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Södra fasaden med huvudentrén. 

Högtidstal vid Länsmuseets invigning lördagen 
den 17 juli 1943 

Riksantikvarie Sigurd Curman: 

Med oförställd glädje och tillfredsställelse har jag mottagit 
anmaningen att närvara och medverka vid invigningen av Umeå 
länsmuseums nya vackra byggnad, i vilken Västerbottens läns 
hembygdsförenings värdefulla samlingar, sakkunnigt och ända-
målsenligt ordnade, nu hava fått ett värdigt hem. 

Jag lyckönskar uppriktigt staden och länet men först och 
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främst hembygdsföreningen och dess styrelse till det verk, som 
nu efter långa förberedelser och ingalunda utan svårigheter här 
har fullbordats. Äntligen står här förverkligad den tanke, som 
hägrat för åtskilliga av de män, vilka voro pionjärer i hem-
bygdsföreningens första strävsamma år. Månne de icke i osynlig 
måtto äro hos oss i detta ögonblick och glädjas med dem, som 
det förunnats att slutföra museibyggnaden. 

Den museiinstitution, som i dag står färdig att invigas till 
sin verksamhet, utgör ett nytt, särpräglat och utomordentligt 
värdefullt tillskott i de svenska provinsmuseernas stora syskon-
skara. För den, som har det ansvarsfulla värvet att sörja för 
kulturminnesvården inom vårt vidsträckta land, har ingenting 
synts löftesrikare och betydelsefullare än den utveckling, som un-
der det senaste decenniet ägt rum bland våra provinsmuseer. 
Från att i huvudsak hava varit, visserligen omfattande och värde-
fulla, men oöverskådliga och svårarbetade materialsamlingar, 
ofta nog förvarade i brandfarliga eller eljest olämpliga lokaler, 
hava våra stora provinsmuseer tack vare planmässigt stöd under-
gått en fullständig förvandling. Flertalet av dem förvaras nu i 
goda, ja, i många fall utomordentliga byggnader, där sam-
lingarna tack vare sakkunniga och nitiska museiföreståndares 
arbete ordnats, sovrats och utställts på ett sätt, som gör dem till-
gängliga, tilldragande och lärorika för både lekt och lärd. De 
s. k. "döda museerna", om vilka man förr hade mycket berättigat 
klander att framföra, f innas inte längre i våra stora provins-
museers krets. Dessa ha i stället blivit i hög grad levande kraft-
källor både inom det rent museala arbetsområdet och inom den 
alltmera omfattande yttre kulturminnesvården, i vilken just våra 
provinsmuseer utgöra de naturliga centralpunkterna. Jag vågar 
sålunda påstå, att det är i ett verkligt gott sällskap, som Umeå 
nya museum kommer, då det nu träder f ram för att intaga sin 
naturliga och självskrivna plats bland Sveriges landskaps- och 
länsmuseer, vilka sannerligen icke utgöra någon samling likrik-
tade, efter samma schablon anordnade inrättningar, utan i stället 
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framträda med hela den individuella variation, som plägar göra 
sig gällande i en sund syskonskara. 

Ett svenskt landskaps- eller länsmuseum är numera ett viktigt 
och verksamt kulturcentrum inom sitt område, oumbärligt såsom 
undervisningsanstalt, dit skolor och studiecirklar söka sig för 
att få det konkreta underlaget för sin undervisning, efterlängtat 
såsom andlig rekreationsplats, dit man flyr undan vardagens 
jäkt för att bland minnena f rån f ramfarna släkten finna en 
stunds avspänning och omväxling, nödvändigt såsom kunskaps-
och energikälla, dit stadens fäder och landsbygdens stöttepinnar 
gå för att rådföra sig i de kulturella och estetiska frågor, som så 
ofta äro förknippade med praktiska företag både i staden och 
på landsbygden. 

Denna länsmuseernas levande och ledande roll baserar sig 
givetvis icke e n b a r t på de utställda föremålens rikedom och 
kvalitet utan också i hög grad på den lilla skara besjälade fack-
män, som numera verka såsom provinsmuseernas föreståndare 
och kulturminnesvårdens ledare ute i bygderna. 

Ännu en viktig förutsättning för ett länsmuseums framgångs-
rika verksamhet måste dock nämnas, och det är dess möjlighet att 
kunna räkna på ett någorlunda säkert och kontinuerligt ekono-
miskt stöd, utan vilket icke ens den mest entusiastiske och ener-
giske föreståndare kan hålla ett aldrig så lovande museum vid 
makt. 

Tyvärr hör man stundom även bland i övrigt mycket förnuftigt 
folk den egendomliga meningen uttalas, att ett museum, som fått 
sina lokaler klara och sina samlingar uppordnade däri, väl egent-
ligen inte längre behöver något ytterligare anslag än möjligen 
det, som kräves för städning och vakthållning. Det är ju färdigt! 
— Ack ja, sådana "färdiga" museer ha vi haft många av här i 
landet under en nyss svunnen period. Men vem hade någon 
verklig glädje eller tillfredsställelse av ett dylikt, mer eller min-
dre välordnat föremålsmagasin, ty något annat är icke ett sådant 
"färdigt" museum? Möjligen gläder det en eller annan inbiten 



vetenskapsman, men icke den stora allmänheten. Ett sådant 
museum besöker man e n gång, säger kanske — av rädsla för 
att synas okulturell — att det var "mycket intressant", men tyc-
ker i själ och hjärta, att det var ganska tråkigt. Vilket är all-
deles sant. Allt, som är stillastående och stagnerat, förlorar sin 
ursprungliga dragningskraft . Frisk grönska bär endast det levan-
de trädet, som växer och förändras. Så förhåller det sig också 
med museer. Ett kulturhistoriskt museums uppgift är att vara 
en l e v a n d e i n s t i t u t i o n , som genom föremålens sakkun-
niga bearbetning, konservering, uppställning och beskrivning 
tillvaratar dessas värde och genom deras insättande i större sam-
manhang gör föremålen förståeliga såsom länkar i en levande 
utveckling, ej som lösryckta kuriositeter. Ett museum skall genom 
systematiska undersökningar och insamlingar ute i bygden söka 
lösa bestämda problem, det skall genom föreläsningar och de-
monstrationer göra sina samlingar förståeliga för den stora all-
mänheten, särskilt för skolungdomen. Det skall genom ofta an-
ordnade tillfälliga specialutställningar möjliggöra växande stu-
dier för de intresserade. Då först blir ett museum vad det kan 
och bör vara, en levande institution, ej ett mausoleum över det 
förflutna. D å först f rämjar det på ett effektivt sätt kunskapen 
om och förståelsen för hembygdens och därmed också fädernes-
landet utvecklingshistoria och blir en folklig bildningsanstalt i 
ordets bästa bemärkelse. Men för att fylla dessa uppgifter måste 
ett museum ha tillgång till levande kraft och möjlighet att röra 
sig. Och som så många andra ideella strävanden och rörelser 
bottnar även ett museums verksamhet i en ekonomisk f råga. Ett 
gott museum kräver för att förbliva gott, stabila, rimliga anslag. 

Vi se här i dag samlade representanter för dem, som styra 
stad och län och för dem, som leda länets stora värdeskapande 
industriföretag. J a g hoppas, att ingen skall misstycka, om jag 
vid detta tillfälle vänder mig till dem och säger: Ni ha r ä t t . 
mina herrar, att vara nöjda och stolta över Umeå nya länsmu-
seum, men ni ha också en p l i k t att hjälpa det att få vad det 
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Västra fasaden. 

behöver för att också allt framgent på ett rimligt sätt fylla sina 
viktiga uppgifter som en levande bildningsfaktor i Västerbottens 
län. 

Hit skall man kunna gå för att få svar på f rågor om Väster-
bottens forntid och nutid. Museet bör därför i sin fortsatta ut-
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veckling gärna söka anknytning till sådana företeelser, sådana 
näringar eller industrier, som ännu i dag äro för länet eller 
orten särskilt karakteristiska. Och därvid bör man inte tveka 
om att, där så är möjligt, låta museets föremålsserier uppvisa 
även den sista tidens verktyg eller maskiner på ifrågavarande 
områden, därigenom tydligt och klart ådagaläggande det levande 
och organiska sambandet mellan forntid och nutid. Museet skall 
e j vara ett mausoleum över en död kultur, utan en eggande 
lärodikt över en urgammal kulturs alltjämt friska kraft till ut-
veckling och förnyelse. Ett museum, som så fat tar sin uppgift, 
har i sanning en stor och levande social uppgift i vårt moderna 
samhälle. 

Måhända har jag uppehållit mig alltför länge vid skildringen 
av ett museums allmänna uppgifter, av dess syftemål och av 
dess särskilda livsbetingelser, men det är mot bakgrunden av 
dessa, som den nya museiinstitutionen här i Umeå måste ses för 
att rätt bedömas. Det bör emellertid, så gott först som sist, sägas, 
att Umeå museum bör hava alla utsikter att väl fylla s i n upp-
gift i provinsmuseernas syskonskara. Dess nya byggnad synes 
mig vara en mycket god representant för den nya museityp, där 
huset är av enkel och slät gärning, som avser att låta samlingar-
nas föremål obestritt spela den dominerande rollen, och där kon-
struktionen gör det möjligt att inom museet utföra fr ia och lätt 
föränderliga rumsindelningar, vilka utan svårighet kunna an-
passas efter museets växlande behov under olika tider. Man är 
sålunda inte fastbyggd i ett för framtiden givet schema. Inom en 
ganska snäv ekonomisk ram har arkitekten Bengt Romare lyckats 
skapa en synnerligen tilltalande välproportionerad och praktisk 
museibyggnad. Den utgör visserligen endast en del av det ur-
sprungligen planerade museikomplexet, till vilket även hörde en 
stor konsthallsbyggnad, vilken måst ställas på framtiden, men 
även i sin reducerade omfattning framträder museibyggnaden 
synnerligen vackert och tilltalande. Både arkitekt och byggherre 
fört jäna en lyckönskan till resultatet. 
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Parti av vestibulen med trappan upp till utställningsvåningarna. 

Inom byggnaden har amanuensen Beskow och hans medhjälpa-
re på ett mycket lyckligt sätt i praktiken omsatt de museala 
principer, som nyss av mig apostroferades. Det har helt visst 
icke varit en lätt uppgift att med de begränsade medlen montera 
så stora museisamlingar som här skett; därom anser jag mig 
kunna vittna av egen nyss förvärvad erfarenhet vid uppställan-
det av Statens historiska museum. Amanuensen Beskow är väl 
värd en uppriktig eloge för sitt arbete. 

Måtte nu de vunna vackra resultaten bliva så utnyttjade, som 
de fört jäna. Det är givetvis av yttersta vikt, att skolorna, och 
alldeles särskilt seminariet, på ett verkligt systematiskt sätt till-
godogöra sig denna stadens nya stora pedagogiska tillgång f ö r 
undervisningen. 

Sällskap och föreningar inom staden böra kunna hålla sina 
sammankomster i museet med visning av en större eller mindre 
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del av samlingarna som en programpunkt. Tillåt gärna dric-
kandet av en kopp te i museet, om det kan bidraga till att under-
lätta museets intima införlivande i stadens föreningsliv. Museet 
skall hädanefter vara en stadens representationsbyggnad, dit man 
alltid skall föra f rämmande sändebud av olika slag. Kan Na-
tionalmuseum i Stockholm ordna mottagningar med byffé för 
nobelpristagare o. dyl., så bör Umeå museum kunna få t jäna 
som högtidlig mottagningsplats vid här i staden timade vik-
tigare sammankomster och möten. Museet skall knytas fast till 
stadens och länets l i v ; det få r e j bli ett mausoleum, jag upp-
repar detta med styrka. Naturligtvis kommer museet att ännu 
bättre kunna fylla dessa representativa uppgifter, då konsthallen 
blivit byggd. 

Det finns i sanning anledning att lyckönska stad och län till 
denna nya och förnämliga kulturinstitution. 

Men kanske finns det någon, som tänker i sitt stilla sinne, att 
det är ganska verklighetsfrämmande att i dessa Ragnaröks-tider 
samlas och glädja sig åt en ny museiinstitution. Vad har man 
för nytta av sådant, då det brinner i knutarna? — Visserligen! 
Ingen museiman torde väl i de tider, vi nu genomleva, undgå att 
anfäktas av tvivel rörande nyttan och nödvändigheten av det ar-
bete, som representeras av museerna och museifolket. Men det 
är en det tillfälliga klenmodets anfäktelse. Ty aldrig har det 
varit nödvändigare än n u att söka rädda över åt framtiden så 
mycket som möjligt av den kultur och tradition, på vars livs-
värde och omistlighet vi dock innerst inne tro, så sant som vi 
känna oss oupplösligt förenade med den mångtusenåriga kultur, 
som våra förfäder skapat, den kultur, som blivit vår livsluft, 
utan vilken vi icke kunna leva. Och i det räddningsarbetet ha 
också museerna sina naturliga, självklara uppgifter, som aldrig 
få uppgivas eller bortskymmas för vårt medvetande. 

Även i d e s s a tider, ja, kanske särskilt i dessa tider, ha 
våra museer en viktig uppgift att fylla. Det finns därför ingen 
anledning att låta de hotfulla moln, som dagligen segla omkring 
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oss, fördunkla glädjen över den lyckliga händelse som vi här 
samlats för att fira, nämligen fullbordandet av Umeå nya mu-
seum. Låt oss i stället glädjas över det nya tillskott av andlig 
styrka, som genom detta tillföres denna stad och detta län och 
därmed också Sverige. 

Landstingsdirektör Oust. Wigren: 

I många år har inom hembygdsföreningen frågan om en egen 
museibyggnad varit föremål för överläggningar. Den 9 novem-
ber 1928 lades grundplåten till det blivande museet, då Kungl. 
Maj: t av lotterimedel tilldelade 40.000 kr. Sedan dess har före-
ningen under åren 1930, 1936 och 1940 tilldelats olika belopp 
av lotterimedel, så att föreningen sammanlagt erhållit 340.000 
kr. Västerbotten är fattigt på rikt folk, som kan lämna några 
mera betydande belopp till kulturella ändamål. Därför har före-
ningen endast haft att lita sig till de lotterimedel, som gång efter 
annan kunnat erhållas. 

Frågan om museibyggnadens uppförande fördes ett gott stycke 
på väg, när hembygdsföreningens styrelse den 28 december 1938 
beslöt inbjuda fem arkitekter, därav 3 inom länet, till en tävlan 
om ett lämpligt förslag till museibyggnad. 

Den 19 juli 1939 godkände styrelsen det av den tillsatta pris-
nämnden förordade förslaget, utfört av arkitekt Bengt Romare, 
Stockholm. Bekymren voro dock ej slut med att ett förslag god-
känts. Det visade sig efter verkställda beräkningar, att kostnader-
na för arkitekt Romares förslag uppgingo till 534.000 kr., medan 
hembygdsföreningens tillgängliga medel för ändamålet endast 
utgjorde 315.000 kr. I det godkända förslaget ingick en konst-
hall i en särskild byggnad intill huvudbyggnaden — museet. 
Efter många överläggningar beslöts att slopa konsthallen och 
söka få museibyggnaden uppförd. Ytterligare medel måste dock 
anskaffas, och hembygdsföreningen begärde då ett ytterligare be-
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lopp av 75.000 kr. u r lotterimedel. Kungl. Maj : t tilldelade före-
ningen 50.000 kr. och angav, att de resterande 25.000 kr. skulle 
få anskaffas på annat sätt än genom statsbidrag. Med dessa 
lotterimedel om 340.000 kr. plus under åren upplupen ränta av 
25.000 kr. beslöt föreningens styrelse den 11 oktober 1940, att 
arbetet med museibyggnaden skulle igångsättas så snart som 
möjligt. En byggnadskommitté hade tidigare tillsatts och denna 
beslöt efter grundlig prövning att uppföra byggnaden i egen 
regi med anställande av en arbetsledare. 

Den 18 oktober 1940 sattes arbetet i gång med röjning av 
tomten och planering av arbetet för grundgjutning etc. Sedan 
dess har arbetet fortgått i god takt, och det egentliga byggnads-
arbetet kunde sägas vara avslutat våren 1942. Sedan dess ha in-
redningsarbetena pågått parallellt med ordnandet av museiföre-
målen. 

Det svåraste uppdraget för byggnadskommittén har otvivelak-
tigt varit, att rätta, som det heter, munnen efter matsäcken. Kom-
mittén hade ett belopp av 365.000 kr. till förfogande, och där-
efter har kommittén fått rätta sig. Det har därför varit nödvän-
digt att allt efter som arbetet fortskridit vidtaga alla de bespa-
ringar, som kunnat ske utan att byggnadens standard nedsatts. 
Förenklingar i många detaljer ha vidtagits och ha förbilligat 
byggnadskostnaden. Hembygdsföreningen kan vara glad över, att 
styrelsen beslutsamt tog ansvaret att låta uppföra museet den 
dag, som skedde. Hade blott ett år till fått gå, hade nog ej mu-
seet tillkommit under nuvarande tidsläge. 

Det är tack vare den goda yrkesskicklighet, som visats f rån 
alla, arbetare och hantverkare, som deltagit i detta verks full-
bordande, som det goda resultatet av ett väl utfört byggnadsverk 
nu kan invigas. Alla, som deltagit däri, bringas ett varmt tack 
för ett gott arbete. 

Tack vare den stora välvilja länets landsting föregående år 
visade hembygdsföreningen genom att lämna ett extra anslag på 
15.000 kr. till museets fullbordande, tror sig byggnadskommit-
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tén, när alla arbeten bli färdiga, kunna redovisa, att den slut-
liga kostnaden av såväl byggnadsarbetet som inredningen icke 
skall överstiga det tillgängliga beloppet av 380.000 kr. Bygg-
nadskostnaderna belöper sig på 360.000 kr. och inredningen och 
ordnandet av museiföremålen på omkring 20.000 kr. 

Tack vare den välvilja Umeå stad visat hembygdsföreningen 
genom det anslag staden lämnat för planering av tomtområdet 
omkring museet har det varit möjligt att f å den smakfulla in-
delning av området som skett jämte väg upp till museet. Före-
ningen framför sitt varmaste tack till Umeå stad för denna ut-
omordentligt värdefulla hjälp. 

Nä r byggnadskommittén nu överlämnar byggnaden färdig för 
sitt ändamål, uttalas den förhoppningen, att den skall bli en kär 
vallfartsort för alla västerbottningar, som älska se och begrun-
da, hur föregående generationer fingo arbeta och hur de många 
gånger med primitiva redskap beredde marken för en senare tids 
kulturella utveckling. 
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Perspektivskiss med den planerade konsthallen. 

Museibyggnaden i Umeå 

Byggnaden är uppförd på grund av betong. I fasaderna är be-
tongen gjuten mot masonite i formen, och därefter obehandlad. 
Yttermurverk av tegel med Röbo handslagna fasadtegel såväl i 
fasader som i entréhallen. Invändigt bärande konstruktion av ar-
merad betong med 3 bärande betongpelare. Bjälklag av arme-
rade balkar med armerade plattor emellan. All synlig betong 
gjuten mot masonite i formen. För att ernå erforderlig ljud-
isolering ha bjälklagen isolerats med glasullit. Golv i entréhall, 
trappa och kyrksal belagda med jämtlandskalksten. Övriga golv 
i utställningssalar skola, när tiderna bli bättre, beläggas med lino-
leum. I avvaktan härpå äro golven stålslipade och behandlade 
med cellulosalack tillsatt med färg. Dessa golv ha visat sig myc-
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ket bra, trots det att endast E-cement använts i stålslipningen. 
Den utvändiga entréns golv är täckt med Grythytteskiffer. De 
båda pelare, som bära taket, äro murade av fasadtegel, och tak-
konstruktionen är helt av trä. Yttertaket är täckt med Grythytte-
skiffer. 

Den nu uppförda byggnaden inrymmer den kulturhistoriska 
delen av museets samlingar. Avsikten är att intill entrébyggnaden 
uppföra en konsthall inrymmande såväl lokaler för tillfälliga ut-
ställningar som för en permanent konstutställning. 

Södra fasaden. 
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Vägledning genom Länsmuseet i Umeå 

AV H A N S B E S K O W 

Med färdigställandet av den kulturhistoriska avdelningen av 
museibyggnaden i Umeå har Västerbottens läns Hembygdsföre-
ning fått möjlighet att göra sina samlingar tillgängliga för all-
mänheten på ett för forskningen och folkbildningen tillfredsstäl-
lande sätt. Under de gångna åren har föreningens föremåls-
bestånd fört en i högsta grad ambulerande tillvaro. De lokaler, 
som tidvis fått disponeras, ha efter några år i regel måst ut-
rymmas. Då andra ej stått till buds ha samlingarna långa tider 
legat magasinerade. Dessa ideliga omflyttningar samt olämplig t 
magasinslokaler ha givetvis ej varit till gagn för föremålsbe-
ståndet, som i många fall lidit oersättlig skada. Detta förhållan-
de har vid samlingarnas uppordnande varit till stort men. Inom 
vissa föremålsgrupper har det, trots att katalogen uppvisat ett 
flertal likartade exemplar, visat sig omöjligt att uppbringa ett 
relativt felfritt nummer. Någon systematisk insamling av före-
mål har ej heller ägt rum, vilket gjort, att samlingarna ha vä-
sentliga luckor. Den korta tid, som stått till buds för samlingar-
nas uppordnande, bearbetning och montering, har ej heller i 
önskvärd grad medgivit föremålsbeståndets komplettering. 

Den bärande tanken vid utformandet av museet har varit att 
på ett så åskådligt sätt som möjligt ge en bild av länets kulturella 
utveckling. Man har särskilt lagt vikt vid, att museets samlingar 
skola kunna tjäna som åskådningsmaterial för skolor och folk-
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bildningsorganisationer. Museiledningens strävan har därvid 
varit att knyta nuvarande arbetsmetoder samman med äldre före-
teelser, att påvisa kontinuitet, likheter och motsättningar. För 
att belysa denna utveckling har man försökt att i görligaste mån 
ställa ut föremålen i deras rätta miljö samt i bild eller text skildra 
deras användning. Mycket saknas ännu för att museet skall bli 
representativt för länet, men det är hembygdsföreningens för-
hoppning, att alla västerbottningar skola hjälpa till att fylla de 
luckor, som finnas. 

Museibyggnadens inredning f ramgår av planritningarna. 
Den nedre utställningsvåningen inrymmer de lapska och för-

historiska avdelningarna, avdelningar för jakt och fiske samt all-
mogens arbetsliv och konsthantverk. 

Den lapska avdelningen är högst summarisk, då Västerbottens 
läns lapska museiförening har för avsikt att ordna ett större fri-
luftsmuseum i Tärna. Intill dess har ett flertal föremål till-
fälligt deponerats i Länsmuseet. Den lapska avdelningen har 
fått ett värdefullt tillskott genom donation av framlidne nomad-
skoleinspektör Bergströms ypperliga samling, vilken under vin-
tern 1943 kommer att införlivas med museets samlingar. 

Den förhistoriska avdelningens material har ännu ej fått den 
bearbetning, som vore önskvärd. I brist på penningmedel har yt-
terst få undersökningar verkställts. De föremål, som hittills ofta 
genom en tillfällighet kommit i dagen, visa dock, att Väster-
bottens jord gömmer många intressanta ting. Det är att hoppas, 
att en omsorgsfull inventering snarast kan komma till stånd, och 
att problemen om länets äldsta bebyggelse snarast skola få sin 
lösning. 

Avdelningen för jakt och fiske är helt ny inom museet. Det 
insamlingsarbete, som verkställts i samband med museiinred-
n ingen, har även mest gällt denna avdelning. Många intressanta 
redskap ha även kommit i dagen men ännu fattas mycket. Särskilt 
gäller detta jaktavdelningen. 

Allmogens arbetsliv och konsthantverk har fått ett relativt be-
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gränsat utrymme. Detta beror ej på materialbrist utan på att 
det är museiledningens förhoppning, att kunna få en fyllig ut-
ställning av hithörande föremål i friluftsmuseet. I de två musei-
salarna har blott givits plats för ett koncentrat, som nödtorftigt 
belyser dessa viktiga grenar av länets kulturella utveckling. 

Invid planet mellan de båda utställningsvåningarna ligger den 
kyrkliga avdelningen, som till största delen innehåller föremål 
f rån Umeå landsförsamlings kyrka samt Robertsfors numera för-
svunna brukskapell. Länet är fattigt på äldre kyrklig konst. Kust-
socknarna ha allt för många gånger fått påhälsningar av ryska 
härar, vilka senast 1809 lade beslag på dyrbara inventarier. Vad 
som nu återstår är det som rensats ut och hamnat på någon ut-
husvind eller skänkts till någon kapellförsamling inåt landet. 

Den övre utställningsvåningen inrymmer avdelningar för rege-
mente, sjöfart, handel och stadshistoria, bergsbruk, skogsbruk 
samt glastillvrkning. I denna våning är även en större sal för 
tillfälliga utställningar inrymd. 

Regementsavdelningen består till stor del av föremål, vilka 
skänkts eller deponerats av Västerbottens regemente. 

Avdelningarna för sjöfart, handel och stadshistoria äro delvis 
mycket fragmentariska men museiledningen hyser förhoppning 
om att dessa avdelningar i framtiden skola kunna utfyllas. 

Avdelningarna för bergsbruk och skogsbruk äro helt byggda 
på föremål som ställts till förfogande av intresserade bolag och 
privatpersoner. Särskilt vill hembygdsföreningen i detta sam-
manhang tacka Bolidens Gruvaktiebolag, som förutom ett in-
tressant material även ställt penningmedel till förfogande. Stora 
gåvor ha även erhållits f rån A.-B. Olofsfors bruk, Holmsunds 
A.-B., A.-B. Scharins Söner och Lycksele Industri A.-B. 

Som en övergång till den i denna våning belägna salen för till-
fälliga utställningar ligger ett mindre rum i vilket utställes prov 
på glas f rån Strömbäcks numera nedlagda glasbruk. 

När inredningsarbetet på nyåret 1942 tog sin början, var det 
meningen att i första hand blott inreda den nedre utställnings-
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våningen. De ekonomiska hindren ansågs alltför stora för att 
man skulle kunna inreda även den övre. Museiledningen tog 
dock risken i förhoppning att fä hjälp f rån de föreningar och 
bolag, som kunde vara intresserade av de avdelningar som skulle 
inrymmas här. Man räknade ej fel. Offervilligheten har varit 
stor och det är att hoppas, att de avdelningar, som ännu ha 
karaktär av provisorium, snarast kunna få en fastare utformning. 

LAPSKA A V D E L N I N G E N . 

Av Sveriges 8000 lappar äro omkring 1800 bosatta i Väster-
botten. Man skiljer mellan f jä l lappar och skogslappar av vilka 
de förra bedriva renskötsel såväl i fjäll- som skogsområdet me-
dan de senare blott hålla till i skogsområdet. Renskötseln var 
förr allmän men numera är i Västerbotten blott 330 lappar ren-

Lapska avdelningen. I mitten bågstångskåtan från Malå, t. v. husgeråd, 
t. h. transportredskap. 
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Monter med lapska dräktdelar. Överst "silverkrage", kvinnobälte med bälte-
prydnaden, samt väskor, därunder manligt bälte och väskor, på golvet vagga, 
"kätkem". På sidoväggarna redskap för spånad och tenntrådsdragning. 

skötande. Lappbyarnas gränser äro beroende av renarnas vand-
ring, vilken helt är beroende på betestillgången. Om sommaren 
finna de sitt bete på fjället, höst och vår i de nedre fjällområdena 
och på vintern söka de sig ner mot de stora skogsområdena. 
Vissa vintrar komma de ända ned mot kusten. De nomadiseran-
de lapparna få anpassa sig för ideliga flyttningar. Därför har 
bohaget minskats till minimum liksom bostaden, kåtan, kon-
struerats för att lätt kunna flyttas. Numera ha lapparna ofta vid 
höst- och vårvistena fasta kåtor täckta av torv. De icke renskötan-
de ha helt övergivit kåtan. 
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Lapska avdelningen med inblick i förhistoriska avdelningen. 
I montern t. h. de förhistoriska skidfynden. 

Den här utställda kåtan är en s. k. bågstångskåta och kommer 
f rån Malå. Den var sist i bruk omkring å r 1900. Förr var kåtan 
täckt av hemvävd vadmal sommartid och hudar under kallare 
årstider. Numera har man övergått till kraft ig tältduk. Inuti och 
bredvid kåtan visas en del lapskt bohag, vilket i hög grad allt-
jämt bibehållit sin ålderdomlighet. Samma praktiskt primitiva 
prägel karaktäriserar de på fönsterväggen utställda redskapen för 
renskötsel och transport. I några montrar visas prov på de ut-
sökt vackra hemslöjdsalster, som lapparna tillverka. Främst mär-
kes de säregna i utsökta mönster sammanställda tenntrådsarbete-
na på seldon och dräktdelar. Benarbetena äro även typiska och 
knivskaft, nålhus etc. bli ofta föremål för omsorgsfull bearbet-
ning i ålderdomlig hävdvunnen stil. Silverarbetena äro däremot 
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ej tillverkade av lappar. De äro norrländska guldsmedsarbeten, 
vilka saluförts vid de stora marknaderna. 

T. h. om balkongdörren hänger en s. k. trolltrumma av Åsele-
typ f rån början av 1700-talet. Under denna står.en seite, d. v. s. 
en avgudabild. Den s. k. fågelseiten är kommen f rån Tärnaby. 
Offerplatser med seitar funnos ofta utefter lapparnas färdvägar 
och benhögar samt en del småfynd, silversmycken eller mynt, 
vittna om att man med offer velat blidka någon gudom. Seitar av 
trä förekommo även men ytterst få sådana äro bevarade. 

Mellan fönstren hänger ett fragment av en s. k. sydd båt, vilken 
troligen är av lapskt ursprung. Fyndet är gjort i Risbäck, Doro-
tea sn. 

På väggen mot den förhistoriska avdelningen är en monter 
innehållande en samling äldre skidfynd. Det äldsta är Kalvträsk-
fyndet vilket av pollenanalys att döma är omkring 4000 år 
gammalt. Märk hur den skovelliknande skidstaven erinrar om 
den brevid montern utställda staven f rån omkring år 1900! Båda 
äro tydligen avsedda som hjälpmedel vid snöskottning. Den lilla 
skidspetsen f rån Ajaur är troligen f r ån något århundrade strax 
efter Kristi födelse, medan de övriga skidfynden äro f rån histo-
risk tid. 

FÖRHISTORISKA A V D E L N I N G E N . 

När den stora landisen omkring 7000 f. Kr. genom klimatets 
långsamma förbättring börjar att draga sig norrut och lämna 
isfritt land, kommo de första människorna, jägare och fiskare, in i 
södra Skandinavien. Först omkring 2500 f. Kr., under den yngre 
stenåldern, flyttar åkerbrukskunnigt folk in i landet. Det norrländ-
ska klimatet var vid denna tid kallt och ogästvänligt så länge 
Skandinavien inte var isfritt, och någon egentlig bosättning kom 
inte igång förrän omkring tusen år senare än i södra Sverige. 
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Museets förhistoriska material består huvudsakligen av lös-
fynd, som kommit i dagen av en eller annan tillfällighet och inte 
genom fältarbete utfört i större skala. De senaste årens under-
sökningar i Västerbotten och i synnerhet i Ångermanland ha givit 
till resultat att bebyggelsen under stenåldern var mycket rikare 
och mera utbredd än man först antagit. 

Redan för 4000 år sedan — under gånggriftstid — har handel 
förekommit mellan norrländska pälsjägare och sydsvenska han-
delsmän. Det stora Byskefyndet, 70 yxor av skånsk flinta, är det 
förnämsta exemplet på, hur vapen av sydsvenskt ursprung 
hamnat i Västerbottens jord. Handelsvägen under denna tid gick 
f rån söder mot norr längs kusten. I monter 1 äro utlagda en del 
yxor av dessa importerade typer. Den äldsta yxtypen, trindyxan, 
som fått sitt namn av sin trinda genomskärning, är tillknackad 
med s. k. bultteknik. Denna typ sprides f rån ett centrum i Krylbo-
trakten och följer det dåvarande havets strandlinje. Båtyxan, en 
stridsyxa, som kommer in med ett nytt folk under yngre sten-
åldern, har också påträffats på en del orter i länet. Slipade och 
•oslipade flintyxor och mejslar av skånsk flinta finnas utställda 
här. 

Den till vapen och redskap så utmärkta flintan kunde inte 
importeras i tillräcklig utsträckning, utan man använde i stället 
det inhemska och talrikt förekommande materialet, kvarts och 
kvartsit. I monter 2 är utställt ett av de 3 stora kvartsitfynden 
f rån Västerbotten, funnet i Vännäsby, Vännäs sn. Fyndet, an-
tingen en handelsmans undangömda lager eller ett offer, ut-
gjordes ursprungligen av 35 pilspetsar, av vilka 28 äro bevara-
de. Pilspetsar och andra redskap av denna typ äro mycket van-
liga i det norrländska boplatsmaterialet. Skafthålsyxorna och 
den dubbeleggade yxan har släktingar i den sydsvenska sten-
ålderskulturen. 

Skiffern lämpar sig också för vapen och redskap och ger 
det norrländska fyndmaterialet en särskild karaktär. Knivar med 
djurhuvuden som skaftavslutning representera den hos primi-
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Förhistoriska avdelningen med fynd från sten- och bronsåldern. 

tiva folk vanliga djurmagien. Det T-formiga redskapet, om vars 
användning det varit mycken diskussion, har kanske använts i 
kultens tjänst. Vackra och hållbara äro de svarta, håleggade 
skifferyxorna, som visa på vilken hög nivå hantverket stod mot 
slutet av stenåldern. 

Att boplatser f rån stenåldern finnas i mycket stort antal visar 
kartan i monter 4, där boplatser kanta de lappländska insjöar-
nas stränder och bara vänta på närmare undersökning. I dessa 
unga stenåldersboplatser finner man ett märkligt fyndmaterial, 
som väckte stort intresse. Krukan av tunt, fint gods uppblandat 
med asbest och med textilavtryck är en vanlig typ på arktiska 
boplatser, inte minst i Finland — lägg märke till den redan i 
forntiden gjorda lagningen — medan de små skraporna avsedda 
för skinnberedning och grovt tillknackade yxor visa en mycket 
ålderdomlig karaktär. Skifferknivar och kvartsitpilspetsar äro 
talrikt förekommande. 

Jämfört med de mångahanda och talrika stenåldersfynden är 
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bronsåldersmaterialet mycket fåtaligt i Norr land; stenen är fort-
farande det ledande materialet för människornas redskap. 

I monter 5 finnas 3 original f rån bronsåldern, varav två äro 
nyligen funna. Det ena är en tutulus, d. v. s. en bälteprydnad 
för kvinnor, som påträffats vid Flarken i Nysätra sn. Denna 
stora typ av bälteprydnader förekommer i södra Sverige och 
Danmark och är därför ett ytterst intressant exempel på han-
delsförbindelser med den sydliga bronsåldersbebyggelsen. Om 
den här exponerade bälteprydnaden är ett lösfynd eller här-
rör f rån en grav kan ej med säkerhet avgöras. Flarkenfyndet 
kan antingen ha kommit den vanliga handelsvägen söderifrån 
eller längs en västlig importväg, som gått över Jämtland. Detta 
senare är det mest troliga, emedan vissa klumpigheter i utföran-
det hos Flarkenfyndet tyda på att det ej härstammar f rån de 
skickliga sydskandinaviska gjuteriverkstäderna, utan f r ån en mera 
avlägsen sådan. En kniv eller ett bronsblad f r ån Hökmark i Löv-
ångers socken finnes också utställd. I övrigt visar kartan de få 
fynd f rån bronsåldern som hittills anträffats. Märkligt är det 
långa harpunskaftet av trä, som påträffats i Åkulla i Bygdeå 
socken och som genom pollenanalys kunnat dateras till brons-
åldern. Skaftet är ornerat på samma sätt som en del skifferföre-
mål. Till fasta fornlämningar f rån denna tid kunna räknas en 
del rösen av bronsålderstyp, som finnas i kustområdet. Dessa 
vänta dock på en mera systematisk undersökning. 

Järnåldersmontrarna ha ännu inga museet tillhöriga fynd att 
ställa ut; depositionerna f rån Statens Historiska Museum i Stock-
holm få tillsvidare vara det enda åskådningsmaterialet. På väg-
gen intill se vi ett fotografi av det märkliga i Skellefteå museum 
förvarade fyndet f rån Storkåge, som är av östbaltisk typ och 
dateras till romersk järnålder — f r ån Kr. f. till 400. Folkvand-
ringstiden — f rån 400 till 600 — har givit ett vackert svärds-
fäste av förgylld brons f rån Stensele, nu förvarat i Historiska 
Museet i Stockholm där även några kvinnosmycken och nålar 
f rån vikingatiden finnas. I själva montern ha ett par förstoringar 
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av små bronsfigurer f r ån Uppland monterats, som föreställa en 
man till häst och en kvinna med den för vikingatiden vanliga 
dräkten, därunder visas några mansvapen, svärd och spjut samt 
kvinnans spännbucklor och söljor. 

