar, då hälse
dem på oss, stassbon. Dem kömme sätten å böcke ne sä ätter
berstackara ti gro ven å ti skojen å schvettese, å no tro ja hä var
nyttet för delo finbiåsen, söm höll på schväll sunt. Nervdröppan
å avmagringspillra trängt dem int köst på sä, öm dem fälese
sänna för jämnen, men då vort 'e ju olicklitt sönn öm aptekara,
förschtås — Ja, int jär'ä ogött dem napp bera int. Söm hä nu
jär öm antin, sä ha ve sä feaktut bråttom att få in borti jola, sä
ve jär brano all, då vörkdagen jär schlut, å öm häledagana vill'n
ju hör guss-ola å lut kull sä'n stunn ti kammarsänga, å du hinn
dålit no si, hörrä vackert hä jär ve blommen å gröngräse. Men
ve hyrt ut 'n par vicku åt 'n målar, söm tyckt ve bodd sä grant
dell. Ja kömme på'n en dag då han satt å smeta å trodd fäll ja
skull få si nånting himmelens vackert. Men satt int karn å ritt
å gammhässja vor! Int hadd ja vyre sä si na grant ti hondenna,
för hon var duktet ussel å oppruttne. Ska du säle tavla denna ?"
Sa ja. Jaha, hä skulPn ju frest öm göra. "Men gulla deg," sa
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ja, "du gett va bra ä int sätt ut namne pä han söm rä öm a.
Ve ha sä mang är tänkt rust opp'a, ä nu fä ve da skämmes ut
öga". Int trodd ja da att nan männisch skull sätt opp tavla denna
ti bäströmme sitt, men tro je int hä var en stor-göbb i sta'n, söm
ville val ä ve nalta penning, ä han ga flera hundre kroner för'a
— fast da tort väl ramen ha koste brano myttje ä.
Ja, nu jär 'ä da sä olicklit uti väla, sä ja hall mä da mest
hem. Ja va ätt stan en gäng i fjol, för hä var 'n aktion, som ja
pilles'e ä ville va ve öm. Ja höll mä sä vackert pä vänstersia,
men no vare en bilrackar, söm fick tag ti mä ättel ä-bron, hä
jär söm hä skull flyg na dälet ini dem, da dem ska över handenna, ä ja vort vricke önner biln ä klöst sunner pä nager ställa.
Ja, doktora pä lasarette, dem läppe ju ihop mä förschtäs, ä
göbben min han jär int sä noga — ä ja tjent da ba bra pä rejsa
denna, för ja hadd 'n aller sä gammal 'n kapp pä mä, da ja
vort kört över, men dä ja klejv ut borti lasarette, fick ja dra pä
mä 'n sprit ny gabardinkapp söm han gatt köst pä mä, han söm
hadd sä ont öm tin, dä han skull över än. Sänna ska je göra:
Snör je önner 'n bil, öm je jär less pä gammschlören. Men jär
du räddlive sä ska du aller he de ätt stan, för där val du hövvuvill. Hall dä hem pä lanne sä ha du nä bäst.
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O m Lövångers kyrkostad — restaurerad
ock åtennvi^d
AV J. A. BODÉN

Lördagen den 11 juli 1942 kan med all rätt betraktas som en
milstolpe i Lövångers sockens historia. I närvaro av stiftets
biskop och riksantikvarien m. fl. återinvigdes nämligen den gamla kyrkstaden efter att ha undergått ett omfattande konserveringsarbete, som i sitt slag är enastående.
Innan vi övergå till att skildra denna bemärkelsedag, torde
det emellertid vara på sin plats att i all korthet redogöra för
det storslagna arbete, som under riksantikvarieämbetets överinseende utförts för att åt eftervärlden bevara denna grånade idyll
från västerbottnisk medeltid.
Hur gammal Lövångers kyrkstad — en av de äldsta och bäst
bevarade — är, vet man inte med bestämdhet. Forskarna äro
emellertid ense om, att den har medeltida anor. De äldsta ännu
bevarade kyrkstugorna härstamma dock från 1700-talet.
Enligt uppgift lades grunden till den första kyrkan i Lövånger år 1164 och det utsökt vackra tempel, som i dag är lövångerbornas andliga högborg, anses härstamma från 1400-talets
tidigare hälft.
Kyrkan är således mycket gammal och teorin, att kyrkstaden
anlades före eller åtminstone samtidigt med denna, kan mycket
väl ha fog för sig. Forskningsarbetet för utrönandet av dessa
spörsmål fortgår med all iver, och vad tiden lider torde man erhålla full kännedom om den gamla kyrkstadens äldre historia.
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Kyrkstaden i vinterdvala,

I likhet med andra norrländska kyrkstäder föll även denna
offer för "utvecklingen". Seden att under kyrkhelgerna bebo
kyrkstäderna kom ur bruk, och sedan återstod för dem intet annat än förfall och förgängelse; en del ha långsamt fått dö i
stilla frid, eller blivit till kaffeved, medan andra fått tjäna som
bostäder för kyrkbyns fattigare befolkning — mången gång utsocknes ifrån, — och då erhållit karaktären av norrländska East
Ends, där tattare och annat patrask langat brännvin och slagits
med både kniv och snusdosa.
Tanken att åt eftervärlden bevara Lövångers kyrkstad föddes
år 1936 och vann genklang i vida kretsar. Hur man därvidlag
skulle gå till väga, var man inte på det klara med — och inte
heller visste man varifrån man skulle ta pengar för ändamålet.
Sedan projektet diskuterats man och man emellan, blev frågan
snart av mera allmän natur och flera sammanträden hölls med
sockenborna. Vid dessa närvoro representanter för riksantikvarie-
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ämbetet,vilka voro eld och lågor och med all iver önskade få ta
itu med den kulturgärning, som här låg och väntade på dem.
Planerna togo allt fastare form och projektets ekonomiska detalj
började också betraktas som löst, även om man ännu icke hade
pengarna i handen. År 1939 framlade länsarkitekten K. Sörensen en aproximativ kostnadsberäkning å det hela, vilken slutade
på 71.285 kronor plus dränering av området för en kostnad av
9.400 kronor. Planen gick ut på att behålla 187 stugor och 32
stallar. Vid ett sammanträde sommaren 1939 med kommunalfullmäktige, kyrkofullmäktige och byggnadsnämnden, då antikvarien S. B. Berthelsson var närvarande, beslöts att bilda Lövångers Hembygdsförening med huvudsaklig uppgift att verka
för kyrkstadens restaurering och svara för dess framtida underhåll. Som ordförande i styrelsen valdes kyrkoherde J. Hedquist,
till sekreterare handelsföreståndare Carl A. Sandberg och till
kassör folkskollärare Signar Sundqvist, vilka också kunna betraktas som initiativtagare till kyrkostadens konservering.
Nämndeman N. H. Broman i Broänge, hemmansägaren K.
B. Larsson i Bjurån och O. Brandt i Gärde äro också att räkna
till dem, som med sina breda ryggar stödde den storstilade
tanken att åt kommande släkten bevara socknens gamla kyrkostad och rädda den undan den förgängelsens tand, som redan
börjat gnaga i de korstimrade knutarna.
Vid sammanträde den 26 juli 1940 meddelade antikvarien
Berthelsson, att det fanns vissa utsikter att få ekonomiskt stöd
från riksantikvarieämbetet för arbetets genomförande, och kunde på stående fot utlova 1.000 kronor för de förberedande arbetenas igångsättande.
Vid sammanträdet beslöts även att infordra förbindelser från
samtliga kyrkstugeägare, att ej avyttra sina stugor och stallar
till annan än Hembygdsföreningen. Med ytterst få undantag
när gingo ägarna med på denna förbindelse; marken var således
väl beredd. Det gällde nu att ordna den ekonomiska detaljen och
även den förde man så småningom i land.
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Trots bister vinterkyla gick arbetet raskt undan.

Särskilt stor blev glädjen, då antikvarien Berthelsson kunde
meddela, att man fått tillstånd att använda samvetsömma värnpliktiga för arbetets utförande, och den 19 maj 1941 ryckte den
första kontingenten in för att rädda Lövångers kyrkstad undan
förgängelsen. Och det är ett storslaget arbete, som dessa trosfriska män presterat. Stugor ha rivits, andra ha flyttats, taken
ha fått ny spånbeklädnad och skorstenarna ha lagats. Av tolv
sammanbyggda stugor har man dessutom skapat ett rymligt
och vackert församlingshus med en större samlingssal, vilken
användes vid kyrkliga, mindre sammankomster, föredrag och
dylikt. Vid sidan av församlingssalen, har man inrett några
s. k. allmänna kyrkstugor, som hållas uppvärmda och öppna
för allmänheten — icke endast vid gudstjänsterna utan dagligdags. Där kan ungdomen samlas om kvällarna för att läsa tidningar och goda böcker, spela ett parti schack eller prata i lugn
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En stallgata.

och ro i stället för att hänga på kaféer eller ränna omkring ute
på vägarna.
Restaureringsarbetet har letts av byggmästaren Oscar Sundqvist och uppdraget har handhafts med stor nit, pietet och omsorg.
Invigningsdagen blev icke endast en kulturell, utan även en
kyrklig högtid, som aldrig kommer att glömmas i Lövångersbygden. Över den vackra nejden, som i sig själv bär prägel avblekingsk idyll, strålade solen från en högvälvd klarblå himmel
och på marken prunkade den västerbottniska högsommarens fagraste blomster. Överallt i samhället vajade de blågula färgerna
för en lätt sommarbris, och på den av lummiga björkar kantade
vägen genom samhället rörde sig mycket folk, som nu kommit
från socknens många byar för att unna sig en dag av andlig
vederkvickelse.
I anslutning till kyrkostadens återinvigning ägde också biskops-
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Taken spånbeklädas.