Den förhistoriska avdelningen behöver en snar komplettering 
och undersökningar böra företagas under vetenskaplig ledning 
för att kasta ljus över många av de gåtor som norrländsk arkeo-
logi har att lösa. 

M a j G u l l b r i n g . 

J A K T OCH FISKE. 

Jakten är jämte fisket vårt äldsta näringsfång. Dess betydelse 
har avsevärt minskats i modern tid bl. a. på grund av vilddjurs-
stammens starka decimering. 

De redskap som här visas äro skjutvapen, saxar och slagjärn, 
en vippsnara, ett rep med s. k. skallappar använt vid skallgång 
efter varg, ett varg- och ett björnspjut samt rävtänger. Skjutvap-
nen tillverkades förr av skickliga bössmeder i byarna. Sälbössan, 
som hänger längst till höger, är tillverkad i Holmsund. Med sax 
eller slagjärn ha fångats bl. a. björn, varg, lo, järv, utter. An-
tingen placerades saxarna ut, där djuren antogs skola passera, 
helt och hållet dolda och utan bete, s. k. trampsaxar, eller också 
lockade man djuren med något slags bete. I förra fallet fastnade 
djuren med benen i saxen, i senare fallet slog saxbyglarna ihop 
över halsen. Den form av vippsnara, som visas, kallas "åpp-
veina", och har allmänt använts i norra Västerbotten ännu på 
1870- och 1880-talet. Stången har på grund av utrymmesskäl ej 
kunnat medtagas hel. Dess längd har varit 7—8 meter. I fjäll-
bygderna är ripsnarning ett vanligt näringsfång. Skallgång efter 
varg har i äldre tider förekommit vid tättbebyggda samhällen i 
Norrland, men varit vanligare längre söderut. I rävtängerna pla-
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Jakt och fiske. I mitten säljaktsuppställningen, t. v. slagjärn för sälfångst. 

cerade man betet på den högsta spetsen så att räven måste hoppa 
upp för att komma åt det. Han fastnar då med framtassarna i 
skårorna. 

Mitt i salen visas ett säljägarläger ute på isen under en lång-
färd. Fotografierna på väggen bakom ge några glimtar av själva 
jakten. Färdbåtens typ gör det möjligt att använda den i is. Den 
långa sluttande fören motsvarar i verkan moderna fartygs is-
brytarstäv och den underlättar dessutom uppdragning av båten 
på isen. Tältet över båtens mitt, "tjället", restes, när man fått 
upp båten på isen och avlägsnat alla i denna situation onödiga 
tillbehör såsom "skibord" och roder, mast etc. Till tjället använ-
des ofta seglet. Ingång finns i både för och akter. Här har ena 
sidan uppfläkts för att kunna visa tjällets inre. De stora hyttor-
na, i vilka förvarades några dagsransoner mjukt bröd, kallades 
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Jakt och fiske. I förgrunden säljaktsuppställningen med sälbåt, iskälke, 
"kabbgryta", skredstång, "pund" och iseka. I bakgrunden jaktavdelningen. 

färdbyttor. I de mindre förvarades smör och fläsk. Ingen u p p -
värmningsanordning har förr använts. "Kabbgrytan" användes, 
att elda i, när man skulle koka mat eller kaffe. Numera med-
föres fotogenkök, som får stå inne i tjället. Maten bestod till 
största delen av torrskaffning, bröd, smör, fläsk och något lång-
mjölk. Brödet förvarades dels som redan nämnts i färdbyttan 
och resten i "pundet" för att skyddas mot kyla och väta och 
samtidigt hålla det någorlunda färskt. Långmjölken fanns i fil-
byttan. De olika redskap, som kunde behövas t. ex. för repara-
tioner av kläder o. dyl., förvarades i en gemensam kista, lag-
kistan, eller små skrin, "färdskrin". Isekan, "själajullen", måste 
medföras vid expeditioner i omgivningen, när isen ej var säker. 
Den drogs på kälken om den inte var försedd med medar. I öv-
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t ig t användes skridstången, med vilken man kunde uppnå en an-
senlig hastighet. Nä r man kommit sälen nästan inom skotthåll, 
måste man ibland spänna upp "kräket" eller "skylet" som skydd 
•och liggande på skridstången ta sig f ram de sista meterna. Med 
sälspjutet, "väckaret", dödades de nyfödda sälarna. 

Säljakten pågår ungefär under tiden f rån slutet av februari 
till början av maj. Den har förr haft utomordentligt stor betydel-
.se. De sista årtiondena har den ständigt gått tillbaka till dess att 
innevarande kristid med höga priser på späck och skinn åter 
blåst liv i den. 

P å gränsen mellan jakt och fiske står fångsten av säl i s. k. 
•säljärn och i sälnät. Säljärnet placerades i ett stativ benämnt säl-
järnsstol. Strömming användes som agn, och när sälen ryckte i 
den slog järnet igen. De långa taggarna voro nödvändiga för att 
sälen ej skulle slita sig loss. Sälnätet lades ut i en halvcirkel 
med "kubben" i mitten. I tron att "kubben" var en sten närmade 
sig sälen den och skrämdes, när den plötsligt gav efter och stör-
tade då rakt i nätet. 

Lax- och strömmingsfiske äro de ojämförligt viktigaste fiske-
grenarna. Laxfisket har förr haft en ännu mera dominerande 
stäl lning. Så berättas t. ex. att en bonde vid anställning av en 
piga fick förplikta sig att inte servera lax mer än två gånger i 
veckan. Numera är laxen relativt sällsynt, väl närmast på grund 
av det intensiva fiske, som bedrives. Dess fortbestånd tryggas 
därför genom fiskodlingsanstalter och genom byggandet av lax-
trappor. 

Laxen fångas i havsbandet med nät eller storryssjor, i älvar-
na med not eller med tinor. Fiske med laxnät är den äldre formen 
av kustfisket. Storryssjorna äro relativt sena företeelser här i 
länet. Laxnäten, som utläggas på våren, när isen drivit undan, 
och oftast stå ute tills slåttern börjar, fästas på långa stänger, 
som förankras med en stor sten, "krabba". Stångjärnet använ-
des för att lossa stängerna. Vid vittjning halar man in med hjälp 
av kroken den del av nätet, som är under laxen, så att nätet 
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Jakt och fiske. Fr. v. avdelning för strömmingsfiske, laggkärlstillverkning 
samt redskap för insjöfiske. I förgrunden t. h. säljaktsuppställningen. 

bildar en påse med laxen inuti. Sedan klubbas den och först 
därefter löses den ur nätet. Laxfisket i älvarna sker i allmänhet 
i närheten av forsar och under den tid laxen leker d. v. s. hög-
sommaren. Not kan användas nedanför forsar, där stranden är 
jämn. Tinorna likna mjärden fast större. De placeras på platser, 
där vattnet forsar starkt, parallellt med strömriktningen och med 
mynningen nedåt strömmen. 

Strömmingsfisket sker mest under högsommaren ute på de 
stora grunden i Kvarken, där fiskarena ofta övernatta i sina 
båtar. Strömmingen nedsaltades förr i stora kar eller i f järdingar 
av fiskarena själva. På vintern bytte man sedan till sig andra 
varor för den i staden. De mått, som därvid användes, voro halv-
f järding, f jä rd ing och målfjärding. 
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I f jäl lsjöarna bedrives ett intensivt fiske av de bofasta lappar-
na, som därav jämte r ipsnarning ha sin viktigaste näring. De 
vanligaste fisksorterna äro gädda, abborre, sik, röding, harr 
och lake. De fångas med ryssjor, mjärdar , nät och not. Näten 
äro mera fintrådiga än de som användas i älvarna och likna dem, 
som brukas vid kusten för samma fiske. Näten i floderna måste 
ock ha en starkare förankring. 

Nättingfisket i älvarna är av rätt stor betydelse. Redskapen 
kallas "kassar" eller "stockar". De förra äro av videkvistar, de 
senare av trä. Liknande redskap användas också vid ålfiske, som 
förr var ganska livligt, men nu ej spelar någon större roll. 

Ljustring är en gammal form av fiske. Man använde därvid 
lysjärnet i fören på båten som eldkorg och i ljuset f rån denna 
kunde man då i grunda vikar se fisken och hugga den med 
ljustret. 

Slutligen kan nämnas att sportfiske med drag, kastspön o. dyl. 
nu mer och mer vinner terräng särskilt i de fiskrika fjällsjöarna. 

H e r b e r t M a r k s t r ö m . 

JORDBRUK OCH HUSHÅLL. 

I denna avdelning är sammanfört ett koncentrat av föremål äg-
nade att belysa jordbruket och allmogens hushåll. 

I nischen t. v. visar tvenne kartor Harrsele by, Vännäs sn. före 
och efter laga skiftets genomförande. Före laga skiftet bedrevs 
allt arbete på åkern gemensamt inom byn. Detta var nödvändigt, 
då alla byamän hade var sin del av de olika tegarna. Att även 
slätter utfördes samfällt, f r amgår av ett utdrag ur en "Byaord-
ning f rån Hössjö 1781", som utställes t. h. om nischen. På 
nischens plintar äro målade några situationsplaner över gårdar 
f r ån olika delar av länet. Kvistgården i Myckle, Skellefteå sn., 
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Jordbruk och hushåll. I nischen fotografier och ritningar av allmoge-
byggnader, över och t. v. prov på smide. 

och Jon Jonssons i Norrbyn, Hörnefors sn., representera den 
äldsta typen. Kring mangården gruppera sig vinter- och som-
marstuga, bagarstuga, stall och vedbod. Visthusbodar, ladugård 
och loge ligga litet längre bort och längst ut i gårdskomplexet 
bastu och smedja. Norrfors nr 1, Umeå sn., representerar en 
yngre gårdstyp. Här finns inte som förr en byggnad för vart 
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ändamål, utan flera utrymmen äro sammanförda under gemen-
samt tak. Men bastu och smedja ligga fortfarande utanför hus-
gruppen. I alla tre gårdarna finns den karakteristiska långlogen, 
vilken fortsätter i storhässjan. En yngre typ utgör Hedmans på 
Ön, Umeå sn., där långlogen utbytts mot den vid 1800-talets 
mitt allt vanligare åttkantiga logen, rundlogen eller trindlogen. 
Denna gård är även avsedd för två familjer och till anläggningen 
hör, som sig bör i en kustgård, två sjöbodar. 

På nischens väggar sitta fotografier, som visa prov på bygg-
nader och portaler f rån olika delar av länet. Under dessa är ut-
lagt handlingar ur Överboda byarkiv. 

T. v. om nischen visas prov på äldre smideskonst med några 
vred, dörrlås och hänglås samt ovanför några vindflöjlar. 

Att Västerbotten har mycken mark, som väntar på att bli upp-
odlad, f r amgår av kartan t. h. om nischen. Blott 3,2 % av länets 
yta utgöres av odlad mark. Men stora utdikningar pågå och för 
varje år lägges ny mark under plogen. Här brytes fortfarande ny 
bygd och rationellt skött ger jorden goda skördar. 

I forna dagar var blott kustlandet befolkat och en karta ut-
visande byarna enl. Gustav Vasas Jordebok 1543 ger besked om 
den dåtida odlade bygden inom länet. 

På fönsterväggen utställes några prov på äldre redskap för 
arbetet på åker och äng. Här har av utrymmesskäl blott kunnat 
medtagas några få exempel, då det är meningen att få en fyl-
ligare utställning av jordbruksredskap i friluftsmuseet. Red-
skapen tillverkades av skogens s jä lwuxna grenar, vilka sparsamt 
skoddes med det dyrbara järnet. Men träet utnyttjades sant funk-
tionalistiskt. T. v. stå några spadar och grepar mot väggen och 
ovanför hänger en gräfta använd vid svedjebruk. Av särskilt in-
tresse är en serie bärredskap, vilka använts vid myrslåtter. Red-
skapen för åkerbruk äro typiska för länet liksom skördered-
skapen. Längst t. h. hänga block och rep, vilka användas för 
att hissa upp kärvarna i storhässjan. 

På fönsterväggens högra del är ett hörn av en rundloge date-
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Jordbruk och hushåll. Redskap för åkerbruk och tröskning. 

rad 1842 uppsatt. I långlogen kördes tröskvagnen f ram och till-
baka men i rundlogen kördes den runt logens ytterväggar. Där-
för är "bultarna" koniska. På väggen hänga några slagor och 
t. h. rissel och några sädesskovlar använda vid kastning av säden, 
då agnarna skildes f rån kornen. Här finns även en dryckeskan-
na som använts då klockaren i Burträsk skulle mäta upp den säd 
han fick som lön. I uppbördsboken gjorde han ett särskilt tecken, 
om det var snålt mätt. Inmätningen skedde dagarna före Karl-
dagen, 28 jan. Efter inmätningen undfägnades med kaffeoch en sup. 

På innerväggen följa avdelningar för fäbodväsen och mjölk-
hantering, mat och dryck, gästabud och belysning. 

För den västerbottniska boskapsskötseln har höfodret alltid 
varit ett stort problem. Den magra höskörd, som kunde bärgas 
på myrar och skogsängar måste i regel drygas ut med bark och 
löv för att räcka över vintern. Så fort därför möjlighet gavs, 
fördes kreaturen upp till fäbodarna i byns utmärker. De båda 
näverlurarna ha använts vid dessa. Den lilla, daterad 1771, hade 
vallhjonet, getaren, med sig ute i skogen. Den stora var däremot 

37 



kvar i fäboden, där den hemmavarande kunde kalla hem getarna, 
om något var å färde. Det lilla snidade bockhornet f rån Över-
boda, Umeå sn., är väl resultatet av en händig getares strävan 
att pryda sitt musikinstrument. Mjölken silades och hälldes upp 
i de låga träfaten och sedan skummades grädden av och kärnades 
till smör. Osttillverkningen har alltid stått högt och västerbottens-
osten har över hela Sverige ett gott anseende. 

I avdelningen för mat och dryck märkes den för länet karak-
teristiska korngrynsstampen samt en potatiskvarn, "pärkvarn". 
Förutom redskap för bakning f innas här på en hylla stötar och 
kryddosor och under denna slevar och annat, som nyttjades vid 
matlagning. Bland dryckeskärlen märkes några laggade stånkor 
samt t. v. i nischen en s. k. ölgås, daterad 1788, f r ån Bygdeå sn. 
samt ett annat dryckeskärl med inskriften: "A. A. S. 1817". 

I vardagsliv levde västerbottningen mycket enkelt men vid fest-
liga tillfällen var det överflöd på mat och dryck. Gästerna hade 
ofta med sig förning i målade och rikt beslagna färdspannar . 
Tallrikar och övriga kärl voro i regel av trä men i förmögnare 
hem hade man även tennkärl, vilka togos f ram vid högtider. En 
och annan silverpjäs förekom i de större gårdarna och utgjorde 
ägarens stolthet. 

På bordet står några supkoppar kring brännvinsflaskan och 
en färdplunta. Som matbestick lades förr blott f ram sked. Kniv 
medförde var och en. Gaffel var länge ett okänt redskap. Innan 
det blev vanligt att hålla gästerna med matbestick fingo dessa 
själva medföra sådana, stundom förvarade i prydliga fodral. 

Sist följer en liten avdelning för belysning. Ljusen stöptes all-
tid hemma och förvarades i en ljuslåda. Ljushållarna voro stun-
dom köpta men ofta hade man sådana av egen tillverkning. Ljus-
sax var nödvändig för att klippa vekarna och avlägsna "t juvarna". 

På den inre långväggen hänga några prov på tryckta tapeter 
och tapetbårder f r ån 1800-talets mitt och ovan dörren till salen 
för allmogekonst sitta några tryckstockar, varmed tapeter och 
bårder äro tryckta. En berömd verkstad innehades av Anders 
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Jordbruk och hushåll. Fr. v. avdelningar för mjölkhantering-, mat, dryck 
och gästabud. Ovanför prov på tryckta tapeter och tapetbårder. 

Sandström i Sörfors, Umeå sn. En annan fanns i Levar, Nord-
malings sn., och ägdes av Olof Sjöström. Andra verkstäder fun-
nos bl. a. i Bjurholm. T. v. om tryckstockarna en handmålad och 
schablonerad tapet f rån Mårtensmark, Nysätra sn., utförd av 
Linder i Burträsk. 

A L L M O G E K O N S T . 

I salen för allmogekonst är sammanfört textilier, möbler och 
andra konstslöjdsalster. 

T. v. om dörren finnes redskap för ullens och linets beredning 
och under dem linbråka, spinnrock och ullkorg samt en s. k. 
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Allmogekonst. Dräktmontern och "Åseleryan". Kistan fr. Vännäs och 
klockan fr. Umeå. 

storrock eller bomullsrock. Att bland Västerbottens kvinnor i 
forna dagar fanns skickliga väverskor omvittnar en ståtlig silver-
pokal med inskrift: "Gifven af Riksens Högloflige Ständer Til 
Wäfverskan Anna Giädda för Des wista flit uti sin Lärftswäf-
nad År 1756". Detta var en särskilt fin utmärkelse, då i regel ut-
delades en belöningsmedalj, "Til heder för den qvinna, som fint 
och snält kan spinna", vilken här avbildas i skala 2/1. 

I fönstret stå tvenne träjalousier f rån 1800-talets förra hälft. 
De äro f rån Innertavle, Umeå sn. 

Mellan fönstren sitta några rockhuvuden för spinnrocken, vilka 
i sitt eleganta utförande och med sin rika dekor vittna om väster-
bottningens stilkänsla. Oftast voro dessa fästmöpresenter, som 
fästmannen snidade under vinterkvällarna hemma eller t. ex. när 
han låg "i själisen". Vävstolen f rån Lögdasund, Fredrika sn., är 
av en mycket ålderdomlig typ med sitt självvuxna virke, som här 
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Allmogekonst. I mitten "Stöcksjöryan", skåpet t. v. från Kasamark, t. h. 
från Degerfors. T. h. om Lövångersklockan en säng från Lycksele. I för-

grunden "Karilöjten" från Lövånger med sitt slädtäcke. 

väl utnyttjats. Vävlunorna, daterade 1696, äro betydligt yngre än 
vävstolen. Mangeldonen visa prov på olika slags teknik i trä-
skärning. 

I dräktmontern äro utställda några prov på dräkter och dräkt-
delar. Den rödrutiga klädningen är sydd av Anna Kristina Wik-
man i Vallen, Nordmalings sn., till hennes systers bröllop 1861. 
Bärarinnan har själv spunnit, färgat och vävt tyget. Framför s tår 
en s. k. mösstock för tillverkning av bindmössor och bredvid en 
spånask och ett litet träskrin, vari bindmössa och det tillhörande 
"stycket" förvarades under färden till kyrkan. De svarta siden-
bahytterna på sidoväggen buros in på 1900-talet. 

I brudkistan märkt "E. M. O. D. 1797" utställas några tex-
tilier och kvinnliga dräktdelar: bindmössor, stycken etc. och på 
stolen bredvid några klädesplagg av hemvävda tyger. 
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Den grå klädningen är även f rån 1860-talet och mansdräkten 
ä r f r ån 1800-talets senare hälft. Även västarna torde vara f rån 
1800-talet. P å golvet f ramför ligga pälsskärp och två gördlar, 
vilka vid kylig väderlek buros av såväl män som kvinnor. Den 
lindades först ett varv om halsen och så två varv om livet. Män-
nen lindade den ofta enbart flera varv om midjan. 

På salens väggar hänga två ryor, en f rån Åsele och en f rån 
Stöcksjö, Umeå sn. Åseleryan är en gåva till museet av ränt-
mästare och f ru Bergströms barn och barnbarn. Den har troligen 
vävts av kronolänsman Per Erik Edins i Åsele hustru och bär 
intialerna P E D E samt årtalet 1787. Med sitt kraftfulla 
mönster och sina klara färger är den en ypperlig exponent för 
•den västerbottniska hemslöjden. Stöcksjöryan, som deponerats av 
Västerbottens läns Hemslöjdsförening, är i motsats till Åseleryan 
dubbelnockad. Både i mönster och färgval röjer den finskt påbrå. 

På väggen hänga några prov på fälltäcken i rosengång och 
munkabälte i traditionsbundna färger. 

Bland möblerna tilldra sig de stora skåpen det största intres-
set. Det t. v. är f rån Kasamark och har i behåll en sällsynt de-
korativ utsmyckning f rån 1830-talet. Överskåpets sirliga bloms-
termotiv kontrastera mot underskåpets schablonerade utsmyck-
ning. Samma uppdelning går igen i det andra skåpet, kommet 
f rån Degerfors sn, även det f rån 1830-talet. Färgen är här mera 
lågmäld men i stället är mönstret stort och kraftfullt . 

Sängen är daterad 1791 och kommen f r å n Bysjön i Lycksele 
sn. och bolstervaret f rån Bösta, Umeå sn. 

Av klockorna är den ena gjord av en i umetrakten verksam 
bygdekonstnär och kommen f rån Håkmark, Umeå sn. Hans 
alster känns igen på det ståtliga skepp som ofta förekommer i 
den dekorativa utsmyckningen. Urtavlan är märkt "N. Mark-
lund Umeå No 659". Det andra uret är f r ån Lövånger och har 
på pendeln inskriptionen: "Detta Uhrwärck gjort i Löfånger 
1765 blifwe utan fara för Eld och brand och Fienders Hand. Olof 
Hansson i Wallen". Målningen på klockskåpet är daterad 1817. 
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Av kistor och skrin står bredvid Umeåklockan en kista f rån 
Vännäs sn., dekorerad med färggranna blommor på brun botten. 
Rikt prytt med lister i olika färger är ett mindre skrin f r ån Inner-
tavle, Umeå sn. Ett vackert karvsnidat skrin med initialerna M R 
ovan en vapensköld är tyvärr odaterat och utan känd ursprungs-
ort. 

P å bordet, daterat 1695, stå några alster i korgflätningstek-
nik, som inom länet och särskild bland lapparna nått mycket 
högt. 

Mitt i salen står en rikt målad långsläde, s. k. karilöjt, f r ån 
Lövånger sn. Slädtäcket i blått med applikation i vitt kläde är 
märkt "B O D " och stammar f rån 1700-talets början. Några 
prov på vackert snidade och målade lokor och selbågar samt en 
rankbåge visas på väggen mot jordbrukssalen. Bland lokorna 
bevara i synnerhet den med lejonhuvudet något av vikingatidens 
märgfyllda kraft i såväl hållning som teknik. Rankbågen är av 
en typ, som förekommit rätt allmänt i kustlandet. 

De utställda stoltyperna äro några av de vanligaste inom länet 
och stamma f rån 1800-talet. 

KYRKSALEN. 

En halvtrappa upp ligger salen för kyrklig konst. 
Av det största intresset är här de medeltida skulpturerna av 

vilka de flesta äro komna f rån Umeå landsförsamlings kyrka. 
Äldst är troligen den av eld starkt skadade helgonbilden t. h. 
Med sin enkla okomplicerade hållning är den helt säkert ett ar-
bete av någon bygdekonstnär. Från ungefär samma tid är den 
bredvidstående helgonbilden, troligen S:t Stefan, vilken är något 
bättre bevarad. Figuren står i lätt kontrapost och vrider huvudet 
svagt åt höger. I vänstra handen har han hållit en bok och den 
högra har varit lyftad till en välsignande gest. Till sina enskild-
heter är skulpturen väl genomarbetad, vilket bäst märkes av de 
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elegant utförda lockarna. Hela gestalten har en utomordentligt 
ädel och harmonisk hållning, som endast en god konstnär kan 
skildra. Båda dessa kunna dateras till 1300-talets slut. 

Det stora krucifixet är tyvärr illa medfaret. Korsets övre del ä r 
avsågat och av de fyra ändplattorna, vilka representera evange-
listerna, äro blott två i behåll. Av dessa symbolisera den övre 
med oxen Lukas och den nedre med språkbandet Johannes. Både 
korset och Kristusgestalten ha varit starkt polykromerade, korset 
grönt med röda lister och kroppen grågul med starkt realistiska 
blodsdroppar. Ländklädet bär spår av förgyllning. Krucifixet 
kan dateras till 1400-talet. 

Från samma tid är den starkt skadade Kristusgestalten till ett 
krucifix på rummets inre långvägg. 

Av de båda skulpturerna t. v. om krucifixet föreställa den ena 
Maria med Jesusbarnet och den andra en påve. Båda dessa tor-
de vara f rån 1400-talets slut. 

Vid dörren står ett predikstolspostament f rån Bygdeå kyrka 
föreställande S:t Kristoffer, daterad till 1500-talets slut. 

Det tredje krucifixet, som torde vara f rån tiden omkring 1700, 
är av typisk barockkaraktär och kommet f rån Umeå lfs. 

Kyrkkistan med det välvda locket, skuret ur en enda trästam 
är även kommen från Umeå lfs. Denna kyrka erhöll under 1500-
talet vackra kalkmålningar, vilka senare övermålades. Vid bran-
den 1893 kommo de i dagen och den mycket hembygdsintresse-
rade lektorn C. N. Pahl utförde då en serie akvareller av de 
framkomna fragmenten. Över dörren är målad en rekonstruktion 
efter Pahls skiss, som föreställer Flykten till Egypten. 

Mitt i salen hänger en ståtlig krona av glas, vilken är till-
verkad vid Strömbäcks glasbruk söder om Umeå och gjord för 
brukets kapell. Kronan, vilken var i dåligt stånd, har restaure-
rats av disponent Edv. Strömberg, Strömbergshyttan, på bekost-
nad av direktörerna E. Lagerkvist och G. Sundkler, Umeå. 

De övriga kronorna äro f rån Robertsfors brukskapell. Från 
detta kyrkorum, vilket uppfördes av bruksägaren Jean Henri 
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Kyrksalen. Skulpturerna från 1400-talet äro irån Umeå lfs., ljuskronan 
av glas från Strömbäcks kapell. 
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så, att man än efter mantal, än efter gårdtal, förde ihop ett 
visst antal krono- och skattegårdar till en rote, ur vilken uttogs 
en man. Frälsehemman vidkändes halv utskrivning. I allmänhet 
utskrevs var 10 :e man. Urbota folk togs ej, men lösdrivare, för-
delskarlar, onödiga rävjägare m. fl. fingo utskrivas, särskilt när 
det gällde mer tillfälliga nyuppsättningar. Det överskott, som 
uppstod, när de ordinarie kompanierna blivit fulltaliga, utgjorde 
en slag reserv, och man ser flerfaldiga gånger långt flera än de 
ordinarie kompanierna vara i fält. Sådana extra förband till-
kommo dock först efter särskild bevillning av riksdagen. Efter 
indelningsverkets genomförande under Carl XI :s tid uttogos dess-
utom s. k. 3-, 5- och 6-männingar, d. v. s. 3, 5 eller 6 rotar 
slogos samman och fick uppsätta en man. 

Den indelte soldaten skulle av roten erhålla en jordbit, ett s. k. 
soldattorp, jämte en del avgifter in natura. (I det i jordbruks-
avdelningen utlagda byarkivet finnes ett syninstrument för en bit 
skog, som av Överboda byamän upplåtits åt deras soldater att 
uppodlas.) 

Under 1700-talet benämnes regmentet Kungl. Västerbottens 
infanteriregemente eller Kungl. Västerbottens regemente till fot. 
Antalet nummer (d. v. s. soldater) växlade mellan 1135—1200, 
men vid 1809 å r s fredsslut förlorades genom den nya gräns-
dragningen 113 rotar, så att regementet omfattade endast 7 
komp. och 943 nummer. 

År 1810 delades landskapet Västerbotten i två län, Norrbotten 
och Västerbotten. Det var liksom ett förebud till vad som före-
stod regementet. År 1842 delades det i tvenne kårer, Norr-
bottens med n : r 19 och Västerbottens med samma n: r men med 
romerska siffror (XIX). Västerbottens fä l t jägarkår använde 
Gumboda hed till mötes- och övningsplats. Efter 1898 blev Vän-
näs läger mötesplats, och alltsedan 1908—09 är regementet för-
lagt till Umeå. 

Genom 1901 års härordning blev regementet till styrka och 
sammansättning likställt med övriga regementen. 
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Västerbottens regemente. 

Västerbottens regemente låg under 1600- och 1700-talen ofta 
i fält. Under 30-åriga kriget inskränkte sig dess verksamhet 
till garnisonstjänst i Pommern, dels till följd av de svåra sjuk-
domar, som härjade inom regementet, dels och kanske främst be-
roende på Gustav II Adolfs benägenhet att använda legotrupper 
f ramför inhemska. 

Under de danska krigen 1643—45 och 1676—79 seglade de-
lar av regementet på flottan. Andra delar deltogo med stor ära i 
slaget vid Lund 4/12 1676. 

Med Carl XII följde regementet under hela hans polsk-ryska 
och delvis även under hans senare krig och hade ärofulla drabb-
ningar vid bl. a. Klissow 1702, Fruaenstadt 1706 (minnet därav 
högtidlighålles numera varje år) och Malatitze 1708. Väster-
bottningarna voro även med vid Poltava, då de efter kapitula-
tionen blevo bortförda i rysk fångenskap. 

Med en viss stolthet kan en västerbottning nämna slaget vid 
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Willmanstrand, vilket visserligen slutade med nederlag, men un-
der vilket västerbottningarna kämpade på äkta karolinskt manér. 

I det rysk-finska kriget 1808—09 deltog givetvis regementet. 
När ryssarna våren 1809 trängde in i Västerbotten tvingades 
emellertid regementet till kapitulation i Skellefteå (15 maj) och 
andra svenska trupper fingo överta försvaret av regementets egen 
mark, säkerligen ett hårt slag för mången västerbottning. 

År 1814 drog regementet än en gång i fält, denna gång mot 
Norge. Under återtåget f rån Skotterud gensköts och omringades 
regementet av en norsk kår. Situationen kunde slutligen endast 
räddas genom utbrytning, och den utfördes med en bravur, som 
värdigt avslutade regmentets t jänstgöring i fält. 

Beträffande de närmare detaljerna kring regementets deltagan-
de i Sveriges krig hänvisas till den stora plankartan på mitt-
väggen samt detaljkartan på högra sidoväggen över 1809 års 
krig i Västerbotten. 

Vänstra kortväggen berör regementets förläggning i fredstid. 
Där finns sålunda en karta över officersboställen och soldattorp 
i Västerbotten, en officerskantin m/99, några lyktor f r ån Gum-
boda och Vännäs och en del förvaringskärl. 

P å mittväggen flankera fyra färgskisser av några av regemen-
tets fanor den stora fälttågskartan. Under denna äro utlagda ett 
antal soldathandlingar. 

På högra kortväggen utställas föremål, som röra regementet i 
krig; bl. a. några skjut-, hugg- och stickvapen, ett antal kulor 
samt betsel och stigbyglar, troligen av ryskt ursprung. 

Kartan över 1809 års krigshändelser i Västerbotten upptager 
även skisser av de i Västerbotten uppsatta krigsmonumentena 
jämte inskriptioner. 

Av särskilt intresse är en "Proclamation til Westerbotniska 
folket" daterad i juni 1809 och utfärdad av generalmajor Alexe-
jeff i Umeå. Det är att hoppas, att någon sådan kungörelse ej 
mer kommer att uppläsas i svenska kyrkor. 

R a g n a r B e r g l i n g. 
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Sjöfartsavdelningen med inblick i trapphallen. 

SJÖFART. 

Sjöfarten var förr en näringsgren, som i hög grad satte sin 
prägel på Umeå stad. Redan på 1700-talet sände handelsmän i 
Umeå egna fartyg till Medelhavet för att frakta hem varor. Un-
der 1800-talet, sedan det bottniska handelstvånget upphävts, var 
det en livlig sjöfart på Umeå, som hade att förse ett vidsträckt 
uppland med allehanda förnödenheter. Mest var det spannmål 
och salt, som togs i utbyte mot trä, t jära, hudar, vilt och fisk. 
Lastning och lossning ägde rum vid stadens kaj och handels-
husens privata bryggor. Mitt emot på södra sidan om älven lågo 
skeppsvarven, där kölar sträcktes till nya fartyg och där äldre 
kunde ses över före de långa resorna söderut. Vid den stora 
branden 1888 förstördes även varven. Nu har Umeå stad byggt 
en ny hamn 18 km. söder om staden vid Holmsund. 
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I museets sjöfartsavdelning utställes några kartor visande 
hamnens utveckling samt varvsanläggningarna på Teg. På sido-
väggarna hänga några tavlor föreställande fartyg, vilka tillhört 
handelssläkten Glas. Hä r finns även en vacker modell av en 
fullr iggad tremastare, sjömanskista, kompass, sextant och sjö-
kort m. m. På fönsterväggen sitter en gallionsbild f rån ett okänt 
fartyg och på sidorna stå tvenne urnor, vilka troligen hemförts 
f rån medelhavsländerna av någon skeppare. 

H A N D E L OCH STADSHISTORIA. 

I avdelningen för handel och stadshistoria finns i fyra fönster-
montrar svenska mynt och sedlar. Bland de medeltida mynten 
märkes en samling brakteatrar d. v. s. ensidigt präglade ofta 
mycket tunna mynt, varav de äldsta äro f rån 1100-talet. I samma 
monter ligga några örtugar f rån medeltidens senare del. 

I monter 2 ligga bl. a. några s. k. plåtmynt, vilka präglades 
1644—1766. De här utställda äro på V2, 1 och 2 daler, (10-
dalern är världens största mynt och väger ej mindre än 19 kg). 
Dessa mynt t jänstgjorde som skattemedel. Förutom de nominella 
mynten f rån Karl XII och Ulrika Eleonora finnas här en serie 
nödmynt f rån denna tid. Sedlar ha i regel utfärdats av rikets 
bank, varav några äldre finnas i monter 4. iWen även privata 
banker utfärdade förr sedlar. Hä r utställas några utgivna av 
norrlandsbanker. Hålen utmärka, att sedlarna makulerats. 

Handeln i Västerbotten ägde förr mestadels rum vid de stora 
marknadsplatserna i samband med kyrkhelgerna. Här möttes 
ortsbor och handelsmän och i kyrkstädernas trånga gränder och 
stugor rådde då för några dagar ett rörligt liv. På salens bortre 
kortvägg hänga några kartor och fotografier f rån västerbottniska 
kyrkstäder: Åsele kyrkplats år 1715, det 1930 brunna Burträsk, 
Skellefteå och Lövånger. I mitten en fotografisk kopia av frans-
mannen Hogguérs romantiskt dramatiska skildring av en mark-
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Handel och stadshistoria. Karta och bilder från kyrkstäder, mått, mål 
och vikt. I taket kopia av "kryddbodormen" från Dalkarlså. 

nad i Skellefteå 1828. På väggen under hänga olika typer av 
betsman, vågar, vikter och alnkäppar av vilka en av stål är sig-
nerad "Johan A. S. Anno 1761" och tillverkad vid Wira bruk, 
Uppland. På sockeln under står ett sädesmått rymmande 15 
kannor och daterat 1709, ett brännvinsankare krönt och daterat 
1830, en vågarm till en hövåg samt en serie trämått. 

Vid takbjälken ovanför hänger en s. k. kryddbodorm, en kopia 
av den i Dalkarlså gamla handelsbod befintliga ormen, vilken 
hängde över disken och i vilken man krokade upp varor till 
skyltning. 
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Under medeltiden låg all handel i händerna på de s. k. bir-
karlarna, vilka särskilt under 1500-talet gjorde sig stora för-
mögenheter på handel med lappmarken och det norrländska in-
landet. Först med bildandet av städerna under 1620-talet bröts 
deras makt. En del birkarlar bodde då kvar på sina gårdar och 
drevo fortfarande handel fast i mindre skala, men många flytta-
de in till städerna och blevo borgare. 

Liksom de flesta norrländska kuststäderna har Umeå sitt ur-
sprung i en kyrkstad. Vid Umeå landsförsamlings kyrka låg 
förr en marknadsplats och kring denna låg kyrkstugorna ord-
nade i tre grupper : vid älven, intill färjstället, den s. k. Hamnen, 
där de som kommo med båt eller bodde söder om älven hade 
sina stugor, väster om kyrkan en grupp, som enl. äldre kartor 
var "allmogens kyrkstugor" samt slutligen norr om marknads-
platsen en grupp, vilken av anteckningar att döma var förbe-
hållen handelsmännen. Troligen voro en del birkarlar bofasta 
här. Det var således härifrån, som de första borgarna 1622 på 
Gustav II Adolfs befallning flyttade och bildade Umeå stad. 

På den inre långväggen skildrar en serie kartor, där de äldre 
stadsplanerna för jämförelsens skull äro inlagda på nuvarande 
stadeplanekartor, stadens utveckling. Här finns även några teck-
ningar och fotografier f rån olika skeden f ram till 1888 års 
brand. På plinten under står en skråkista samt en del skråhand-
lingar. Här finns även en del verktyg samt några intressanta 
alster f rån Umeå-guldsmeden J. Hanssons verkstad, skänkta av 
guldsmeden och f ru Lindström samt f rån E. H. Yttergrens guld-
smedsaffär, skänkta av guldsmeden och f ru Bylund. Här visas 
även en del av dessa guldsmeders alster i guld och silver. Mitt 
på väggen hänger en klocka som bär inskriften "Ao 1839 Elisa-
beth & Antoinette". Senast har den tjänstgjort som Umeå stads 
vällingklocka men troligen är den ursprungligen en skepps-
klocka. Såväl inskription som upphängningsanordning tyder här-
på. Hävarmen är senare ditsatt. 

På kortväggen följer slutligen en del brandredskap, brandför-
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Handel och stadshistoria med inblick i avdelningen för sjöfart och 
regemente. 

säkringsbrev m. m., grupperade kring en karta utvisande den del 
av Umeå stad, som brann dagen efter midsommardagen 1888. 
Några samtida fotografier ge en föreställnnig om den totala 
förödelsen. På plinten under ligga några järnbojor f rån tings-
huset i Umeå sn. 

Mitt i salen står en monter innehållande tryck f rån och om 
Umeå stad och en annan, där man i tidningen Westerbotten kan 
läsa om vad som hände i Umeå för 70 år sedan. 

BERGSBRUK. 

Bergshanteringen har under de senaste 20 åren tagit en 
enorm fart i Västerbotten. Det är Bolidens Gruvaktiebolag, som 
från en mindre anläggning i Boliden hastigt utvecklats till att 
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Bergsbruk. Järnbruksväggen med redskap för stångjärnssmide. 

omfatta ett flertal samhällen, varav de flesta ligga i norra Väs-
terbotten och några i södra Norrbotten. 

Den första bergshanteringen ägde emellertid rum redan på 
1600-talet, då Nasafjäl ls silvergruva upptäcktes och antogs vara 
en malmfyndighet av rang. Brytningen ställde sig dock alldeles 
för dyr och gick aldrig med någon ekonomisk vinst. 

På 1700-talet fanns en rätt betydande bruksrörelse i Väster-
botten. 1759 anlades masugnar i Olofsfors och Robertsfors och 
vid 1700-talets slut voro stångjärnshammare i gång vid fem järn-
bruk. Under 1800-talet upplevde bruken sin storhetstid men i 
samband med de ekonomiska kriserna vid århundradets slut ned-
lades de ett efter ett. 

Den äldre bergshanteringen kan studeras på fönsterväggen 
och den bortre kortväggen. På kortväggen utställas en del red-
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Bergsbruk. Boliden-avdelningen. 

skap för stångjärnssmide f rån Olofsfors och Robertsfors. T. v. 
om dessa ett verkstadsur från Robertsfors. T. h. Oskar I:s mo-
nogram, vilket göts i Robertsfors i samma stund, som sedermera 
Carl XV som kronprins vid ett bsök på bruket gjorde sin entré 
i gjuteriet. På fönsterväggen sitter en karta över och några foto-
grafier f rån Olofsfors bruk och på ömse sidor hänga några 
prov på det vid Olofsfors alltjämt pågående kättingsmidet. 

På den inre långväggen visar en stiliserad karta Bolidens 
gruvaktiebolags anläggningar. Kartan är utförd av konstnären 
Manne Östlund. Under denna utställas några prover på de vik-
tigaste malmer, som brytas vid bolagets gruvor. Stuffernas in-
bördes storleksordning är proportionell mot 1941 års brytning. 
På montern t. h. utställas produkter f rån bolagets anläggningar 
vid Rönnskär. Guldet, som f rån början var den mest eftertrakta-
de varan räknas numera, hur underligt det än låter, som en bi-
produkt. Det är för vårt land viktigare metaller, som fram-
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ställas: främst koppar men även betydande mängder silver, selen, 
nickel, bly m. m. 

P å den högra sidoväggen visar en bildrapsodi några glimtar 
f rån livet i ett nutida brukssamhälle. 

SKOGSBRUK. 

Över hälften av Västerbottens yta är täckt av skog. Skogen 
har i alla tider varit en betydande råvarukälla. Byggnadsvirket 
har hämtats ur skogen, slåttermyrarna ha givit höfoder och un 
der oår har barken blandats i brödet. Den största delen export-
varor har alltid kommit där i f rån: sågat virke, t jära, beck, pott-
aska. Förhållandet är likartat nu fast omsatt i moderna pro-
dukter. Även nu är det sågat virke eller på annat sätt behandlat 
trä för byggnadsändamål såsom snickerier, träfiberplattor etc., 
som exporteras. Men den största rollen spelar de träförädlings-
produkter, vilka äro resultatet av vittgående kemisk-tekniska 
forskningar. Även nu ger skogen foder fast i form av fodercellu-
losa. Det är inte bara t jära, som utvinnes, utan en mängd andra 
viktiga ämnen, träsprit, terpentin, oljor etc. Pappersmassan har 
länge varit en stor exportartikel, men till denna kommer annan 
förädlad vara i form av bl. a. cellull och silkesmassa. I realiteten 
tenderar skogen att bli vår för landets ekonomi mest betydande 
råvarukälla. 

På fönsterväggen kommer att visas fotografier av olika slags 
skogsbestånd samt ett statistiskt material belysande olika mark-
typer, tillväxt och produktivitet. För att erhålla tillförlitliga och 
aktuella uppgifter kommer dock detta material att bli tillgäng-
ligt för år 1944. 

På den bortre långväggen visas redskap och föremål samman-
hängande med stämpling, avverkning, flottning och sågning. 
Stämpling utföres vanligen på hösten, varefter avverkning sker 
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Skogsbruk. 

under vintern. Medan ännu snön ligger kvar forslas timret f ram 
till flottlederna, där det staplas på isen eller vid älvbrinkarna. 
Här vidtager tumning, varvid varje stock förses med märke, som 
utvisar ägaren. Under våren och försommaren flottas virket ner 
till kusten, där vid sorteringsverken en uppdelning sker. Där-
efter buntas stockarna till stora släp, som bogseras till sågverken 

Mitt på väggen hänger en karta utvisande vattendragens be-
tydelse som flottleder enl. 1939 års flottning. Under hänga bom-
koppel och annat tillhörande flottningen. T. h. sågblad f rån äldre 
vattensågar och kransågar. De första vattensågarna anlades 
redan på 1500-talet bl. a. vid Dalkarlså, Rickleå och Skellefteå. 
Antalet sågverk har sedan kraftigt stegrats för att under 1800-
talet kulminera. Nu har sågverksindustrien starkt centraliserats. 
På plinten under visar ett tvärsnitt genom en stock hur de olika 
dimensionerna tages ut och bredvid stå några prov på gängse 
exportdimensioner av plank, battens och bräder. 
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Kolning hade förr stor betydelse i saraband med järnhante-
ringen inom länet. Vid dess avstannande under 1800-talet gick 
kolningen starkt tillbaka men har under nuvarande tidsläge fåt t 
ökad betydelse bl. a. för producering av gengasbränsle. 

Pottasketillverkningen var förr mycket betydande i Väster-
botten, då denna produkt var det gängse rengöringsmedlet, in-
nan tvål och såpa kom i bruk. 

P å den inre kortväggen skildrar en serie fotografier t järbrän-
ningen i forna dagar. Numera sker tjärtillverkningen industriellt 
bl. a. vid Lycksele Industri A.-B., varvid alla i veden ingående 
ämnen noga tillvaratages. 

På den högra långväggen utställa några av de större väster-
bottensindustrierna alster, vilka helt tillverkas inom länet. De 
monteringsfärdiga husen ha länge haft ett dåligt rykte på lands-
bygden. Detta beror på att de typer, som utarbetats ej varit av-
sedda för lantbrukets befolkning. Även i f råga om vägkonstruk-
tioner, värmeisolering etc., har tidigare ringa hänsyn tagits till 
de speciellt norrländska förhållandena. I museets uppställning 
visas några nya typer, vilka utarbetats av A.-B. Svenska Trähus. 
I bolagets uppställning kan även konstruktioner och övriga de-
taljer studeras. 

Lamellträtillverkningen spelar en stor roll, då denna produkt 
nu allmänt användes för byggnads- och bostadsändamål. Holm-
sunds A.-B. visar prov på produkter, tillverkade enligt de mo-
dernaste metoderna. 

Träfiberplattor tillverkades först under namn av masonite vid 
Rundviksverken. Likartad metod användes nu bl. a. för tillverk-
ning av s. k. unite av A.-B. Scharins söner, Clemensnäs. Trä-
massetillverkningen gav förut enbart s. k. pappersmassa. Trä-
massan kan emellertid ytterligare förädlas och silkesmassa och 
cellull utvinnas. Obbola Cellulosafabrik visar här produkter och 
halvfabrikat. Förädlade produkter tillverkas bl. a. vid Hörnefors 
sulfitfabrik. 
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STRÖMBÄCKSRUMMET. 

Strömbäck ligger 2 mil söder om Umeå. Här anlades redan 
under 1750-talet ett glasbruk, Ströms bruk, vilket dock drevs 
utan större framgång. P å 1770-talet rekonstruerades bolaget och 
kallades Strömbäck. På 1700-talets slut och 1800-talets början 
var brukets glansperiod. Då tillverkades här butelj- och fönster-
glas, men även en del etsade dricksglas och karaffer förekom i 
brukets produktion. Under 1800-talets första hälft synes bruket 
ha betytt mycket för trakten att döma av den mängd glas f rån 
denna tid, som förekommer allmänt i bygden. Vid 1800-talets 
mitt minskar avsättningen betydligt, konkurrensen f rån de större 
glasbruken blir väl för stor, och på 1880-talet avstannar till-
verkningen alldeles. 

I de båda fönstermontrarna utställas en del finare glas. Främst 
märkes här de lustigt etsade brännvinsflaskorna samt några 
prov på vackert dekorerade vinglas. Ett arbete typiskt för 1800-
talet är "guvernantskaraffen". På ena sidan står bruksägaren 
Erik Häggströms initialer och på den andra avbildas guver-
nanten Rosa Franzén, sondotter till skalden och biskopen, samt 
hennes disciplar Hulda och Ulla Häggström och deras kamrat 
Hertha Kellerstedt. I väggmontern utställas en del enklare skålar, 
flaskor och buteljer av olika form och storlek. 

Några kartor och fotografier visa brukets belägenhet. Av sär-
skilt intresse är bilden av den gamla glashyttan, troligen samma 
byggnad, som uppfördes på 1700-talet. På plinten stå några 
redskap f rån glashyttan. I detta sammanhang hänvisas även till 
kyrksalen, där kyrkkronan för brukskapellet utställes. 

61 



c 
o c 
•s I bi oä 0 m 
1 -2 s >-> C « 
10 o 

3 JS 
J3 o O 

X) •o 

tu bi c 

o •O ns 
5 S 
.3 .2 
es :0 -1 Ü-, 

62 



63 



Lektor Carl Niklas Pahl, 
* 26 aug. 1843, f 5 maj 1906, 

forskare, hembygdsvårdare, folkbildare, stiftade den 22 dec. 1885 
Fornminnesförening för Västerbottens län. 
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Ett halvt sekels västerbottnisk 
museihistona 

A V R A G N H I L D S A N D S T R Ö M 

V ad pionjärerna endast vågade drömma om kar nu 

klivit verkli ¿ket 

Under det gånga året, krigsåret 1943, har Västerbottens läns 
Hembygdsförenings samlingar fått en stadigvarande bostad i det 
nyuppförda, ståtliga stenhus, som dominerar Gammlia-området. 
Många tusen människor ha sedan museet öppnades i juli vandrat 
genom dess salar — bara under första kvartalet gick besöks-
siffran upp till sex tusen. 

Museilokalerna äro nya, men museet är gammal. Det har varit 
inrymt i många olika slags lokaler under sin tillvaro. År 1886 
funnos de västerbottniska fornsamlingarna i en liten lokal i den 
Ullbergska fastigheten nere i staden. Denna fastighet låg då — 
före branden alltså — ungefär mellan nuvarande Åkerbloms 
bokhandel och A.-B. Ludv. Danielssons affärsfastighet. Denna 
blygsamma början tog en ände med förskräckelse i och med den 
förhär jande branden 1888. 

Efter katastrofen kunde man se stadsborna gå omkring och 
leta bland ruinerna efter föremål, som man kunde ta vara på. 
Och för det lilla museets räkning lejde man en karl, som skulle 
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leta efter föremål på den Ullbergska tomten. Det finns ett kvitto 
bevarat, som visar detta. Vad man kunde återfinna torde ha varit 
mynt och andra metallföremål, vilka sedan, enligt kvittona, "ren-
gjordes". 

Föremålsbeståndet strax efter branden var inte större än att 
det kunde bevaras i ett skåp på häradshövding Ährlings vind. 
Men samlingarna började växa på nytt och de flyttades nu till ett 
rum i gårdshuset till lantmätare Herl. Rob. Linders fastighet i 
hörnet av Storgatan och Slöjdgatan. Museirummet inreddes med 
hyllor, glaslådor och en liten disk. När det blev för trångt här, 
flyttades samlingarna till Allm. läroverkets lokaler, där de in-
rymdes i bottenvåningen. 

Från denna lokal fördes samlingarna sedermera till Umeå Ma-
gasinsaktiebolags stora stenhus nere på kajen, där två rum hyr-
des för ändamålet. I flera år var nu denna lokal "Umeå museum" 
— ända till dess det nya seminariet byggdes, då den gamla se-
minariebyggnaden blev museilokal. Här fick nu samlingarna för 
första gången en museimässig uppställning, och umeborna ha 
säkert minnen f rån de stora salarna, som i vissa avseenden 
lämpade sig utmärkt för sitt nya ändamål. 

Men ännu hade samlingarna inte fått någon varaktig stad. 
Hovrätten för Övre Norrland kom att ta den gamla seminarie-
byggnaden i besittning, och nu hade samlingarna ingenstans 
att ta vägen. De magasinerades i bl. a. det hus, där nu Umeå 
Handelsgymnasium är inrymt — för att slutligen, efter en am-
bulerande tillvaro under mer än ett halvt sekel, äntligen få en 
varaktig stad för, som vi hoppas, all framtid. 

Bakom denna korta berättelse om de västerbottniska musei-
samlingarnas skiftande öden skymtar emellertid en lång rad av 
människor, som arbetat oförtrutet och med seg energi, som drömt 
och hoppats på en framtid, som de aldrig fingo uppleva. Främst 
i raden av de män, som lagt grunden till det västerbottniska 
länsmuseet, står lektor C. N. Pahl, Umeå. Lektor Pahl skulle 
säkert ha varit bortglömd och okänd den dag, som nu är, om 
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(Selkrokar och släde). Massexponering av likartade föremål kunde bli både 
vacker och verkningsfull. Från museet i gamla seminariet. 

inte en minnesgod människa, fröken Maja Beskow, tecknat ned 
sina hågkomster av denne märklige man. 

Den 28 december 1885 samlades på Umeå rådhus tjugotvå 
män, som beslutat bilda en fornminnesförening för Västerbottens 
län. Initiativtagaren till sammankomsten var lektor Pahl, han 
valdes till ordförande vid detta möte och han var sedan under 
tjugo år föreningens sekreterare. De tjugotvå männen voro, för-
utom initiativtagaren, överstelöjtnant von Boisman, major L. 
Schöning, intendent Hammarhjelm, häradshövding Ährling, in-
genjör A. Lagergrén, konsul Vilhelm Olas, kaptenerna Lind-
ström och Burman, löjtnant Orahn, tullförvaltare Fliesberg, bok-
handlare Åkerblom, direktör Lagerqvist, adjunkterna Sjöberg, 
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Regnér och Glas, handlanden Fredrik Grahn och J. Ullberg, 
stadskassör Löf, kronolänsman Ruthberg samt kanslisterna 
Våhlin och Kullander. För gamla umebor är det idel kända namn, 
som väcka till liv en oändlig rad av minnen f rån 80- och 90-
talens Umeå. 

Västerbottens Fornminnesförening arbetade först i två avdel-
ningar, den norra för Skellefteåbygden, den södra för Umeå och 
länets södra del. Sedermera gjordes boskillnad mellan avdel-
ningarna, som blevo två föreningar. 

En av föreningens första åtgärder var att hyra lokal för sam-
lingarna, både de som funnos och som nu skulle komma. Det 
förefaller som om det redan tidigare skulle ha funnits ansatser 
till museiearbete i Umeå. I en av Ferdinand Laestadius å r 1913 
utgiven skrift om "Västerbottens Läns äldsta bebyggande" står 
omnämnt, att en häradshövding Ekewall skulle ha grundlagt 
"fornsamlingarna i Umeå, Skellefteå och Luleå". 

Före branden utgjorde föremålsbeståndet 397 nummer. Efter 
branden började man genast samla på nytt. Det torde vara för-
ståeligt, om detta samlande den första tiden gick ganska trögt 
— man hade vid den tiden annat att tänka på i Umeå. Men lektor 
Pahl var inte den, som gav tappt. Museet uppställdes snart på 
nytt i, som redan nämnts, Linderska fastigheten. Någon större 
besöksfrekvens kunde man inte tala om. Enligt anteckningar år 
1896 var museet tillgängligt en timme i veckan, men under des-
sa besökstider var det "fåtaligt besökt". 

År 1903 hade man fått ihop 241 fornminnen, men detta år 
togs ett jättesteg framåt. Då inköptes e. provinsialläkare A. La-
germans i Lövånger samlingar, nära 200 nummer, och nästa år 
förvärvades också regementsintendenten Max Schiirer von Wald-
heims samlingar, nära 300 nummer. Schiirer von Waldheim 
hade nedlagt stort intresse för fornminnesföreningen, och de 
föremål, han hopbragt här i Västerbotten ville han inte föra 
med sig ut ur länet vid sin avresa 1904. Han erbjöd dem till 
museet för en summa av 700 kronor — de värderades till 1000 
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kronor. Fornminnesföreningen kunde också, trots sin klena kassa, 
förvärva denna ganska värdefulla samling. 

Vid tiden efter branden utgjordes föreningens styrelse av 
distriktslantmätare H. R. Linder, ordförande, ingenjör J . E. 
Linder, v. ordförande, adjunkt Norlander, samlingarnas vårdare, 
adjunkt O. Sjöberg samt, slutligen, själen i det hela, lektor Pahl , 
sekreterare och skattmästare. Ordförandena skiftade ganska tätt, 
men Pahl var hela tiden sekreterare och skattmästare. Med stor 
noggrannhet har han fört matriklar över de årsbetalande med-
lemmarna, som funnos inte bara i staden utan i sexton av länets 
socknar. I flera socknar var medlemsantalet förhållandevis stort, 
men i många fanns bara en medlem, kronolänsmannen eller 
prästen. Ett sextiotal medlemmar fanns inom staden, ett dussin-
tal voro ständiga och föreningen hade slutligen även tre heders-
ledamöter, landshövding Wästfelt i Umeå, riksantikvarie Hilde-
brand och professor O. Montelius, Stockholm. 

I början av 1900-talet flyttades samlingarna till läroverket, 
och omkring 1905 tillkom den första tryckta katalogen. Museet 
hade då omkring 800 föremål förutom 365 böcker. En blick i 
katalogen visar, att museet fått en massa dubbletter av olika slag. 
Sålunda fanns inte mindre än 60 selkrokar, 15 stångbetsel, 25 
dryckeskannor, nära 50-talet rockhuvuden o. s, v. Men där 
fanns också många dyrgripar, t. ex. en Minnesbok f rån 1500-
talet, vilken tillhört riddaren Erik Falk. Denna bok hade man 
emellertid bara erhållit i deposition f rån läroverket, likaså tre 
spännbucklor av brons. Men där fanns vidare t. ex. förgyllda 
brudgumsspännen f rån Backen, Umeå socken, en plogbill av 
lerskiffer f rån Sörfors i samma socken, en hillebard av järn f rån 
Ersmark, Umeå socken, och ett rökelsekar f rån medeltiden, de-
ponerat av Lövångers kyrka. Och skomarämbetets sigillstamp 
f rån Umeå stad fanns där också bland annat. 

År 1906 avled lektor Pahl. Maja Beskow säger om honom i 
en minnesruna, att han "plöjt få ror i västerbottnisk odling — 
icke de djupa älvdalarnas fåror utan de anspråkslösa fjällbäc-
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I museets korridor i seminariebyggnaden fanns en "katolsk" vägg, huvud-
sakligen från Backens kyrka, Umeå lfs. 



karnas, de, som ha att övervinna svårigheter, utveckla seg energi 
och med oavlåtlig f ramfart plöja sig vägar mot målet." 

Föreningen hade nu förlorat sin stiftare och mest drivande 
kraft. Och samlingarnas vårdare, adjunkt G. Norlander, måste 
ett par år senare lämna arbetet på grund av sjukdom. Men Forn-
minnesföreningen hade då, omkring 1908, redan fått en ny kraft , 
som värdigt kunde ta vid där pionjärerna slutat. Det var ad-
junkten Ferdinand Laestadius, liksom Pahl en varm hembygds-
vän och en outtröttlig arbetare i kulturens tjänst. 

Ferdinand Laestadius ledde som föreningens ordförande dess 
öden framåt i tiden. Drömmen om att Västerbotten skulle få ett 
eget museum började vid denna tid ta allt fastare former, och 
den drömmen drömdes kanske allra varmast av Laestadius. Han 
roade sig med att göra upp otaliga planer och skisser. Utan att 
veta, att framtiden skulle vara inne på samma spår, hade han i 
sina drömmar utsett Sävar gamla herrgård till sitt blivande mu-
seum. Han tänkte sig, att den byggnaden skulle ligga i Bro-
parken, i grönskan bland björkarna och med utsikt över älven. 
Där skulle han ordna sina älskade samlingar, där skulle han 
ha en stilhistorisk högreståndsavdelning, en allmogeavdelning 
och mycket annat. "Han ändrade och ändrade och ritade om och 
såg allt f ramför sig, där han satt vid sitt skrivbord. Men kom 
det någon, så var han kvick att stoppa undan alla ritningarna 
och papperen. Ty han blygdes över sina drömmar och sin makt-
löshet. —" Orden äro Carl Cederblads i hembygdsföreningens 
första årsbok 1920. 

Men det var inte i någon vacker herrgård i skimrande grönska, 
som samlingarna hamnade. I stället kom de till Umeå Maga-
sinsaktiebolags stenhus på kajen, där, som redan nämnts, två 
rum hyrdes för ändamålet. En timme varje söndag höllos lo-
kalerna öppna för allmänheten och Laestadius visade då gärna 
själv de besökande omkring. Ibland satt seminarievaktmästare 
Holmström där — och väntade på den publik, som oftast inte 
kom. 

72 



Strömbäcks glasbruks ganska ojämna produktion hade en monter 
i seminariebyggnaden med några delvis utsökta saker. 



Ibland satt det seminarister däruppe och tecknade av gamla 
föremål. Det var sådana som hade teckning till hobby. Lokaler-
na kändes kalla och fuktiga, även om det var soligt och varmt 
ute. Och det rådde en egendomlig stillhet och tystnad bland all 
denna stumma bråte, där man aldrig kunde studera ett föremål 
riktigt fristående f rån annat och där det alltid var grå skym-
ningsdagar. I ena rummet dominerade det stora triumfkrucifixet, 
fascinerande i sin spökliga stelhet i den skumma belysningen, 
med en gloria av mystik omkring sig — och minnande om en 
tid så f j ä r r an f rån vår. Även i denna torftiga lokal, där före-
målen mera voro magasinerade än exponerade, kunde den ly-
hörde besökaren få starka upplevelser av en svunnen tid . . . 

Ferdinand Liestadius var, liksom Pahl, en märklig man, en 
som också bar något av den heliga elden i sin själ. Ingen, som 
haft honom till lärare, kan glömma hans geografilektioner. Inom 
det på den tiden pedagogiskt ganska stelbenta seminariet torde 
han ha varit banbrytare på sitt undervisningområde. Han be-
gåvade t. ex. läroanstalten med en länskarta med socknarna och 
andra på den tiden mera oviktiga saker utsatta. 

Västerbotten var inte bara hans hobby, det var något mera. 
Han företog t. ex. systematiska utgrävningar här — så vitt vi 
vet de första i sitt slag. Han hade erhållit ett reseanslag för 
studier, som bedrivits dels i arkiv och museer i Stockholm, dels 
på Gotland, där han deltog i undersökningar av fasta fornläm-
ningar. Sedan var det lätt för honom att få tillstånd att företa 
grävningar inom Västerbottens län. Sådana företog han också 
på föreningens bekostnad i Norrmjöle, Åheden, Långed, Kassjö, 
Lillsjöberg m. fl. platser. Grävningarna lämnade emellertid inte 
så stort utbyte, som man kanske hoppats. Man hittade kol, i 
några gravar brända ben samt några bevarade kistsättningar. 

Museets samlingar ökade år f rån år, vilket mycket noga an-
gives i de årsberättelser, som ordföranden egenhändigt förde. 
Den sista årsberättelsen av hans hand är daterad den 19 maj 
1916. Skriften vittnar om att det är en sjuk man som fört pen-
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nan — när styrelsen nästa gång sammanträdde i augusti var 
Ferdinand Lasstadius död. Protokollet från detta augustisam-
manträde vittnar om att nu var ledaren och själen i arbetet borta. 
Protokollet är undertecknat av sekreteraren, folkskollärare Sven 
Lilja och styrelsemedlemmen Thure Rignell, den senare själv 
döende. 

Det finns i arkivet inga protokoll f r ån den närmaste tiden 
framåt . Det förefaller som om Västerbottens Fornminnesföre-
ning tynade bort. De yttre förhållandena voro heller inte gynn-
samma. Man levde mitt upp i det förra världskrigets senare ske-
de, som var en mycket påfrestande tid för vårt land. Men kriget 
slutade, krisens förfärliga grepp släppte sitt s t ruptag om män-
niskorna — och Umeå stadsfullmäktige beslöto den 30 december 
1918 att till folkpark och idrottsplats upplåta ett område vid 
stadsliden och uppdrogo åt en för ändamålet bildad förening att 
ombesörja utförandet av anläggningarna. Det skulle bli en väs-
terbottnisk fornvall. 

Den 22 februari 1919 bildades Västerbottens läns Hembygds-
förening. Bland stiftarna voro landshövding Nils O. Ringstrand, 
adjunkt Carl Cederblad, redaktör Ernst Gafvelin, redaktör 
Gustav Rosén och överstelöjtnant O. Scherdin. Planerna på en 
museibyggnad tog nu fart och grundstommen till det blivande 
museets samlingar blev den avsomnade Fornminnesföreningens 
föremålsbestånd. 

Samlingarna kommo nu ganska snart att för första gången bli 
uppsatta på ett fackmässigt sätt — efter dåtida museala normer 
— och de blevo härmed också för första gången lättillgängliga 
fö r allmänheten. I gamla seminariets nedre våning och en del av 
den övre fick samlingarna en värdig inramning. Föremålen kom-
mo till sin rätt. Uppställningen gav emellertid allt fortfarande 
rum för en massa dubbletter och upprepningar, något som det 
nya, efter moderna principer uppställda museet helt undvikit. 
En ståtlig donation till detta museum blev "Häggströmska rum-
met", som ännu inte uppställts i det nya museet men som kom-
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mer att få en värdig bostad när det nya länsmuseet en gång f å r 
sin tilltänkta konsthall och den nuvarande salen för tillfälliga 
konstutställningar blir tillgänglig för museala ändamål. 

Det var intendent H. Möllman-Palmgren, som ordnade det 
trivsamma museet i gamla seminariebyggnaden. Där hade sam-
lingarna en fredad plats till dess huset skulle iordningställas 
för hovrätten. D å blevo samlingarna hemlösa, de måste helt och 
hållet magasineras, till en del i det hus, som nu upplåtits fö r 
Umeå Handelsgymnasium. Under den långa magasineringspe-
rioden blevo samlingarna tyvärr så illa åtgångna, att de i vissa 
fall torde ha lidit oersättlig skada. Både museet och hembygds-
föreningen synas under denna tid ha kommit in i en beklaglig 
downperiod. Men denna förnedringstid är nu tillända. Västerbot-
tens läns Hembygdsförening kan nu visa länets hopsamlade musei-
skatter i modern miljö och efter moderna principer. En halvsekel-
gammal dröm har förverkligats, vad pionjärerna endast vagt 
vågade drömma om, har blivit verklighet på ett storslaget sätt. 
Umeåmuseet har äntligen likt sagans askunge fått träda in i 
slottets salar och visa all den skönhet, som aldrig kom till sin 
rätt under styvmodersbehandlingen i de främmande husen. 
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Nya markliga stenåldersfynd från 

Vasterbottens la£>{3marker 

AV A X E L B A G G E 

Redan för mer än hundra år sedan tillvann sig Västerbottens 
län en rangplats bland de norrländska länen ifråga om märkliga 
fynd från stenålderns avlägsna skede. Det var när den berömda 
handelsresandekappsäcken med de 70 skånska flintyxorna påträf-
fades vid Bjursele i Byske socken på 1830-talet, vilket enastående 
fynd inristade detta bynamn för evärdelig tid i den svenska forn-
forskningens hävder (se härom bl. a. G. Hallströms givande över-
sikt "En importvara till Västerbotten för 4000 år sedan" i Väster-
bottens läns hembygdsförenings årsbok 1924—25). Och vad be-
träffar fynd av sydskandinaviska (närmast skånska) importerade 
stenåldersflintor har länet bibehållit sitt försprång inom Norrland 
in i våra dagar . 

Men denna framskjutna placering gäller närmast kustbygdens 
socknar. De vidsträckta lappmarkerna uppvisade länge vida torf-
tigare spår av de äldsta inbyggarna, än vad särskilt Ångerman-
land, grannen i öder, kunde prestera. I synnerhet sedan lektor O. 
B. Santesson under 1920-och 1930-talen på sin motorcykel genom-
korsat Ångermanland på jakt efter dess stenåldersminnen i går-
darnas marker och byrålådor — med den oryggliga föresatsen 
att göra sin ångermanländska hembygd till den norrländska 
stenålderskulturens klassiska land — kan detta landskap och icke 
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minst dess inre mot lappmarkerna gränsande delar uppvisa en 
överväldigande mängd fackmässigt registrerade lämningar efter 
en stenåldersbebyggelse av jägare och fiskare. I samband med 
dessa mångåriga och resultatrika fältforskningsarbeten gjorde 
Santesson även raider in i Västerbottenslappmarkernas fjällsjö-
områden, där han upptäckte flera boplatser med spår av samma 
fångstkultur som i det inre Ångermanland (bl. a den rika bo-
platsen på Simmarnäset i Tärna socken). När Santesson en gång 
offentliggör sitt jättematerial till belysande av Ångermanlands 
(och Västerbottenslappmarkernas) stenåldersbebyggelse — vilken 
redovisning arkeologerna i Sverige och Norge sedan flera å r 
med spänning avvakta — kommer det att visa sig att dessa väldiga 
vidder under yngre stenålderns och bronsålderns avlägsna tider 
hyste en överraskande talrik befolkning, som, gynnad av ett mil-
dare klimat än nutilldags, fann en riklig bärgning i de fiskrika 
vattendragen. 

Utforskandet i stor skala av Ångermanlands stenålder är i 
huvudsak en arkeologisk skolad och intresserad privatforskares 
förtänst. Även beträffande Västerbottenslappmarkernas sten-
åldersbebyggelse har under de allra sista åren ett resultatrikt 
pionjärarbete utförts av en intresserad amatörarkeolog, dock 
en utsocknes "sörlänning", nämligen bohuslänningen Knut Tinn-
berg. Under en följd av somrar har han genomströvat Lapp-
lands älv- och fjällsjöstråk för att söka efter stenåldersmänniskor-
nas gamla lägerplatser. Den som söker, han finner, heter det. 
Tinnbergs många par utslitna pjäxor ha också betalat sig, visser-
ligen ej med det snöda guldet, men med det som i längden gäller 
mera: rikliga fynd av pilspetsar, skrapor, yxor m. m. av sten-
åldersfolkets outslitliga redskapsmaterial. Inom Västerbottens 
lappmarksområde har han tills dato inregistrerat omkring 90 
säkra boplatslokaler, alla tillhörande det stenåldersfolk, som an-
vände kvarts och kvartsit som huvudsakligt råmaterial till sina 
verktyg, men även tillverkade yxor och hackor av hårda fjäll-
skiffrar och grönstenar samt knivar och pilspetsar av skiffer. 
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Fig. 1. Boplatserna 230 och 231 vid Kultsjön samt 250 vid Gikasjön. 

Han upptäckte även på några lokaler rester av den speciella art 
av krukmakeri, som arbetade med ett starkt asbestbehandlat ler-
gods (s. k. asbestkeramik). 

De Tinnbergska boplatslokalerna ligga alla vid stränderna av 
Ångermanälvens (25), Vojmåns (14), Umeälvens (23) och Vindel-
älvens (27) sjösystem. Särskilt talrika äro hans fyndplatser vid 
stränderna av Kultsjön, Vojmsjön, Överuman — Stora Ume-
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Fig. 2. Boplatsen 250 vid Gikasjön. En vit ring markerar fyndplatsen 
för de sex skifferbladen. Foto: K. Tinnberg. 

vatten.. Övre och Nedre Gautsträsk samt vid Sorsele. Här är icke 
platsen att utförligt redovisa fyndmaterialet från alla dessa ny-
upptäckta boplatser; detta kommer att ske i ett annat samman-
hang, där de Tinnbergska fynden från det övriga Lappland även 
skola behandlas. Här skall endast omnämnas tre särskilt märk-
liga fynd från tre olika fyndplatser vid Kultsjön och Gikasjön 
efter Ångermanälvens övre lopp, fynd som Tinnberg gjorde åren 
1940—41. 

Vid en sandudde ungefär mitt på Gikasjöns sydväststrand (fig. 
1, 2) påträffade Tinnberg 1941 en boplats (nr 250 i hans regis-
ter) , som lämnade en del fynd av sedvanligt slag, såsom diverse 
a v s 1 ag av mörk kvartsit och glasartad kvarts samt fragmenta-
riska p i 1- och s p j u t s p e t s a r av samma material och av de 
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Fig. 3. De sex halvfabrikaten av skiffer från boplats 250 vid Gikasjön. 
Den längsta spetsen är 316 mm. lång. 

typer, som äro så vanliga i Norrland, exempelvis företrädda i det 
nyligen till Länsmuseet i Umeå insamlade fyndet f rån Vännäsb\ 
— se härom Maj Gullbring: Ett fynd av kvartsitpilspetsar från 
Vännäs socken (i "Västerbotten" 1942). Men dessutom hittades 
inom en yta av knappt en kvadratmeter icke mindre än sex stora, 
tillhuggna blad av gråskifferbergart, tydligen h a l v f a b r i k a t 
till knivar eller spjutspetsar (fig. 3). Det längsta mäter 316 mm 
i längd. Detta är ett av de största, om ej det största samlade fynd 
av dylika förarbeten, som påträffats i vårt land. Det får nog 
tolkas som en stenåldershantverkares efterlämnade förråd. Det 
vackra fyndet förvärvades av H. K. H. Kronprinsen, som över-
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Fig. 4. Boplatsen 230 vid Kultsjön. Endast den östligaste boplatsen syn-
lig på bilden. I bakgrunden den östligaste utlöparen av Marsfjället. 

En vit ring markerar fyndplatsen för den ristade skifferplattan. 
Foto: K. Tinnberg. 

lämnat det som gåva till Statens historiska museum (inv. 22831: 
250). 

Ett liknande halvfabrikat av skiffer men utgörande ett ännu 
mycket märkligare fornfynd påträffades 1941 på en annan bo-
platslokal (nr 230), belägen på Kultsjöns södra strand ca 5 km. 
väster om Luspen. Där rinner Sågbäcken ut i sjön och på östra 
sidan av udden nordväst om bäcken ungefär 225 m från myn-
ningen ligger fyndplatsen (fig. 1, 4). Tinnberg upptäckte lokalen 
redan 1940 och uppsamlade där en nära knytnävstor s. k. k n u t a 
av mörk kvartsit, varifrån stenåldersfolk slagit ur en serie skärvor 
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Fig. 5. Den ristade skifferplattan från boplats 230 vid Kultsjön. 
Ristningarna ifyllda med vit färg. 

(för att tillverka skrapor eller andra småredskap av), vidare ca 
75 större och mindre a v s l a g av samma stenart, några a v s l a g 
av hälleflinta (en finare sorts kvartsit, som påminner om flintan), 
ett a v s l a g av blågrå stenart som är förvillande likt äkta flinta, 
men i alla fall torde vara hälleflinta, ett a v s l a g av vit kvarts 
samt en f l i s a av brun skiffer. Samtliga dessa fynd tillhöra 
Länsmuseet i Umeå. 

Vid sitt förnyade besök på platsen följande år fann Tinnberg 
en avlång, tunn skifferplatta, som låg framsköljd på stranden 
(fig. 4). Plattan ifråga, som är 170 mm lång, 36 mm bred och 
8—10 mm tjock, består av den vanliga norrländska, gråvioletta 
skiffern och utgör ett redan under forntiden avbrutet f ö r a r b e t e 
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till en kniv, dolk eller spjutspets. Den visar spår av påbörjad 
slipning. På båda sidor har den försetts med inristade figurer 
(fig. 5). De med något skarpt instrument (antagligen en kvart-
sitspets eller dylikt) inristade linjerna uppvisa samma patina som 
ytan i övrigt. Så vitt jag kan se, finns ingen rimlig anledning 
att betvivla, att ristningarna gjorts under stenåldern, halv-
fabrikatets egen tillverkningstid. Lösa stenåldersföremål med in-
ristade bilder äro ytterst sällsynta fynd; i sitt slag är Kultsjö-
plattan ensamstående i vårt land. Även detta märkliga fyndföre-
mål förvärvades av H. K. H. Kronprinsen, som överlämnat det 
som gåva till Statens historiska museum samtidigt med Gikasjö-
fynden (inv. 22831: 230). 