visitation rum med bl. a. barngudstjänst på lördag förmiddag.
Då den stora menigheten efter gudstjänstens slut trädde ut ur
det mångsekelgamla templet, som skinande vitt ligger inramat
av lummig grönska tätt vid det näckroskantade vattnet och omgivet av skogklädda berg, erfor man redan helgdagsstämningen
inför en stor högtid. Där kommo unga och gamla hand i hand
ut ur den helgedom, som varit deras förfäders andliga fäste icke
endast i ljusa tider, utan även i prövningens tid med krig och
hungersnöd. Sedan man pratat en stund eller hälsat på vid sina
käras grifter, drog man sakta mot kyrkstaden eller åt annat håll
för att stilla lekamliga krav och göra sig redo till den stundande
invigningshögtidligheten.
Denna var utsatt att börja klockan fyra på eftermiddagen, men
timmar i förväg började menigheten samlas. I den gamla kyrkstaden rådde nu åter liv och rörelse efter de många årens tyst-
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nad. Många av de äldre sockenborna bevara ju sina vackraste
och dyrbaraste minnen från dessa grånade stugor, och det var
icke utan rörelse de på nytt trädde in genom de lågo dörrarna.
Vid några av stallarna syntes frånspända trillor, inifrån stugorna hördes röster och glada utrop — alldeles som förr i tiden.
När portarna till det nya församlingshuset äntligen slogs upp,
hade omkring 2.000 personer kommit tillstädes. Inne i församlingssalen kunde ju inte beredas plats, men för att ingen skulle
behöva gå miste om vad som skulle försiggå, hade man ordnat
med högtalaranläggning ute på gården, där det också fanns
bänkar att sitta på.
Kyrkvärdarna ledsagade de inbjudna till sina platser — där
kom riksantikvarien, fil. dr. J. S. Curman, antikvarien fil. dr.
G. B. Berthelsson, prosten Janne Lundgren och lektor Otto
Holm — de båda sistnämnda socknens egna söner — vidare länsarkitekten Sörensen, amanuensen H. Beskow m. fl.
En saknades dock — lantbruksingenjören Carl Holm, den ledande själen i socknens kulturella arbete och en av Hembygdsföreningens frikostigaste donatorer. Han vilade redan från sin
livsgärning på sin hemsockens kyrkogård.
Genom de öppna fönstren förkunnade kyrkklockorna, att den
högtidliga stunden var kommen och snart brusade mäktigt tonerna av den kända psalmen
"Gammal är kyrkan, Herrens hus
Står medan mänskoverk fall".
Redan då psalmens första toner stego upp mot det vitmenade,
vackert brutna taket, förnam man en gripande och förtätat stämning, som lyfte själen högt över det vardagliga. Efter inledningspsalmen, som sjöngs med sällspord värme och kraft hälsade kyrkoherde J. Hedquist, biskop, riksantikvarie och alla övriga
varmt och hjärtligt välkomna, och erinrade i gripande ordalag
om vad kyrkan och den gamla kyrkostaden betytt för gångna
släkten, vilka i kyrkstaden byggde sig ett hem vid kyrkans fot
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I stora skaror samlades man till invigningen.

De, som voro med på den stora folkväckelsens tid, bära rika minnen från Lövångers kyrkostad.
Kyrkoherden framhöll vidare, att hem, som icke användas,
fort bli gamla, och att man först i elfte timmen fått blicken öppen
för att åt eftervärlden bevara denna gamla kyrkostad, som i
många avseenden är så säregen. Efter att ha riktat ett tack till
biskopen, riksantikvarien och alla övriga museimän för det stora
och levande intresse de visat för saken, uttalade han till sist en
önskan, att församlingshemmet och kyrkstaden under många
släktled framåt måtte få tjäna kyrkliga syften och bliva till välsignelse.
Sedan Lövångers kyrkokör sjungit "Låten er upp", trädde
biskop B. Jonzon fram för att hålla invigningstalet, vilket han
inledde med de gamla orden ur 84:de psalmen: "Huru ljuvliga
äro icke Dina boningar, Herre Zebaot. Min själ längtar och
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trängtar efter Herrens gårdar", vilka, framhöll biskopen, äro
ett vittnesbörd om vad templet och tempelplatsen betydde för
de gamla i Israel. Vi veta ju alla, att intet rum kan rymma Gud,
men Gud har trätt oss till mötes stiftande med sitt folk lagens
förbund och genom att han sände sin enfödde son, Jesus Kristus.
Även i helgedomen kommer Gud oss till mötes, framhöll
biskopen vidare, därför är också församlingens gudstjänst nödvändig. Vore vi också allenast två församlade vill Gud bo ibland oss.
Det är fädrens kärlek till templet, som byggde kyrkostaden.
Där ville de bo, ty de ville icke komma som turister till Guds
helgedom. Betydelsen av kyrkostaden kan icke mätas eller beskrivas. Tänk, om dess stockar kunde tala, vad hade de inte att
förtälja!
En del äldre ha yttrat, att de inte gärna ville sända sina
barn till ungdomshelgerna i kyrkostaden. Det är ju så, att där
Gud bygger en kyrka, där reser djävulen ett kapell. Men låt oss
slå vakt kring det vi erhållit i arv av våra fäder. Traditionen
kan vara oss till andlig styrka och vederkvickelse. Ändrade tidsförhållanden ha ändrat kyrkostadens betydelse. Bilismen har
gjort det lättare att komma till kyrkan, säger man — men är
det så? Förr lassade man hela familjen på släden, tog med sig
matsäck och bodde i kyrkstaden under de kyrkliga högtiderna.
Men nu kommer man mera sällan. De utvecklade kommunikationerna och de många nya vägarna ha skapat ett nytt problem
att lösa för de kyrkliga.
I vissa lappmarkssocknar, framhöll biskopen vidare, är konfirmationsseden på väg att avskrivas. Det blir för dyrt att inackordera barnen i kyrkbyn, där man byggt efter moderna
mönster och har det trångt. Nej, kyrkostaden har inte mist sin
betydelse, även om förhållandena ha ändrats.
Kyrkostaden bildar en länk mellan gudstjänsten och det dagliga
livet, och det måste anses som ett mycket vällovligt tilltag att
skapa denna allmänna kyrkostuga. I våra moderna samhällen
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Biskop B. Jonzon talar.

och i deras hem är det för trångt och fint för ungdomen att
samlas. Men här i Lövånger ha ni unga nu fått ett hem. Lövånger har givit en förebild av hur gamla värden kunna myntas
om och komma till praktisk användning, därför är detta en stor
dag, och måtte detta hem bliva ett församlingens hem.
Till sist ber jag, sade biskopen, att få lyckönska församlingen
och hembygdsföreningen, och inte minst lyckönskar jag eder, för
att ni fått ett hem för sund glädje och heligt allvar. Vare så detta
hus invigt i Fadrens och Sonens och Den Helige Andes namn!
Unisont sjöngs därefter psalmen 162, varefter antikvarien
Berthelsson lämnade en intressant och sakrik redogörelse för
det kulturbevarande arbete som utförts.
Därmed var programmets "kyrkliga" avdelning tillända och
nu bereddes de närvarande tillfälle att under museimännens sakkunniga ledning göra en rundvandring i kyrkstaden.

163

Men innan vi lämna församlingssalen, skola vi som hastigast
teckna en bild av denna. Genom sin enkelhet är den av betagande
verkan. Stockväggarna ligga där blottade och det vackert brutna
taket uppbäres av timradfe strävbågar. Taket och väggarna äro
strukna med vit kalkfärg. Bänkarna och övrig inredning äro
hållna i en dämpad grågrön färgton. Med konstnärlig utsmyckning har man varit mycket sparsam, då den linjerena
harmoniska arkitekturen och den vackra inredningens sobra färg
ändå på ett mäktigt sätt tala till öga och sinne.
Gavelväggen bakom de enkla altarpartiet har man emellertid kostat på litet utsmyckning. På denna hänger nämligen en
utsökt vacker bonad, en verkligt förnämlig sak, utgången från
Licium i Stockholm och komponerad av konstnärinnan Sophia
Widén.
Den har förfärdigats vid fru Elin Jernströms tapisseriaffär
i Skellefteå och mäter 130X200 cm. Den återger i stiliserad form
och utsökt vackra färger Lövångers kyrka och den gamla kyrkostaden.
Därute utvecklades nu ett livligt folkliv. Man gick ut och in
i stugorna, hälsade på hos varann, bekanta träffades och gamla
gemensamma minnen återupplivades.
Bland de många lövångersbor, som nu åter möttes i den pånyttföcldä kyrkstaden, sågos gamle lektor Otto Holm och prosten
Janne Lundgren — två gråhårsmän, som rörda i sina hjärtan
gladdes över att ännu en gång få trampa den mark på vilken
de lekt som barn, att minnas de många gånger de lekt kurragömma bland de gamla stugorna, uppefter vilkas grånade stockväggar nu sommargrönskan kärvänligt slingrade sig.
Sedan kyrkostaden visats, var man framme vid programmets
"kulturella" avdelning — invigningen av kyrkostaden. Invigningen ägde rum i det fria på planen framför församlingshuset,
där den talrika menigheten åter hade samlats. Aftonsolens strålar
lekte mot grånade stuguväggar och sommarens alla ljuvliga
dofter fyllde luften, då kyrkokören som inledningsnummer från
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Männen bakom verket.

församlingshemmets trappa stämde upp en hymn, vars klockrena toner, blandade med fåglarnas sång, högtidligt svävade
ut över de mossbelupna spånklädda taken bort över grönskande
nejder och blickstilla vatten.
Då sången tystnat, beträdde riksantikvarien den improviserade
talarstolen, för att hålla sitt ståtliga invigningstal.
Med ett tack vill jag börja, sade liksantikvarien, då jag nu
på inbjudan av Lövångers Hembygdsförening stiger fram för att
tala några ord till Eder, som här samlats till återinvigning av
Lövångers gamla kyrkstad. Ett tack för att Ni velat kalla mig
hit för att deltaga i Er fest, men allra främst dock ett tack för
det hängivna och vackra arbete, som av Eder förening nedlagts
på hembygdsvårdens område inom denna ort. För den, som i
likhet med mig har till uppgift att arbeta för vården om vårt
vidsträckta lands kulturminnen, är det en särskild glädje, ja,
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en styrkande uppmuntran att komma till bygder, där hembygdsvården blivit en folkets allmänna angelägenhet utövad i handgriplig gärning och icke endast i vackra talesätt. Och en alldeles
särskild glädje och tillfredsställelse känner jag inför det faktum,
att vi här i denna bygd fått förverkliga ett effektivt samarbete
mellan bygdens kulturvårdare och. riksantikvarieämbetet. Detta
ämbete, som måhända stundom uppfattas såsom ett slags fornminnespolis, avsett att beivra förseelser mot gällande fornminnesförordning, uppfattar emellertid helst sin uppgift helt annorlunda. Vi känna såsom vår främsta uppgift att med positiva
insatser medverka till väckande och stödjande av det naturliga
hembygdsintresset, som i större eller mindre grad finnes i våra
bygder. Där vi kunna räcka en hjälpande hand åt bygdens eget
arbete i hembygdsvårdens tjänst, där anse vi oss göra vårt måhända viktigaste arbete. Och då jag nu vid detta tillfälle, då
arbetsresultatet står färdigt inför våra ögon, uttalar ett uppriktigt och varmt tack för det goda samarbetet, riktas detta i främsta
rummet till Lövångers Hembygdsförening ävensom till kyrkstugestiftelsens ledande krafter. Som ordförande i dem båda har
stått kyrkoherde Hedquist, som med sitt varma intresse bidragit
att lotsa föreningarna genom förekommande svårigheter av olika
slag. Alldeles särskilt vill jag tacka dem, som på sina axlar
burit bördan av arbetets dagliga ledning. Därvid vänder jag
mig allra först till handelsföreståndaren Sandberg och byggmäs- .
tåren Oscar Lundström, vilka var på sitt sätt stått för ledningen
av de växlande styrkor av värnpliktiga civilarbetare, som riksantikvarieämbetet kunnat disponera för arbetet i Lövånger. Detta
arbete har utan tvivel ställt stora krav på deras personliga medverkan, och det är väl heller inte för mycket sagt, att dte problem, de haft att lösa, stundom varit både av säregen och tålamodskrävande art. De ha icke släppt taget utan bragt verket
till fullbordan. I sitt arbete ha de haft troget stöd av övriga styrelseledamöter, av vilka jag ber få nämna föreningens kassör,
folkskolläraren Signar Sundqvist, vilken på ett mycket tidigt
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stadium yrkade på att åtgöranden skulle vidtagas för kyrkstadens iståndsättande, och nämndemannen Broman i Broänge,
intresserad stöttepinne i arbetet. Och vidare ha vi hemmansägarna K. B. Larsson i Bjurön och O. Brandt i Gärde. Alla ha
visat det personliga intresse i saken, som gjort att arbetet, trots
icke obetydliga svårigheter av olika slag, dock kunnat fullföljas
fram till dagens resultat. Till samtliga dessa män, likaväl som
till alla dem, som i övrigt underlättat företagets utförande, ber
jag få frambära ett uppriktigt tack från landets kulturminnesvårdande centralmyndighet för den insats de gjort vid ett viktigt restaureringsarbete.
Samtidigt vill jag också lyckönska Hembygdsföreningen till
de vunna resultaten. I denna intressanta och vackra kyrkostadsanläggning, som nu ligger inför oss i ett omsorgsfullt iståndsatt och städat skick, har ju åt eftervärlden räddats en karak-
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teristisk och värdefull byggnadsanläggning från en gången tid,
ett byggnadsminnesmärke, vars dagar väl eljest utan detta ingripande varit läknade. Kyrkstäder av denna art voro ju i äldre
tider det nödvändiga och självklara komplementet till sockenkyrkan häruppe i Norrlands bygder, och i kyrkstäderna ha utbildats många säregna och för norrländskt församlingsliv karakteristiska seder och bruk. Det är som vore det svårt att tänka
sig en stor norrlandskyrka utan hela detta myller av röda och
grå kyrkstugor, som samlats sig kring det stora vita templet,
som kycklingarna kring hönan. Men i senare tid, då de alltmera
förbättrade kommunikationerna helt och hållet förändrat de
praktiska förutsättningarna för kyrkstädernas anläggande, ha
också betingelserna för kyrkstädernas bestånd och underhåll
mer eller mindre bortfallit. Därför har ju också den ena norrländska kyrkstaden efter den andra försvunnit eller i varje fall
grundligt förfallit och förvanskats. Det har därför blivit ett
stort och trängande önskemål ur kulturminnesvårdens synpunkt
att finna medel och möjlighet att undan förgängelse rädda åtminstone ett antal av de bäst bibehållna och mest karakteristiska kyrkstäderna. Och därvid har det givetvis stått som något
eftersträvansvärt att kunna göra det så, att anläggningen allt
fortfarande hade ett praktiskt ändamål att fylla. Lövångers
kyrkstad står här nu såsom det först genomförda exemplet på
ett lyckat sådant räddningsarbete. Efter nödvändig röjning och
sanering stå där nu kyrkstadens väsentliga delar i gott stånd
och med en garanti för fortsatt bestånd tack vare Hembygdsföreningen och kyrkstugustiftelsen, båda bygdens egna skapelser, vilka också komma att sörja för att livet fortsätter att pulsera i de gamla stugorna, om ock efter delvis ändrade normer.
Vi våga därför säkert hoppas på, att denna Lövångers gamla
kyrkstad skall för framtiden bestå, socknens invånare till nytta
och glädje och därutöver såsom ett bevis för, att man här i socknen behjärtat budet: Du skall hedra din fader och din moder.
— Den bygd, som så gör, den kommer det också att väl gå!
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Att en solklar dag göra en långfärd genom svenska bygder,
icke minst de norrländska är otroligt stimulerande. De vackra
och växlande landskapsbilderna tjusa ögat, de välskötta åkrarna, de idoga samhällena av olika slag och storlek, de välklädda
människorna, som med lugn och sund uppsyn utfört sina olika
arbeten, allt detta inger en känsla av trygghet och framtidstro,
som stegras till en slags ödmjuk stolthet, då en gammal kyrka
eller ett mossigt gravröse i skogsbrynet påminner oss om, att
detta vackra land har en mångtusenårig historia, som också är
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vår historia, historien om vårt eget folks lika långa och ihärdiga
arbete att göra detta land till vad det är. Den värmande, stärkande känsla vi under en sådan färd erfara, vad är den, om inte
en koncentrerad form av verklig hembygdskänsla, och är det
inte denna känsla, som också utgör den innersta drivfjädern för
hembygdsvården. — Hembygdsvården, rätt uppfattad, är helt
visst också ett mycket vidsträckt begrepp på en gång enkelt och
komplicerat, bottnande i den känsla av ansvar, som vi hysa för
den bygd, det landskap och det land, där vi ha vårt hem och
vårt arbete, det land, "där våra barn en gång få bo och våra
fäder sova under kyrkohällen". En tacksam ansvarskänsla inför det arv, vi fått mottaga av framfarna släktens mödor och en
mer eller mindre givmild natur, men också en hoppfull strävan
att göra detta arvet än rikare och värdefullare åt våra efterkommande. Det är ett fullmoget och erfaret, men sunt och levnadsfriskt folks sätt att förvalta sin egendom och sina möjligheter,
med lång sikt både framåt och bakåt. Och i det brukningssättet
ingå varken vanhävad av gammal odling eller nybyggarmässig
rovdrift för nyodling. Det är ett kulturfolks sätt att förvalta ett
gammalt, men friskt kulturland. Till ett sådant land hörer både
forntiden, nuet och framtiden, och det är det organiska och
fasta sambandet dem emellan, som en sund hembygdsvård på
sitt sätt vill främja. Hembygdsvård är sålunda inte en särskild
art av arbete. Den tar sig väl i stället uttryck i det sätt, det sinnelag, med vilket vi, enskilt eller offentligt, göra våra större eller
mindre insatser i vår bygds, vårt landskaps och vårt lands utveckling och anseende. — Den sunda hembygdsvården är alldeles icke framstegsfientlig, det är blott mot okultur och hänsynslöst eller egoistiskt barbari, som den är fientlig. Det är sålunda lika mycket mot framtiden, som mot forntiden, som hembygdsrörelsen har sina ögon riktade.
För denna hembygdsrörelse är det praktiska arbetet för tillvaratagande, skyddande och utforskande av arvet från gångna
tider den viktiga, oumbärliga grundvalen. Och ehuru jag varmt
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önskar, att den framåtblickande, nyskapande delen av hembygdsrörelsen skall tillväxa i omfång och styrka, så önskar jag dock,
att detta icke måtte ske på bekostnad av den kulturminnesvårdande, utan jämsides med denna, som alljämt behöver utbredas
och fördjupas. Ty det är dock kunskapen om och förståelsen för
bygdens och folkets organiska utveckling genom tiderna, som utgöra den fasta grundvalen för den hembygdskänsla och det hembygdsarbete, som vi vilja stödja.
Mien, ärade åhörare, finns det inte måhända bland Eder
någon, som innerst inne tänker ungefär så här: ja, det där låter
nog så bra, för all del, men vad är det egentligen för djupare
mening med allt detta arbete för att bevara minnen från tider,
som för alltid gått ifrån oss? Har det verkligen någon betydelse
för ett modernt demokratiskt samhälle? — Just den tid vi nu
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leva i borde nog ha åtskilligt att säga oss som svar på de
frågorna. Den borde lära oss förstå, att det inte finns någon
annan god och lyckosam väg mot framtiden än den, som ligger
i linje med vårt förflutna. Ett folk är en levande gemenskap
mellan de döda, de levande och de ofödda. Och när ett folk i en
kritisk tid vill förstå sin egen, innersta vilja och strävan, komma till klarhet med sig själv, måste det därför rannsaka sitt förflutna. Där står dess väg mot framtiden tecknad.
"Känn dig själv". Dessa ord satte Arthur Hazelius såsom
motto för Nordiska Museet. De orden kunna också sättas som
motto för all hembygds- och kulturminnesvård. Att genom de bevarade minnesmärkena till alla samhälls- och åldersklasser
bringa levande kunskap om gångna släktens kamp och arbete,
varav vi nu njuta frukterna, och därigenom hos vårt folk främja
känslan av rotfasthet i det gamla, fria, svenska rättssamhällets
fruktbara mylla, det är den innersta uppgiften för våra museala
och kulturminnesvårdande institutioner, en viktig fosterländsk
uppgift icke minst i dessa tider av påfrestningar och anfäktelser av olika slag för vårt folk. Ty av alla sätt att växa på, är det
det sundaste att växa på rot.
Må Lövångers Hembygdsförening och kyrkstugustiftesle med
sina goda krafter och med sina vid bygden knutna minnen i sin
fortsatta verksamhet städse kunna förverkliga detta mål, Eder
och bygden till gagn, fäderneslandet till heder och ära!"
Det glänsande talet, som åhördes under andlös tystnad, belöMå Lövågers Hembygdsförening och kyrkstugustiftelse med
land".
Programenligt skulle nu landshövding G. Rosén tala, men då
han fått förhinder, blev det i stället prosten Janne Lundgren,
som rest ända från Värmland för att få vara med, som nu i stället
tog till orda. Hans varmhjärtade tal utmynnade i en maning att
väl taga tillvara de många, ljusa och vackra minnena från ungdomstiden, då ett ljust och gott minne är en god följesven på
allfarsvägen genom livet.
1
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Den vitale prosten avslutade sitt av kristlig värme starkt betonade tal med att läsa en versifierad hälsning, som på samma
gång utgjorde en maning till hembygdens ungdom. Vi återge
här några strofer:
"Du barn av fromma fäder,
Som än vid skiljovägen står,
På helig mark du träder,
När du kring fädrens kullar går.
Det bygge här de danat
Till kroppens skydd vid andens vård
Och vad de innerst anat
En fredad ort kring Herrens gård.
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Det verket må du skydda
Med håg och arm i bister tid
Liksom din egen hydda
Och hyddans rätt och hemmets frid.
Ty här ha fädrens böner
I sorgens som i glädjens tid
Till den, som mödan kröner,
Sig höjt från livets kamp och strid."
Härefter läste prosten Lundgren välsignelsen och församlingen sjöng unisont "Bevara Gud vårt fosterland". Sången tonade mäktigt, medan solens sista strålar göto sitt purprade guld
över Lövångersbygden och man kände, att socknen för en dag
gjort halt vid en milstolpe i sin kulturella och andliga historia.
Vid den subskriberade middag som avslutade dagen var riksantikvarien hedersgäst och flera tal höllos. Man erinrade om
framlidne lantbruksingenjör Carl Holms uppoffrande arbete och
ekonomiska stöd till hembygdens fromma. Kyrkstadens restaurering låg honom varmt om hjärtat, men det förunnades honom
icke att uppleva den dag, då den efter många års förfall och
glömska nu räddats och står som ett vackert monument över
släktled som gått.
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P oremndsmeddelanden