Vad föreställa nu bilderna på Kultsjöplattan? Flera tolknings-
försök ha sett dagens ljus. Tinnbergs egen första åsikt var att 
den större figuren föreställer en armlös människa och den min-
dre figuren överdelen av ett nät (se Västerbottens-Kuriren 16/7 
1941, Svenska Dagbladet 13/11 1941 och Gefle Dagblad 23/12 
1941). Dr Hanna Rydh gissade emellertid på en fisk (jfr nämnda 
tidningsartiklar), vilket förslag även Tinnberg anslöt sig till. När 
författaren till denna uppsats första gången såg bilderna, gissade 
han på en fisk, som fastnat i en ryssja, medan den andra bilden 
kanske kunde föreställa ett nät eller någon fast stängselanordning 
för fiskfångst, exempelvis en s. k. katsa (om dylika se Ivar Ar-
widsson: Några fasta fisken i Södra Bullaren från äldre tider — 
Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1936).1 

När sedermera dr Gustaf Flallström — vår främste hällrist-
ningsforskare — fick se ristningarna, framkastade han en fjärde 
tolkning, nämligen att den större figuren föreställde en — dåligt 
tecknad — v a l . Huruvida han själv numera fasthåller vid detta 
förklaringssätt är mig obekant, men enligt min och flera andras 

1 För denna litteraturuppgift får förf. tacka docenten Oreta Arwidsson. 
En dylik anläggning synes det vara fråga om vid den av Vänern i nutiden 
dränkta stenålderstoplatsen vid Margreteberg i Vänersnäs sn, Västergöt-
lan (Sarauw-Alin: Götaälvsområdets fornminnen, Göteborg 1923, s. 202). 
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Fig. 6. Den övre bilden: en 3 meter lång valbild (grindval) inristad i fast 
berg vid Strand, Björnör sogn, Sör-Tröndelag. Den undre bilden: en 2,5 
meter iång valbild (tandval) inristad i fast berg vid Skogervejen i Dram-
men. Båda bilderna efter G. Hallström: Monumental art of Northern Europa 

from the stone age I, Stockholm 1938. 

mening, synes detta uppslag vara det bästa. Man behöver blott 
betrakta härvarande fig. 6, den övre bilden, som visar en i fast 
berg vid Strand, Björnör sogn, Sör-Tröndelag, inristad, nära 
3 m lång valfigur (grindval)2, för att se den slående likheten i 
konturerna, särskilt beträffande huvudet. Kultsjöbilden är en 
smula skissartat gjord, ristaren har blott antytt den breda stjärt-
fenan och strecken sluta icke alltid där de borde. Den oregel-
mässiga streckfyllnaden inom kroppens främre parti har sin mot-
svarighet hos en annan norsk ca 2,5 m lång hällristningsbild 

2 Gutorm Gjessing: Nordenfjelske ristninger og malinger av den ark-
tiske gruppe. Oslo 1936, s. 18; G. Hallström: Monumental art of Northern 
Europé from the stone age I, Stockholm 1938, s. 212 ff. 
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(fig. 6, undre bilden) från Skogervejen i Drammen, Buskerud, 
som föreställer en tand-val.3 

Men varför ristade nu stenåldersmannen en gång i tiden dessa 
båda bilder på denna skifferplatta? Det var härvidlag liksom be-
träffande de norska hällristningsvalarnes upphovsmän med all 
säkerhet f råga om fångstmän, jägare och fiskare. Och det var lika 
sannolikt för god jaktlycka, söm denna amulett tillverkades. 
"Man har tecknat den fisk man ville fånga samt det fiskredskap, 
varmed man ville fånga fisken" — "jämför våra tiders 
mascots" skriver Tinnberg. Och häri kan man instämma. För-
klaringen gäller lika bra, vilket villebråd den större figuren nu 
än skall föreställa. Men om den återger ett valdjur — och detta 
förefaller sannolikast — så f rågar man sig onekligen, om sådana 
väldiga ' rStorsjö-odjur" gjorde Kultsjöns trånga vatten osäkra 
under stenåldern. Naturligtvis inte. Valarna höllo till vid norska 
Atlantkusten och dit var vägen från Kultsjön icke lång. Kultsjö-
folket besökte även norska kusten och jagade bl. a. val där (häll-
ristningen vid Strand ligger ungefär på samma breddgrad som 
Kultsjön). Eller kanske det snarare var Atlantkustens valjägare 
som säsongvis lättade upp saltvattensdieten med laxöring och rö-
ding uppe vid Lapplands fjällsjöar. I vilket fall som helst så 
existerade tydligen ett nära samband mellan insjöfiskare och 
havsviltsjägare i dessa trakter. Och detta är kanske det intres-
santaste som Kultsjöplattan har att säga oss. 

På östsidan av samma udde, där fyndlokalen nr 230 ligger, 
men ca 100 m sydligare, hittade Tinnberg 1940 ännu en boplats, 
nr 231. Fynden bestå av de vanliga s p e t s a r n a av mörk och 
ljus kvartsit samt f ö r a r b e t e n till dylika, därtill diverse 
s k r a p o r av samma material, en fragmentarisk smal s p e t s av 
grå lerskiffer, en mängd a v s l a g av kvarts, kvartsit och hälle-
flinta samt ämne till en s l i p s t e n av sandsten. När han 1941 
gjorde en efterbesiktning på platsen några dagar efter en storm, 

3 Engelstad: Den nye arktiske helleristning i Drammen, Univ. Oldsak-
saml. Ärbok, Oslo 1930; Hallström: Monumental art 1938, s. 513 fi. 
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Fig. 7. Asbetskärlet från boplats 231 vid Kultsjön. Efter restaurering på 
Statens historiska museum. Mynningsdiameter 270 mm. 
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Fig. 8. Asbetsler-
kärlet från boplats 
231 vid Kultsjön. 
Teckning av H. 
Faith-Ell. Obser-
vera den ornerade 
bottenplattan. 



Fig. 9. Insidan av asbestlerkärlet från boplats 231 vid Kultsjön. 
Observera de vertikala listerna (avtryck av träkärnans sprickor). 

fann han emellertid det märkligaste fyndet på denna lokal, näm-
ligen flera hundra skärvor av ett större l e r k ä r l , vilka nu lågo i 
öppen dag vid strandkanten, framsköljda av stormhögvattnet. 

Statens historiska museums preparator Hesselblad har av des-
sa bitar rekonstruerat det ståtliga kärl, som fig. 7—8 visa. Myn-
ningens diameter är 270 mm, höjden 293 mm och den svagt kon-
vexa bottenytans vidd 120 mm. Kärlväggen, som för ett så stort 
kärl är mycket tunn, 4—7 mm, består av en utantill gråbrun, 
innantill svart lermassa, som är starkt uppblandad med asbest. 
Kärlet tillhör alltså den speciella g rupp av forntida lervaror, som 
brukar kallas "asbestkeramik". Sannolikt är krukan förfärdigad 
på platsen, ty åtskilliga större och mindre stycken av ren asbest 
hittades där. Kärlet är icke, såsom våra stenålderskärl vanligen 
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äro , uppbyggt av runtgående lerremsor, vilka fogats till var-
andra. I stället har man tydligen smetat den tunna asbestmassan 
på en fast kärna av kärlets form. Väggarnas ytterliga tunnhet skulle 
knappast ha kunnat åstadkommas på annat sätt. På insidan av 
en del skärvor synas avtryck liknande träskulptur, vilket tyder på 
att en träkärna använts. På insidan synas vidare några parallella, 
vertikalgående lister, vilka kunna motsvara sprickor i träkärnan 
{fig. 9). Något laggat träkärl som kärna är det sannolikt icke 
f råga om, ty nämnda lister löpa icke vinkelrätt mot överkanten 
utan något snett. Snarast torde det ha varit en tillformad trä-
stock, som tjänstgjort som formkärna. Godset är visserligen myc-
ket tunt och lätt men segt och motståndskraftigt tack vare asbest-
trådarna, som sammanhålla det hela som ett slags armering. På 
flera ställen har kärlväggen emellertid, antingen från början eller 
genom nötning blivit farligt tunn. Man har då bättrat på den-
samma genom att smeta på ett lager asbestlermassa invändigt, 
som täcker det svaga partiet. För att säkrare fästa detta förstärk-
ningslager har man i den gamla kärlväggen skurit ut ett lämp-
ligt antal runda hål, i vilka den nypålagda massan pressats in, 
€tt slags "lerdymlingar" alltså (fig. 10). Kärlets yttersida visar 
på sina ställen en svart sotbeläggning, som antyder att det an-
vänts vid kokning. 

Såsom framgår av bilderna är Kultsjökrukan vackert ornerad, 
dels med tvenne horisontala lister under mynningen, dels med 
ornament intryckta före bränningen i den ännu plastiska ler-
massan medelst ett kamartat instrument. Huruvida ett rund-
löpande vinkelband möjligen funnits i tomrummet mellan det 
övre och det undre kan icke avgöras, enär de bevarade skärvor-
na i denna zon äro alltför vittrade på yttersidan. 

Asbetskärlet från Kultsjön är ingalunda det första fyndet i 
sitt slag. Likartade kärl ha tidigare hittats i Ryssland, Finland 
och Norge och icke minst inom norra Sverige. Inom Ånger-
manland har sålunda lektor Santesson konstaterat ett ganska 
stort antal boplatslokaler med bl. a. dylik asbestkeramik. Själv 
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Fig. 10. Utsidan av asbetslerkärlet från boplats 231 vid Kultsjön, 
visande gammal lagning. 

har jag på en stor boplats vid Luspebryggan vid Stora Lule-
vatten norr om Porjus för några år sedan grävt fram fragment 
av nästan exakt likadana kärl som härvarande. Men åtminstone 
inom Sverige ha hittills de funna fragmenten av dylika krukor 
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varit så ofullständiga, att en absolut säker rekonstruktion av 
kärlformen från mynning till botten icke kunnat göras. Detta 
lyckades emellertid med vår Kultsjökruka, vars botten var alldeles 
hel och som visade sig hänga ihop bit för bit från botten till 
mynning på ena sidan. Den är för närvarande det bästa kärl av 
asbestkeramikgruppen, som vi äga inom Sverige och utgör en 
av de största dyrgriparna och prydnaderna i länsmuseet i Umeå. 

De tre boplatsfynd vi ovan behandlat tillhöra alla en och 
samma forntida kulturkrets, den s. k. arktiska eller skifferkul-
turen. Den uppbars av fångstmän — jägare och fiskare — och 
hela dess bevarade utrustning av vapen och redskap visar en 
ren stenåldersstandard. Dess första uppträdande inom Nord-
skandinavien torde falla inom det skede, som söderut kallas 
gånggriftstid (enligt Montelius' kronologi ca 2500—2000 f. Kr.; 
enligt en modernare uppfattning århundradena närmast före och 
efter 2000), men med all sannolikhet levde den kvar som ren 
stenålderskultur fram i de tidsskeden, vilka i Sydskandinavien 
kallas bronsålder och äldsta järnålder, d. v. s. till framemot Kr. f. 
Dess ursprung höljer sig ännu i urtidens dunkel. 

Under de senaste decennierna har åtminstone inom svensk och 
norsk arkeologisk forskning den meningen varit förhärskande, 
att denna nordskandinaviska s. k. arktiska skifferkultur i stort 
sett var en avläggare av den sydskandinaviska stenålderskul-
turen. Medan denna företrädesvis bearbetade flinta (och grön-
sten) måste man i brist på detta förstklassiga råmaterial inom 
det nordskandinaviska området bearbeta lättillgängliga inhemska 
surrogat såsom kvarts, kvartsit och skiffer. I stort sett skulle det 
alltså vara fråga om en och samma skandinaviska kultur, blott 
att råvarorna för redskap och vapen växlade alltefter den natur-
liga tillgången. Nya inhemska råvaror norrut (såsom exempelvis 
skiffern) gåvo upphov till nya former inom redskapstillverk-
ningen (ex. spetsar och knivar av skiffer av delvis egendomliga 
typer, som icke förekomma söderut). Det hela reducerades nästan 
till en fråga om redskapsråvaror och deras surrogat. 
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Men på sista tiden har en motsatt uppfattning, vars främste 
representant är norrmannen Gutorm Gjessing (se särskilt hans 
stora arbete: Yngre steinalder i Nord-Norge, Oslo 1942), fram-
trätt, som gör gällande, att denna specifikt nordskandinaviska 
stenålderskultur blott är en del av ett vidsträckt arktiskt kultur-
bälte runt Nordpolen inom de nordligaste delarna av E u r o p a -
Asien och Nordamerika (den cirkumpolära arktiska kultur-
kretsen). Givetvis får man räkna med vissa påverkningar från 
bl. a. sydskandinavisk stenålder på den nordskandinaviska delen 
av denna världsomspännande kulturkrets, men enligt Gjessing är 
det dock i stort sett fråga om en självständig fångstkultur med 
sina egna vapen- och redskapsformer och sin speciella sociala 
och religiösa miljö (ex. hällristningarna av fångstkultur-typ). Och 
f rågan är om icke åtminstone den nordskandinaviska arktiska 
stenålderskulturen kan leda sina anor i obruten följd tillbaka till 
den urgamla, renodlade havsfångstkultur, som under de senaste 
decennierna konstaterats utefter Finnmarkskusten i Nordnorge — 
den s. k. Komsakulturen (se om denna särskilt: J. Böe—A. Num-
medal: Le Finnmarkien. Les origines de la civilisation dans 1' ex-
trême-Nord de l 'Europe, Oslo 1936). Detta är dock ännu ett 
olöst problem. Gjessings uppfattning om den nord-skandinaviska 
skifferkulturens samband med den cirkumpolära arktiska kultur-
kretsen är underbyggd med så många påtagliga fakta, att det 
torde bli svårt för den sydskandinaviska "surrogat-teoriens" för-
fäktare att med framgång hålla sina gamla positioner — åt-
minstone till alla delar. 

Norrlands och särskilt Lapplands väldiga vidder gömma icke 
blott på dyrbara malmer och andra ting, som gör vårt nutida 
Sverige till ett rikt land — de gömma även på tusentals ännu 
ouppdagade minnen f rån människans första uppträdande i dessa 
trakter. Det har bl. a. lekmannaarkeologen Tinnbergs slitsamma 
och outtröttliga inventeringsarbete visat. Vi känna ännu blott 
en ringa bråkdel av de enorma fyndmassor, som ligga gömda i 
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de tusentals jakt- och fiskelägen utefter älvar och sjöstränder, 
och vänta på sin upptäckare. 

Härvidlag kan den intresserade och samvetsgranne amatör-
arkeologen göra fornforskningen stora tjänster genom att med-
verka till att dessa fyndlokaler u p p t ä c k a s . Men märk väl, u t -
g r ä v n i n g a r få icke företagas på egen hand utan Riksantikvarie-
ämbetets särskilda tillstånd, ty alla dylika boplatser liksom övriga 
fasta fornlämningar stå under Fornminneslagens skydd och över-
trädelse beivras. Är nu en dylik lokal väl uppdagad så bör man 
vidarebefordra såväl de l ö s a fyndföremål man eventuellt på-
träffat som noggrannast möjliga uppgifter om platsen, läge och 
övriga fyndomständigheter till närmaste provinsmuseum (eller 
till Riksantikvarieämbetet i Stockholm). De verkliga undersök-
ningarna, framför allt formliga utgrävningar, böra utföras av 
sakkunniga arkeologer, ty det finns många omständigheter att 
taga hänsyn till därvidlag, vilka äro av betydelse för fyndets fulla 
vetenskapliga tillgodogörande och som lekmannen i allmänhet 
icke kan klara. 

När så detta oförstörbara material av kvarts, kvartsit, hälle-
flinta och skiffer m. m. efter ännu många års pioniärarbete i 
form av systematiska fältundersökningar och fackmässig museal 
bearbetning börjat taga den form, som kan av fornforskningen 
utnyttjas för större översiktsstudier, först då kan Norrlands 
äldsta bebyggelsehistoria skrivas. 
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Livet i Lovånåer under senare kälit en 

av 1800-talet 

AV R A G N A R J 1 R L O W 

Var man än undersöker förhållandena på samfärdselns om-
råde i vårt land, möter man en utomordentlig rikedom på former. 
Redan de enkla bärdonen i Lövånger voro av många slag. Först 
och främst bör kanske hösvegan nämnas, som dels förekom sam-
manvriden av en enda ungbjörk, dels av två björkar. Större 
exemplar voro utrustade med en härdtamp, använd vid åtdrag-
ningen av bördan. En yngre typ av svega utgjordes av en käpp 
med vidfästat rep med snara. Många småbönder bundo i brist på 
häst in hela sitt höförråd på ryggen, ibland även säden. Sådant 
kunde även bero på att hästen ofta släpptes på skogen omedel-
bart efter vårbrukets slut eller på att de sanka slåttermyrarna ej 
buro hästen. 

Ett annat gammalt bärdon var den med en krok försedda börd-
käppen eller bördträet, med vilket man bar flaskan 'det dubbel-
bottnade laggkärlet' med surmjöllk i till änges. Med den kunde 
man även bära fiskkassen (se fig. 1) eller den ungefär dubbelt 
så höga men eljest likartade mjölkassen. Den senare hade man 
med sig till och från kvarnen. 

En kombination av bördträ och svega var bugan (buun), som 
utgjordes av ett ställbart flätverk av vidjor mellan två käppar, 
vilket i sin tur var fästat vid en över den ena axeln lagd käpp 
Det förefaller som om Lövånger varit denna redskapstyps egent-
liga hemvist. 
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Allmänt begagnad var själskinnssäcken med två skalmar av 
•trä vid mynningen. Den bars i en rem, hängande ned från ett 
•orv eller ett yxskaft eller på annat sätt. Däremot saknades rygg-
säcken med två axelremmar. Jägaren hade en väska av vanlig 
typ med lucka. Någon gång hade man en penningkatta, d. v. s. 
en påse av en kattbälg att förvara pengar i. Några kontar och 
mesar, som högre upp mot fjällen voro vanliga, förekommo ej. 
Däremot voro bårar allmänna, t. ex. dalbåren, som man bar in 
ved med i tjärdalen, och notbåren. Även förekom ibland en höbår, 
dräcksel, som släpades för hand på sankmark och som baktill var 
utrustad med en båge, som hindrade höet f rån att ramla av. En 
hästdragen släpa för liktransport är känd från Svarttjärn. 

Vattenoket, bördträet, var vanligt medan såstången blott an-
träffades i en och annan gård. Den förekom i två former; än 
stack såstången genom öronen på sån, än var stången försedd 
med tvärträ och hette då ringtstång. 

I bouppteckningarna ser man inte mycket till bärdonen. 1830 
•omtalas dock f rån Uttersjön en "kars med låk" och en "bärså", 
.samma år f rån Vallen en "skälskinsäck" och en "strigsäck". 
1883 fanns i Fjälbyn "mjölkatts", "fiskkatts" och en "mindre 

Iräflaska". 
Att flytta över bördan till hästens rygg tycks även under 1800-

talet ha varit föga brukligt i Lövånger. Mycket sparsamma tradi-
tioner fortleva dock om klövjning, och 1753 omtalas f rån Bodan 
€n 'gl. träsadel". 

Givetvis äro både skidor, trygor och skridskor av ålder i bruk 
i socknen. Ett par skidor benämndes skidben eller ett skidbenpar. 
Även termen andrar tycks ha förekommit. Dessa skidor visade 
före de moderna sportskidornas uppträdande en mycket enhetlig 
västerbottnisk typ, spetsiga fram och bak och med en bred ränna 
under. En fotögla av läder, kallad skidöl, var det enda bindslet. 
Endast en stav begagnades, en enkel rännstav, som nedtill var 
järnskodd och försedd med en trissa av vri 'masur'. Materialet 
i skidorna var på senare tid björk, men därförut hård men sam-
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Fig. 1. Bördträ. L. 0,45 m. Fiskkars. H. 0,24 m. 
Böle, Lövånger. 

tidigt bräcklig talltjör. Av lappar nyttjades oliklånga skidor; de 
hade ett långt skid på vänstra foten och en kort skida, andor, på 
den högra. Före 1900 var det endast jägare och skogsarbetare 
som åkte skidor. Kvinnor däremot syntes mycket sällan på skidor. 
För nöjes skull var det mest barn, som roade sig med skidlöp-
ning. 

Allmänna voro snöskorna eller trugorna (tryjen), av vilka 
jolktrugorna voro stegeformiga men någon gång liksom häst-
trugorna runda och flätade av vidjor. Männen hade trugor på 
fötterna, när de i kram snö trampade upp väg, som man sedan 
skulle köra på, när det frös. När det på senare tid blev vanligt 
att köra hem röta f rån sankmarkerna till gården, utrustades 
hästen med trugor även sommartid, vilka då fingo den numer 
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vanliga formen av grova, runda träklabbar. Även kunde man 
någon gång använda både trugor och skidor på myrmarker. 
Skrickskor av den äldre typen av trä med stålskena voro van-
liga. De föregingo som redskap för sport skidorna. En och annan 
gamling kunde berätta om hur man i hans barndom gled fram 
på ben- eller isläggar, gjorda av koben, varvid man stakade sig 
framåt på glansisen med en spjutstav. 

I bouppteckningarna omtalas 1830 "skrickskor" och "1 st. 
snöskid" och 1860 "ett par skiben". 

Enmeden att skjuta vattentunnan på, var i andra delar av länet 
ganska spridd men förekom endast hos en och annan lövångers-
bo. Säljägare f rån Bjurön sköto fälbåten på en enmed, till vilken 
paralleller kunna anföras från Svensk-Finland. På 90-talet lära 
somliga ha haft en "enmedsspark", men den gick fort ur bruk. 
Den bestod möjligen av en ram uppbyggd på en med. 

Den alltjämt vanliga stendrögen, som har mankar na ' tvärträna' 
direkt lagda på medarna, omtalas på 80-talet i några boupp-
teckningar. 

Stöttingarna visa en mångfald typer. Den äldsta typen var stel, 
eftersom fjättern, stabben, var nedtappad i meden och fäst i den 
med en tvärgående pinne och upptill fäst i manken genom tapp-
ning. Fram- och bakstötting voro varandra ganska lika med 
långremmar 'stag av trä', vilka gingo fram till brättena och bakåt 
genom hål i manken, där det fanns en viss lekman för stagen. 

En annan ålderdomlig form, som envis hållit sig kvar ända m 
på 1900-talet, var stöttingen med vidjestag. På en sådan stötting 
går stabben f rån manken med en nål eller stabbnål av järn ned i 
meden. Nålen var i äldre tider rak, på senare tid krokig för att 
ej så lätt hoppa ur. Av samma skäl gick f rån en järnmärla t 
manken ett kort stag bakåt till en dylik i meden. Staget, stabb-
vidjan, gjordes äldst av en vidja, i senare tid tillverkades den 
av en jämten. Ibland gick ett dylikt vidjestag även framåt, vilket 
dock ej var nödvändigt, eftersom långremmarna tjänade som 
stag åt detta håll. Typen träffas även annorstädes i Västerbotten, 
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Fig. 2. F r a m s t ö t t i n g . Manken med insatta s t ö t t i n g p i g g a r . 
Långremmar narade fast med grova tränaror vid meden nära axo ln . 

Broänge, Lövånger. Nu i Nord. Mus. 

t. ex. i Nysätra, men i Lövånger har den påfallande ursprung-
liga formen med verkliga vidjor som stag levat kvar till in på 
90-talet. Ännu omkring 1890 hände det, att man kom till smeden 
och ville ha stabbvidjan ersatt av en järnstabbvidja. Även de två 
järnmärlorna kunde ersättas av en primitivare träkonstruktion, 
nämligen av krokar av en, insatta på snedden i med och manke 
för att hindra vidjart att hoppa ur. Långremmarna gingo på 
äldre exemplar liksom på föregående typ bakåt genom hål i 
manken och framåt till meden, där remmarna fästes med trä-
naror, hälar. 

Ett betydande framsteg ansågs det vara, då omkring 1860 
tvillmanken, den vridbara manken, började nyttjas på framkälken 
(1891 Noret: "1 st. snomankstötting med stänger"). 

Framemot 1900 infördes klosstöttingen, på vilken stabben er-
satts av en kloss och långremmen fallit bort. Det var en sleka-
stötting, d. v. s. den var starkt rörlig. Den moderna getdoningen, 
som är en variation av klosstöttingen och på vilken framkälken 
är bocken och bakkälken geten, har däremot aldrig trängt igenom 
i Lövånger. 
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Med drangenstötting betecknar man en utsliten stötting, som 
man vanligen sommartid släpar samman (drängen) virke med. 

När man körde timmer, lågo stockarna antingen bundna sam-
man av en vidja eller lösa på kälkarna, varvid omkring 3 dm 
höga piggar i mankens ändar hindrade dem att ramla av (se fig. 
2). — Som mellanrep mellan stöttingarna gick ursprungligen 

ett vidjerep. Även tugun 'dragöglan' på den framtill mellan brät-
tena gående brädan, axoln, kunde förr vara av vidja. 

I samband med att man på 1880-talet började lägga en flake, 
t. ex. dyngskäppan, på stöttingar, ha dessa blivit än mer utnytt-
jade än tidigare. 

Speciellt de små dragstöttingar, som drogos för hand, bibe-
höllo länge gamla konstruktioner med vidjor och tränaror. 

Stöttingar omnämnas någon gång i bouppteckningarna (1744 
Mårtensboda: "et par stöttingar"). 1882 nämnes en släpstötting. 

Med kälke avses vanligen den säkerligen mycket gamla stak-
kälken, som drogs med ett rep eller sköts för hand med hjälp av 
de bakre stakarna. En sådan hade stundom tiggarna, som drogo 

Fig. 3. Sparkstöttingar, den större, defekt, till-
verkad 1908, är 2,32 m., den mindre tillverkad 
1925, för barn, är 1,22 m. lång. Prästgården, 

Lövånger. 
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Fig. 4. Iskälke med stag. Bjuröklubb, Lövånger. Tillverkad omkring 1930. 
Nu i Nord. Mus. 

socknen runt i gamla dagar. En specialform var vattenkälken, på 
vilken sån placerades och som drogs av häst. 

En ättling av stakkälken är väl den omkring 1890 eller kanske 
något tidigare inkomna sparkaren, som i en bouppteckning från 
Noret 1891 bär det riksspråkliga namnet "sparkstötting". En-
ligt en uppgift var det en Bexelius, som skaffade sig den första 
från Umeå omkring 1890. 

Med stakkälkarna äro vi över på slädarnas grupp, ty slädar-
na skilja sig från stöttingarna genom att de äro försedda med 
flera mankar. 

Den genom sin ursprunglighet intressantaste slädtypen är is-
kälken, den handdragna släde, på vilken själjägaren forslar sitt 
byte. På en iskälke av äldre utseende visar manken en bland 
stöttingarna helt okänd typ. Den är gjord av en mostav, en ung 
gran, som växt på myr och är både mjuk och seg. Den böjes 
runt f jät trarna i mjukt tillstånd, vilket kallas för att vika flöten 
(plur.). Släden säges vara gjord med vikflöten eller med veck. 
Med ordet flöte betecknas ej blott granvecket utan ofta även de 
två tillhörande fjättrarna, vilka på vanligt sätt äro tappade ned 
i meden och där hållas kvar av tränaror. Upptill omslutes f jät-
tern alltså av vecket och ovanför detta är den tappad genom den 
långsgående kantslanan, långremmen, och kvarhållen av en tvär-
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Fig. 5. Brättmedar. Hökmark, Lövånger, a. L å n g r e m b r ä t t e , avsett 
att böja l å n g r e m m a r på risslor. L. 2 m. b. M e d b r ä 11 e. För 
böjning av med till rissla. En sådan med böjes även bakåt. L. 2 m. 
c. S k i d b r ä t t e för böjning av brätte på skidor. L 1,45 m. d = a . 

L. 1,90 m. 

gående tränara. Medarna äro grova och med självvuxna brätten. 
En iskälke, tillverkad 1912, av i Lövånger yngre typ visar fig. 4. 
Fjättern nedgår här i meden endast med en grund, rund tapp, 
vilket gör stagen nödvändiga. Ett sådant stag utgöres av en 
järnten, som gå r f rån en järnmärla i manken till en sådan i 
meden. Första och tredje mankarna äro stagade bakåt, den andra 
framåt. Varje manke är sammansatt av två hälfter, gjorda av 
en stam med vidsittande gren eller rot, av vilka den sistnämnda 
delen bildar en f jät ter ned till meden. Medarna utgöras av tunna 
skidmedar med vikt brätte. Typen är som iskälke ung i Löv-
ånger och torde ha kommit söderifrån, måhända f rån Holmön, 
där enligt en allmän uppfattning de skickligaste s jäl jägarna höra 
hemma. Det är ju uppenbart, att den stagade släden är nära 
släkt med stabbvidjestöttingen, medan släden med veck saknar 
motsvarighet bland stöttingarna. Sistnämnda konstruktion har 
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varit den förhärskande hos de mångahanda släddon, som varit 
brukliga i Lövånger. Gränsen mellan slädar med och utan veck 
synes, ända sen den efter sekelskiftet började att suddas ut, i 
huvudsak ha gått mellan Nysätra och Lövånger — lövångers-
släden är av den typ som finska etnologer döpt till den östfinska 
släden. 

Fig. 6. Kyrksläde. L. 2,25 m. Prästgården, Löv-
ånger. Karm, båtformigt rundad. Med veck och 
med krokar för klämstänger, dock med nytill-
satt slå med tuga. Skidmedar, kraftigt bakåtböjda. 

I själva verket hör släden med vikta flöten samman med öst-
liga kulturimpulser. I Finland går typens västliga gräns enligt 
Gösta Berg ungefär f rån Kymmene älv till Gamla Karleby. En 
blick på kartan kan övertyga oss om att Lövångers södra gräns 
ej ligger mycket nordligare än Gamla Karleby. Man kan alltså 
säga, att denna ej oväsentliga gräns mellan östligt och västligt i 
Finland fortsätter genom övre Sverige. Redan tidigare ha forska-
re som Nils Ahnlund, Seth Larsson och Gösta Holm konstaterat 
gränser av historisk, antropologisk och dialektgeografisk art 
mellan Bygdeå och Lövånger. Här ha vi ett otvetydigt faktum, 
som talar i samma riktning. Om såsom Ahnlund velat hävda, 
bebyggelsen norr om Bygdeå är senare än den i södra Väster-
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Fig. 7. Släde från Lövånger. Umeå Mus. 

botten, hade östliga impulser längre fritt spelrum i den norra 
länshälften än i den södra. På så sätt kan utbredningen av den 
östliga släden i dessa trakter förklaras. 

Att vika veck och brätten kunde man förr mest i var gård. 
Vecket gjordes ofta av en aspstam, som klövs på mitten och stacks 
ned i kokande vatten för att göras böjlig. 

Vid vikning av brätten till slädar, ibland även till stöttingar, 
tog man en björkstam, som var rak och kvistfri, och bilade den 
på två sidor. Den stacks sedan ned i brinnande stallgödsel för 
några dagar, varefter den fästes vid en kraftig mall, gjord av 
en gran med krokig rotdel (fig. 5). 

På en gammal lövångersgård brukade man normalt bestå sig 
med två arbetsslädar, den ena med järnstänger under medarna, 
avsedd för vintern, den andra oskodd och begagnad dels som 
sommarsläde för transport av hö och säd, dels som tillfällig 
vintersläde vid starkare köld, då den järnskodda släden gick 
trögt. Vidare fanns där även en åksläde, som visade många typer. 
Yngst är den välbekanta risslan, som kom i bruk omkring 1880 

104 



och vars namn antyder dess härstamning (jmfr finska resla 'släd-
korg'. Något äldre var den s. k. tjibiken ( jmfr ryska kibitka 
'släde'). Ordets dialektala form i Västerbotten överensstämmer 
med den, som möter på andra sidan Bottniska viken. Denna 
släde var kortare än risslan, hade en bock framtill för kusken 
och saknade risslans svanhals. Fig. 6 visar en svartmålad kyrk-

Fig. 8. Släde med själskrinda. Mångbyn, Löv-
ånger. Underrede med mankar, nygjort. L. 2,5 m. 

släde med veck av besläktad typ. Den saknar emellertid kusk-
bock; kusken stod på medarna bak. 

Som finåk hade man längre tillbaka långa, smala slädar med 
lådformig ovandel, varpå fig. 7 visar ett praktfullt exemplar. Det 
är en karmsläde eller kyrksläde f rån Lövånger, vilken nu förvaras 
i Umeå museum. Den visar östlig typ genom sitt slädveck och 
sina breda, framtill kraftigt uppböjda skidmedar med stag f rån 
brättet till första fjätterparet. Sidorna till lådan, karmen, sam-
mansattes gärna av stycken, gjorda av granar med kvarsittande 
rot. Draganordningen en vidjeögla på den tvärgående brädan 
mellan medarna, har på släden i fig. 7 liksom på fig. 6 och 
troligen på fig. 8 fått ersätta en tidigare anordning med s. k. 
klämstänger. 
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En enklare åk-, kyrk- eller fälskrinda, som tidigare varit myc-
ket vanlig i Lövånger, visar fig. 8. I en sådan, som oftast var 
löst placerad på en långsläde, körde man under vintern lass 
med smör till Skellefteå, Byske och Piteå. Underredet är i detta 
fall nygjort, förmodligen har den också haft veck, ty under 1900-
talet har man vid moderniseringen gärna ersatt vecket med tapp-
ning enligt svenska vanor. 

Släden träffas ofta i bouppteckningar. 1883 kan man belägga 
"en risla med fotsack" och en "kur1 utan fimmerstänger" från 
Selet. 1862 nämnes "en kibitka, svartmålad med skoning och 
Tdämstänger", 1883 "en kibitka med fotsack" och 1891 "en ky-
bick med klämstänger". "Långslädar", "färdskrindor" och "käpp-
skrindor" omtalas ofta alltsedan omkring 1700-talets mitt, då 
bouppteckningarna börja komma. Med "långsläde" avses tyd-
ligen då som nu den långa arbetssläden med brädflake, på vilket 
själva "skrindan" lägges. Skrinda kan också beteckna både slä-
den och skrindan tillsammans eller såsom vid "kyrkskrinda" en 
släde med fast ' 'karm". På släden kunde även den rektangulära, 
med vidjor i hörnen och av fyra bräder sammanfogade dyng-
skäppan placeras. 

Utom med järn2 förekommo förr även med träskenor av tall-
tjur belagda slädmedar. 1744 omtalas f rån Vebomark en "ander-
stångnafwar", en borr, varmed man gjorde hål i träskenan för 
att kunna pinna fast denna under meden. 

Hästen drog slädar och stöttingar med skaklar, vilka voro ut-
rustade med dragögla av järn (1753 "1 par skacklar med järn-
tugu") eller förr ofta av vidja. Man skilde åtminstone på se-
nare tid (1882) mellan vinterskaklar och sommarskaklar, de 
förra järnskodda, så att nian kunde bromsa med dem i backar, de 
senare helt av trä. Åksläden med veck drogs ej med skaklar utan 
med klämstänger, vilka i bouppteckningarna kallas för "kläm-
stänger" (1862), "klämskaklar" (1830, 1882) eller 'fimmer-

1 Släde med kupé. 
2 1746 Risböle: "et par nötta jernstänger.'' 
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stänger" (1750, 1829, 1848). Det var raka stänger, som häk-
tades på en krok på meden. 

Ursprungligen hörde till klämstängerna ett helt annat kör-
rede än till skaklarna, nämligen rankdonen. Stängerna höllos 
nämligen ut f rån hästens sida med hjälp av den f rån ryska bilder 
välbekanta båge, som i Lövånger benämndes rankbåge. Rank-

Fig. 9. Långkärra. L. med skalmar 4,75 m. 
Hjulen inbyggda. Prästgården, Lövånger. 

donen voro i Lövånger ännu under 1800-talets senare del ej 
ovanliga bland burgnare bönder, t. ex. vid kyrkfärd eller hög-
tidligare tillfällen (1750 "1 gl karmsläda med fimelstänger"; 
1765 "1 hindertyg med lokor och boga"; 1830 "1 par rantdon"; 
1848 "1 par ranklokor med båge", "hindertyg", "fimmerstänger"; 
1883 "1 st. rankseltyg med tömmar"). Vårt vanliga seltyg om-
talas i bouppteckningar under namn av seltyg (1742: "seltyg 
med lädertömmar", 1750 "3ne st. wärckselar", 1882 "sehltyg"). 
Redan 1848 omnämnes f rån Blacke "1 par lokor med dragläder 
och ringar", vilket visar, att den äldre anordningen med bock-
skott redan så tidigt började avlösas av dragring (jmfr 1891 
"1 par boksköt")1. 

1 Andra i detta sammanhang intressanta belägg äro: 1883 "1 st hofträlg 
och lekan" (för tjudring av häst), 1752 "1 hästbiällra". 
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Här skulle man kanske även kunna nämna klamret, en stege, 
gärna med insatta pinnar vid sidorna, vilken lägges på ett 
stöttingpar för forsling av ved. Typen är möjligen kommen i 
bruk i samband med att man började hugga famnved. Att sålun-
da lägga ett lastflak på ett stöttingpar är för övrigt en ungefär 
jämngammal metod som emellertid har spritt sig mycket snabbt. 
Äldre är däremot den av tunna bräder tillverkade, 12 tunnor 
rymmande kolstigen, med vilken man körde kol f rån kolmila och 
tjärdal. 

Hjuldonen voro sparsamt företrädda på de gamla gårdarna. 
Där man hade häst, vilket ju vanligen var fallet, bestod man sig 
stundom med blott ett enda hjulpar, vilket då ofta hörde till göd-
selkärran. Denna var ibland utrustad med meterhöga, massiva 
hjul, klubbhjul, och kallades därför för klubbkärra.1 Denna kom 
ur bruk redan på 1890-talet. Oftare hade kärran istället lika 
höga men oskodda ekerhjul. Dyngkärrans jlake ersattes senare 
av en vickflake,2 

Långflaken eller kornflaken3 bestod av ett omkring 3 meter 
långt brädflak, vilande på ett stegeformigt underlag, på vilket 
sidoåsarna framtill bildade skaklar och baktill ibland gick upp i 
två rotkrokar. Till denna flake hörde alltid ett med ekrar försett 
hjulpar. Över hjulen hade man brädskydd, åtminstone under 
sädesskörden. Lasset drogs medelst en på detta lagd stång, 
bommen eller bomstången. 

När man skulle köra varor, hade man en kortare, lådformig 
flake, kärrflake, som var öppen framtill. — Tjärtransporten tjäna-
de den korta tjärflaken, avsedd för tre tunnor (1862 Vallen: 
"1 tjäruflaka"). Man hade en tunna framtill och en bakom hjul-
axeln och en tredje över denna. 

Som finåk tjänade den med f jädrar försedda schäsen, om-
1 1753 "1 klubbkärra"; 1829 "1 par hjul med ås, 1 par oskodda med 

flake"; 1882 "ett par sämre lasthjul utan skon ing"; 1830 "1 par klåbbhjul", 
1758 "1 nytt kärr med behörigt smide"; 1744 "et litet kärr". 

• 2 1829 "1 windflake"; 18S2 "1 wickflake"; 1883 "1 vinnflake'. 
3 1862 "2 kornflakar". 
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nämnd redan 1830 (1891 " schäs med hjul, fotsack och dyna", 
1892 "1 sches med dubbla f jädrar och hjul"). På schäsen häng-
de sitsen i böjda f jädrar . 

Med 1880-talet inköptes från Skellefteå Jakob Jakobsson-
kärran, omnämnd f rån Selet 1883 ("1 jakob jakskärra med fot-
sack"). Den användes ännu någon gång. 

En och annan av de förmögnare bestod sig med en gigg (1883 
Selet: "1 gigg med fotsack och hjul") . 

Först ett stycke in på 90-talet kom lastvagnen med fyra hjul i 
bruk. Något tidigare började en och annan köpa sig en trilla. 
Emellertid har man undantagsvis redan tidigare kunnat köra 
med en fyrhjuling genom att tillfälligt koppla samman två hjul-
par, speciellt vid transport av bräder. Man tog skaklar f rån 
gödselflaken, vickjlakebankare, med tillhörande hjulpar och för-
band detta med ett annat hjulpar genom en provisorisk flake. 

En hjulsläde med pålagd skrinda med kors för gavlarna, tvär-
bågar, och på sidorna, långbågar, återger fig. 11. Det är en stor-
skrinda avsedd för 32 pund hö. En sådan kan även läggas på 
en långsläde, ett stöttingspar eller en fyrhjulig vagn. Skrindan 
vilar i detta fall på en vanlig arbetssläde, som dessutom är för-

Fig. 10. Jakob Jakobssonkärra. Kyrkbyn, 
Lövånger. 
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Fig. 11. Hjulsläde med s t o r s k r i n d a . L. omkring 3,5 meter. Hökmark, 
Lövånger. Klubbhjulen äro skyddade av böjda, tunna bräder. Deras 
diam. 0,45 m. Skaklarna förbindas med tugan genom ett krokigt trä-
stycke, s k a k e l t r ä e t . Framtill på skrindans överslå, räfsa och h ö-

k r o k med två klor — den enkloiga typen förekommer icke 

sedd med låga klubbhjul. Hjulsläden var nog en nyhet på 1860-
talet,. vilket bestyrkes av att den först omnämnes f rån Gärde i 
en bouppteckning 1892, och den torde aldrig ha varit allmän. 
I Mångbyn hade endast var f järde bonde en sådan vid sekel-
skiftet. 

Skottkärran visar sedan gammalt två typer. Med fyrsidig låda 
hette den skottkärra, med stegeformigt flak varg (fig. 12). Till 
båda hörde ett massivt hjul. 

Förr förekom undantagsvis en annan enhjuling, nämligen en 
stång med ett hjul på ändan och med krokar att hänga mjölk-
flaskan på. Den kallades skottstång och man sköt den framför sig. 

Skottkärran fanns hos både rika och fattiga. Speciellt hos de 
sistnämnda fick man även eljest vara häst själv. Vi möter hos 
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en fattig bonde 1882 en "dragstötting" och en "dragkärra" , hos. 
en annan 1832 en "dragskrinda med släde", hos en tredje 1868 
"två par dragstöttingstänger". N ä r vi 1882 finner en " d r a g -
skrinda" hos en förmögen man, ä r väl anledningen, att man 
även kunde ha användning för en sådan kälke, när man icke 
kunde komma f ram med häst. Handdragna kärror förekommet 

Fig. 12. Varg med massivt, järnskott hjul. 
L. 2,18 m. Avan, Lövånger. 

även. 1862 finner man hos en gammal fäl t jägare i Uttersjön en-
"dragkärra med flaka". 

Den gamla lövångersgården var i hög grad självförsörjande. 
Ej blott mat och dryck utan även skor och kläder fick man i 
stor utsträckning f rån gården. Ett synnerligen tidskrävande ar-
bete var därvid det t e x t i l a , ty vägen f rån det växande linet till 
den färdiga vävnaden är lång och mödofylld. Både lin och hampa 
ha odlats. Dock tycker man sig märka, att socknen f rån att 
tidigare ha varit hampodlande1 i huvudsak f ram mot våra dagar 
alltmer övergått till lin; under 1900-talet har man så småning-

1 Enligt Hiilphers förekom på 1700-talet hampa på alla gårdar, lin endast 
någon gång. 

111 



om upphört att odla spånadsväxter. Genom sin gamla hampod-
ling ansluter sig socknen liksom i f råga om slädtyperna till 
norra länshälften, där man synes i övervägande grad ha odlat 
hampa. Karakteristiskt är en uppteckning från Gärde om att man 
där brukat sänka linet i Hamptjärn. Även på andra håll i sock-
nen funnos t järnar med detta namn, tydligen från början nyttja-

Fig. 13. Granndraga. L. 0,78, h. 0,57 m. Käft, 
järnskodd. Prästgården, Lövånger. 

de för rötning av hampa. Beredningen och de därvid använda 
redskapen voro i stort sett desamma för lin och hampa. Endast 
vattenrötning förekom. Hampfröet slog man eller gnuggade man 
bort, linknoppen däremot drogs ibland genom en kam. Kärvar-
na sutto över vintern på hagen. Efter uppvärmning i basiu 
skulle linet och hampan dängas med klubba, bråkas, dras genom 
dragor av två olika slag, benämnda grovdraga och granndraga 
(fig. 13), häcklas på en häckla med två taggställ för att till slut 
borstas med en borste, när man ville ha särskilt fint spånads-
material. Avfallshampa vid häckling tillsammans med den kor-
tare hampa, som låg nere vid jorden och som kallades åker få, 
bereddes ibland, varvid man bland annat brukade karda ystret 
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'blånorna' före spinningen. Därav tillverkades t. ex. madrasser, 
lakan och sommarbyxor av strig 'blånor'. Det berättas om en 
gubbe f rån Fjälbyn, att han sommartid gick i strigbyxor och bar-
fota med tjärade fötter för att bli tålig om dem. 

Ull hade man från egna djur. Fåren, som man förr hade gott 
om, gingo i flockar på 50 till 70 stycken på skogen under som-

Fig. 14. Nysteben och härvel. Böle, Lövånger. 

maren och var och en sökte igen sina får om hösten. Man kände 
igen dem än på öronsmärken, klippta i öronen och med olika 
namn och utseende, t. ex. saxmärke, som utgjordes av spetsig 
vinkel, än på jlår 'brädlappar' på trälgen med ägarens namn. 

Fåren klipptes vanligen tre gånger om året, vid kynclelsmässa, 
vid ersmässa och vid Mikaeli. Bäst var ullen vid Mikaeli, värväft 
fick man vid ersmässa och julväft vid kyndelsmässa. Ville man 
ha ullen väl blandad, piskade man upp den före skrubbningen 
eller grovkardningen, som skedde med skrubbor på ett skrubb-
säte. Därefter kardades ullen med kardor, vilka inköptes från 
kardmakare i Norbyn och i Blacke. 

113 



En och annan tog vara på gammalt ylle, klippte det i små 
bitar och brukade sedan plocka sönder, tesa, det. Efter kokning 
i gryta brukade man kärna teset, d. v. s. med en vanlig kärnstav 
kärna trådarna i en gamkärna. 

Spånaden skedde på spinnrock med vågrätt säte, förr med 
lutande bröst. Spinnrocksmakare funnos på flera håll i Gärde, i 
Ytterbyn, i Vebomark och i kyrkbyn. Till rocken hörde ett rock-
huvud 'rockblad med två eller tre kammar' och en för spinning 
av yster avsedd vass pinne, kallad rockspett. 

Storrocken, som saknade trampa och här hette fabriksrock eller 
bomullsrock, användes på 90-talet av en och annan — enligt upp-
gift av en gammal pålitlig meddelare — dock mest bland in-
flyttade umebor. Man spann sittande. 

Fig. 14 visar några vanliga typer av härvel och garnvinda, 
nysteben, med tillhörande nystkrona. Härveln knäppte till, när 
basnan innehöll 60 varv. 

I gamla dagar, ungefär till omkring 1870, brukade man reva 
'varpa' med hjälp av kabbar. Till vadmalsväv användes endast 
två kabbar. I vår tid har man övergått till att använda rullstol 
med upp till 16 rullar. När man sen skulle börja väva, fästes 
rumpan vid storbulten på vävstolarna 'vävstolen', och trådarna 
fingo gå igenom den s. k. gredkammen. Till vävningen knyter 
sig en del gammal folktro. När kvinnan drog ut spjälkarna t. ex., 
skulle hon springa ut ur huset; mötte hon då någon av motsatt 
kön, skulle det vara hennes tillkommande, om hon var ogift, och 
var hon gift, skulle hon få en gosse. Var väven nästan färdig, 
när någon kom in, betydde det, att man hade "lite olevt". 

Av gammalt vävdes band, speciellt skoband, på skobandsked i 
var stuga. Bandstol var däremot förr mycket obruklig. Strumpe-
band vävdes även i sked, men mest la man dem med hjälp av 
fingrarna utan redskap. 

Vadmal brukade man stampa i en vadmalsstamp i Bodan, där 
det även fanns en press. Tidigare fanns det en stamp även i 
Mångbyn. På senare tid lät man stampa i Skellefteå och Nysätra. 
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Den vattendrivna stampen kunde ersättas av en handdriven töv-
mangel. Strumpor nöjde man sig med att löva hemma på en enkel 
tövbräda. — Även färgningen skedde av gammalt ofta i hemmen. 
Blått t. ex. köptes hem i blå stänger från apoteket; de lades 
sedan tillsammans med okardad ull i en pissbytta. 

Det är nu länge sedan man klappade kläder med klappträ på 
klappsäte. Redan i slutet på 80-talet övergick man till att stöta 
kläder med en stöt. Dock fortsatte man ännu länge att klappa 
ystergarn. — Det gamla mangelbrädet höll sig längst kvar i fä-
bodarna. Eljest har man länge nog bestått sig med stora sten-
manglar. Redan 1870 fanns det två sådana enbart i Mångbyn. 
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U r Sorseles krönika 

AV B Ö R J E R Ö N N H O L M 

Stock-Tomas ock slaget vid Måskenåive 

Före drottning Kristinas regeringstid lär Sorsele ha gått un-
der namnet Gelemonäs, ett namn som emellertid drottningen 
(1653?) slopade och ersatte med "Kristina". Men av obekant 
anledning tyckas sorseleborna inte ha gillat detta namn, ty även 
i mycket gamla skrivelser saknas det och det torde därför heller 
inte ha varit i bruk, åtminstone inte någon längre tid. 

I Sorsele kyrkoarkiv förvaras ännu en anteckningsbok, som 
kan vara av visst intresse att studera. Den är påbörjad av kom-
minister Eric Lindahl år 1762 och de senare prästerna ha sedan 
fortsatt med diverse märkliga anteckningar ända f ram till år 
1818. 

Vid mitten av Karl Xis regering förordnades Sorsele till 
"Capplans bord". År 1673 byggdes ett kapell, såsom en "stuwa" 
med nävertak. Alltså ett synnerligen enkelt och anspråkslöst 
kapell, men för artighetens skull bör vi kanske ändå kalla det 
för k y r k a . Det verkar mera pampigt så. Timret till denna 
kyrka körde Stock-Tomas f ram med renar. 

Krönikan visar, att Sorsele prästbord förut hade varit ett lapp-
land. Man skulle ju kunna tro, att allt på den tiden bara var 
fr id och fröjd. Men man hade nog sina bekymmer även då, till 
och med skattebekymmer. Krönikan talar nämligen om att lapp-
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mannen, som s k a t t a t för landet, hette "Stocktomas". Han 
hade sin kåta på kyrkholmens norra udde, alltså på Gälludden, 
där kyrkogården nu är belägen. 

Enligt folksägnen skulle Tomas ha förärats öknamnet "Stock" 
därför, att han en gång störde kyrkofriden. Tomas kom näm-
ligen en gång för sent till templet. Församlingsborna hade just 
lyckats kasta ut lapphundarna och för .att i fortsättningen få 
sitta i fred hade de bommat till kyrkdörren. Tomas, som sålunda 
blev utestängd, ville prompt komma in och höra, vad för "lönn-
mål" det egentligen kunde vara f råga om. Han bankade på dörren 
och ruskade den häftigt, men ingen tycktes ta den minsta notis 
om hans förehavande. Men när församlingen sent omsider kom 
ut, då fick Tomas veta, att man sannerligen mer än väl hade hört 
hans buller. Det blev rättegång och vår stackars Tomas sattes 
utan vidare i stocken, där han fick stå och skämmas ett tag. Det 
straffet kunde han sannerligen behöva. Från den dagen fick han 
heta Stock-Tomas. Kristendomen var ju så ny här, att Tomas 
med flera säkerligen betraktade den bara som ett nytt slags 
trolldom. Gällde det viktigare saker, då satte man nog större tro 
till den välbeprövade trolltrumman, ty den var rejäl och något 
verkligt att ta i och lita på. 

Kyrkan var, som redan förut omnämnts, synnerligen oansenlig. 
Men då församlingsborna själva på den tiden bara bodde i 
kåtor, behövde ju inte templet vara så pampigt för att tillfreds-
ställa anspråken. 

Första prästen i Sorsele hette herr Hindric. Om honom vet 
man egentligen inte mycket. Han dog i slutet av 1600-talet, san-
nolikt år 1692, och ligger begraven i Sorsele. 

År 1693 blev Lars Rengius komminister i Sorsele. Han var 
av allt att döma en mäkta lärd man, som bland annat översatte 
Nya testamentet till lapska språket. Detta manuskript ligger 
ännu i gott förvar i universitetsbiblioteket i Uppsala. Hans 
översättning var säkerligen ett mycket arbetskrävande företag, 
men resultatet var tydligen behäftat med en hel del felaktigheter. 
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varför det, beklagligt nog, inte kunde komma ut i tryck. Manu-
skriptet har säkerligen ändå ett stort värde, åtminstone ur språk-
forskningssynpunkt. 

Sjul Granberg blev Rengius efterträdare. Granberg var lapp, 
liksom också hans två föregående kolleger, herr Hindric och 
Rengius. Efter några års t jänstgöring i Sorsele förflyttades 
Granberg 1719 till Arjeplog, där han med tiden avsomnade i 
Herranom. 

Omkring år 1685, alltså under herr Hindrics och Stock-Tomas 
tid, kom umeåbon Hans Ersson till Sorsele. Det var en man, som 
kunde litet av varje. Klockaresysslan var ett tämligen enkelt upp-
drag för honom, men om det var enkelt, så var det heller inte så 
mycket att leva av, ty lönen var mycket liten. Det lilla han skulle 
ha, det fick han dessutom inte, åtminstone inte punktligt. Men 
vad Hans Ersson hade gjort rätt för, det tog han också ut, även 
om han ibland fick lov att begagna knytnävarna mot de trädskan-
de församlingsborna. Han hade egentligen inte kommit till 
Sorsele som löntagare, ty det skulle säkerligen ha blivit allt för 
magert. Därför bedrev han jakt och fiske på lediga stunder och 
det blev med tiden hans huvudsakliga födkrok. 

En av hans Erssons söner hade så kallat läshuvud. För den 
tidens sorselebor var det emellertid inte lätt att få sin studie-
hunger tillfredsställd. Men tack vare prästens och klockarfars 
förenade ansträngningar kunde man skrapa ihop det kapital, 
som erfordrades för sonens utbildning till präst. År 1719 kom 
Hans Erssons son som nybakad präst till Sorsele och blev därmed 
vår första svenska själasörjare. Han hade givetvis under sin studie-
tid tillägnat sig en hel del riktiga herremansfasoner. Bland annat 
tyckte han. att det var alltför simpelt för honom, en präst, att bära 
sin faders sonnamn, därför hette han något så stiligt som Kaeni-
cus Granlund, när han som präst återvände till födelseorten. Men 
han var ändå, trots namnbytet, klockaren Hans Erssons son, och 
det behövde han sannerligen inte skämmas för. 

Granlund uppehöll komministertjänsten i Sorsele f rån 1719 
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ända till 1745. Under hans tid byggdes år 1744 vår första 
egentliga kyrka. Denna stod kvar i Sorsele ända till vår nu-
varande kyrka år 1859 blev färdig. Granlunds kyrka auktio-
nerades bort, nedrevs och byggdes upp som loge i Norrsele. 
Omkring 1882 ansågs emellertid detta tempel inte ens kunna 
tjänstgöra som loge, varför det för andra gången nedrevs och 
höggs upp till ved. Några av de minst murkna stockarna ti 11-
varatogos emellertid och tjäna än i dag som golvåsar i en gammal 
bryggstuga i Norrsele. I övrigt är kyrklåset det enda av Gran-
lunds kyrka, som räddats åt eftervärlden. Det förvaras på Väster-
bottens läns museum i Umeå. 

En annan av Hans Erssons söner, Hans Hansson, blev 
klockare liksom fadern. Denne Hans Hansson är en märklig man 
därigenom, att han var den första egentliga nybyggare inom 
Sorsele. En mil söderut f rån Sorsele slog han (1740?) ned sina 
bopålar och blev därmed grundläggaren av den anrika byn 
Stensund. 

Stensund påstods vara den äldsta bondbyn inom Sorsele. 
Under långa tider ha socknens verkliga regenter varit bosatta 
just där. Det är därför inte underligt, att stensundsborna spelat 
en stor roll i Sorsele sockens historia. Vad dalarna och dal-
karlarna i kritiska tider betytt för Sverige, det ha Stensund och 
stensundsborna betytt för Sorsele År 1750 var det till exempel 
stensundsborna, som genom sitt ingripande räddade kapellet i 
Gillesnuole. Detta kapell var byggt redan år 1674 och därför 
var det ju inte underligt, att prästen 1750 började tycka, att det 
åldriga templet var i behov av en liten reparation. Stensunds-
borna hörsammade prästens vädjan, de reste dit och reparerade 
den gamla byggnaden. Därmed var den f rågan bragt ur världen, 
alltså just tack vare stensundsbornas ingripande. Men även i 
andra avseenden har Stensund betytt mycket för Sorsele. Under 
oår, när skörden slog fel och nöden stod för dörren, då var det 
största utsikterna att få tag på grötmjöl och utsäde just i Sten-
sund, ty den byn har med rätta räknats som en riktig goårsbv. 
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Men först när Sorsele år 1821 blev eget pastorat och Zakris 
Rådal samma år invaldes i Sorsele sockenfullmäktige, först då 
intog Stensund som by en riktig särställning inom socknen. Rådal 
var född i Själevad 1782 och kom som kreaturshandlare till 
Sorsele i början av 1800-talet. Han fann efter en tid sin livs-
följ eslagerska i Stensund, där han även bosatte sig. Rådal var 
alltså riktigt långväga, en riktig främling, och hade sjävfallet 
därför betydligt lättare att slå sig f ram till den åtrådda platsen 
i sockenfullmäktige, än om han varit bara en infödd sorselebo. 
Sedan Rådal väl hade satt sig in i de kommunala göromålen, 
dröjde det inte länge, förrän han var en fullkomlig envålds-
härskare. Vad Rådal sade, det var sagt, det visste alla. Man kan 
i någon mån föreställa sig han stora makt, om man betänker, 
att inte ens prästen i täten för stinna sockengubbar ansåg sig 
kunna fatta beslut på sockenstämmor, om Rådal var frånvarande, 
åtminstone inte om det rörde sig om ett viktigare beslut. 

Rådal blev med tiden en rik man. Men var han rik, så skulle 
han naturligtvis också skatta för sin förmögenhet. Denna skyl-
dighet försökte han, lika väl som andra sorselebor, i mån av 
förmåga uppfylla. Skatterna den tiden gingo mest till fattigvård 
och prästens försörjning. Dessa understödstagare, prästen och 
fattighjonen, fingo för det mesta sitt underhåll in natura. Prästen 
fick till exempel sin tiondel av sockenbornas alla inkomster. Det 
var smör och det var korn, ost, kött och fisk, som han skulle 
ha och som han också fick. Till honom kom man med både får-
kroppar och oxlår. Rådal, som var rik, fick ibland punga ut med 
hela oxar åt prästen. Men eljest talar eftervärlden mest om de 
otaliga ostar, både renostar, getostar och alla möjliga andra 
ostar, som prästen fick och som han givetvis också vräkte i sig. 
Allt rymde prästen, men aldrig sprack han. Hur hans mage 
kunde motstå alla dessa vidunderliga påfrestningar, det är i 
sanning en gåta för eftervärlden. Våra dagars präster behöva 
därför icke känna sig det allra minsta generade, ty också de ha 
magar av ypperlig kvalitet. 
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Att Sorsele blev egen församling, det var något som lycksele-
borna inte sågo med blida ögon, ty genom denna sockenskilsmässa 
förlorade lyckseleborna mången läcker prästost. Men särskilt 
ilskna blevo de, när stensundsborna efter Rådals frånfälle under 
marknadsbesöken började uppträda flott och vräkigt som riktiga 
herremän. I fina korderoj-kostymer, sidenhalsdukar och spritt-
nya galoscher svävade stensundsborna ut i sugande valssteg med 
krinolinprydda socitetsdamer. Sånt kändes nog rätt så svårt fö r 
lyckseleborna, som själva bara hade råd att kläda sig i vadmal 
och dansa i pinnskor och norrlandspjäxor. Mellan danspauserna 
drogo stensundsborna med flotta gester upp sina stora silver-
klockor och sågo på dem, fingrade tankspritt på sina grov-
länkiga silverklockkedjor, stoppade silverpiporna med norges-
blad och tände sedan med tiokronorssedlar. Allt detta gjorde de 
bara för att riktigt visa lyckseleborna sin verkliga sociala ställ-
ning. Man kan lätt förstå, att detta skulle kännas oerhört bittert 
för lyckseleborna, som inte ens hade råd att tända pipan med 
femöringar. De försökte emellertid efter bästa förmåga dölja sin 
fattigdom för de pösande stensundsborna. Lyckselepojkarna fyll-
de därför sina hemsmidda järnpipor med höboss och byxfick-
foder. Den sortens rökverk smakade visserligen varken som 
norgesblad eller annan herremanstobak, men huvudsaken var, 
att det både luktade och brann. 

Lycksele har med rätta fått smeknamnet Lappstockholm. För 
bara femtio år sedan besökte sorseleborna allmänt denna mark-
nadsplats. Dit for man för hundra år sedan, och den platsen 
kan man vara förvissad om att även Stock-Tomas på sin tid 
titt och tätt besökte. Dit måste lappmarksborna i gamla tider 
ovillkorligen fara, om viktigare saker skulle uträttas. 

Innan Sorsele blev egen församling och innan man här hade 
någon begravningsplats, ja, innan ens kristendomen var införd,, 
fingo den dödes efterlevande utan bistånd av kyrkans t jänare 
själva begrava sina döda. Man hade då ingen bestämd plats, 
där de döda skulle begravas, utan det kunde ske var som helst 
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i skogen. En grop uppskottades med träskovlar eller händer, 
och där kunde den döde n e d p a c k a s och myllas över utan 
större ceremonier. Men vilddjuren brukade inte respektera dessa 
gravplatser. Därför gjorde man upp en ordentlig eld på graven 
och brände på så sätt bort den vittring, som eljest brukade väg-
leda rovdjuren till den avlidnes kvarlevor. Sedan kristendomen 
blev införd fordrades, att prästen skulle förrätta och närvara vid 
jordfästningen för att den skulle vara laglig. Men det skulle ha 
varit förenat med synnerligen stora besvär för en prästman att 
resa ända upp till själva graven, då ingen präst fanns på 
närmare håll än i Lycksele. I ovigd jord fick alltså sorselebon 
gräva ned sin döda anförvant någonstans i hemtrakten. Men 
under marknad eller vid annat besök i Lycksele hade han att 
hesöka prästen och utpeka begravningsplatsens ungefärliga rikt-
ning och på så sätt göra det möjligt för prästen att slänga de 
tre mullskovlarna i rätt riktning. Vad gjorde det, om mullen 
blåste i ögonen på officianten? Huvudsaken var ju ändå, att 
den döde blev vigd till sista vilan enligt kristen sed. 

D å präster voro de enda, som förr antecknade märkligare 
händelser, har ju i allmänhet eftervärlden kommit att se för-
fädernas liv vid kyrkor och ur församlingsföreståndarens egen 
synpunkt. Men säkert ha de största händelserna timat långt f rån 
både prästen och kyrkan. Men därav är ju nu det mesta glömt. 

Viika tragedier ha inte här utspelats långt före Stock-Tomas' 
tid! Det är ju troligt, att inte ens den enklaste civilisation då 
hunnit sätta sin prägel på folket i våra trakter. Den tiden var ju 
lappen våra trakters oinskränkta herre och styresman. Vild-
markens barn åtlydde endast vildmarkens lag och därmed jämt. 
Men säkert var denna lag mången gång i högsta grad barock 
och efter våra begrepp upprörande. Sedan de gamla av ålderdom 
eller de yngre av sjukdom inte längre kunde klara sig själva, 
lämnades de helt enkelt åt sitt öde. Köld, hunger eller vilddjur 
fingo göra slut på deras lidanden. Ibland satte man den orkes-
löse på ett par skidor och skjutsade i väg ekipaget utför någon 
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brant. Detta var visserligen upprörande, men det var vanligt då 
och sådan var den tidens socialvård. 

Jakt och fiske var förr den egentliga huvudnäringen för såväl 
sorselebor som andra lappmarksbor. Landet eller jaktområdena 
voro stora och vilt fanns i rikliga mängder men trots jakt-
markernas enorma storlek började man ändå lida av trängsel. 
Man har aldrig fruktat för överbefolkning mer än just under de 
tider, då grannarna började vara bara på några mils avstånd 
f rån varandra. Då gick det ju faktiskt inte att andas, tyckte man, 
och man kunde ju minst av allt begära, att något vilt skulle kun-, 
na existera under så vidriga förhållanden. 

Det berättas, att en nybyggare slog sig ned i Blattnicken 
(nuvarande Blattnicksele) i mitten på 1700-talet. Det var då med 
mycket blandade känslor han erfor, att en grobian vågat slå sig 
ned i Rofftocken (nuvarande Råstrand). Det är visserligen drygt 
två mil mellan dessa byar, men gubben i Blattnicken tyckte ändå, 
att det började bli trångt, riktigt odrägligt trångt. Men han 
skulle nog läsa luslagen för "Rofftocken", om han bara träffade 
på den kanaljen någon gång. Slutligen möttes de två antagonis-
terna under sina fiskefärder neröver och uppöver älven. Efter 
en stunds ordväxling blev det ett storartat slagsmål. Så obe-
härskade och hämndgiriga voro de två grannarna, att ingen av 
dem gav sig, förrän den ene låg död på valplatsen och den andre 
med yttersta nöd kunde ta sig hem. I Uppsala universitetsbibliotek 
lär rättegångsprotokollet efter detta ödemarksdråp ännu förva-
ras. Det var nog sista gången, som trångboddheten i våra trakter 
behövde få så svåra följder. Detta var alltså en strid mellan 
svensk och svensk men mer ofta är det, som strider mellan lappar 
och svenskar ha förekommit. 

Omkring femton kilometer åt norr f r ån Sorsele kyrkplats, i 
närheten av byn Måskenåive, ligga Fastaboldbacken och Fasta-
boldheden. Dessa platser äro i all sin nuvarande oansenlighet 
historiska, ty vid Fastaboldbacken har en gång i tiden ett regel-
rätt krig utkämpats mellan lappar och svenska birkarlar. På 
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detta slagfält hittades för omkring åttio år sedan knivar, spjut 
och en hel del andra mordverktyg, som de stridande under slaget 
vid Måskenåive efter bästa förmåga hade försökt förgöra varan-
dra med. Just genom att birkarlar deltogo i striden, blir det 
möjligt att på ett ungefär säga när detta "historiska" slag ut-
kämpades. Landsfadern Gustav Vasa tillsatte ju redan under 
sin regeringstid (1523—60) dessa birkarlar, men 1606 blevo de 
avskedade. Vi kunna därav förmoda, att slaget vid Måskenåive 
utspelades i slutet på 1500-talet eller i början av 1600-talet, 
dock ej efter å r 1606. Birkarlar voro fogdens underlydande, och 
deras förnämsta uppgift var att driva in skatter till kronan. De 
voro alltså för sin tid ungefär samma företeelser som våra dagars 
fjärdingsmän. Birkarlarna gjorde sig allt annat än omtyckta, 
där de drogo fram. Särskilt bryskt uppträdde de mot den lapska 
befolkningen och på den tiden funnos ju mest bara lappar i 
fjällsocknarna. 

Den närmast liggande orsaken till Måskenåiveslaget var, att 
birkarlarna i Arjeplog bundit och tjärat en lapp samt rullat 
honom i dun. Vad lappen hade gjort, varför han ansågs fört jäna 
denna originella behandling, det är inte bekant. Men så mycket 
vet man, att lapparna beslöto att hämnas den skymf, som sålunda 
hade tillfogats deras stambroder. 

Sedan birkarlarna hade lämnat Arjeplog, blev det en rådpläg-
ning bland lapparna. Ryktet om birkarlarnas vådliga framfart 
spred sig f rån kåta till kåta. Till sist svuro lapparna dyrt och 
heligt att utkräva en blodig hämnd och en gång för alla fördriva 
de svenska inkräktarna. Knivar bryntes, spjuten vässtes, spå-
gubbar hamrade på lapptrumman, luntgevären och kruttygen leta-
des fram och översågos och till sist startade en till tänderna 
beväpnad lapsk skidpatrull f r ån Arjeplog. Birkarlarna hade före 
avresan börjat ana, att uppror när som helst kunde vara att 
vänta i det lapska lägret, varför de fortare än vad som eljest 
var meningen lämnade Arjeplogs ogästvänliga trakter och styrde 
kosan i riktning mot Sorsele. 
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Birkarlarna åkte efter bästa förmåga men kastade då och då 
oroliga blickar efter sig. En stund innan de uppnådde bergsliden 
Måskenåive, fingo de efter sig se den lapska skidpatrullen. 
Birkarlarna voro alltså förföljda, som de hade anat. De på-
skyndade sina steg och hoppades, att de därigenom skulle kunna 
undgå den hämnd, som till och med de själva mycket väl visste 
sig ha förtjänat. Trötta uppnådde de efter en stund bergets krön 
och susade i väg utför berget. Men trots deras ansträngingar 
och snabba utförsåkning tycktes fienderna ändå komma närmare 
och närmare. Birkarlarna uppnådde Fastabodaheden och voro 
snart över den men, då fortsatt flykt tycktes vara lönlös, beslöto 
de att göra halt och motstånd vid Fastabodabacken. De åkte 
emellertid utför den branta skogklädda backen, men strax nedan-
för gjorde de ett vinkelkast rakt åt sidan om skidspåret. Detta var 
en liten krigslist, som lapparna inte alls tagit med i sin beräk-
ning. De första lapparna rusade i väg utför backen utan minsta 
betänkande men stannade något förbryllade nedanför och började 
se efter, vart skidspåret, som de hade följt, egentligen hade tagit 
vägen. De behövde inte fundera länge över den saken, ty i det-
samma ekade birkarlarnas gevärssalvor i den ödsliga skogen. 
Lapparna fingo inte tid på sig varken till att skjuta eller att 
utveckla sina eventuella fältherreegenskaper. Ty de dolda bir-
karlarna störtade f ram f rån sina gömställen och angrepo utan 
vidare de fundersamma lapparna med spjut och musköter. 
Lapparna blevo rädda och flydde f rån slagfältet och f rån sina 
dödade och sårade vapenbröder. Men birkarlarna flydde även 
de, ty de fruktade, att lapparna skulle gå till nytt anfall, sedan 
de fått hämta sig efter den första bestörtningen och sedan de 
mindre snabbfotade stridskamraterna också hunnit f r am till 
stridsplatsen. Birkarlarna hade heller inte räknat fel. Omkring 
en halv mil söder om Fastabold, på Datjegwolb (Svenskheden), 
gingo lapparna till nytt anfall. Även den gången blevo de emel-
lertid överrumplade och drivna på flykt. Lapparna voro av allt 
att döma inga större strateger. De måste därför så småningom 
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gräva ned stridsyxan och i stället ägna sig åt fredens stora sak. 
Och därmed ha de haft större f ramgång. 

Det är troligtvis det enda fältslag, åtminstone av större om-
fattning, som förekommit mellan lappar och svenskar inom vår 
soeken. Till sorselebornas heder kan dessutom omtalas, att tro-
ligen inte en enda sorselebo deltog och skämde ut sig i slaget vid 
Måskenåive. 

Järnvägsbygget, rallare ock bönder 

Att järnvägen skulle komma till Sorsele, det hade man hört 
talas om så länge, att man nästan slutade tro på detta rykte. Det 
blev dock verklighet till sist. Söderifrån kom järvägen. Rallare 
schaktade och borrade, spettade och svoro och allt efter som 
åren gingo, ormade sig järnvägen längre inåt lappmarken och 
nådde så småningom fram ända till våra glest bebyggda trakter. 
Man hade nått f r am till och passerat förbi Storuman och fort-
satte därifrån med okuvlig energi upp mot Sorsele. Över myrar 
och genom milsvida, ödsliga och tysta skogar bröts vägen. 
Sprängskott dånade, borr- och släggklang blandade sig med 
muntra rallarevisor. Sorsele skulle få järnväg! 

Vår sockenbefolkning fick till sist se de omtalade rallarna 
livslevande. Med rallare och järnvägen följde en hel del annat 
folk också. Både tattare och zigenare, luffare och annat löst folk, 
som rallarna, lika väl som folket i övrigt, gott kunnat undvara 
men som dock följde med, det var ett faktum, ett tråkigt faktum, 
som tyvärr ingen kunde avhjälpa. Rallarna, det var skåningar 
och det var dalmasar, hälsingar och ångermanlänningar, ja, folk 
f rån alla håll och kanter. 

Rallarna voro fruktade varelser, omtalade redan under järn-
vägens barndom. Vi skulle få se dessa underliga människovarel-
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ser livslevande och därtill under festliga tillfällen! Fjärdings-
mannen på vår ort begärde avsked, när rallarna började fira 
kyrkhelger med mer eller mindre vilda orgier i våra trakter. Det 
låg spänning, ja, nästan andakt i luften. 

Innan rallarna nådde fram till vår kyrkplats, hörde vi ett och 
annat rykte om deras vådliga fasoner. Den ena gången var det 
något friskt slagsmål, som hade timat på den eller den orten 
och som fick skrivas på rallarnas redan förut tämligen feta 
skuldkonto. Den andra gången kunde det vara f råga om någon 
tjuvjaktshistoria, där rallarna på något knepigt sätt lyckats dra 
kronojägaren och andra myndigheter vid näsan. Dessa historier 
omtalades på sådant sätt, att rallartiteln förlänades en mytisk 
charm. Rallarna voro inte goda att tas med varken i ärligt slags-
mål, vid tjuvjakt eller vid brännvinsapparaten. Alltid avgick den 
där snartänkte rallaren med seger. Så förmälde ryktet. 