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1941.
Styrelsen har under år 1941 haft 1 och arbetsutskottet 12 sammanträden. Hembygdsvården har inom länet av skilda anledningar icke haft den omfattning, som varit önskvärdl Styrelsen
är emellertid redan nu medveten om, att det personskifte, varom
beslut fattades vid föregående årsmöte i fråga om posten som
föreningens verkställande tjänsteman utfallit väl, varför så snart
det nu pågående arbetet med museets iordningställande är avslutat, en ytterligare intensifiering av hembygdsvården ute i länet
kommer att ske.
Styrelsen har inom olika områden förmärkt ett vaknande intresse för föreningens arbete.
Under arbetsåret har det största intresset varit riktat mot museebygget på Gammlia. Arbetet, som påbörjades i oktober 1940,
framskred raskt under våren 1941. I början av juni voro murarna uppförda och den 21 :a i samma månad firades taklagsöl.
Vid slutet av året kunde föreningens samlingar överflyttas och
uppsorteringen påbörjas. Filmning av museets uppförande har
verkställts vid olika etapper.
Under februari månad överlämnade kommunalfullmäktige i
Umeå socken den s. k. Kronboden vid Backen som gåva till Hembygdsföreningen. Byggnadens överflyttning till Gammlia underlättades genom att värnpliktiga civilarbetare ställdes till förfogande. Kronboden har fått sin plats nv. om Sävargården och
utgör ett värdefullt tillskott till föreningens byggnadsbestånd.
Som verkställande tjänsteman vid föreningen har intill den
l:sta september varit länsantikvarie Lars Wickström. Från den
10:de oktober till årets slut har fil. kand. Maj Gullbring tjänstgjort som föreningens amanuens.
Sävargårdens restaurang har stått under ledning av fru Clara
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Nilsson, drätseldirektör H. Bengtsson och stadsträdgårdsmästare
J. Strand, vilka fungerat som restaurangkommitté.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av närslutna revisionsberättelse över år 1941 års rörelse.
Umeå den 22 nov. 1942.
AXEL ENSTRÖM.
Ordf.
H. B e s k o w .
Amanuens
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1941, få
härmed avgiva följande berättelse.
Styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava genomlästs.
Styrelsen har under året haft ett och arbetsutskottet tolv protokollförda sammanträden.
Kassabehållningen, banktillgodohavanden och obligationer
överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande belopp.
Föreningen har under året haft följande:
Inkomster.
Anslag från länets landsting
Anslag från Umeå stad
Räntor
Medlemsavgifter för år 1940
Gåvor

Utgifter.

Löner
Årsboken 1940
Porton och telefon
Försäkringar
Gammliafastighetens omkostnader
„
planteringar
Fågeldammens konto
Resor
Bokinköp och fotografier
Kontorsutensilier
Extrahjälp
Flyttningskostnader för museet
Diverse omkostnader
Kapital-Konto
12

3.000: —
2.400: —
3.999:77
3.963: —
10: —
Kronor 13.372:77
5.710: —
3.702:63
410:05
250:83
309: 50
295: 18
29: —
441:60
203: 57
219:64
167:75
759: 55
575: 57
297:90
Kronor 13.372:77
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Föreningens tillgångar och skulder pr 31/12 1941 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
33.117:31
Postgiro
2.081:84
Museibygget
262.843:78
Årsboken 1941
150: —
Obligationer
69.000: —
Inventarier
1.709:85
Museiförrådet
634:40
Byggnader å Gammlia
45.170:
Restaurangens konto
12.336: 12
Fordringar
281:
Kronbodflyttningens konto
••••
227:25
Kronor 427.551:55
Skulder:
Reserverade medel
772:46
Museibyggnadsfonden
316.900:56
Årsboken 1941
1.740: —
Lönefonden
50.000: —
Gåvor
150: —
Kapital-Konto
57.988:53
Kronor 427.551:55
Restaurangens räkenskaper för år 1941 utvisa följande:
Inkomster.

Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobaksvaror
Konfektyrer
Dansen
Garderobbehållning
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9.531:08
5.917:51
1.341:11
343: 16
705:11
8.133:25
L105: 11
Kronor 27.076:33

Utgifter.

Värme och lyse
Löner
Porton och telefon
Annonser och reklam
Musik
Lokalhyror
Fastighetens utgifter
Försäkrings- och föreningsavgifter
Diverse omkostnader
Avskrivningar
Årets vinst

3.323:27
8.012:59
481: 30
1.118:73
3.363: 50
1.575: —
395:10
701: 85
4.093:21
2.800: —
1.211:78
Kronor 27.076:33

Restaurangens tillgångar och skulder pr 31/12 1941 utgjorde:
Bankkonto
Inventarier
Inneliggande lager
Kapital-Konto

Tillgångar.