Man hade passerat Sandsele, en järnvägsstation, som ligger 
cirka tre mil nedanför Sorsele. I den byn tog sig Gula-Lemmen 
av daga genom skjutning. Han hade pokulerat och supit, rejält 
och riktigt, en hel julhelg och led efteråt av krankhet, svårmod 
och hjärtesorg. 

— Det ska tusan leva mer i den här jämmerdalen, tyckte han 
och gick ut ur baracken. Strax efteråt hörde man en dov knall 
och fann vid efterspaning blott obetydliga rester av före detta 
rallaren Gula-Lemmen i ett såghus. Han hade laddat dynamit 
både i munnen, kring huvudet och hela överkroppen och på så 
sätt förvissat sig om en salig hädanfärd. Länsmannen kom och 
samlade ihop hans stoft.Kamraterna gräto och sörjde sin kam-
rats tråkiga hädangång ärligt och uppriktigt. De första dagar-
na efter denna tragiska händelse svor man mindre, schaktade och 
stampade tjälen under större tystnad än eljest. Men snart var 
händelsen glömd och rallarhumorn i full gång på nytt. Byinne-
vånarna, åtminstone de yngre, avskydde såghuset och togo där-
för helst en omväg för att slippa gå förbi Gula-Lemmens avrätt-
ningsplats. På dagarna voro skolpojkarna betydligt morskare än 
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under dygnets mörka tider. Landsfiskalen hade visserligen med 
största omsorg samlat upp rallarens kroppsliga tillhörigheter 
men, hur noggrann han än hade varit därmed, uraktlät han dock 
att ta vara på den avlidnes imponerande mustasher. Dessa hade, 
när Gula-Lemmen lämnade jordelivets besvärligheter, flugit upp 
under taket, där de blevo sittande och så småningom både fröso 
fast och torkade fast. Skolpojkarna hittade dyrgriparna och bör-
jade mustaschera sig med dessa troféer. När lärarinnan fick reda 
på deras förehavande, tog hon leksaken f rån pojkarna och sän-
de dyrbarheten till landsfiskalen, som sedan fick föranstalta om 
att ägaren fick sina prydliga knävelborrar med sig i graven. Vår 
Herre skulle kanske eljest, vid en eventuell uppståndelse, ha 
kunnat få en hel del onödiga besvär med att känna igen Gula-
Lemmens präktiga och bekanta ansikte. 

I byn Sandsele stannade rallarna ovanligt länge. Där byggdes 
en bro över Vindelälven och där finns en grusbacke, som aldrig 
tycks bli tom, hur många grusvagnar man än årligen fraktar där-
ifrån. 

Banbygget fortsatte utan rast och uppehåll, längre uppåt, mot 
Sorsele. Skogen röjdes bort, myrland och sumpmarker utdikades 
och torrlades. Sorseleborna kunde till sist vid vårt nuvarande 
stationsområde se, hur arbetet gick till. Några arbetare flådde 
bort l jung och torv, bröto upp motspänstiga och sura stubbar, 
som tillsammans med ris, grenar och annan bråte slängdes på 
elden. Här och var bolmade rökmoln upp från rishögar. Llostan-
de rallare rörde sig med makliga steg i rökmolnen och tillförde 
elden ideligen ny näring. Efter dessa pionjärer kommo andra 
arbetare. Till sist var en provisorisk räls utlagd och det första 
loket kunde stånka f ram på banan med några rankiga grus- och 
materialvagnar på släp. Detta var en stor dag för Sorsele! Ar-
betet stannade inte i Sorsele, utan samma arbetarstam fortsatte 
med vägen vidare, längre norrut, ständigt framåt. 

Rallarna i vardagslivet skilde sig ej mycket f rån andra ar-
betare åtminstone inte i yttre avseende. Ortsbefolkningen iakt-

128 



tog dock alla deras förehavande med en närgången nyfikenhet. 
Typiskt för rallarens klädsel var blåblusen och de vida man-
chesterbyxorna, vars ben putade ut ovanför skoskaftet. Rälsläg-
garna och stenarbetarna hade därtill en bastant vaddväst också 
den av manchester, vilket gjorde, att deras kroppsbyggnad ver-
kade en smula drygare och mer imponeradne än andra ar-
betares. Dessa gubbar voro säkerligen inte goda att tas med, tänk-
te ortsbefolkningen och såg med respekt på de uppstoppade och 
stöddiga rälsläggarna. I skymningen uppsökte trötta järnvägs-
arbetare hemmet. Antingen cyklande eller också gående åtmin-
stone om logiet inte låg allt för långt borta från arbetsplatsen. 
Så sågo vi rallarna i vardagslivet. 

Det är höst och mikaelihelgen skall snart börja. Det är en 
helg, som sorseleborna alltid har sett emot med stora förvänt-
ningar och den helgen är också för rallarnas vidkommande be- • 
tydelsefull. Alla rallarna ha, helgen till ära och åminnelse, tagit 
hem sin spritranson åtminstone de, som inte redan under någon 
föregående helg fått sin motbok indragen. Är man utan motbok, 
då måste man vända sig till någon hembrännare och skulle man 
inte där få tag på erforderliga kvantiteter våtvaror, ja, då vete 
tusan, hur helgen kommer att sluta! 

Helgen är inne. Redan tidigt på dagen börjar kyrkfolket kom-
ma. En del åker bil, andra cykel och de, som inte ha råd med 
bilskjuts och varken äger eller kan anfäkta en cykel, de an-
vända de välbeprövade apostlahästarna. För den sortens primi-
tiva resenärer går förflyttningen visserligen mest långsam men 
de komma dock säkrast fram. Denna helg är ovanlig för sorsele-
borna, ty rallare, nasare och dörrknackare i alla tänkbara fa-
soner dominera gatubilden. Bondpojkar känna sig en smula ta-
fatta och bortkomna bland dessa självmedvetna och överlägsna 
främlingar. Därför gäller det att styrka både själs- och kropps-
krafterna med helgens spritranson. I skogsdungar och bakom 
uthuslängor låter man flaskor av mer eller mindre olagligt inne-
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håll vandra mellan olika munnar, ordmannakraften växer och 
självförtroendet ökar. Hoppa på, rallare, här finns också krafter, 
tänker man. 

Såväl rallare som sockenbor börja då och då ta något sned-
steg. Tattare byta klockor och lura bönder efter bästa förmåga. 
Zigenarkäringar läsa i kort och profetera om rikedom och över-
svallande kärlekslycka för rodnande bondstintor. Kraft iga räls-
läggare med slappa pilsnermagar hängande över smala bälten 
spankulera omkring med uppdragna axlar och händer nedkörda 
i djupa byxfickop i väntan på att spriten skall gå i kroppen. Allt 
kräver sin tid. Bondpojkar, som varit tillsammans med rallare, 
försöka också uppträda såsom verkliga järnvägare. Med långa, 
sävliga steg, hängande byxbak och sned keps under vilkens 
skärm ett par världsvana, likgiltiga ögon blänga, lovera de om-
gr ing och låta sig beskådas. Ett hekto matsnus under en över-
läpp av obegränsad tänjbarhet gör rallareimitationen så full-
komligt lik det efterapade originalet, att till och med en infödd 
sorselebo kan ta miste på person, åtminstone på längre avstånd. 

Skymningen faller på. Regn och snöslask strilar ned på menig-
heten. Men vem tänker på regn och ruskväder en sådan kväll? 
Det är ju helg och spriten har gått i kroppen! Rälsläggarna gå 
inte längre med händerna i byxfickorna utan de gasta, fäkta och 
gestikulera både med armar och ben. Det blir beckmörkt, stoj 
och oljud tillta. Rallare och bönder dra inte riktigt jämt. Lapp-
hålans innevånare ska läras veta hut, mena rallarna. Titeln ral-
lare har en mäktig klang i Sorsele. Vem skulle väl våga ta ett 
nappatag med de fruktade rallarna! Magra, obetydliga rallar-
pjattar märka bonddrängarnas feghet och uraktlåta inte att dra 
fördelar av sin titel. Den ena gången skrämma de fram en sup 
och den andra gången ryar någon till och få r därvid ett helt tjog 
fega bondbassar att skubba. Luften är laddad, ty sorselebornas 
anseende, heder och ära kräver upprättelse! Skola rallare, ja, 
till och med luffare och tattare utan näpst få gå omkring och 
kalla vår hembygd för " lapphåla" och hederliga sorselebor för 
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"bondt juvar"? Skälla ned vårt samhälle, det kan vi göra själva; 
men nåde den främling, som vågar skälla på vårt och de våra! 
Stenar och ölhalvor börja vina i luften, mäskbuteljer krossas 
mot känslolösa rallarskallar, här och var klappra örfilar. Rallare 
svära och skälla på främmande dialekter och ge därmed vårt 
fattiga ordförråd rika tillskott. Likbleka poliser hasta hemåt i 
t ro att något rysligt skall hända och även länsman ilar med sin 
digra stofthydda i sirlig trav mot hemmet. Livet är kärt och bör 
ej utsättas för onödiga risker! Men järnvägspolisen, han flyr 
inte, ty han är van vid litet av varje och därtill full som ett svin. 
Feghet bor inte i hans kropp. Han är stark som en björn och det 
kan behövas, ty han far med den ena knippan sprattlande ral-
lare och bönder om vart annat efter den andra till arresten. Järn-
vägspolisen blir emellertid, liksom arresten, för full och sedan 
står det var och en fritt att fira helgen efter egen fason. 

Det är dans på Röda Kvarn. Dit ska man. Det är ju själv-
klart. Stor trängsel råder både i farstun och vid biljettluckan. 
Musiken har börjat och dansen är redan i full gång. 

— Nä, nu jädrar i mej, nu måste man in och svänga, säger 
en rallare och går ut på farstubron för att befria sitt ansikte 
f rån det skönhetsfel som snusbussen medför. Böjd framåt står 
han där och ruskar ut snusen ur ansiktet. Enorma kvantiteter 
faller därur, men rallaren smackar och förmodar att ändå mer 
finns kvar under överläppen. Det får han emellertid så små-
ningom också löst med tillhjälp av f ingrarna. Han rengör sina 
f ingrar på strumpan och innanför byxslaget, hissar upp byxorna 
och snörjer åt svångremmen ett hål till och sedan bär det av i 
flygande f läng för att söka sig en danspartner. Det är fort gjort , 
ty utseendet fäster sig rallaren inte vid. Huvudsaken är, att han 
får tag på en varelse av honkön. Stora bonddrängar dansa vårds-
löst och knuffa då och då till små rallare, som därvid spotta 
och f räsa av ilska. Där krusas inte, ty även en rallare bör lära 
sig veta hut. 

En rasande bondbasse störtar in i lokalen. Nästan hela ena 
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byxbenet är bortslitet och större delen av skjortan har också tap-
pat kontakten med ägaren under den batalj, som han med väx-
lande framgång nyss utkämpat där ute i höstmörkret. Mannen är 
upprörd, han är vild. Det måste bli slut på inkräktarnas fräck-
heter! Det ska han bli man för! 

— Kom an rallare, förklarar han i väl valda ord! 
Gny och oväsen uppstår i motståndarlägret. Ett vilt slagsmål 

kan få ytterst tråkiga efterräkningar. Det kan bli böter, avsked 
och kanske rent av fängelse. Man lever ju inte i ett laglöst land, 
det känna både rallare och bönder till. Därför är det bäst att av-
styra bråket i tid. En rallarnas Goliat börjar väsnas vid kaminen 
i ena hörnet av lokalen. Han vill f ram och kväsa bondbassen, 
som öppet vågat utmana hela rallarkåren! Andra rallare för-
söka lugna honom. Det myllrar av rallare runt omkring den hög-
reste kämpen. Han lyfter kaminen med ena armen och ser fruk-
tansvärd ut. Tänker han månne ge sig in i ett slagsmål med ka-
minen som tillhygge?! Folket bleknar. Minnet av forna dagars 
sockendrabbningar, där tegelstenar och snusdosor kommo till an-
vändning, börja te sig som rena idyllen jämställt med det, som nu 
är att vänta. Ett knippe rallare stretar och drar i Goliats arm och 
försöker avstyra hans vredesutbrott. Kämpen lugnar sig och sät-
ter kaminen vårdslöst ned på golvet. Han resignerar, ty han ser, 
att civiliserade bönder uppbjuda alla sina krafter för att få bråk-
staken ut ur lokalen, vilket också lyckas. Dansen bör jar på nytt 
men luften är laddad och mycket kan inträffa innan helgen är slut. 

Rallarna le fräckt med snusgula tänder mot rodnande bond-
jäntor och försöka fresta Evas döttrar att gå ut på promenader 
och därmed följande galenskaper. Rallarens kärlekskur är inte 
verkningslös, ty han är en stor charmör väl hemma i konsten att 
förföra. 

Vid midnatt slutar dansen. Mången rallare troppar i väg ut 
ur lokalen vid sidan av "infödingens" tillbedda. Bondbassar 
blänga ilsket på inkräktarna, ty man vet ej, vad som kan ske ute 
i höstmörkret bland buskar och på andra undanskymda platser, 
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där rallaren är damens enda sällskap. Värst är det, om rallaren 
skulle lyckas få kvällens "hjär tegryn" i sängen. Då fordras det 
karaktär, om det vekare könet skall kunna komma därifrån med 
hedern i behåll. Ty rallaren är en pretentiös sängkamrat. Lidel-
sefulla böner stammar han ogenerat fram och varelser med mo-
dersinstinkter och hjärtat på rätt ställe kunna ej utan svårighet 
avslå hans begäran. Om rallarens vilja segrar, sjunger, visslar 
och trallar han en hel vecka efteråt. Eljest är han sur och trum-
pen och skäller från morgon till kväll både på regering, kung 
och fosterland. 

Höstmörkret lättar, folksamlingar tunnas av, blott enstaka, 
sena nattvandrare synes här och var. Borta vid Kramers affär 
sover Räll-Sven i vattenpölen nedanför stuprännan. Han ser inte 
ut att må direkt illa precis men han har dock vissa svårigheter 
med andhämtningen. Vattnet strilar nämligen ned i hans halv-
öppna mun, han frustar, fräser och andas ansträngt men vaknar 
gör han ej, ty sömnen är mycket god. Bönder stanna och be-
grunda Räll-Sven och hans obekväma liggplats. 

— Kanske han f rys? Om ve ändå skulle dra han nalta åt sia? 
— Nää, lät han ligg, där han ligg, för om han vaken, ställ 

han bara till bråk. 
— Ja, lätt han bråk. Om han val myckö storkarl, då däng ve 

opp han! För en rallar är int värre å spöa än vanlet folk. Hä 
ha ja sitt. 

Man suger tag i Räll-Sven och släpar honom på torr mark. 
Den nya liggställningen strider emellertid mot Räll-Svens lev-
nadsvanor. Han skruvar sig därför i sömnen och vaknar till sist. 
Till sin förtrytelse finner han sig omgiven av så underhaltiga 
människovarelser som bönder! Ett halvt dussin gapande, enfal-
diga bondtjuvar kan han självfallet under denna sin allt annat 
än goda sinnesstämning absolut inte tåla. "Di ska dängas hela 
högen och läras lite folkvett", tänker Räll-Sven och reser sig 
upp med möda i syfte att hävda sin rallartitel. 

— Va vill ni? Sabla bondtjuvar! 
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Han får på denna sin, enligt hans tycke, synnerligen artiga 
f råga intet svar. Detta förbättrar ingalunda hans dåliga morgon-
humör. 

— Ja ska, jädrar i mej, lära er svara på hederligt folks tilltal! 
— Ve vill just ingenting, kommer det troskyldigt från bön-

derna. 
— Tig! Tig, ha ja sagt! Sabla lusoffer! 
Bönderna tillmötesgå denna hans rimliga begäran och stå allt-

så där moltysta. Men då brinner det äntligen av för Räll-Sven. 
Det kan man ju knappast undra på, ty riktigt vad som helst kan 
ju inte han heller utan protester smälta. Som ett le^on störtar 
han f ram mot klungan i syfte att knosa bondskaliar med sina väl-
diga knytnävar. Bönderna ana, att deras nådatid snart är ute, 
och gå därför något steg åt sidan och hoppas, att ett under ska 
ske i sista minuten. Och undret sker! Räll-Sven törnar mot sta-
ketet och blir hängande däröver, oförmögen att hjälpa sig ned 
därifrån. Tyngdlagen är för Räll-Sven en gåta. Huvudet och 
överkroppen vill mot marken på ena sidan om staketet, resten av 
kroppen strävar mot marken på den andra sidan. Och Räll-Sven 
själv, han är neutral, vare sig han vill eller ej. Bönderna förstå, 
att högre makter stå på deras sida. De fatta tag i Räll-Sven och 
vidmakthålla hans osköna ställning. Med staketspjälor börja de 
sedan av alla krafter bearbeta Räll-Svens rikaste köttparti. Av 
hans gristjut att döma är bondebehandlingen inte av det ange-
nämare slaget. Detta begripa också bönder till sist och bistå där-
för helt beredvilligt Räll-Sven i hans strävan att komma till rätta 
med tyngdlagen. Han dimper ned mot jorden och räcker sin hand 
till försoning åt bönderna. 

Uppe på Linnbärsbacken är kortspelet i full gång. Femöres-
pokrare hålla till i en sandgrop vid sidan av en rallare, som 
under natten trillat ned i den förrädiska gropen och som na 
ligger och sover ruset av sig. Ett tiotal meter därifrån smälla 
tjugufemörespokrarna kortlapparna på en tom brödkartong. Och 
ytterligare ett tiotal meter ändå längre inåt skogen under en 
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burrig tall, där ha de verkliga högspelarna placerat sig i ring 
kring en fläsklåda. Där spelas och satsas friskt. Penningen är i 
det närmaste värdelös vid deras bord. Hundralappar satsas, fler 
och fler. Det blir till sist en stor sedelhög, en pott på fjorton 
hundra kronor. Vinnaren krafsar åt sig sedlarna och stoppar 
dem vårdslöst ned i en redan förut putande rockficka. Spelet fort-
sätter. Mas-Olle är blek, ty han har förlorat länge, men han 
fortsätter ändå och hoppas, att hans tur också skall komma till 
slut. Sista femman halar han upp, gnuggar den och rullar ihop 
den som en boll, slätar ut den och satsar också den på fläsk-
lådan. Spänningen är olidlig, men Mas-Olle förlorar den insat-
sen också, sista resten av veckoavlöningen. Han muttrar och svär, 
klöser sig förargat bak på nacken ett tag och går med f jä r r -
skådande blick sin väg. Hemma sitta hans hustru och barn och 
vänta på mat och helgdagskläder. Mas-Olle blir ursinnig, när 
han får se käringharpan, det lea stycket. 

— De duger för dej, som få r sitta hemma och steka skinkan. 
Jädrans as. Va! En annan får stå i med både näbbar och klor. 
Ja ska hålla livet i er, men får ja kanske nån tack för de? Va! Nej, 
skällning och ovett, så fort en kommer inom dörren. Va! Är de 
så man ska ta mot husbonden? Va! Nu sitter du och gapar och 
glor! Varför? Jo, du väntar på pengar förstås! Ja vet nog var 
skon klämmer. Pengar och pengar, alltid pengar. Du vill vara 
fin, förstås. Klä dej i siden och annat krims krams. Det måste 
bli slut på dina lyxfasoner! Din satans slyna! För ja ska min 
själ visa dej, vem som är herre i huset! Vasa ! 

Mas-Olle är en handlingens man. Han dänger upp käringen. 
Flon skriker, skäller och gråter, men hon måste dock hålla käften 
till sist. Mas-Olle river av sig kläderna och går till vila. Han bör 
ej störas, det är en självskriven lag. 

Några timmar senare sitter han på kaféet och proppar i sin 
familj den ena läckerheten efter den andra. "Gumman måste få 
ha lite roligt, hon med", tycker han. "Hon är ju riktigt blek, den 
lilla ängeln". Mas-Olle är en omtänksam familjefader. 
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Kaféet är fullt. Miljon-Kalle prasslar med sedlar och bjuder 
ortens skönheter på kaffe, obekanta lika väl som bekanta. Bönder 
beundrar hans frikostighet och undra i sina stilla sinnen, om 
hans kassa ej har någon botten! En bondbasse smittas av Miljon-
Kalles frikostighet, stegar fram till disken och förvärvar för tjugo-
fem öre karameller! Han vill, att också hans frikostighet ska be-
undras. När så icke sker, måste han själv göra omgivningen 
uppmärksam på frosseriet. 

— Hä gå penninga för en ungkarl, säger han, när karamell-
påsen efter omsorgsfullt räknande är likviderad. 

— Jävla snålbonde! river Miljon-Kalle i och fortsätter: Kalla 
du en tjugufemöring för pengar! Fy Farao! Nej, du bonde, så 
här ska du göra. 

Miljon-Kalle kliver upp på bordet och håller under ideligt 
gestikulerande följande tal: 

— Dyra vänner! Härmed tillkännagives, att jag, Miljon-Kalle, 
denna kväll beslutat bjuda hela Sorsele socken på kaffe! Både 
torpare och bönder, lappar, bondtjuvar och rallare, ja, till och 
med tattare mä någorlunda drägliga matfasoner, honor lika väl 
som hannar. Brännvin skulle ni också ha fått, men si, länsman 
och pastorn ligger som bekant på dä. Våren så goda. Stig fram 
och drick! För här finns pengar! 

Miljon-Kalle hoppar ned och rycker upp ur fickan sin en väldig 
sedelbörs och betalar, vad första duklaget konsumerat. Nya 
gäster anlända, äta och dricka, tacka och gå. Ryktet om Miljon-
Kalles stora frikostighet når snart de hungriga tattarungarna. 
Den ena unghögen efter den andra anländer, lotsade av sina 
lika hungriga mammor. Miljon-Kalles sedelbörs krymper betänk-
ligt. Den artiga värden tar sig för pannan och talar om, att han 
på grund av ett hastigt påkommet illamående ser sig föranlåten 
att uppsöka sitt sovgemak. Flan försvinner och kalasandet och 
ätandet stannar omedelbart. I en övergiven hästspilta i samhäl-
lets utkant tillbringar han resten av helgen i drömmarnas värld, 
f järran från spritrestriktioner och penningens förgänglighet. 
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Mikaelihelgen är slut. Zigenare riva ned sina tält, de kånka i 
väg med bylten, kistor och bråte i det oändliga till lastbilar, som 
skola frakta skräpet till annan ort. Bönder göra sina inköp i 
affärer och förse sig med livets nödtorft före hemresan. Rallare 
tala om arbetslöshet, ty så här på vintern är det bara de stam-
anställda, som få knoga på banan. Sjömans-Nisse, Enögda-Jim, 
Lilla-Dempsey, Kort-Samuel och deras gelikar tala visserligen 
också om arbetslöshet men det är bara för skenets skull. De ha 
aldrig arbetat och de vilja i verkligheten heller aldrig ha något 
jobb. Att de kalla sig rallare, det är felaktigt, ty därmed vanära de 
den verkliga rallaren. En har bott och ätit hos Tilda en hel må-
nad. "Si, ja hör till Lasses lag", hade han sagt. På dessa "pap-
per" hade han fått mat och logi på lång tid. Lasse vägrade att be-
tala maträkningert, ty den mannen, som ätit på hans konto, hade 
aldrig varit anställd i Lasses lag. "Men, hemska saker! De här 
måste ju anmälas för länsman?" föreslog Tilda. 

— Är du toki människa?! Skulle j a gå och anmäla en med-
människa?! Nääj, dä gör ja min själ inte, men få ja tag på'n, då 
ska ja snyta'n. Dä kan du skriva opp! 

Två välklädda herremän komma en dag genom samhället, vars 
utkant de uppsöka. Äro de miljonärer månne? Ja, av deras yttre 
att döma, måste man tro det. Byxvecken äro skarppressade, rik-
tigt eldvassa, som margarinknivar. Granna slipsar och stålplåt-
hårda kragar, som gör alla indiskreta sidoblickar möjliga, öka 
ytterligare deras sociala rang. Högheterna kliva in i en enkel 
stuga och presentera sig. 

— Mitt namn är greve Kask och detta är friherre von Straff, 
säger den ene och höjer med märkbar vördnad sin tumme i rikt-
ning mot sidobrodern. 

— Vi är ute och inspekterar det pågående järnvägsbygget. 
Kan vi möjligen få ligga här över natten? 

— Herrejastas! säger husmodern. Je tör fäl ändå ha gått fel 
nu!? hä finns ju hotella, där tåcke hänna finherra ta in? 

— Tja, visserligen finns hotell här oppe. Men, frun förstår, 
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hellre bo vi så här privat. De är mycket lugnare här, si. Vila och 
lugn och avkoppling, de är just vad vi behöver. 

— Ja, men ve ha ju bara kammarn! suckar husmodern och 
våndas invärtes över husets bristande komfort. 

— Rummet duger, säger den ene, och de två tar omedelbart 
kammaren i besittning. 

— Om vi nu bara få oss en smörgås och lite annat tjäk, är allt 
kirrat. 

De förnäma gästerna bjudas fram till ett matbord, vars make 
ifråga om läckerheter inte ens den rutinerade fåffelpredikanten 
skådat. Greve Kask och friherre von Straff gå till vila omedelbart 
efter måltiden. Mellan dubbla lakan i mjuka, präktiga sängar ligga 
de. Husmedlemmarna lyssnar med märkbar andakt till deras för-
näma snarkningar. Det är inte alla dagar man få hysa så fint folk! 

Efter frukost andra dagen äro herrarna resklara. Greve Kask 
väger en väldig sedelbörs i handen. 

— Vad kostar logiet, f run? 
— Mja, om ve skull säj femti öre. 
Notabiliteterna le medlidsamt och låter husmodern förstå, att 

femtio kronor är den absolut minsta summa, som de bruka be-
tala för en natt. 

— Vi hinner tyvärr ej avsyna järnvägen i dag. Vi få väl kom-
ma igen och ligga här nästa natt också? 

Det var ju en begäran, som husmodern utan tvekan biföll. 
— Gott! Då låter vi betalningen anstå, säger greve Kask och 

stoppar ned sin börs. 
Kvällen kommer men gästerna lysa med sin frånvaro. Var det 

skojare? börjar man undra . Ja, nu råder ej därom minsta tvekan. 
"Dignitärerna" återfunnos nämligen några dagar efteråt i färd med 
att sprida gödsel! Och deras imponerande sedelbörs hade visat sig 
innehålla enbart papper, större delen av en mindre tidningsupplaga! 

Vintern går och sommarn kommer. Järnvägsbygget fortsätter. 
Endast de rallare, som varit länge i tjänsten, få stanna i Sorsele. 
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De andra fortsätta vidare norrut. Det är i allmänhet rejält, skoj-
friskt och trevligt folk, som stannar. Snusarn kommer med tiden. 
Han är något till åren kommen med gråa tinningar, vuxna söner 
och en käring, som vet, var skåpet skall stå. Det är krut också i 
gubben. Rallarsvingar kan han än i dag ge, om så bara fordras, 
och ett kok stryk tar han med jämnmod. Supa kan han också 
och sönerna ha ärvt faderns temperament, vilket Snusarn konsta-
terar med viss stolthet. De barnen komma att bereda en åldrig 
far många glädjande överraskningar. Den dag kommer ju, då 
inte Snusarn själv med önskvärd kraft kan utdela rallarsmockor. 
Men det görat kan han med lugnt samvete anförtro åt sina väl-
artade söner. 

— Om dä bara Vore lite bättre fason på dä jädrans restrik-
tions- och motbokssystemet, då skulle man gå mot en sorgfri 
ålderdom, för snart får man pension. Motboken förlorar man 
lätt, om dä vill sej riktigt illa. Här om dagen var man till 
exempel bara en liten aning kvickare än vanligt, men tro ni man 
fick dä Nännämensan! Ögnablickligen tog de jädrans kanaljer-
na boken av mej. Dä gå litet för långt mä nymodigheterna. Poli-
serna borde ändå ha en liten aning hut i kroppen, åtminstone 
när dä gäller äldre folk. Dä här kommer att sluta illa, siar Snu-
sarn pessimistiskt. 

Snusarn funderar på invecklade lagparagrafer i flera dagar 
men till sist fattar han ett beslut. Han köper in socker och jäst 
och inom kort har han en härlig mäsk. All sin tid ägnar han åt 
mäsktunnans ans och vård. Snusarn är visserligen fullt medveten 
om det olagliga i sitt förehavande men det ger han blankt fanken 
i, ty man kan väl ändå inte begära, att han, som är gammal och 
van vid starkvaror, så här på ålderns dar skall bli godtemplare? 
Nääj, si, om lagen bli allt för tokig, då ä man absolut tvungen 
å si mellan fingrarna ibland. Lite livat måste man ha, särskilt då 
man bli gammal, annars vore ju livet meningslöst. Dom borde 
ändå ha en liten aning hut och respekt för ålderdomen. 

Sent en kväll traskar Snusarn i väg med en spritt ny brännvins-
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apparat från kopparslagarn. Snusarns liv inträder i ett sorgfrit t 
skede. Vid apparaten och mäsktunnan tillbringar han en stor del 
av arbetsdagen och där är hans självskrivna plats även på ledi-
ga stunder. 

En dag inträffar något kusligt. Snusarn sysslar som vanligt vid 
apparaten i lokstallet, omedveten om hur ond världen egentligen 
är. Höga järnvägstjänstemän är just på en inspektionsresa men 
det vet inte Snusarn. Sin plikt likmätigt uppsöka tjänstemännen 
Snusarns stuga och frågar efter husbonden. 

— Han är väl som vanligt borta i stallarna, skulle ja tro, 
säger hans fru. De är rent okristligt va mycket göra han ha fått 
den sista tiden. Han få ju arbeta ihjäl sej, den stackarn. Åj, åj, 
åj, va han få stå i. 

Snusarn väckes från sina djupa funderingar av kraftiga knack-
ningar. 

— Håcken ä dä? f rågar han lent. 
— De är järnvägsinspektörn. 
Dä va fanken, nu smäller dä, tänkte Snusarn och springer 

nervöst runt omkring utan att kunna fastställa, hur man under 
de för handen varande omständigheterna egentligen bör bete sig. 

— Öppna! 
— Vänta ett tag. Min fru ligger just i badkaret, säger Snu-

sarn och känner sig tacksam mot skaparen, som gett honom det 
huvud han har. 

— Öppna ögonblickligen! 
Snusarn ilsknar till och skriker: Ja ha ju sagt, att gumman 

ligger i badkaret! Hon vill absolut inte visa sej för främmande 
karlar. Hon ä lite blyg av sej. 

— Har Snusarn två fruar? 
— Nääj, dä ha ja min själ inte. Dä räcker gott mä en, tycker 

ja. 
— Nu ska Snusarn öppna och inte stå och fåna så där. Vi 

kommer just från er fru. Hon sa, att ni var här. Öppna nu genast 
för där inne har ni ta mig fanken ingen fru! 
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Snusarn såg sig förtvivlad omkring, dock utan att finna på 
någon utväg. Inspektörn och hans sällskap började begagna ett 
hotfullt språk och därtill gå på dörren riktigt bröstgänges. Snu-
sarn måste till sist öppna. 

— Kunde just tro att de var nåt sattyg i den här stilen, sade 
inspektörn. Men nu är du snart färdig, för länsman är här när 
som helst. 

— Å, Harre Gud! Ran ha väl ändå inte anmält saken redan? 
— De ha ja inte, men den s k a anmälas. 
— Nä, goa han, gör inte dä. Han måste väl ändå tänka på 

mina barn och min hustru? 
— Dom ska du själv tänka på och inte ställa familjen i sånt 

här elände. Du är ju till skam för hela järnvägsstyrelsen. 
Snusarn hade ett vinnande sätt och bad mycket bevekande för 

de sina. Sig själv nämnde han däremot aldrig, vilket tydligen 
gjorde ett gott intryck på inkräktarna. De bevektes till sist. Nåd 
skulle få gå före rätt. Några flaskor stodo uppradade och in-
spektörn gick fram och började slänga skräpet i ugnen. Snusarn 
stelnade av skräck och fasa. 

— Va i Jyssenam gör han! Slår han sönder brännvinet?! Mitt 
brännvin?!! Hur kan en människa bli så rå!! ! ! 

Snusarn började snyfta. Hans sorg var så stor, att inspek-
törn bevektes och upphörde med sin vandalism. 

— Om du slutar upp med lipningen ska du få behålla en 
flaska, sade inspektörn. 

Snusarn klippte tvärt av sitt hejdlösa tårflöde och såg upp, 
just i lagom tid för att mottaga flaskan som räcktes honom. 

— Gå hem och lägg dej nu, sade inspektören, och den ordern 
efterkoms utan protester. 

Åren gå och järnvägen blir en alldaglig företeelse. Rallarna 
ha försvunnit och efterträtts av järnvägstjänstemän. Skåningen, 
Alle Andreasson, sitter på Kalle-Bullas kafé. En halvt urdrucken 
kopp kaffe står på bordet bortglömd av ägaren, som fördjupat 
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sig i en boxartldning. Boxning är en sport, som Ålle gillar. 
Schmeling har erövrat världsmästartiteln, förmäler tidningen. 

— Du, säger Ålle, dä skulle allt va intressant att få ta ett 
nappatag mä en sån där. 

— Skull' du törs boxes ve Schmeling?! 
— Jag, ja? Jo, dä kan du skriva opp! 
— Ålle måste förklara, vad han egentligen duger till. Ja kan 

säja, att ja ä född på järnvägen, bör jar "han. men ännu ha ja 
inte träffat min överman. Han ser med drömmande blick ut 
genom fönstret. Ålle är, enligt egen utsago, en farlig man, nära 
nog en naturkraft, fast ingen har fått se honom i aktion. 

— I går var då ett jädrans liv i Kvarnbränna. 
— Jasså. Va var hä för liv? 
Ålle tömmer koppen och bör jar förtälja sällsamma nyheter. 
— Jo, som du vet, så är ja förlovad nu, mä en lärarinna, en 

folkskollärarinna till och mä. Ja var och hälsa på henne. Ja 
kommer för resten just därifrån. Dä var för jädrit, när ja skulle 
resa ne till henne. Ja kom för sent till tåget, förstå du, Velie, lill-
brossan, körde. Fassan var också mä. Ja, dä var, som sagt, 
för jädrit. Som vi kom ne till Sorsele fick vi reda på att tåget, 
som ja skulle åka mä, redan hade gått! Velie ilskna till, förstå 
du. Han satte i väg efter tåget. Skulle köra opp dä, föstå du. 
Han skruva opp gamm-cheven i famton mil. Dä var fart dä, fö-
stå du! Då Velie tog kurvan vid Blattningsele station åkte fassan 
mä skallen genom suflatten. Men ja hann i alla fall mä tåget. 

— Men, va var hä för liv i Kvarnbränna? 
— Jo, vänta du, ja kommer snart till dä ämnet också. Dä var 

bal i Kvarnbränna, föstå du. Ja gick in där och kika ett tag. Bön-
derna ilskna till och skulle dänga mej. Ha du hört så tokit? 
Dänga mej! Hela byn gick på mej med störar och med liar, yxor, 
släggor och knosor, knivar och snusdosor, ja, till och mä tyngre 
möbler. Ja, dä var för jädrit, föstå du. Ja fick skubba från Kvarn-
bränna och ända till Antas, en hel mil. Ha du hört så jädrit? Dom 
trodde förstås, att ja var rädd! Men, si du, dä var ja natuletvis inte. 
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— Men vaför kuta du, om du int var rädd? 
— Nä, nu ä dä för jädrit! Du föstå väl ändå, att när man ä 

förlovad, då få man inte bråka mer. Ja ha lovat fjällan att aldrig 
bråka mer. Dä man ha lovat, måste man hålla, föstå du. 

Ålle är alltid lugn, vad som än inträffar. Hans bror råkar ut 
för en järnvägsolycka och får båda benen krossade. Man störtar 
in till Ålle, som just slutat arbetsdagen och håller på att tvåla in 
sitt ansikte före rakningen. 

— Brossan din jjr halvt ihjälkörd! 
Ålle rör icke en min utan ser med största kolugn på sin tvåliga. 

spegelbild. Lugnt och metodiskt mejar han skäggstubben. 
— Ä dä Velie f rågar han med en aning oro i rösten. Om 

det vore Velie, den där förhoppningsfulle lill-brossan, då skulle 
olycksbudet innebära en fullkomlig världskatatrof för Ålle. Men 
inte ens det skulle kunna rubba Ålles lugn. 

— Nääj, dä ä Gottfrid. 
— Jasså Guttfred. Ä dä mycke illa mä han? 
— Benen måste amputeras ! 
— Han få dä alltså bra brossan, säger Ålle som bara tän-

ker på försäkringen och de därmed följande ekonomiska för-
delarna. Nu slipper Guttfred arbeta, tänker Ålle och bör jar med 
ens betrakta brossan som en mycket stor personlighet, nära nog 
en ministers jämlike i fråga om rang och värdighet. 