3.089:06
7.474:70
3.043:37
8.897:63
Kronor 22.504:76

Hyror till Hembygdsföreningen
Varuskulder
Hembygdsföreningen

7.940: —
2.228:64
12.336: 12
Kronor 22.504:76
Då ingen anmärkning mot räkenskaper och förvaltningen föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 28 november 1942.
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 OCH INKÖP TILL LÄNSMUSEET 1942.
Museets samlingar har utökats med 410 nummer, dels köp
dels gåvor.
Förteckning över personer och institutioner som 1942 överlämnat gåvor och depositioner till Hembygdsföreningen.
Abramsson, Emma; Andersson, Dan., Obbola; Andersson,
Helmer, Innertavle; Andersson, Magnus, Obbola; H. Bengtsson;
Bergkvist, Gust., Åkulla; Bergkvist, Naima, Åkulla; Beronius,
Henny; Beskow, Maja; Bäckström, Alfr., Holmön; Bäckström,
H., Holmön; Bäckström, Viktor, Holmön; Dahlman, Sigrid; Edlund, Karl, Strömbäck; Eriksson, Arvid, Täfteå; Eriksson, J. E.;
Eriksson, P. A., Holmön; Falk, Åsele; Finnberg, Erik, Lycksele;
Grahn, Ragnar; Granström, Otto, Obbola; Grubbström, N.,
Bjuröklubb; Grubbström, Karl, Holmön; Gustafsson, Lina Holmön; Gustafsson, Oskar, Holmön; Hammarberg, H., Lycksele;
Hedberg, Anna Lisa; Hedin, Eugen, Holmön; Holm, Carl;
Holmgren, Algot, Holmön; Häggström, Märta; Häggström,
Oskar; Johansson, G.; Johansson, Konrad, Holmön; Kanon,
Tage, Marsliden; Karlsson, Karin, Åkulla; Karlsson, Mauritz,
Holmön; Karlsson, Sten, Åkulla; Karsten, H.; Kriström, Alfr.,
Holmsund; Larsson, Eva, Fatmomakke; Larsson, Evert, Hössjö;
Larsson, P.; Lindahl, Kristina, Fällfors, Lindahl, Per, Fällfors;
Lindqvist, O. E., Sikeå; Lundgren, E.: Marklund, Ostnäs; Neine,
Kristoffer, Fatmomakke; Nilsson, Anna, Fällfors; Nilsson, Bertil,
Fatmomakke; Nordeli, Axel, Sörmjöle;Ölovsson, Dick och Enar,
Nysätra; Pettersson, Aug., Holmön, Pettersson, Gottfrid, Holmön; Renholt, Lars, Fatmomakke; Robertsfors Bruk; Salin, Karl,
Stockholm; Sandin, J. O., Bellvik; Sjöström, Ragnar, Hössjöäng;
Strand, J.; Strandgren, Osk.; Westerlund, Robertsfors; Wikander, Harald, Holmön; Zakrisson, Karl, Holmsund, Åberg, Johan
V., Åkulla; Åberg, Oscar, Bygdeå; Örstedt, Ilse.
Givarens adress är Umeå, där ej annat angives.
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NYA MEDLEMMAR FÖR ÄR 1942.
Anderlind, Gunhild, folkskollärarinna, Skellefteå.
Andersson, Harald, Kristineberg.
Andersson, Hildur, lärarinna, Hissjö.
Andersson, Johan, Andersmark, Laxbäcken.
Andersson, Per Arvid, kronojägare, Robertsfors.
Andersson, Tekla, fru,, Umeå.
Arbetshemmet, Håknäs.
Berggren, Ernst, Vindeln.
Berglund, Astrid, Dalasjö, Vilhelmina.
Bibliotek, I. O. G. T., Arbån.
„
„
Hörnefors.
„
„
Holmsund.
„
„
Kalvträsk.
„
„
Lycksele.
„
„
Lögdeå.
„
„
Rundviksverken.
„
„
Skellefteå.
„
„
Stöckeby.
„
„
Sörmjöle.
„
„
Ursviken.
„
„
Umeå.
„
Backens skolas lärare, Västerhiske.
„
Ånäset.
Bjurman, John, Medle.
Björner, Arne, arkitekt, Skellefteå.
Bodén, J. A., Böleå, Umeå.
Borgén, Valter, Umeå.
Brynolf-Eriksson, Ingrid, tandläkare, Umeå.
Burman, Verner, folkskollärare, Lövånger,
Bäckman, Elsa, Nordmaling.
Bäckström, G., länsskogvaktare, Kåge.
Bäckström, Stina, Ursviken.
Dahlberg, Birger, svetsare, Notviken.
Dahlgren, Johan, Örträsk.
Dahlgren, Yvonne, Umeå.
Dahlroth, Margareta, Balsjöåsen.
Degerfors folkskolestyrelse, Vindeln.
Degerman, Albert, Rundviksverken.

Edén, Felix, folkskollärare, Västra Örträsk.
Edlund, Gunborg, Bjurholm.
Ekby, Ivan, kontorschef, Umeå.
Eklund, Jonas, köpman, Stockholm.
Englén, Agaton, Vilhelmina.
Englén, Karl Erik, Karlstad.
Eriksson, Maja, lärarinna, Vännäs.
Eriksson, Nils, lektor, Umeå.
Eriksson, Ruth, lärarinna, Vebomark.
Eriksson, Sten, sparbankskonsulent, Umeå.
Eriksson, Åke, Nordanåsby.
Forsgren, Aina, Umeå.
Forsgren, Lilly, Umeå.
Forsgren, Yngvar, nämndeman, Sappetsele.
Forsstedt, Herbert, komminister, Nordmaling.
Fredriksson, Filip, Brännland.
Fredriksson, Stina, folkskollärarinna, Täfteå.
From, Einar, hemmansägare, Gargnäs.
Fällman, Rob., eldare, Ursviken.
Frisendahl, Valfrid, folkskollärare, Nästansjö.
Grahn, Harald, herr, Västerås,
Granberg, Vendia, folkskollärarinna, Hössjöäng.
Grenholm, Thyra, Mångbyån.
Grudemark, P. A., gymnastikdir., Hudiksvall.
Gruffman, Astrid, folkskollärarinna, Tväråmark.
Gustafsson, Sigvard, hemmansägare, Sappetsele.
Hammarberg, Tyko, Djäkneboda.
Hedman, Karin, folkskollärarinna, Bjurholm.
Hellqvist, Ragnar, hemmansägare, Laxbäcken.
Hembygds- och Turistföreningen, Vilhelmina.
Flofvarberg, Simon, rektor, Burträsk.
Holm, Lisa, apotekare, Vilhelmina.
Holmberg, Ruth, folkskollärarinna, Umeå.
Holmgren, E., lärarinna, S. Tresund.
Holmlund, S., köpman, Drängsmarkby.
Hydner, Kerstin, fröken, Umeå.
Höglund, Jack, mejeriföreståndare, Flarken
Jansson, Elsa, fil. mag., Åsele.
Jansson, Olga, fru, Umeå.
Johnsson, Henny, lärarinna, Mångbyån
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Johansson, Henry, montör, Jörn.
Jonsson, Hilda, sjuksköterska, Stensele.
Jonsson, Holger, folkskollärare, Raggsjö
Jonsson, Linnéa, fröken, Långbäcken.
Karlsson, Konny, hemmansägare, Sappetsele.
Klingberg, Harry, Jägmästare, Umeå.
Kommunala mellanskolan, Vännäs.
Lindahl, Olov, leg.- läkare, Byske.
Lindgren, Erik, kantor, Åsele.
Lindgren, Nils W., folkskollärare, Ursviken.
Lindgren, Sven, folkskollärare, Umeå.
Lindholm, Gunhild, lärarinna, Skellefteå.
Lindmark, Sixten, byggnadsarbetare, Bofors.
Lindström, John, arbetare, Laxbäcken.
Lundgren, Karl, kronojägare, Lycksele.
Lundgren, Lilly, lärarinna, Fredrika.
Lundgren, Margit, lärarinna, Ljusdal.
Lundkvist, Axel V., musikdirektör, Holmsund.
Lundström, Helena, sjuksyster, Ammarnäs.
Löfroth, Gunnar, folkskollärare, Mångbyån.
Löfstedt, Bengt, folkskollärare, Ljusdal.
Malmberg, Gustav, fil. lic., Umeå.
Malmkvist, Frank, herr, Norrfors.
Malmqvist, Gösta, leg. läkare, Umeå.
Malmström, Carl, professor, Stockholm.
Marklund, Karin, föreståndarinna, Ljusvattnet.
Melander, Signe, folkskollärarinna, Skellefteå.
Mikaelsson, Jonas, hemmansägare, Laxbäcken.
Molander, Elma, Kålabodaberg.
Morland, Valter, arbetare, Rundviksverken.
Nilsson, Eva, folkskollärarinna, Granliden.
Nilsson, Ingvar, Nordanåsby.
Norén, Anna, fru, Stockholm.
Nordmalings sjukstuga, Nordmaling.
Norlin, John, Överklinten.
Norlin, Maja, Överklinten.
Normark, Magda, fröken, Byske.
Nyberg, Stina, barnmorska, Stensele.
Näsman, Johan, reparatör, Åsele.
Nässén, Herman, rektor, Åsele.
Olofsson, Hilda, sjuksköterska, Tärnaby.

Olofsson, Lars Erik, Storuman.
Olofsson, Maria, folkskollärarinna, Gravmark.
Olofsson, Torfrid, hemmansägare, Bygdeträsk.
Petterson, Svea, lärarinna, Sävar.
Ramstedt, Olga, fröken, Västansjö.
Rehnmark, Karl G., herr, Hörnefors.
Rydfjäll, Sven, herr, Umeå
Rönnberg, Ester, lärarinna, Nyholm.
Rönnmark, Amy, fru, Lövånger.
Samuelsson, A., hemmansägare, Mångbyån.
Samuelsson, Gunni, fru, lärarinna, Yttersjöbäck.
Sandström, Gustav, ritare, Skelleftehamn.
Segerbrandh, Bertil, faktor, Malåträsk.
Sjöstedt, Assar, sjökapten, Södertälje.
Stenmark, Ragnar, Sappetsele.
Stintzing, Ingrid, lärarinna, Åsele.
Sundin, Thore, Brännland.
Svanlund, Edla, fröken, Granberget.
Svanström, Rosa, fru, Umeå.
Svensson, Elsa, lärarinna, Håknäs.
Tjernström, Fritz, Hällaström.
Troéng, Per-Olof, folkskollärare, Mjösjöby.
Tylén, Herta, lärarinna, Åsele.
Tånge, H. E., folkskollärare, Bergsholmen,
Törnqvist, Halvar, adjunkt, Umeå.
Walley, Hennie, lärarinna, Lycksele.
Westström, Gustaf, fil. mag., Åsele.
Westerholm, Mary, fru, Umeå.
Wiklund, Anton, direktör, Skellefteå.
Wiklund, Elof, komminister, Hortlax.
Wiklund,, Petrus, disponent, Skellefteå.
Wikström, Algot, köpman, Hjoggböle.
Wikström, Georg, direktör, Södertälje.
Wikström, Harry, notarie, Umeå.
Wikström, Maja, Långträsk.
Vinberg, Georg, herr Laxbäcken.
Vinka, Ingeborg, sjuksköterska, Tärnaby.
Vågström, E. O., hemmansägare, Laxbäcken.
Ågren, K. E., målarmästare, Umeå.
Öhman, Thyra, Granliden.
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VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
Ur styrelseberättelsen för år 1941—1942.
Styrelsen för Västerbottens läns Hemslöjdsförening u. p. a. får
härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet under
tiden 1/7 1941—30/6 1942.
Medlemsantalet var den 31 december 1941, 817.
Styrelsen har utgjorts av följande
ledamöter:
Landshövdingen Gustav Rosén,
Lappfogden Hilding Johansson, Umeå,
Fru Hildur Silén, Umeå,
Fru Magda Orring, Teg, Umeå,
Fru Elin Hederström, Skellefteå,
Fröken Henny Schönfeldt, Umeå,
Fru Dagmar Jeansson, Grubbe, Umeå,
Fru Anna Johansson, Umeå,
Fru Wivan Wilén, Umeå,
Slöjdläraren Signar Strandberg, Böle, Umeå,
samt dessutom av
Fru Elsa Hansen, Umeå, till den 21 nov. 1941,
Fröken Elsa Borg, Strömsör, till den 21 nov. 1941.
suppleanter:
Fru Alice Johansson, Umeå,
Fru Birgit Unander-Scharin, Klemensnäs,
Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå samt
Fru Elna Blomberg, Skelleftehamn, från den 21 nov. 1941.
Till hedersledamot har utsetts fru Emma Anderius, Stockholm.
Styrelsen har sammanträtt nio gånger.
Revisorer hava varit vägstyrelsekassören Erik Eriksson och
bankkamreraren Pontus Anderlind med direktören Holger Persson såsom suppleant, samtliga utsedda av hemslöjdsföreningen,
samt riksdagsmannen O. E. Sandberg, utsedd av Västerbottens
läns Hushållningssällskap.
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Siffergranskning har verkställts av landskontoristen Signar
Lind.
Föreningens årsstämma hölls i Umeå den 21 nov. 1941.
Under året har filialen i Skellefteå inflyttat i nya tidsenliga
lokaler. Invigningen av dessa ägde rum den 31 oktober 1941 i
närvaro av ett stort antal inbjudna.
Under verksamhetsåret hava hemslöjdsutställningar varit anordnade
i Ånäset den 6—7 september 1941,
i Åsele den 10—11 september 1941,
i Jörn den 10—11 oktober 1941,
i Skellefteå den 31 okt.—2 nov. 1941,
i Hörnefors den 8—9 november 1941,
i Malå den 28—29 november 1941,
i Holmsund den 10—11 april 1942,
i Sävar den 25—26 april 1942,
i Tavelsjö den 13—14 maj 1942,
Utställningarna har besökts av styrelsens ordförande, landshövdingen Rosén utom i Holmsund där styrelsens sekreterare
fru Wivan Wilén var närvarande. Hemslöjdens föreståndarinna,
fröken Hilda Andersson, har ordnat samtliga utställningar.
På inbjudan av Hemnämnden deltog föreningen därjämte med
en utställning av diverse påskbetonade alster vid Hemnämndens
dag i Vännäs by den 4 april 1942.
Under tiden den 24 mars—4 april 1942 anordnades i Skellefteå
en utställning av lapsk slöjd i föreningens nya lokaler. Därvid
demonstrerades dragning och användning av tenntråd, tillverkning av sentråd, björkrotskorgar och lappskor.
Ullkurser hava hållits i Malgomaj, Dalkarlså och Lövånger.
Även i år hava kurserna letts av fröken Signhild Wiklund från
Uppsala.
Åtta linberedningskurser hava varit anordnade, nämligen i
Spöland, Ånäset, Hörnsjö, Kroksjö, Pengsjö, Trollberget, Aronsjökullarna och Hummelholm.
Intresset för och efterfrågan på dessa av föreningen anordnade
ull- och linberedningskurser, som alla varit fulltecknade, synes
för varje år bli allt större.
Under verksamhetsåret har föreningen erhållit anslag från
Hushållningssällskapet med 5.000 kronor för ordnande av utställningar, från Kungl. kommerskollegium med 1.200 kronor
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för hållande av linberedningskurser samt från Landstinget 2.500
kronor för konsulterande verksamhet.
Antalet slöjdare, som föreningen i större eller mindre del av
verksamhetsåret sysselsatt med beställningar äro för vävnader
60 st., stickning 4 st., träslöjd 10 st., smide 4 st., ren- och älghornsarbeten 5 st., korgflätning 11 st., eller tillsammans 94 st.,
därav för Skellefteåavdelningen för vävnader 10 st. och slöjdvaror 5 st.
Arbetet med iordningställande av vävskolan i Åsele har under
året fortgått. Byggnads- och reparationsarbete som till följd av
nu rådande förhållanden fördröjts äro nu avslutade och skolan
torde kunna tagas i bruk under nästa år.
Under verksamhetsåret har nya stadgar för föreningen antagits
och fastställts.
Den 17 december verkställdes inför notarius publicus i Umeå
utlottning å medlemskorten.
STYRELSEN,
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HANDEL OCH

INDUSTRI

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

DÄRFÖR ÅRSBOKENS ANNONSÖRER

IMPORT A.»B. N O R R L A N D

Etablerad 1913

Hembygdens grossist i

I KOLONIALVAROR

FÖRSTKLASSIGA NEDERLAGSARTIKLAR

GYNNA

HEMBYGDENS

Undersök kvalité och pris hos

AFFÄRER!

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o

Kungsgatan 48, UMEÅ - Tel.: namnanrop "FORSMANS BOLAG"
innan Ni rekvirerar varor från annat håll.
STÖRSTA SORTERING! PRIMA VAROR! BILLIGA PRISER!

Västerbottens N y a Elektr. By ra
(BORG)
Telefon 1442, Umeå

ALLT E L E K T R I S K T

"Tänd j o t t lju.5 i tätt atmatut
I VÅR RIKA SORTERING FINNER NI ALLTID
DET SOM PASSAR JUST EDER

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA B Y R Å
I

UMEÅ
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TEL. 854 och 1314

I

HÅRD halvhård porös H Ö G P O R Ö S

Den ljusa

kva/itetsboarc/en

A.B. SCHARINS SÖNER, URSVIKEN

Försäljningskontor: Birger Jarlsgatan 13, Stockholm
Telefoner 117292,
117293

Sundsvalls Enskilda Bank
AKTIEBOLAG

beviljar lån, diskonterar växlar
öppnar kredit i checkräkning
på förmånliga villkor

Depositionsräkning,

Insättningar mottagas å

Kapitalräkning,

Sparkasseräkning
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1

* V »

¥®>N

®

PARTI- & MINUTAFFÄR

Telegramadress: V O N A H N, telefon: namnanrop V O N A H N

Sandbergs Konditori, Umeå
KUNGL. HOVLEVERANTÖR
ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT

Hjortsbergs Pappershandel
UMEÅ
Välsorterad. Parti- & Minutaffär
ALLT I BRANSCHEN
TELEFON 241

Sasdéns Herrekipering
SKELLEFTEÅ

TELEFON 709
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U M E Å
TELEFON 149

PITEÅ

TELEFON 503

AB. HENRIK
H
A
R
J
U
ETABLERAD 1909
SJUKVÅRDS- & PARFYMERI AFFÄR
ENQROS, DETALJ
Tel. affären 423
UMEÅ
Tel. kontoret 422
Postgiro: 29307, Telegr.-adr.: Har ju, Bank: Sundsvalls Ensk. Bank

Täthet,
Kemi

"Tapetet

kali et > - f l t t i ö

tmatetleL

JOHAN JONSSON
VÄRME- & VATTENLEDNINGSAFFÄR

Storgatan 29

UMEÅ
Filial i Hällnäs. Tel. 54.

Tel. 822 o. 1202

CENTRAL- OCH SPIS
VÄRMELEDNINGAR
VENTILATIONSANLÄGGNINGAR
SANITÄRA
INREDNINGAR
BRUNNSBORRNINGAR
Representant för:
Svenska Diamantbergborrningsaktiebolaget, Stoekholm
13
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M O D E R N A , PRAKTISKA MÖBLER
DEKORATIV M Å L N I N G

^ V K

E

KUNCSG. 29

T

]L I

KUNGL. HOVLEVERANTÖR

^

<Gr

^

TELEFON 351

NÄR DET GÄLLER

9

J. H a n s o n s Eftr. G u l d s m e d s a f f ä r
(Lindström)

Kungsgat. 57, tel. 188

Västerbottens läns Hemslöjdsförening
Umeå tel. 429

Skellefteå tel. 10893

Mattor, möbeltyger och gardiner
Äkta färger och bästa kvalité

B J E K ^ O E E .
«St

Å S T T Ä t t i U I .

lÄBEMAJFFÄSt
HT
E A.