Den gråe rallaren sitter på sin hemsockens ålderdomshem i 
sydligare nejder och tuggar snus vid bibeln och psalmboken. 
Med knarrande gubbstämma berättar han om sin rallaretid. 

— De var då vi gick förbi Vilhelmina . . . Stensele . . . Sor-
sele . . . Bönderna var ett konstigt folk. Ingenting ville di sälja 
åt oss. Di trodde att vi var skojare, som bara tänkte lura dom. 
Di var så misstänksamma. Tattarna hade lurat sig till mycket av 
bönderna genom att kalla sig rallare. De var därför bönderna 
blev så misstänksamma även mot den verklige rallaren. Si, tat-
tare, di är ändå ena riktiga kanaljer. Vilket eländigt pack! Tvi! 
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Rallaren skickar föraktfullt en stråle mindervärdigt snus utåt 
golvet. Han reser sig och bör jar ivrigt sudda ut den bruna 
fläcken med skosulan. 

— Si, man måste vara så otäckt fin av sej på såna här inrätt-
ningar. Föreståndarinnan, förstå du, hon gilla inte snusblask. Å 
di ha då så fördömt uschlig snus nu för tiden, säger han och 
lägger in en försvarlig mullbänk. 

Gammal och grå står morfar ute på brotrappan. Järnvägs-
l in jen har kluvit hans hemman. Detta är inte längre någon ny-
het. Men likväl är det just detta faktum, som morfars tankar på 
sista tiden börjat syssla med. Borta vid skogsbrynet, mitt genom 
en av hans kornåkrar går järnvägslinjen. Förut tyckte han fak-
tiskt det såg stiligt ut, då tåget kom stånkande fram över hans 
ägor. Men nu har han börjat värdesätta den där kornåkern, som 
blivit totalt förstörd. Det är en hel del annat elände också, som 
S. J. ställt till med, det där fördömda S. J.! 

Några dagar efteråt stoppar morfar upp det framrusande tåget 
och ger S. J. ett ultimatum av strängaste innehåll: Tåget får ab-
solut inte mer köra över hans ägor! Men S. J. är obeveklig. Stör-
re vägspärrar ha övervunnits. Gubben föses åt sidan och tåget 
g ö r sina turer trots morfars ultimatum. 

Folket bör jar tissla och tassla om att morfar blivit konstig. 
Hans anhöriga hålla honom under ständig bevakning. Till ba-
nan får han absolut inte gå, han kunde ju bli överkörd. 

Morfar blir fånge. Han, gamla karlen, måste vaktas som en 
liten snorunge på sin egen gård! Nää, nu har det ändå gått för 
långt! Allt detta elände rår S. J. och rallarna också för. Det för-
står morfar och bör jar rota i gamla händelser. 

— Rallarna, de var ändå ett jekla pack, bara skojare och 
skälmar hela högen, tänker gubben. Det var just de lushundar-
na, som kom dragande med den här sabla järnvägen. Folket var 
toke opp i skallen, nästan var enda en, då rallarotyget kom dra-
gande. Nån enstaka förståndig karl fanns visserligen också, men 
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de var tyvärr inte många. Morfar biter ihop tänderna, då han 
tänker på saken. Rallarna hade inte behandlats förståndigt. De 
skulle bara ha fått ändå mer stryk, då hade kanske hans korn-
åker varit i fred än i dag. 

Rallarna hade inte ställt till med bara ett elände. Värst var det 
med kvinnfolken. De rände efter rallarna som flugor efter sirap. 
Till och med hans egen dotter, Stina, hade låtit förleda sig. Hon 
var redan då gamla människan, nära förti, men ändå kunde hon 
bli som från vettet, bara för en liten rallare. Hur var detta möj-
ligt?! Om rallaren hade sett ut för nånting, skulle mindre ha varit 
att säga om saken. Men han var ful som stryk och en uschling 
av värsta sorten. Inte såg Stina det. Nej, hon var blind, totalt 
blind! Du ska si till, stinta, så han inte få ställ till na elände 
ve dä! hade morfar en gång förmanat henne. — Jo, du hörs 
klok! fick han till svar. Men, vem fick rätt? En tid efteråt bör-
jade Stinas mage bli otäckt stor. Då såg man, vad hon och ral-
larn hade sysslat med! 

Pojkstackarn är det inget fel på. Att hans far är rallare, rår 
ju inte han för. Det kan ju ändå bli människa av ungen. Han är 
redan stor nu, snart skolpliktig. Far hans har man inte hört av 
och det är då en Guds välgärning. 

På banvallarna växer nu gräs, ris och buskar och i stenbotten 
mossa och torv. Borrstålets klang har upphört, rallarevisor ha 
tystnat och lugnet i de stora skogarna trasas ej sönder av dy-
namit. Tåget stånkar dagligen fram efter banan. Det dunkar i räls-
skarvar och rasslar i järnvägsvagnar. Rök bolmar upp från loket, 
höjer sig ovan skogstopparna, vidgas, tunnas av och försvinner 
med vinden. 
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Bonden eller »Gam l e M an« 

AV L E N N A R T W A H L B E R G 

ETT VÄSTERBOTTNISKT FÅGELBERG. 

Om denna enstaka klippö, som ligger i Bottenhavet c:a 2 mil 
f rån fasta landet på 36° 26' 7" n. br. säger Hiilphers: 

"Höga klippan "Gamle Man" eller Bonden, en märkelig havs-
känning mot denna sokn (Nordmaling), ligger 2 mil nordost ut i 
sjön, 6 mil f rån Umeå, är mycket brant på tre sidor, men något 
sluttande på den f järde sidan; ingen båt kan ligga der i stormen, 
utan måste uppdragas på klippan, som har omkring 400 alnars 
widd". 

För en mansålder sedan var skäret Bonden ett verkligt fågel-
berg i stor stil och därför vida beryktat och känt. Ja, jag minns, 
när jag ungefär vid sekelskiftet för första gången besökte skäret, 
uppskattade man fågelstammen till ett antal av c:a 10.000 fåglar 
av flera slag. Torclmulen (Alca torda) bildade huvudmassan, 
men därjämte häckade där en stor koloni av Tobisgrisslan med 
sina röda ben och Fiskmås, Sill-, Orå- och Havstrut. Det har kon-
staterats, att även ett mindre antal Sillgrisslor pläga uppehålla 
sig på Bonden, och de ha där även häckat. Fordomtida har där 
också bevisligen häckat Storskarv och Orågås. Sädesärla och 
Skärpiplärka häcka även på klippön och en sommar häckade där 
också ett Kräkpar. Under flyttningarna vår och höst besökes ön 
av diverse flyttfåglar. Så t. ex. såg jag den 6 juni 1924 flockar 
av smalnäbbade Simsnäppan vid Bonden. 
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Ön Bonden, 

Tordmulen är i Sverige en sällsynt fågel. I Stockholms yttersta 
skärgård häckar den i mindre antal på några klippöar såsom t. ex. 
Långviksskär, Tärnskär och Bullarö. P å Karlsöarna utanför 
Gotland häcka stora kolonier. Linné skriver, efter ett besök på 
St. Karlsö år 1741, bl. a. följande om tordmulen: "Låren stå 
bakom balansen på kroppen såsom på en lom, hvaraf sker, att 
han simmar friskt och fiskar starkt, men kan inte gå som andra 
fåglar horisontellt, utan måste gå kapprak som en människa, då 
han ser rätt putslustig ut med sin svarta kappa, hvita buk samt 
grimluta panna och krokuga näsa, liksom ginge han med glas-
ögon. De flyga mycket kringt och hastigt som en dufva." 

Tordmulen är borta om vintern, kommer till häckplatsen i 
medio av maj, häckar vid midsommar ( + en vecka) samt bort-
flyttar i mitten av augusti, alltså vid Larsmässotiden. 

På initiativ av D : r Frans Kempe och Föreningen för skogs-
vård blev Tordmulen å och i havet i närheten av skäret Bonden 
år 1904 genom Kungabrev t. v. fridlyst (se Kungl. kung. d. 27 
maj s. å.). Överträdelser skulle straffas med böter f rån 5 till 
1000 kr. 

Trots detta och i brist på tillsyn fortsatte kustbefolkningen 
att utöva äggplundring och denna tilltog i oerhörd grad under 
första världskriget och efterföljande krisår, varigenom kolonien 
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avsevärt decimerades, ja, rent av syntes gå sin undergång till 
mötes. Sedan motorbåtar kommit i allmänt bruk, gick det lätt 
att komma ut till Bonden, och äggplockningsexpeditioner f rån 
snart sagt alla fisklägen å den motliggande kusten våldgästade 
skäret och plockade f ram äggen ur de djupa hålorna i sten-
skravlet medelst särskilt tillverkade skopor och håvar på långa 
skaft. Till och med grythundar användes, vilka kröpo in i skrävlet 
och genom att bita ihjäl de ruvande fåglarna tillkännagåvo varest 
äggen funnos. Hela f jä rd ingar av ägg hemfördes av dessa "Bon-
deplågare". Då tordmulen endast lägger ett ägg och tobisgrisslan 
två, så kan man förstå hur fort det gick bakåt med kolonien. 

Länets jaktvårdsförening, som bildades 1919—20, underrät-
tades om den fara, som hotade den säregna tordmulekolonien på 
Bonden och vidtog åtgärder för koloniens skydd. Föreningen an-
slog medel därtill och anordnade under åren 1924—30 effektiv 
bevakning för fågelberget och dess omgivningar under häck-
ningstiden. Vid tiden för igångsättningen av bevakningen hade 
fåglarnas antal nedgått till c:a 1.200, beroende huvudsakligen 
på äggplundring, ej skytte, ty tordmulens kött är illasmakande 
och icke begärligt. Resultatet av den ostörda häckningen under 
bevakningsåren blev gott. Kolonien ökade år för år och upp-
skattades 1929 till 3—4.000 fåglar och höll sig så några år 
framåt, så länge jaktuppsyningsman Brännlund på Norrbyskär 
hade ett vakande cga på skärgården ifråga, men, sedan Bränn-
lund avlidit, blev bevakningen slapp och äggplundring i smyg 
började åter förekomma. Då grep jaktvårdsföreningen åter in 
och lyckades år 1937 få Bonden fridlyst jämte ett 200 meters 
område av det omgivande vattnet. Tillträde: förbjöds (utom för 
den personal, som hade periodvis tillsyn över agafyren). Nu 
trodde man att fågellivet skulle blomstra. Men oförklarligt nog 
har så ej blivit fallet. Tordmulekolonien har dessvärre åter min-
skat, de sista två åren katastrofalt. Detsamma lär vara förhållan-
det på St. Karlsö. Anledningen har ännu ej kunnat utrönas. Man 
f råga r sig om det beror på någon epidemi, inälvsmask, de svåra 
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vintrarna och isförhållandena i Östersjön eller på matfrågan. 
Tordmulen livnär sig huvudsakligen med Tobisfisk. På Bonden 
såg man alltid förr klipporna beströdda med tappade tobisfiskar. 
Ha månne stimmen av dylik fisk av någon anledning förintats 
eller flyttat till andra vattenområden? Matfrågan är ju för alla 
fåglar av avgörande betydelse. Men strömming borde ju vara en 
god ersättningsföda, tycker man. Om det är sant att tordmulen 
på hösten ej flyttar bort 1 u f 11 e d e s utan lär begiva sig söder-
ut s i m m a n d e med de i augusti ej fullt flygmogna ungarna 
— vilket jag dock ej tror på — så kan man ju tänka sig, att 
fåglarna omkommit genom inf rysning t. ex. hösten 1941, då 
vintern kom överraskande tidigt och havet överisades ända nedåt 
södra Östersjön, där fåglarna pläga övervintra. Den nyligen av 
myndigheterna tillåtna äggskattningen av vissa fågelarter, vil-
ken dessbättre nu avlysts, har säkert gjort stor skada på fågel-
stammarna av alla slag vid kusten. 

Ett besök på Bonden blir för naturvännen och ornithologen 
synnerligen intressant och givande. Efter utverkat tillstånd att 
besöka ön, kan man med båt utgå f rån Kylörn eller Norrbyskär 
via Snöan eller f rån Hörnefors direkt, men man måste välja vac-
kert och lugnt väder, lämpligt "Bonde"-väder, för att kunna läg-
ga till vid den spolformiga klippön. Vid klar sikt kan man se 
konturerna av Bonden ända f rån fastlandet. Då man kommit ut 
en 1/2 mil, liknar ön med sin agafyr mest ett krigsfartyg med 
nordlig kurs, och då man kommit längre ut, så att klipputsprång 
och formationer skönjas, ser den ut som ett slott av röd granit, 
ett sjöfäste, ståtligt och imponerande. Man urskiljer snart en 
klyfta, som liksom delar skäret i två hälfter. Denna remna kallas 
"brudsprånget". Traditionen förmäler om två unga män, som 
båda älskade en vacker jänta, friade till henne och gjorde henne 
villrådig. Till sist lovade hon bli brud åt den av dem, som kun-
de med ett språng komma över klyftan på "Gamle Man". En dag 
åtföljdes de dit. Den förste misslyckades. Den andra försökte ock, 
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lyckades och fick sin brud och med sitt namn vittnar "Brud-
språnget" än i dag om detta mannaprov. 

Vid pass en halv mil f rån skäret möta grupper av lågt flygan-
de tordmular, som i hastig flykt passera båten. Deras korta 
vingar göra otroligt många slag i sekunden liksom surrande 
flygplanpropellrar. Nä r man kommer närmare skäret, kan man 
se klippor och hyllor besatta av tordmular, vilka vid båtens 
landning lyfta och med knorrande larm surra bort f rån ön samt 
sänka sig mot havets yta, där det ligger grupper av fiskande 
tordmular och grisslor. Titt och tätt kommer någon fågel med 
en tobisfisk i munnen och försvinner bland stenskravlets gryt. 
Det är ett ständigt kommande och farande, ett ständigt visslande 
och vinande i luften! Längre ut till havs kan man se ett moln 
av trutar och måsar, ett säkert tecken på att strömmingsstimmen 
stå där. Ibland visar sig ock någon säl. 

Man landstiger direkt på klippan och båten måste väl an-
göras eller helt uppdragas. Klipporna bestå av sällsynt vacker 
röd granit. På klipporna krypa små röda fågel-löss. En ström-
mingsfiskare varnade för denna ohyra och sade, att lössen, om 
man sätter sig på klippan, krypa upp i kläderna, in på kroppen 
och upp i håret, vilket är obehagligt nog. "Det är likväl märk-
värdigt med denna fågelohyra" sade gubben, "att man aldrig 
drager den med sig hem, ty hur många man än har på sig, när 
man lämnar Bonden, så äro de plötsligt som genom ett troll-
skott försvunna, när man kommit en halv mil till havs. De måtte 
ha osynliga vingar och flyga tillbaka." Av insekter på ön an-
tecknades även några humlor. 

I f råga om växtligheten antecknades följande: träd saknas; en-
dast en enbuske, ett par videbuskar (Salix caprea) och några små 
vilda vinbärsbuskar (Ribes pubescens) tyna i skrevorna. Ört-
rikedomen är ej heller stor; det finns dock rikligt med fetknopp 
(Sedum acre) på klipporna och i skrevorna strandtarald (Silene 
maritima) samt högväxta ex. av gårdskräppa (Rumex domesti-
cus), rörflen (Phalaris arundinacea) och ormbunken Dryopteris 
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Sillgrissla med ungar på Bonden (foto: C. Emsing). 

austriaca. Vidare iakttogs ett par starrarter, nämligen Carex gla-
reosa och Carex juncea samt några Taraxaca, som i år bestämts 
tillhöra formen Taraxacum obliquilobum. 

På nordänden av ön häcka olika slag av måsfåglar (dock icke . 
f isktärna). Redena ligga tätt på strandklipporna. På öns inre 
häcka grisslor och tordmular i stenskravlets brunnar och gryt. 
Tordmulen har ej någon inredd boplats utan lägger sitt ägg på 
hårda klipphällen eller på grus i grytets botten. Går man för-
siktigt tillväga, kan man få se tordmulhonan sitta och ruva på 
sitt stora fläckiga ägg. Sedan ungen kläckts, ligger den kvar uti 
barnkammaren i det meterdjupa grytet och matas, tills den blir 
smällfet och fullt utvuxen. Då överges den av föräldrarna och 
svältes tills den blir någotsånär i form och då av brist på till-
försel av föda arbetar sig upp och ut ur grytet. Nöden driver 
honom alltså att själv med vingar och fötter klättra sig ut i det 
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Tordmule (Alca torda). 

fria. Detta förfaringssätt att svälta ungarna ur boet tillämpas, 
• förutom av tordmularna, även av grisslor samt av havsörnen. 

Ejdern häckar ej på Bonden, men väl på ön Snöan, det sydligaste 
skäret i Norrbyskärens ögrupp. 

Det urgamla fiskläget Snöan är även i förbifarten värt ett 
besök. Redan under 1600-talet var Snöan ett mera känt fiskläge. 
När detta under förra århundradet hade sin blomstringstid, rod-
de ett 30-tal båtar i fiske. Då hölls bön i kapellet varje eftermid-
dag strax innan sköten stenades och utrodden i tur och ordning 
utropades f rån roparsten. Har Ni ej förr sett "Snöakörka", 
Snöahamn, roparsten och skattgropen, så bör Ni gå iland och 
taga sevärdheterna i betraktande. Ni blir gästvänligt bemött i de 
små fiskarstugor, som Norrbynsborna ha kvar där. Det mesta 
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av det gamla fiskläget förstördes genom vådeld den 3 november 
1912. Gamla kapellet räddades dock. 

En utfärd till Bonden med ev. anhalt på Snöan en solglittran-
de sommardag efterlämnar varaktiga minnen. Minnesrik blev 
också förvisso den utfärd till Bonden med ångaren Västerbotten, 
som en strålande julidag år 1937 anordnades av länets Hem-
bygdsförening, för de 300 umeåbor, som då hade turen att få 
medfölja. Minst lika många, som önskade deltaga, måste tyvärr 
lämnas kvar på kajen i Umeå av brist på utrymme. 

153 



Forenin^smeddelanden 

STYRELSEMEDLEMMAR. 

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

1941—1944. 

Redaktör Ernst Westerlund, Skellefteå. 
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå. 
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå. 
Rektor Fredrik Borelius, Vindeln. 
Fru Anna Huss, Lövånger. 
Fru Ragnhild Sandström, Överboda. 
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå. 
Landskamrer D. Wilén, Umeå. 
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå. 

1942—1945. 

Kyrkoherde A. Råde, Nordmaling. 
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå. 
Artist Evert Larsson, Hössjö. 
Fru Clara Nilsson, Umeå. 
Fröken Thérèse Årre, Lycksele. 
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå. 
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå. 
Komminister A. Guldbrandzen, Dorotea. 
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1943—1946, 

Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå. 
Lektor Anders Arner, Umeå. 
Konsul A. Unander-Scharin, Umeå. 
Fabrikör Hilding Carlsson, Umeå. 
Folkskollärare Bertil Borin, Västerhiske. 
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå. 
Kyrkoherde Oscar Ericsson, Fredrika. 
Folkskollärare Nils Eriksson, Skansholm. 
Kyrkoherde Fl. Berlin, Lycksele. 

1944—1947. 

Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå. 
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå. 
Folkskollärare Ruben Ådell, Åsele. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 
Fröken Mina Lundqvist, Drängsmarkby. 
Kontorschef Axel Söderbetg, Umeå. 
Lektor Seth Larsson, Umeå. 
Folkskoleinspektör E. Wästegård, Umeå. 
Fru Elsa Grubbström, Sävar. 

Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå. 

Redaktör E. Dufvenberg, Umeå 
Redaktör K. Gafvelin, Umeå. 

Arbetsutskottet. 

Ordförande: Disponent Axel Enström, Holmsund. 
v. Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå. 
Lektor A. Arner, Umeå. 
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå. 
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå. 
Lektor Seth Larsson, Umeå. 
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå. 



S u p p l e a n t e r : 
Apotekare Hugo Linder, Umeå. 
Fru Clara Nilsson, Umeå. 
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå. 

S e k r e t e r a r e : 
Amanuens Hans Beskow, Umeå. 

K a s s a f ö r v a l t a r e : 
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå. 

Revisorer. 

Bankdirektör Bengt Nordstrand, Umeå. 
Bankdirektör Victor Broman, Umeå. 
Skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg, suppleant. 
Kamrer E. Åström, Umeå, suppleant. 
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÄR 1942. 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 2 och 
arbetsutskottet 8 protokollförda sammanträden. 

Styrelsen har till sin glädje förmärkt ett starkt ökat intresse för 
föreningens verksamhet. Detta intresse har gällt dels det nya 
museet och dess inredning samt de uppröjningsarbeten, som 
verkställts på Gammliaområdet, dels arbetet ute i länet. Styrelsen 
har tagit ett djärvt steg, då den under nuvarande förhållanden 
har igångsatt inredningsarbeten, vilka komma att ställa sig myc-
ket kostsamma. Men styrelsen är fast medveten om att hembygds-
vården alltför länge förbisetts inom länet och att just i dessa tider, 
då så många rester av den gångna kulturen gå förlorade, måste 
vi göra allt, som står i vår makt, för att rädda vad som återstår. 
För att ge ökad kännedom om och vidgat intresse för länets kul-
turförhållanden har det därför ansetts nödvändigt att snarast 
gö ra museet och dess samlingar tillgängliga för allmänheten. Det 
är styrelsens förhoppning, att det intresse, som hittills visats för-
eningen, ytterligare skall stegras och att hembygdsföreningen 
även i fortsättningen skall få påräkna ett reellt stöd i sin verksam-
het. 

Det huvudsakliga arbetet under året har ägnats åt färdigstäl-
landet av museet. Samlingarna, vilka överflyttades till den nya 
museibyggnaden vid slutet av föregående år, ha uppsorterats och 
katalogiserats. I april påbörjades uppförandet av mellanväggar, 
montrar etc. och under sommarens lopp kunde montering av 
föremålen påbörjas. Allt inredningsarbete liksom en del arbeten 
med själva byggnaden har på grund av krisen åtskilligt fördyrats. 
En del material stod ej att få och ett kostsamt experimenterande 
med ersättningsmedel blev därför i vissa fall nödvändigt. 

Jämsides med inredningsarbetet pågick under sommaren ett 
omfattande insamlingsarbete. Särskilt gällde detta avdelningarna 
för fiske och jordbruk av vilka fisket tidigare knappast var före-
trädd i museet. Samlingarna ha sålunda under året berikats med 
410 nummer. Däribland märkes en större samling stenålders-
fynd från Åsele och Vilhelmina socknar, vilka insamlats av ar-
keolog Knut Tinnberg. Ett flertal förhistoriska föremål ha över-
lämnats av herr Falk, Åsele. 

Av fröken Fl. Karsten, Umeå, har överlämnats några intres-
santa dräkter och dräktdelar från 1800-talets slut. 

Hemmansägare Arvid Eriksson, Täfteå, har skänkt en större 
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samling äldre jordbruksredskap, vilken föremålsgrupp även fått 
rika tillskott av bl. a. Naima Bergkvist och Johan V. Åberg, 
Bygdeå. 

Museets fiskeavdelning har fått många gåvor av bl. a. Helmer 
Andersson, Innertavle, samt A. Granström, Otto och Dan An-
dersson, Obbola. 

Till alla givare vill styrelsen framföra sitt varma tack och ut-
trycka sin glädje ej bara för gåvan utan även för den hembygds-
kärlek för vilken de varit ett påtagligt uttryck. 

Inom Gammliaområdet har under året verkställts en del röj-
ningsarbeten för att göra området mera trivsamt för allmän-
heten. Det är föreningens avsikt att för varje år försöka vidga 
denna verksamhet och skapa en naturpark, som kan bli till nytta 
och glädje för alla besökare. 

Inom länet har under året bildats två nya hembygdsföreningar, 
en i Nordmaling och en i Bygdeå. 

I Vilhelmina har dess turistförening ombildats till Vilhelmina 
Hembygds- och Turistförening. Denna förening ordnade i sam-
verkan med tjänstemän från länets hembygdsförening under som-
maren en talrikt besökt sockenutställning, vilken invigdes av riks-
antikvarie Sigurd Curman. Styrelsen vill uttrycka sin glädje över 
det stora intresse vilhelminaborna ägnade utställningen och som 
utgjorde en manifestation över en sund hembygdskärlek. 

Kyrkstäderna inom länet ha varit föremål för stort intresse. 
I Lövånger har arbete med kyrkstadens sanering och konserve-
ring pågått sedan föregående år och hela anläggningen kunde 
invigas den 11 juli i närvaro av bl. a. biskop Bengt Jonzon ocb 
riksantikvarie Sigurd Curman. Konserveringsarbetet har kommit 
till stånd tack vare det utomordentliga intresse, som visats från 
hela socknens befolkning. Förarbeten för konserveringar ha verk-
ställts i Skellefteå och Åsele samt vid Fatmomakke kyrkplats i 
Vilhelmina socken. 

Som föreningens verkställande tjänsteman har under året fun-
gerat amanuensen fil. kand. Hans Beskow. Vid institutionen har 
dessutom för längre eller kortare tid varit knutna filosofie kan-
didaterna Herbert Markström, Ingegerd Boström, Kerstin Carls-
son, Maj Gullbring.. Anna-Lisa Fledberg, kand. Arne Holmberg 
samt stud. Gunnar Ärinell, Ragnar Bergling och Karl-Axel Tilly. 

Sävargårdens restaurang har stått under ledning av fru Clara 
Nilsson, drätseldirektör Harald Bengtsson och stadsträdgårds-
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mästare J. Strand, vilka ha fungerat som restaurangkommitté. 
Föreståndarinna har varit fru Ebba Larsson. 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av nedanstående 
tabia. 

I n k o m s t e r . 

Anslag från länets landsting 3.000: — 
Anslag från Umeå stad 3.000: — 
Räntor 2 .275:88 
Medlemsavgifter för år 1941 4.977: — 
Gåvor 160: — 
Kursvinst å sålda obligationer 4.500- — 
Hyror 5.000: — 
Årets förlust 5.453:08 

Kronor 28.365:96 
U t g i f t e r . 

Löner 1 0 . 2 9 9 : -
Årsboken 1941 3.567:06 
Porto, telefon, assurans 1.596: 33 
Fastighetens omkostnader, lyse 2.043: 39 
Gammliafastighetens planteringar och plan 1.010:43 
Sävargården reparationskonto 6.507: 63 
Resor 1.525:05 
Lyckselefilmens konto 396: 50 
Bokinköp och fotografier 398: 07 
Diverse utgifter 1.022: 50 

Kronor 28.365:96 

Föreningens tillgångar och skulder pr 31/12 1941 utgjorde: 

T i l l g å n g a r . 
Postgiro 319: 27 
Museibygget 316.018: 49 
Obligationer 55.000: — 
Inventarier 2.200: — 
Byggnader å Gammlia 45.670: — 
Restaurangens konto 12.336: 12 
Diverse tillgångar 1.613: 91 

Kronor 433.157: 79 
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S k u l d e r . 

Reserverade medel 772: 46 
Museibyggnadsfonden 317.050:56 
Lönefonden . 50.000: — 
Gåvor 3 . 6 8 0 : -
Bankskuld 8.719:32 
Diverse 400: — 
Kapital konto 52.535:45 

Kronor 433.157: 79 

Restaurangens räkenskaper för år 1942 utvisa följande: 

I n k o m s t e r . 

Matvaror 
Kaffe 6.555: 55 
Läskedrycker U t : 47 
Tobaksvaror S 7 ' o q 
Konfektyrer g t ^ q q 

Dansen I f i ¿n 
Garderobhållning 611 :49 

Kronor 29.840:43 

U t g i f t e r . 

Hyror, värme, lyse 6.100: 77 
Löner 8.166:50 
Post, telefon, förs., fören.-avg 942: 57 
Annonser och reklam, musik 6.509: 19 
Nöjesskatt och utskylder 3.484: 26 
Fastighetens utgifter 740:59 
Diverse omkostnader 2.742: 82 
Avskrivningar 1.000: — 
Årets vinst • • • • • • 153: 73 

Kronor 29.840: 43 
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Restaurangens tillgångar och skulder pr 31/12 1942 utgjorde: 

T i l l g å n g a r . 
Bankkonto 4.392:45 
Kassa 7: 07 
Inventarier 8.838:07 
Inneliggande lager 1.777: 57 
Kapital konto 8.743: 90 

Kronor 23.759:06 

S k u l d e r . 

Hyror till hembygdsföreningen 6.920: — 
Varuskulder och skatteskuld 4.502: 94 
Hembygdsföreningen 12.336: 12 

Kronor 23.759:06 
Umeå den 16 november 1943. 

AXEL ENSTRÖM. 
Ordförande. 

H a n s B e s k o w . 
Sekreterare. 
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. REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1942, få här-
med avgiva följande berättelse. 

Styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava genomlästs. 
Kassabehållning, saldon å bankräkningar och obligationer 

överensstämma med räkenskaperna. 
Byggnader och inventarier ä ro brandförsäkrade till betryggan-

de belopp. 
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt 

tillgångar och skulder för Hembygdsföreningen och Restau-
rangen överensstämma med räkenskaperna. 

Då ingen anmärkning mot räkenskaperna och förvaltning före-
ligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Umeå den 16 november 1943. 

Victor Broman. B. Nordstrand. 
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer. 

Birger Bergström. 
Av Stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor. 

Levi Johansson. 
Av Länsstyrelsen förordnad revisor. 
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STADGAR 
för 

VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMBYGDSFÖRENING. 

§ I-

Föreningens ändamål är att tillvarataga och vårda gammal 
västerbottnisk kultur, att väcka kärlek till hembygden, dess natur 
och minnen samt att befordra hembygdsvården i länet. 

§ 2. 

Dessa syften vill föreningen särskilt främja genom: 
a) att utforska och beskriva länets minnen av såväl andlig som 

materiell kultur med hänsyn till dessa minnens ställning i det 
kulturhistoriska utvecklingssammanhanget inom länet samt sam-
la, vårda, utställa och göra tillgängliga för forskningen föremål, 
som äro ägnade att belysa kulturutvecklingen inom länet, 

b) att i tal, bild, skrift och i övrigt på ändamålsenligt sätt 
väcka kärlek till och fördjupa kännedomen om länets kultur och 
folk samt 

c) att samarbeta med sammanslutningar av samma art som 
länsföreningen. 

De museiföremål, som införlivas med föreningens samlingar, 
skola förvaras och vårdas på sådant sätt, att full trygghet vinnes 
för deras bevarande till kommande tider. Samlingarna skola för-
varas i av riksantikvarieämbetet godkända lokaler och stå under 
inseende av sakkunnig föreståndare, landsantikvarien, vilkens 
kompetens godkänts av riksantikvarieämbetet: Över samlingarna 
skall föras noggrann inventarieförteckning, vars nummer an-
bringas å föremålen på lämpligt sätt. Föremål tillhörande före-
ningens samlingar må icke utan riksantikvarieämbetets medgivan-
de avhändas föreningen eller deponeras. Samlingarna må icke 
pantförskrivas. 
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§ 3. 
Envar, som erlägger stadgad avgift, är medlem av föreningen. 

§ 4. 

Lokala hembygdsgillen och föreningar kunna efter med ¿öre-
ningens styrelse träffade särskilda överenskommelser vinna an-
slutning till Västerbottens läns hembygdsförening. 

§ 5. 

Föreningens medlemmar äro dels ständiga, dels stödjande, dels 
ock årligen betalande. Till hedersledamot kan föreningen kalla 
den, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften 

Ständig medlem erlägger en engångsavgift av 50 kronor och 
stödjande medlem en årsavgift av minst 10 kronor. Övriga med-
lemmar erlägga den årsavgift, som bestämmes vid årsmötet. He-
dersledamot erlägger ej medlemsavgift. Medlemmar i till före-
ningen anslutet gille eller förening kunna komma i åtnjutande av 
nedsatt årsavgift. 

§ 6. 

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse beståen-
de — förutom av landsantikvarien såsom självskriven ledamot — 
av ordförande, vice ordförande och trettiosex andra ledamöter, 
av vilka föreningen väljer ordföranden, vice ordföranden och 
trettiotvå ledamöter samt Västerbottens läns landsting och Umeå 
stadsfullmäktige vardera två av de återstående ledamöterna. 

Valen avse en tid av fyra kalenderår, dock att föreningen vid 
första styrelseval enligt dessa stadgar väljer en fjärdedel av de 
ovannämnda trettiotvå styrelseledamöterna för endast respektive 
ett, två och tre år. Föreningens val ske vid årsmötet. 

Avgår styrelseledamot innan den tid tilländagått för vilken han 
valts., skall ny ledamot väljas allenast för den återstående tiden. 

Vid föreningens val av styrelseledamöter bör beaktas, att lo-
kala hembygdsföreningar och sammanslutningar med liknande 
syften bliva representerade i styrelsen. 
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§ 7. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst en 

gång om året. Kallelse skall ske skriftligen och med posten av-
sändas till styrelsens ledamöter senast en vecka före samman-
trädet. 

Styrelsen är beslutmässig, när minst tolv ledamöter äro när-
varande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden bi-
träder. 

Landsantikvarien äger icke deltaga i behandling av ärende, 
som berör hans löneförmåner. 

§ 8. 

Styreken har till uppgift, bland annat, att granska och fast-
ställa föreningens inkomst- och utgiftsstat, till årsmötet avgiva 
berättelse för nästföregående år samt utfärda erforderliga in-
struktioner. 

§ 9. 

För handhavande av föreningens löpande angelägenheter fin-
nes ett arbetsutskott, bestående av styrelsens ordförande och vice 
ordförande, vilka i utskottet inneha motsvarande poster, ävensom 
landsantikvarien såsom självskrivna ledamöter samt av styrelsen 
för varje år valda ytterligare fem ledamöter och två suppleanter. 

Arbetsutskottet är beslutmässigt, när minst fem ledamöter ä ro 
närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden bi-
träder. 

§ io . 
Arbetsutskottet har att inom och utom sig fördela och över-

vaka verkställandet av föreningens löpande arbetsuppgifter på 
ändamålsenligaste sätt i enlighet med av styrelsen lämnade rikt-
linjer och äger rätt att inför domstolar och myndigheter före-
träda föreningen. 

Arbetsutskottet uppgör förslag till föreningens inkomst- och 
utgiftsstat och styrelsens årsberättelse samt förvaltar föreningens 
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penningmedel och annan egendom. Utskottet utser landsantik-
varie och skattmästare samt anställer eljest erforderlig personal. 

Arbetsutskottet fattar beslut om vetenskapliga undersökningar, 
uppsökandet och vården av fasta fornlämningar, kulturhistoriska 
föremål och annat forskningsmaterial, den museala verksamheten 
såväl i föremålsmuseet som i friluftsmuseet samt publicerings-
verksamheten. Utskottet anordnar föreningens fester. 

Särskilt viktiga och för föreningens ekonomi ingripande f rågor 
skola av arbetsutskottet hänskjutas till styrelsens avgörande. 

§ 11. 

Landsantikvarien är föreningens sekreterare och tjänstgör som 
sådan i styrelsen och arbetsutskottet. 

§ 12. 

Föreningen håller det ordinarie föreningssammanträdet, års-
mötet, å dag, som arbetsutskottet bestämmer. 

Extra föreningssammanträde äger rum, då arbetsutskottet fin-
ner lämpligt eller sådant sammanträde för uppgivet ändamål 
skriftligen påfordras av minst tio föreningsmedlemmar. 

Kallelse till årsmötet eller extra föreningssammanträde även-
som annat meddelande till föreningsmedlemmarna bringas till 
dessas kännedom genom annons i tidningar. I kallelse till extra 
sammanträde skall ändamålet uppgivas, och annat ärende må ej 
förekomma vid sammanträdet. 

§ 13. 

Vid årsmötet skola följande ärenden förekomma: 
a) val av två justeringsmän, 
b) föredragning av styrelsens årsberättelse och revisionsberättel-

sen, 
c) beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen, 
d) val av ordförande och vice ordförande, 
e) val av styrelseledamöter, 
f) val för ett år i sänder av två revisorer och två suppleanter för 

dem, 

166 



g) bestämmande av årsavgift, 
h) framställning, som styrelsen hänskjutit till årsmötet, samt 
i) framställning, som föreningsmedlem minst tio dagar före års-

mötet skiftligen avlämnat till styrelsen för att underställa före-
ningen, ävensom styrelsens utlåtande med anledning därav. 

§ 14. 

Vid föreningens sammanträden tillkommer varje närvarande 
medlem en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst 
utom vid val, då lott avgör. 

§ 15. 

Räkenskaperna för varje år skola vara avslutade och avlämna-
de till revisorerna före den 1 mars nästföljande år samt revi-
sionen avslutad före den 1 därpå följande maj. 

§ 16. 

Beslut om ändring av dessa stadgar är ej giltigt med mindre 
det fattats på två föreningssammanträden, därav minst ett års-
möte. Å sådant beslut skall Kungl. Maj: ts stadfästelse sökas. 

§ 17. 