Tel. affären 493

Tel. privat 474

nna
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anuon^etetna

/

i

r

<h o L e l i n j i p t a t t o t
Mellanväcjcj 5plattot
\/entilation5tlummot

A k t iebolaget Korkbetong

Tel. 908

UMEÄ

Tel. 1380

S K A N D I N AV I S K A
B A N K E N
AKTIEBOLAG

UMEÅ
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEHAMN

A! lo s l o g o v b a n k r ö r e l s e
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E. Hermansons Möbelaffär

Tel. 183

Storgatan 36

Tel. 183

Rikhaltigt lager av
MÖBLER

• MÖBELTYQER

• QARDINER

E. H. Ytte rgrens Guldsmedsaffär
Rikstelefon 324

FÖRLOVNINGSRINGAR och HEDERSPRESENTER
Moderna, stiliga och billiga!
rill landsorten sändes omgående portofritt.Ringmått sändes på begäran

& 5 c a t- Q h L j t e n
TAPET & FÄRGHANDEL UMEÅ PARFYMERI & SJUKVÅRD
Tel.: Kontoret 85, Butiken 1855, Parfymeriavd. 1854, Kungsgatan 49
Postgiro 62 037
Filialer: Vännäs, telefon 88, Vindeln telefon 84

Den bästa inköpskällan i GARNER
MANUFAKTUR och TRICOTAGE

SANDBERQS

Telefon 102, Kungsgatan 53, Umeå
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Den moderna kuggväxelmotorn medför en rationell lösning av driftsproblemen även vid mycket långsamtgående arbetsmaskiner. Energiåtgången
minskas och anläggningens totala verkningsgrad höjes. Stora utrymmen
lediggöras för produktiva ändamål. Underhållskostnaderna minskas genom
att smörjning och tillsyn reduceras. Bättre belysning och bättre översikt
erhålles i arbetslokalerna genom att remmar och transmissioner bli överflödiga. Driftsäkerheten ökas och risken för olycksfall minskas. Låt oss
taga del av Edra driftsproblem och föreslå lämplig motorutrustning.

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

Järn, Spik, Plåt, Byggaadssmiden, Spislar, Drev,
Papp, Fönsterglas, Cement,
Slipstenar

endast i parti
B r ö d e r n a Lindfors, Umeå

Telegramadress: LINDFORSARNA, telefon: namnanrop BRÖDERNA
Skellefteå telefon: 10944, 10955

LINDFORS

Storg. 53, U m e å, Tel. 61, 128

\äcket

— jpappet

—

ylAsUukaiiet

Alltid nyheter i lager av GULD, SILVER, TENN
Vackra och stilfulla
Matsilveruppsättningar

Hofjuvelerare C . G . Hallberq
UMEÅ

Rt. 240

Rt. 240

A.-B. UMEÅ B O S Ä T T N I N G S A F F Ä R
Kungsgatan 52, telefon 369

Lokal: Hotell Forsberg

Största sortering i G l a s , P o r s l i n och K e r a m i k

Presentartiklar,
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Presentkort

1

S L A K T E R I F Ö R E N I N G E N , UMEÅ

Butiker:
K u n g s g a t a n 59
Tel. 317, 412, 1544
Oeneralsg. 4, Haga
T e l e f o n 552, 562
Charkuterifabrik:
Qeneralsg. 4, Haga
T e l e f o n 3032

P o s t - och telegramadress:

Länsförbundet

Telefon:
Umeål4,614,329
Skellefteå 102 29
Vännäsby . . 25
Vindeln . . . 15
Ånäset . . . . 39

Västerbottens läns jordbrukares egen
organisation för uppslaktning och
försäljning av slaktdjur.
Vid behov av välbehandlade, prima
kött- och fläskvaror jämte biprodukter
ring...

Slakteriföreningen, Umeå

Tel. namnanrop

(LÄNSFÖRBUNDET, UMEÅ)
är jordbrukarnas egen affär och anslutet till
Svenska Lantmännens Riksförbund.
Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Vännäsby, Vindeln och Ånäset.
Nederlag i Bastuträsk, Burträsk, Bygdeå, Byske,
Dorotea, Flarken, Klutmark, Kåge, Lögdeå, Nordmaling, Röbäcksby, Skelleftehamn och Ålundsby
m. fl. ställen inom Västerbotten.
Försäljer: hushållsmjöler, spannmål, fodermedel,
konstgödsel, utsäde, maskiner, kalk, cement,
tegelrör m. m.
Jordbrukare: Gör Edra inköp genom vår organisation och anslut Eder till närmaste lantmannaförening. Därigenom stöder och stärker
Ni Edert eget företag.
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NANCY

BUKSTRÖM

FOTOGRAFIATELJÉ och FOTOMAGASIN
ALLT

1

BRANSCHEN

Kungsgatan 56

Telefoner 161, 168

VÅMNSS SKO- i LÄDERFABRIKS

AKTIEBOLAG

Telegr.-adr.: Vännässko

Rikstelefoner: 1, 37

VÄNNÄSBY

SpotiLädat

A
L
G
O
Kontor: Kungsg. 56
Medlem av A. S. K.

PART/AFFÄR

J o n s s o n
Huvudaffären Brogatan
Telefon 670 och 993

ock

T

ijaottkängor

L E
UMEÅ

I

W

I
Rikstel. 553, 1133
Telegramadress: Lewin

KOLONIALVAROR

&

T T m „ !
^ III C d

S a n d g r e n

Filialen Rådhust. tel. 165. 1794
„
Storgatan 72, tel. 759

Egen tillverkning av förstklassiga c h a r k u t e r i v a r o r
FLÄSK-, KÖTT- & CHARKUTERIVAROR
i p a r t i och m i n u t

200

I

Automatisk inställning för
snabbventilation. Bekväm
manövrering. Perspektivjalusi kan monteras mellan glasen — tjänstgörande både som rullgardin,
markis och värmeisolering.

Välj fönster, som ge frisk luft utan drag,
som med sina hela ytor bidra till exteriörens skönhet och med deri fria sikten
bli till Edra vackraste tavlor.

ERSPEKTIVFONSTER

SUNDSVALLS PERSPEKTIVFÖNSTER AKTIEBOLAG
Stureplan 13, Tel. växel 23 41 25
Anslutet

till

Svenska

Cellulosa

A.B,
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Hild ing Carlssons Mekaniska Verkstad

Rikstelefon 15

UMEÅ

Skolgatan 89

Tillverkning av
OCH
MOTORDRESSINER

RÄLSBUSSAR

Varje husmor vet N. S.-vara är kvalitet. SLOTTSGRYN
ger härlig gröt för hjärtegryn. ICAFÉ, mången har frågat
sig om det verkligen är "surr". CORONA MOCCA, ett kaffe
i särklass. ICA-KURIREN, intressant och lärorik läsning.
Tillhandahålles gratis hos Eder N. S.-affär.

NORDSVENSKA KÖPMANNA A.-B.

Tel. namnanrop

UMEÅ

Kan Ni lida
att se Edra böcker obundna. Om inte så sänd
dessa till

Zeiiersiröm
& Almströms Bohhinderl
Kungsgatan 58, U m e å , telefon: 182, bostaden 2504
UMEÅ

ADVOKATBYRA

Ledamöterna av Sveriges

Advokatsamfund

SIGURD NILSSON ock BIRGER JOHANSSON

Rådhusesplanaden 4
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Tel. 870 och 804

\

203

MÖBLER
M J U K A M A T T O R • SÄNQKLÄDER

MÖBELSNICKERIET
QRISBACKA, U M E Å

|MMk

11*

A I

TEL. 394 O C H 684

••

J|||oaiQ3 S k o a r f a r
RK -474.^476

TJUMJID^J

UlltU

¿enazte

mjhetez

^äz

åäion^en

Vid köp av glasögon och beställning efter läkarrecept
vänd Eder till glasögonspecialisten
BURMAN,
t^aztyMSpecÅcJAsjtm

å f

FOTO-BEWE

KUNGSQAT. 52, TEL. 878 OCH 2755

y\iattLanÅi
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leÅanÅe

ApecLala^ät

t ^oto
t

KONTORSMASKINER

KONTORSMOBLER

SPECIALVERKSTAD FÖR
REPARATIONER O C H RENGÖRING
AV KONTORSMASKINER

FÄRGBAND
KARBONPAPPER
KORTSYSTEM

Storgatan 42 - Umeå - Te!. Kontoret 1825 - Verkst. 1824

Ske/leftedistriktets
tidning

ledande
är

Norra Västerbotten
Upplaga 1937 10.565 ex.
1938 11.549
1939 12.248
1940 12.621
1941 13.235
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W i d d ings juridiska Byrå

Kungsgatan 93, Umeå.

Tel. 930, 931, 941 linjev.

RÄTTEGÅNGAR, INKASSERINGAR, KREDITUPPLYSNINGAR
ACKORDS- OCH KONKURSFÖRHANDLINGAR

Ombud för Gefle m. fl. Köpmannaföreningar
Ombud för Städernas Allmänna Brandstodsbolag och dess dotterbolag Svitjod och Gothia samt Städernas Livförsäkringsbolag

S T A N D A R D I S E R A D
OCH SKUMMAD MJÖLK
QRÄDDE, SMÖR, S A M T FLERA
SORTERS OST TILL BILLIQASTE
PARTI- O C H M I N W T P R I S E R

U M E Å MEJERI AKTIEBOLAQ
T E L E F O N E R : K O N T O R E T 820, B U T I K E N 46
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Med 22 kontor
inom Västerbottens 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 b a n k ä r e n d e n — för krediter
eller penningplaceringar — rådgör
med något av våra kontor.

SVENSKA
HANDELSBANKEN
207

E LE KTR O SKAN

FILIALEN, UMEÅ
STORGATAN 3 5
TEL. 565 och 575

DIA

Utföra:

I N S T A L L A T I O N E R AV A L L A S L A G

Försälja :

RADIOAPPARATER
PUMPAR
MOTORER
ELM ATERIEL

-@llt i

btanichen!

OLOFSFORS BRUK
Grundlagt 1762

NORDMALING

Tillverka och försälja alla slags

F l o t t n i n g s s m i d e n s a m t Kefting
Tillförlitligt fabrikat!

Postadr.: Nordmaling.
Rt.: Nordmaling 26
Tel.-adr.: Olofsfors, Nordmaling
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Västerbottens länsTuristförening
som gärna står till Eder tjänst med upplysningar genom
S. K. W I K S T E N , Umeå, tel. 1 4 8 8
Medlemsskap i Turistföreningen kostar endast 2 kr. pr år
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BOLIDEN IMPREGNERING

av stolpar, sliprar, virke för broar, stängsel, kajer, byggnader m. ra.
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 GRUVAKTIEBOLAGS
Irapregneringsavdelning, Bryggargatan 17, Stockholm

Vad s k u l l e NI g ö r a o m Ni h a d e
lOO.OOO:— k r o n o r ?
Arbetsförmågan hos en person med en årsinkomst
på 3.000: — kr. utgör efter nuvarande ränteläge ett
kapital på 100.000: — kr. Däromkring torde även
Eder arbetsförmåga vara värd. Denna tillgång bör
icke blott vårdas genom förståndigt levnadssätt utan
även försäkras på betryggande sätt. Hur har Ni det
ställt, om Ni skulle förlora arbetsförmågan på grund
av sjukdom?
Vi tillråda Eder att omedelbart söka inträde i den
erkända (statsunderstödda) sjukkassan inom Eder
kommun. Om Ni skulle bliva sjuk, är det för sent att
vinna inträde, som endast friska personer i åldern
15—39 år kunna få.

Försäkra Eder värdefullaste tillgång, Eder hälsa
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[STEHBOTT
UMEÅ
Rikstelefon: Direktören
Kamreraren
Expeditionen

751
125
62

E x p e d i t i o n s t i d : kl. 10 fm.—2 em.

24 F I L I A L E R i landskommunerna. Insättningar
mottagas mot högsta gällande
inlåningsränta.
LÅN

utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad
och på landet inom länet på förmånliga villkor.
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VÄSTERBOTTENS L Ä N S OMS.
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BRÄNPFÖRSÄKRINQSBOLÄQ
atBBi aaBiaaaBCBaiBai ai aBaBaaBaiaaiaaaBiTaaaaBBaaaiBai ai aBBaiaai aBaaaaiBaaaiai aaifaai ai aaiaai Bi aiBaiai ai aaiai ai ai aiaiai viaiifit
MEDDELAR BRANDFÖRSÄKRING
AV BYGGNADER OCH LÖSÖREN
Ä LÄNETS LANDSBYGD
Huvudkontor i Umeå

Telefon 528

AKXIEBOltACirET

JF®

B Ä C K L U K D

Etablerad 1861
UMEÅ
Etablerad 1861
Telegramadress: BÄCKLUND Tel. namnanrop: BÄCKLUNDS

Filialer i Holmsund och Lycksele

Välsorterad Järn- & Maskinaffär
Lager av Siporex och Wellit

212

HOLMSUND
TI

LLVERKAR:

Trävaror, sågade och hyvlade,
monteringsfärdiga trähus, byggs
nadssnickerier, lamellplattor,
lamellgolv, fanér, svarvad och
knivskuren, träskaft, sulfatcellui
losa, harts, terpentin, rå och renad
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UTTEH5THÖ
JÄRNAFFÄRER
Umeå och Nordmalin g
U m e å : Telefon Namnanrop Utterströms
N o r d m a l i n g: Telefon 8 och 119
TILLHANDAHÅLLA
I BRAN
SCHEN

ALLT

Försök oss, döm sedan! Priserna passa!

HB. I Anderssons Värme- t Vattenledningsaffär

Östra Rådhusgatan 2
Telegramadr.: Värmebolag Tel. Namnanrop: Anderssons Värme

V ärmeledningar
Vatten- & avloppsledningar
Sanitära installationer

utföra

Djupbrunnsborrning
Filter anläggningar
Köks- & tvättanläggningar

Försälja i parti och minut

Rör, Rördelar, Armatur, Värmeledningsmateriel,
Sanitetsporslin och -emaljgods
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@m>atgdtb£tt3 ^Restaurang
Sel. 2 2 2

©amtntta

Umeå

/ ^ " ^ a g i i g tottbitoriseroering,
1 Iuttcf)Et, m i b b a g a r
o c f> s u p é e r . S t ö r r e
oaf) m i n b r c b e s t ä l l n i n g a r
tmottagas.

Q3ac£raste måiet för p r o m e n a b e r n a
s o m m a r oc^ »inter
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ANALYTISKT LABORATORIUM
VATTEN- OCH URINANALYSER M. M.

APOTEKET
JÄRVEN
KUNGSG. 45
UMEÅ
TELEFON 541
III ( f u i t t W a L t e t 5
SJUKVÅRDSAFFÄR
Cityfastigheten, tel. 1349 och 1350
Specialavdelning för väskor m. m.,
Kungsgatan 56, tel. 3366
Filial i Holmsund, tel. 27
1 lager allt som hör till en välsorterad
Parfymer
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sjukvårdsaffär

UPPROP!
Till
Västerbottens lärarekår!

"Bliv god vän med gran och fur,
Vän med blomster och med djur,
I var skogens vrå och skreva!
S|kövla icke fågelns bo,
Stör ej vilda markers ro,
Låt allt liv i frihet leva".

Allt levande i naturen har sin uppgift att fylla. Det är
därför varje människas plikt att så litet som möjligt och
i varje fall icke av okynne ingripa störande i naturens
stora hushållning.
Kärleken till naturen, dess djur- och växtvärld, ammas i
ungdomen och det ligger därför synnerlig vikt på, att de,
som äro satta att handleda barn och ungdom, hos sina
lärjungar inplanta naturskyddsvänliga begrepp.
Bruket att fånga djur medelst snaror, giller och 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
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EN GOD GRUND ATT BYGGA PÅ

Funderar N i på att b y g g a " e g e t " r e k virera d å v å r n y a k a t a l o g . D e n innehåller
15 a v v å r a bästa hustyper. S k r i v till

AKTIEBOLAGET

Svenska "Ttahuå
Birger j a r l s g a t a n 2 7 , S t o c k h o l m

LANDETS STÖRSTA

TRÄHUSINDUSTRI

Repr. för Västerbotten: Ing. K. Lindahl, Rådhusesplanaden

4, Umeå. Tel. 645. Bostaden 1973

BYQQNADSSNICKERIER
INREDNINQAR
LUNDBERG & SCHÄDERS EFTR.

Bos t. 2271, 2272

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
lämnar fackkunnigt biträde av
Jordbrukskonsulenter, Länsträdgårdsmästare, Vandringsrättare,
Husdjurskonsulent,
Hemkonsulenter,
Fiskeriinstruktörer,
Slöjdundervisare,
Täckdikningsförinän, Vattenborrningsförmän.
Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, Umeå, helst
före 15 april. Täckdikningsförmännen äga uppbära 4 kronor pr dag av
rekvirent.
Hushållningssällskapet upprätthåller:
Lantbruksskola, adr.: Box 84, Umeå.
Lanthushållsskola, adr.: Strömsör pr Håknäs.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Anderstorpsskolan, Skellefteå.
Lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Malgomajskolan, Laxbäcken.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Nyodlings- och betesförbättringslån, Hingstlån,
Fiakerilån,
Täckdikningslån,
Stolån,
Maskinlån.
Gödselvårdslån,
Tjurlån,
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, bidrag för gödselvård och
täckdikning samt för jordkörning å myrjord.
Hushållningssällskapet anordnar premiering av:
Mindre jordbruk,
Tjurar,
Svin,
Kulturbeten,
Hästar,
Får.
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Lantmannakurser,
Täckdikningskurser, Beteskurser,
Husmoderskurser,
Vävkurser,
Ladugårdssköterskekurser,
Konserveringskurser, Växtfärgningskurser, Hemvårdskurser,
Trädgårdskurser,
Kurser i träslöjd,
Slaktkurser.
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,
Tjurföreningar,
Galtföreningar.
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen,
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år, upplaga 20.700 ex.
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän
och direkt från Sekreterareexpeditionen, Rådhusespl. 11, Umeå.
Hushållningssällskapets exp., övre vån., tel. 143 O. 925.

I
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KRAM

FORSPLATTAN

HÖQPORÖS ISOLATIONSPLATTA

MED

UTOM-

ORDENTLIQ I S O L A T I O N S FÖRMÅQA

KRAMFORS A-B.
KRAMFORS

ni ™
I
BL V1
Smakar

härligt,
dricks
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begärligt
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Vi och VÄSTERBOTTEN
J W oåi i vått

/9Liv medlem

i •f^emli^då^ötenin^en

Årsavgift 4 kr.
222

arbete!

!

Årsboken
Årsboken <<Västerbotten<<
«V
g r a t i s till varje medlem!

Pris 5:— kr.

A. B.TTYTITTTTHFC*TR.