Beslut om föreningens upplösning och om dispositionen för 
sådant fall av föreningens egendom skall för att bliva gällande 
fattas vid två på varandra följande årsmöten och därvid biträdas 
av minst två tredjedelar av de röstande samt godkännas av riks-
antikvarieämbetet. 

Fattas beslut om föreningens upplösning eller användes det till 
föreningen upplåtna området ej vidare för därmed avsett ända-
mål, förfares i enlighet med de avtal, som för sådant fall kunna 
vara träffade. 

GUSTAF. 

H e r m a n E r i k s s o n . 
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BYGDEÅ HEMBYGDSFÖRENING. 

Ordförande: Häradsdomare J. Bäckström, Djäkneboda. 
Kassaförvaltare: Kamrer S. Frisk, Bygdeå. 
Ombud: K. Melsbäck, Åkullsjön, Edvin Lundström, Robertsfors, 

Tycko Bygdén, Brednoret, Elof Karlsson, Ultervattnet, Edvin 
Sundström, Junkboda, Göta Insjö, Överklinten, Agda Johans-
son, Dalkarlså, Maria Bäckström, Ratan, Hjalmar From, Bäck, 
Irja Nilsson, Robertsfors, Sixten Axelsson, Kroksjön, Greta 
Bergkvist, Ö. Åkulla. 

Revisorer: Oskar Bergstedt, Dalkarlså, Alf Ersson, Djäkneboda. 
Föreningen har under verksamhetsåret 1942 insamlat äldre 

föremål från socknen, vilka förvaras å Dalkarlså herrgård i rum, 
vilka ställts till förfogande av Dalkarlså lanthushållsskola. 

NORDMALINGS HEMBYGDSFÖRENING. 

Nordmalings Hembygdsförening bildades den 25 januari 1942. 
Styrelsen för densamma har under år 1942 haft följande samman-
sättning: 
Kyrkoherde Adolf Råde, ordförande, 
Järnhandlare G. A. Näslund, kassaförvaltare, 
Kyrkoadjunkt Alvar Thörn, sekreterare, 
Disponent Victor Fr. Ernberg, 
Doktor Magnus Lagerlöf, 
Kommunalnämndsordi. J. M. Nilsson, 
Ombudsman Hjalmar Lundberg. 

Medlem av föreningen är den, som av styrelsen beviljats med-
lemsikap och som e'rlägger en årlig avgift av minst 1 kr. Stän-
dig medlem erlägger en engångsavgift av minst 25 kr. Under år 
1942 har föreningen arbetat för vinnande av nya medlemmar, 
vilkas antal nu uppgår till 250. 

RISBÄCKS HEMBYGDSFÖRENING 

har under år 1942 fortsatt sitt arbete i enlighet med dess stad-
gar. Detta arbete har bestått uti att "insamla sådana föremål, 
som kunna belysa fädernas liv och flydda tiders odling samt 
taga till vara vad till folkminnen och historiska dokument hörer". 
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Ett särskilt kapitel detta år har ägnats den rent kyrkliga folk-
minnesforskningen. Det insamlade materialet av detta senare 
kommer också att vetenskapligt behandlas och utnyttjas. För en 
tillämnad Dorotea-bok har också ett rikt stoff med uppteckningar 
gjorts och en vacker samling av gamla originalhandlingar kun-
nat förvärvas. Under året har hembygdsstugan fått ett par vär-
defulla tillskott, det ena ett särdeles vackert exemplar av en sten-
ålders pjäs, funnen i Dabbnäs, och det andra ett fotografi av 
Karl XV:s kungafamilj, vilket av konungen personligen över-
lämnades till en fattig sockenbo, som företagit den långa färden 
till huvudstaden för att under 60-talets nödår skaffa hjälp för 
hungersnöden i familjen. Vid samma tillfälle lät också goda män-
niskor i Stockholm trycka en dikt om fosterlandet att försäljas 
till förmån för den nödlidande Dorotea-familjen, vilket också står 
angivet å skriften. Vem som författat den flersidiga tillfällighets-
dikten ligger just under sakkunnig utredning, likaså värdesätt-
ningen av densamma. Dikten jämte nyssnämnda foto finnes nu-
mera ibland hembygdsstugans samlingar. 

Någon förändring ifråga om styrelsen inom Risbäcks hem-
bygdsförening har ej ägt rum, utan utgöres densamma av kom-
minister Th. Möllerberg, ordförande, syster Elin Lundqvist, v. 
ordf., och skolhemsföreståndarinna fröken Ketty Boija, skatt-
mästare. 

För hopsamlandet av gammalt och fornt rörande Dorotea-
bygden för nyssnämnda Dorotea-bok är det av största vikt, att 
alla inom socknen, vilka ha något i dessa stycken att meddela 
eller giva uppslag till, sätta sig i förbindelse med komminister 
Möllerberg, vilken tacksamt nog ställt sin kända kraft på om-
rådet till förfogande och redan kommit ett gott stycke in i ar-
betet. Vi uppmana därför alla dem, som kunnat tänkas inneha 
muntligen eller skriftligen några uppgifter rörande bygdeför-
hållanden och liv inom Dorotea i gången tid att lämna välvilligt 
sin hjälp. För varje hembygdsvän bör det vara något självklart 
att här medverka till ett lyckligt resultat. 

VILHELMINA HEMBYGDS- OCH TURISTFÖRENING. 

Sedan årsmötet den 19 januari 1942 har föreningen icke haft 
något sammanträde, men styrelsen har sammanträtt 8 gånger. 
Samtliga dessa sammanträden äro protokollförda. 
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Styrelsen har bestått av följande personer: Elis Essegård, ordf., 
Ivar Nilsson, vice ordf., Carl Larsson, sekr., Gustav Hedberg, 
kassör, Melker Jacobson, T. G. Levander och Nils Eriksson. 
Suppleanter hava Lars Bergström, Emil Sjödin och Nils Johan 
Jonsson varit. Även suppleanterna ha i regel närvarit vid styrel-
sens sammanträden. 

Största delen av föreningens krafter ha tagits i anspråk för 
sockenutställningen, som anordnades under tiden 12/7—16/8 och 
besöktes av över 4.000 personer, varav 3.900 betalande och öv-
riga, c:a 200, av studiegrupper och särskilt inbjudna. Utställ-
ningens uppgift var att i enlighet med dess motto FORNTID — 
1-RAMTID åskådligt visa vilhelminalandskapets tillblivelse och 
egenart, naturens skönhetsvärden och ekonomiska tillgångar, vad 
gångna släkten förmått utvinna ur hembygdens mark samt vilka 
möjligheter här finnas för en blomstrande framtid och hur dessa 
möjligheter bäst kunna utnyttjas av socknens näringsidkare och 
kulturfrämjare samt den turistande främlingen. U t å t ville den 
vara en reklam för socknen, en hälsning till främlingen om att 
vara välkommen hit att njuta av naturens skönhetsvärden, att 
studera dess märkligheter och bygdens intressanta kulturhistoria; 
i n å t ville den stärka en framåtriktad hembygdskänsla, vara en 
appell till sockenborna att uppsöka hembygdsstudiets alla gläd-
jeämnen och ekonomiskt tillgodogöra sig och därmed även sock-
nen hembygdsnaturens stora, hittills ofta outnyttjade rikedomar. 

Som synes av nedanstående ekonomiska tablå, gick utställ-
ningen mot förmodan med vinst. Den torde även ha haft en idéeli 
betydelse för föreningens verksamhet. Vilhelmina Idrottsklubbs 
medlemmar nedlade ett mycket värdefullt frivilligt arbete för ut-
ställningen, för vilket styrelsen härmed frambär sitt tack. En 
särskild eloge förtjänar herrar Lars Bergström och Tage Svärd 
för sitt nitiska arbete. Det är främst tack vare dem, som nöjes-
fältet kunde drivas. 

Enligt i förväg träffad överenskommelse mellan V. FL T:s och 
V. I. K:s styrelser har nöjesfältet sålts till V. I. K. för 1.528 kr. 
V. H. T. har därvid förbehållit sig rätt att för all framtid få kost-
nadsfritt disponera nöjesfältet och högtalaranläggningen vid den 
hembygdsfest, som det är styrelsens avsikt att anordna tredje 
helgen i juli månad varje år. 

I samband med utställningen såldes genom föreningens för-
medling 15 fiskekort till turister. 

Fiskerättsförhållandena i socknen äro fortfarande föremål för 

170 



utredning. En framställning till länsstyrelsen om upplåtelse av 
vissa fiskevatten har troligen ännu icke behandlats av länsstyrel-
sen, enär föreningen ännu icke erhållit något svar på sin skrivelse. 

Sockenborna ha visat rätt stort intresse för det blivande hem-
bygdsmuseet. Sålunda ha c:a 90 % av de till utställningen inläm-
nade föremålen (undantagandes textilierna) kostnadsfritt överläm-
nats till museet. I detta avseende förtjäna råseleborna ett särskilt 
erkännande, då ungefär hälften av föremålen erhållits därifrån. 

Vid Granbergsstugan är en skidteknikbacke under anläggning. 
Kostnaderna för denna bestridas av V. I. K. Markarrendet, 15 
ler. pr år, erlägges av V. H. T., vilken står som arrendator av 
området. Granbergsstugan har blivit en kär tillflyktsort för 
många, både ortsbor och främlingar, som önska en lättåtkomlig 
utflyktsort. Styrelsen måste dock uttala sin djupa besvikelse över 
vissa ansvarslösa personers sätt att uppträda i stugan. Det finns 
verkligen folk, som tycks ha tagit till en av sina uppgifter i livet 
att försöka förstöra och smutsa ner så mycket som möjligt i Gran-
bergsstugan. Styrelsen riktar härmed en maning till alla före-
ningsmedlemmar att hjälpa till att avslöja dessa personer, så att 
de kunna anmälas för polismyndigheterna. 

Sex aftonunderhållningar ha anordnats under året, därav två 
i samarbete med Vilhelmina föreläsningsförening. Även dessa ha 
lämnat ekonomisk vinst. Dessutom hölls i samband med utställ-
ningen en hembygdsfest, som fick så livlig tillslutning från hela 
socknen, att hundratals personer icke kunde beredas plats i lo-
kalen. Särskilt livligt bifall väckte den vid hembydsfesten anord-
nade spelmansstämman, vilken på ett mycket förtjänstfullt sätt 
leddes av riksspeleman J. E. Öst. 

Stiftets biskop är värd ett erkännande för den vänlighet han 
visat föreningen genom att i stadgarna för Stiftelsen Marslidens 
fjällgård låta införa den bestämmelsen, att V.H.T. skall represen-
teras i styrelsen för denna stiftelse. Då vissa nödvändiga inred-
ningsarbeten ännu icke utförts i stiftelsens anläggning i Mars-
liden, har den egentliga verksamheten ännu icke kommit i gång. 

V. H. T:s Musikcirkel arbetar numera synnerligen energiskt 
under komminister Sven Hambergs skickliga och hängivna led-
ning. Orkestern består nu av 14 personer, och följande instru-
ment äro representerade: violin, cello, kontrabas, klarinett, saxo-
fon, trumpet och piano. Komministerparet Hemberg är förtjänt 
av föreningens synnerliga tacksamhet för ett ovanligt uppoffran-
de arbete i föreningens tjänst och till kulturlivets fromma. 
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Medlemsantalet i föreningen har under året ökat från 26 till 
142, varav 13 äro ständiga medlemmar. Till föreningens förste 
hedersledamot har styrelsen i samband med föreningens första 
hembygdifest kallat folkskolläraren och hembygdsforskaren O. P. 
Pettersson, vilken därmed fått mottaga föreningens hedersbety-
gelse för banbrytande arbete inom hembygdsforskningen i Vil-
helmina. I samband med redogörelsen för medlemsantalet vill 
styrelsen också uttala ett tack till hemmansägaren Mikael Johans-
son, Meselefors, som skaffat föreningen 25 medlemmar, varav de 
flesta i Råsele. Därmed ligger herr Johansson och Råsele by långt 
före alla andra byar och dess representanter, då det gäller att 
genom medlemsvärvning visa föreningen sitt intresse. 

Åtskilliga övriga personer ha gjort sig förtjänta av föreningens 
tacksamhet för intresserat arbete för föreningen. Styrelsen kan 
icke nämna dem alla men ber dem vara förvissade om att deras 
insatser dock icke äro glömda. 

VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING. 

Styrelsen för Västerbottens läns hemslöjdsförening u. p. a. 
' får härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet under 

tiden 1/7 1942—30/6 1943. 
Medlemsantalet var den 31 december 1942: 735. 
Styrelsen har utgjorts av följande 

ledamöter: 
Landshövdingen Gustav Rosén till den 10 dec. 1942, 
Landshövdingen Elof Lindberg från den 8 maj 1943, 
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, samt 
Slöjdläraren Signar Strandberg, Böle, Umeå. 

suppleanter: 
Fru Alice Johansson, Umeå, 
Fru Birgit Unander-Scharin, Klemensnäs, 
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Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå, samt 
Fru Elna Blomberg, Skelleftehamn. 
Till hedersledamot har under året utsetts fru Emma Andelius, 

Stockholm. 
Styrelsen har sammanträtt sju gånger. 
Revisorer hava varit vägstyrelsekassösen Erik Eriksson och 

bankkamreraren Pontus Anderlind med direktören Holger Pers-
son såsom suppleant, samtliga utsedda av hemslöjdsföreningen 
samt riksdagsmannen O. E. Sandberg utsedd av Västerbottens 
läns hushållningssällskap. 

Siifergranskning har verkställts av landskontoristen Signar 
Lind. 

Föreningens årsstämma hölls i Umeå den 29 december 1942. 
Under det tilländalupna verksamhetsåret har föreningen drab-

bats av en svår förlust genom landshövding Roséns frånfälle. 
Under hans ledning har föreningens försäljningsverksamhet 

genomgått en kraftig utveckling samtidigt som dess upplysnings-
och undervisningsverksamhet intensifierats. 

Hans insatser till föreningens fromma komma alltid att bevaras 
i tacksamt minne av alla, som äro intresserade för den västerbott-
niska hemslöjdens vidmakthållande och förkovran. 

Hemslöjdsutställningar hava under verksamhetsåret varit an-
ordnade 

i Bjurholm den 26—27 september 1942, 
i Lycksele den 15—16 maj 1943 och 
i Norsjö den 29—30 maj 1943. 
Intresset för och deltagandet i dessa utställningar har varit syn-

nerligen livligt. Vid samtliga utställningar, vilka alla ordnats av 
hemslöjdens föreståndarinna fröken Hilda Andersson, ha med-
lemmar av föreningens styrelse medverkat. 

För att demonstrera och väcka allmänhetens intresse för vackra 
handarbeten har hemslöjdsföreningen under första och andra 
veckan i april anordnat utställningar av korsstygnsarbeten i sina 
försäljningslokaler i Umeå och Skelleftetå. Fru Emma Andelius 
hade på begäran av föreningen välvilligt ställt sina utsökt vackra 
och synnerligen välgjorda arbeten och mönster till förfogande. 
Från allmänhetens sida visades hela tiden det livligaste intresse 
iör utställningarna., som även besökts i studiesyfte av många skol-
klasser. 

För att befrämja linodlingen och stimulera intresset för får-
aveln har föreningen anordnat ull- och lirfberedningskurser i 
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Hössjöäng, Eriksberg, Sjuismark, Lillsjö, Ultervattnet och Vin-
deln samt ull-, linberednings- och växtfärgningskurser i Tavelsjö 
och Mensträsk. 

Varje kurs har avslutats med en spinningstävlan, som livligt 
uppskattats av ortsbefolkningen. Ledare för kurserna hava varit 
fröken Gunvor Carlsson och fröken Maj-Lis Dahlgren. Fröken 
Hilda Andersson, som i regel varit med vid avslutningarna, har 
hållit instruktiva föredrag och stått allmänheten till tjänst med 
rådgivning. 

Under verksamhetsåret har föreningen erhållit anslag från FIus-
hållningssällskapet med kronor 1.983: 51 för ordnande av ut-
ställningar, från Kungl. kommerskollegium med 1.300 kronor 
för hållande av linberedningskurser och med 400 kronor för in-
köp av en 16-skafts vävstol, från Landstinget med 2.500 kronor 
och från Hushållningssällskapet med 500 kronor för konsulteran-
de verksamhet, från Åsele kommun med 4.500 kronor och från 
Landstinget med 4.750 kronor för Åsele vävskola samt från Seth 
M. Kempes Minne med 8.000 kronor till Åsele vävskolas stipen-
diefond. 

Antalet slöjdare, som föreningen i större eller mindre del av 
verksamhetsåret sysselsatt med beställningar är för vävnader 60 
st., spinning 8 st., stickning 4 st., träslöjd 10 st., smide 4 st.( 
ren- och älghornsarbeten 5 st., korgflätning 11 st., eller tillsam-
mans 102 st., därav för Skellefteåavdelningen för vävnader 10 st. 
och slöjdvaror 5 st. 

Den 15 december 1942 verkställdes inför notarius publicus i 
Umeå utlottning å medlemskorten. 

I tur att avgå ur styrelsen äro 

ledamöterna: 
Lappfogden Hilding Johansson, 
Fru Magda Orring, 
Fru Dagmar Jeansson, 
Slöjdläraren Signar Strandberg; 

suppleanten: 
Fru Elna Blomberg. 

Den ekonomiska sidan av föreningens verksamhet ställer sig 
sålunda. 

Till stämmans föffogande stå kronor 2.601: 65. Styrelsen före-
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slår att 1.500 kronor avsättas till pensionsfonden för föreningens 
personal och att överskjutande kronor 1.101:65 överföras till 
nästa års vinst- och förlustkonto. 

Umeå den 19 december 1943. 

För styrelsen för Västerbottens läns hemslöjdsförening u. p. a.: 

Elof Lindberg. 
W i v a n W i l é n . 

VÄSTERBOTTENS LAPSKA MUESIFÖRENING. 

Styrelsen för Västerbottens lapska Museiförening bestod under 
år 1942 av följande personer, nämligen: 

Landshövdingen Gustav Rosén, Umeå, ordförande, 
Fröken Engla Ringström, Umeå, 
Nomadskoleinspektören Axel Calleberg, Skellefteå, 
Renägaren Sivert Andersson, Bräskafors, Örnäsudden, 
Lappfogden Hilding Johansson. 

Suppleanter i styrelsen voro: 

Fru Anna Klemetsson, Borka, Dikanäs, 
Fru Anna Sjulsson, Setsele, Malåträsk, 
Renägaren Nils Mikael Nilsson, Subme, Borgafjäll, 
Renägaren Anders Ferdinand Grahn, Ammarnäs. 

Revisorer under samma år hava varit: 
Landssekreteraren S. A. Swedberg, Umeå, 
Länsbokhållaren Agnar Cederberg, Umeå, med 
Landskamreraren David Wilén, Umeå, och 
Lektor Harald Svanberg, Umeå, som suppleanter. 

Under år 1942 har föreningens verksamhet varit av tämligen 
ringa omfattning, beroende huvudsakligen på att föreningen icke 
förfogat över penningmedel i sådan omfattning att de planerade 
arbetena inom museiområdet kunnat igångsättas. Med hänsyn till 

175 



svårigheten att uppbringa arbetskraft under de exeptionella för-
hållanden, som varit rådande, torde det för övrigt icke hava kun-
nat uträttas så mycket även om medel stått till förfogande. 

Den 26 juli 1942 medgav Tärna församling att församlingens 
gamla kyrka, som dittills använts till hölada, under vissa villkor 
finge flyttas till museiområdet, varjämte församlingen anvisade 
ett anslag å 300 kronor som bidrag till flyttningskostnaderna. 

I övrigt har endast skett insamling av museiföremål, mesta-
dels redskap av olika slag, samt slöjdalster. 

r r å n revisorernas berättelse över granskningen av föreningens 
räkenskaper för tiden 1 januari—31 december 1942 kan anteck-
nas att behållningen vid åres början utgjorde 292 kr. 21 öre, in-
komsterna under året 1.021 kronor, och behållningen vid årets 
slut 824 kronor 97 öre. 

Umeå den 23 oktober 1943. 

HILDING JOHANSSON. 
Styrelsen sekreterare. 
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H A N D E L O C H I N D U S T R I 

E N B E T Y D E L S E F U L L K U L T U R E L L INSATS G Ö R A DE F I R M O R O C H F Ö R E T A G , V I L K A A N L I T A 

Å R S B O K E N S O M A N N O N S O R G A N O C H D Ä R M E D S T Ö D J A H E M B Y G D S F Ö R E N I N G E N I DESS ARBETE 

G Y N N A D Ä R F Ö R Å R S B O K E N S A N N O N S Ö R E R 



HÅRD halvhård porös H Ö G P O R Ö S 

Den ljusa kva/itetsboarden 

A.B. SCHARIXS SÖNER, URSVIKEN 
Försäljningskontor: Birger Jarlsgatan 13, Stockholm 

Telefoner 117292, 117293 

Sundsvalls Enski lda Bank 
A K T I E B O L A G 

beviljar lån, diskonterar växlar 

öppnar kredit i checkräkning 

på förmånliga villkor 

Insättningar mottagas å 

Depositionsräkning, Kapitalräkning, Sparkasseräkning 
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\/<i4te*ltotten5-Kutiten 

har blivit de 

Västerbottniska 
hemmens tidning 

Effektivt annonsorgan 

G o d nyh etstidninq 

upplaga 25.800 exemplar 

Störst i Västerbotten 

Störst i Norr land 
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Järn, Spik, Plåt, Bygg-
nadssmiden, Spislar, Drev, 
Papp, Fönsterglas, Cement, 
Slipstenar 

Tågvirke, Bindgarn, Bast-
band, Makulatur,Wellpapp. 
Påsar, Linolja, Färger, Fer-
nissor, Borstar, Penslar 

e n d a s t i p a r t i 

Bröderna Lindfors, Umeå 
Telegramadress: Lindforsarna, telefon: namnanrop Bröderna Lindfors 

Skellefteå telefon: 10944, 109 55 

ä K D 
. 1 1 . i Fl 

i . A Storg. 53, U m e å , Tel. 61, 128 

yäcLet — j p a y y e t — y P Î u å i La ii et 

All t id nyhe te r i l age r av G U L D , S I L V E R , T E N N 

Vackra och stilfulla Matsilveruppsättningar 

H o f j u v e l e r a r e C . G . H a l l b e r g 

Rt . 2 4 0 U M E Å Rt. 2 4 0 

A.-B. U M E Å B O S Ä T T N I N G S A F F Ä R 
Kungsgatan 52, telefon 369 Lokal: Hotell Forsberg 

Största sorter ing i G l a s , P o r s l i n o c h K e r a m i k 

Presentartiklar, Presentkort 

180 



VÄSTERBOTTENS LÄNS OMS, 

BRÄNDFÖRSÄKRINQSBOLÄQ 

MEDDELAR BRANDFÖRSÄKRING 

AV BYGGNADER OCH LÖSÖREN 

Ä LÄNETS LANDSBYGD 

Huvudkontor i Umeå Telefon 528 

A K T I E B O I A G t E T T 

I ^ T ® J T c J B Ä C M J L U ^ I D 
Etablerad 1861 U M E Å Etablerad 1861 
Telegramadress: BÄCKLUND Tel. namnanrop: BÄCKLUNDS 

Filialer i Holmsund och Lycksele 

Välsorterad Järn- & Maskinaffär 
Lager av Siporex, Wellit, Masonite, Ljusneboard och Unite 
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E L E K T R O S K A N D I A 
FILIALEN, UMEÅ 
STORGATAN 3 5 
TEL 565 och 575 

Utföra: 
I N S T A L L A T I O N E R AV ALLA SLAG 

Försälja: 
R A D I O A P P A R A T E R 
P U M P A R 
M O T O R E R 
E L M A T E R I E L 

-£)Ut i btanichen! 

OLOFSFORS BRUK 
Grundlagt 1762 NORDMALING 

Tillverka och försälja alla slags 

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

Postadr.: Nordmaling. Rt.: Nordmaling 26 
Tel.-adr.: Olofsfors, Nordmaling 
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Har du det ordnat så 
att du kan vara sjuk? 

Ingen ansvarskännande man eller kvinna, 
får ta för givet att han eller hon inte 
kan bli sjuk, men alla människor — 
även du! — kan ordna det så att sjuk-
domen — om den kommer — blir så 
lite kännbar som möjligt! En sjukför-
säkring i tid i en erkänd sjukkassa ger 
dig inte bara ersättning för läkar- och 
sjukhusvård utan också upp till 5 kr. 
om dagen i ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Dessutom lämnar kassan 
utan särskild kostnad ett kristillägg åt 
medlemmar, som äro försörjningsskyl-
diga mot barn under 15 år. Genom ditt 
eget medlemskap tillförsäkrar du också 
automatiskt dina barn under 15 år fri 
läkar- och sjukhusvård i händelse av 
sjukdomsfall. 

G Ä I N I E N E R K Ä N D S J U K K A S S A 

Övre Norrlands Erkända Centralsjukkassa 
* 
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• G Y N N A H E M B Y G D E N S A F F Ä R E R ! 

Undersök kvalité och pris hos 

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o 
Kungsgatan 48, UMEÅ - Tel.: namnanrop "FORSMANS BOLAG" 

innan Ni rekvirerar varor från annat håll. 

STÖRSTA SORTERING! PRIMA VAROR! BILLIGA PRISER! 

Hedströms Bokhandel 
Kungsgatan 63 U M E Å Telefon 909 

Välsorterad, i 

I N - O C H U T L Ä N D S K L I T T E R A T U R 

Västerbottens N y a Elektr. Byrå 
( B O R G ) 

Telefon 1442, Umeå 

ALLT ELEKTRISKT 

"Tänd jott Lju.1 i tätt atmatut 
I VAR RIKA SORTERING FINNER NI ALLTID 
DET SOM PASSAR j y S T EDER 

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA B Y R Å 
UMEÅ TEL. 854 och 1314 
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D å o L e l i n j l p L c i t t o t 

AiellanväjjlpLattot 
l/entilation5ttummot 

Aktiebolaget Korkbetong 
Tel. 908 U M E Å Tel. 1380 

SKANDINA VISKA 
BANKEN 
AKTIEBOLAG 

U M E Å 
S K E L L E F T E Å 
S K E L L E F T E H A M N 

Alla -slag av bankrörelse 
i 
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AB. HENRIK H A R J U 
ETABLERAD 1909 

S J U K V Ä R D S - & P A R F Y M E R I A F F Ä R 
ENQROS, DETALJ 

Tel. affären 423 UMEÅ Tel. kontoret 422 
Postgiro: 29307, Telegr.-adr.: Harju, Bank: Sundsvalls Ensk. Bank 

^'¿tjet, "Tapetet 

Kemi kallet, -flttil t mate ti el 

A.-B. JOHAN JONSSON 
Storgatan 29 U M E Ä Tel. 822, 1202 

Filial i Hällnäs. Tel. 54. 

CENTRAL- OCH SPISVÄRMELEDNINOAR 
VENTILATIONSAN LÄOGN1NOAR 
SANITÄRA INRJEDNINOAR. 
BRUNNSBORRNINGAR 

Representant för: 

Svenska Diamantbergborrningsaktiebolaget, Stockholm 
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Snabbare ocb billigare 
transporter 
ASEA-telferns egenskaper ger den i 
många fall företräde framför andra tran-
sportanordningar. Den är billig i anskaff-
ning och drift, upptar icke dyrbart golv-
utrymme, är enkel att manövrera, kan 
smidigt anpassas efter skiftande drifts-
betingelser och utföras för automatisk 
eller halvautomatisk manövrering. 

Låt oss taga del av 
Edra transportproblem! 

ASEA 



VäWNÅS SK«- & LÄDERFABBIK8 AKTIEBOLAG 
Telegr.-adr.: Vännässko VÄNNÄSBY Rikstelefoner: 1, 37 

ottLädat ock ipottkänjot 

F Ö R S Ä K R I N G S A N S T A L T E R N A 
F O L K E T S A M A R B E T E 

Liv-, kapital- och Sak-försäkringar, alla slag. Kollekt, olycksfallsför-
studieförsäkringar. säkringar inom o. utom arbetet. (Störst i Sverige) 

Konkurrenskraftiga premiesatser. — Betryggande iondbildningar. 

Ombudsman för Västerbotten: 

Telefon 1488 S . K . V I K S T E N , U m e å Storgatan 89 

A K T I E B O L ä . C r £ T 

A L G O T D C I E ^ W I ^ 
Kontor: Kungsg. 56 U M E Å Rikstel. 553, 1133 
Medlem av A. S. K. Telegramadress: Lewin 

P A R T I A F F Ä R I K O L O N I A L V A R O R 

Hjortsbergs Pappershandel 
U M E Å 

Välsorterad Parti- & Minutaffär 

A L L T I B R A N S C H E N T E L E F O N 241 
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UTTEHSTHOMS 
JÄRNAFFÄRER 

Umeå och Nordmaling 

U m e å : Telefon Namnanrop Utterströms 
Nordmaling: Tel. Namnanrop Utterströms 
Holmsund: Telefon 8 

TILLHANDAHÅLLA ALLT 
1 BRANSCHEN 

Försök oss, döm sedan! Priserna passa! 

AB. H. Anderssons Värme-«Vattenledningsaffär 
Östra Rådhusgatan 2 

Telegramadr.: Värmebolag Tel. Namnanrop: Anderssons Värme 

utföra 

V ärmeledningar D jupbrunnsborrning 
Vatten- &• avloppsledningar Filter anläggningar 
Sanitära installationer Köks- & tvättanläggningar 

Försälja i parti och minut 

Rör, Rördelar, Armatur, Värmeledningsmateriel. 
Sanitetsporslin och -emaligods 
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BfflSTI WALTERS T 
S J U K V Å R D S A F F Ä R 

Cityfastigheten, tel. 1349 och 1350 
Specialavdelning för väskor m. m., 
Kungsgatan 56, tel. 3366 
Filial i Holmsund, tel. 27 

I lager allt som hör till en välsorterad sjukvärdsaffär 
Parfymer 

Västerbottens läns 
Bostadskreditförening 

Tel. 930, 931, 941, linjevälj. Umeå, Kungsgatan 93 

förmedlar långfristiga lån — understun-
dom intill 75 % av taxeringsvärdet — i 
fastigheter belägna i städer, köpingar och 
municipalsamhällen inom Västerbottens län. 

B E G Ä R U P P L Y S N I N G A R ! 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 
lämnar fackkunnigt biträde av 

Jordbrukskonsulenter, Länsträdgärdsmästare, Slöjdundervisare, 
Husdjurskonsulent, Fiskeriinstruktörer, Täckdikningsiörmän. 
Hemkonsulenter, Vandringsrättare, 

Deras biträde rekvireras genom sekreterareexpeditionen. Umeå, 
helst före 15 april. 

Hushållningssällskapet upprätthåller följande skolor: 
Umeå Lantmannaskola, adr.: Eox 84, Umeå. 
Strcmsörs Lanthushållsskola, adr.: Strömsör pr Håknäs. 
Anderstorps Lantmanna- och Lanthushållsskola, adr.: Skellefteå. 
Malgomajs Lantmanna- och Lanthushållsskola, adr.: Laxbäcken. 

Hushållningssällskapet utlämnar följande lån: 
Täckdikningslån, Tjurlån, Betesförbättringslån, 
Qödselvårdslån, Fiskerilån, Nyodlingslån, 
Hingstlån, Stolån, Maskinlån, 

Silolån. 
Hushållningssällskapet anordnar premiering av: 
Hästar, Svin, Beten. 

Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser: 
Lantmannakurser, Beteskurser, Växtfärgningskurser, 
Husmoderskurser, Hemvårdskurser, Kurser i träslöjd, 
Konserveringskurser, Vävkurser, Täckdikningskurser 

m. fl. 

Hushållningssällskapet understöder bildandet av: 
Hingstföreningar, Galtföreningar, 
Tjurföreningar, Kontrollföreningar. 

Hushållningssällskapet utgiver: 
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen. 
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år. 

Bliv medlem i sällskapet och stöd dess verksamhet. 
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av sällskapets tjän-

stemän och direkt från sekreterareexpeditionen. 

Hushållningssällskapets exp. inrymmes i dess fastighet, Rådhus-
esplanaden 11, Umeå. Tel 143. 
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Västerbottens Slakteriförening 
u. p. a. 

Huvudkontor: Umeå. Egna KontrolLslakterier: Umeå, Skellefteå 

f ö r s ä l j e r : 

Slakthusslaktade, Statskontrollerade o. Kylhusbehandlade 

K Ö T T - OCH F L Ä S K V A R O R 

samt förstklassiga 

C H A R K U T E R I V A R O R 

från egen fabrik 

S T A N D A R D I S E R A D 

O C H S K U M M A D M J Ö L K 

G R Ä D D E , S M Ö R , S A M T F L E R A 

S O R T E R S O S T T I L L B I L L I G A S T E 

P A R T I - O C H M I N U T P R I S E R 

Västerbottens 
Södra Mejeriförening 
u. p. a. 
Telefoner: kontoret 820, butiken 46 
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P A R T I - & M I N U T A F F Ä R 

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

Sandbergs Konditori, Umeå 
KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

ALL TID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 

SöBcJéns Herrekipering 
U M E Å 
TELEFON 149 

SKELLEFTEÅ PITEÅ 
TELEFON 709 TELEFON 503 

E. Hermansons Möbelaffär 
Tel. 183 Storgatan 36 Tel. 183 

Rikhaltigt lager av 

M Ö B L E R • M Ö B E L T Y Q E R • Q A R D I N E R 
i 
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BOLIDENIMPREGNERING 
av stolpar, sliprar, virke för broar, stängsel, kajer, byggnader m. m. 
skyddar för angrepp av rötsvampar och insekter, varigenom virket 
erhåller en betydande varaktighet. Härigenom sparas material 
och arbetskraft samt erhålles ökad trygghet mot driftsstörningar. 

Impregneringsmetoden har varit i praktisk drift si-
dan 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. An-
läggningarna drivas ekonomiskt även i små enheter 
och kunna därigenom anpassas för lokala behov, så 
att dyrbara virkestransporter bortfalla. 

UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV 

BOLIDENS GRUVAKTEEBOLAGS 
Impregneringsavdelning, Bryggargatan 17, Stockholm 

smakar härligt, 
dricks begärligt 
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Cy^cat -QltLjlen 
TAPET & FÄRGHANDEL UMEÅ PARFYMERI & SJUKVÅRD 

Tel.: Kontoret 85, Butiken 1855, Parfymeriavd. 1854, Kungsgatan 49 
Postgiro 62 037 

Filialer: Vännäs, telefon 88, Vindeln telefon 84 

N O R R A 
V Ä S T E R B O T T E N 

är Skelleftedistriktets 

dominerande tidning 

Totalupplaga år 1943 

15 500 ex. 

i i 

196 



Med 22 kontor 
inom Västerbottens län 

är SVENSKA HANDELSBANKEN 
alla västerbottningars speciella bank. 

Sedan 80 år har Svenska Handels-
banken och dess direkta föregångare 
verkat i länet till nytta för jordbruk, 
handel och industri. 

Söker Ni r 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 
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Hild ing Carlssons Me k aniska Verkstad 
Rikstelefon 15 U M E Å Skolgatan 80 

Tillverkning av 

RÄLSBUSSAR OCH MOTORDRESSINER 

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. {CA-KURIREN, intressant och lärorik läsning. 
Tillhandahålles gratis hos Eder N. S.-affär. 

N O R D S V E N S K A K Ö P M A N N A A.-B. 
Tel. namnanrop U M E Å 

K a n Ni l i d a 
att se Edra böcker obundna. Om inte så sänd 
dessa till 

Zeiterstrom & fllmsiröms Bokbinderi 
Kungsgatan 58, U m e å , telefon: 182, bostaden 2504 

U M E Å A D V O K A T B Y R Å 
Ledamöterna av Sveriges Advokatsamfund 

SIGURD NILSSON ock BIRGER JOHANSSON 

Rådhusesplanaden 4 Tel. 870 och 804 
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Västerbollens Lonimannoiöreninoors Förbund 
(LÄNSFÖRBUNDET, UMEÅ) 

är jordbrukarnas egen affär och anslutet till 
Svenska Lantmännens Riksförbund. 
Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Vännäsby, Vin-
deln och Ånäset. 
Nederlag i Bastuträsk, Burträsk, Bygdeå, Bvske, 
Dorotea, Flarken, Klutmark, Kåge, Lögdeå, Kord-
maling, 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 orga-
nisation och anslut Eder till närmaste lant-
mannaförening. Därigenom stöder och stärker 
i\i Edert eget företag. 

I"* o st - och tele-

gramadress : 

Länsförbundet 

Te le fon : 
Umeå 14,614,320 
Skellefteå 1(1229 
Vännäsby . . 25 
V indeln . . . 15 
Ånäset . . . . 39 

K R A M F O R S P L A T T A N 

H Ö Q P O R Ö S I S O L A T I O N S -

P L A T T A M E D U T O M -

O R D E N T L I Ç I S O L A T I O N S -

F Ö R M Å Q A 

K R A M F O R S A.-B. 
K R A M F O R S 
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Den bästa inköpskällan i GARNER 

MANUFAKTUR och TRICOTAGE 

S A N D B E R Q S 
Telefon 102, Kungsgatan 53, Umeå 

M Ö B L E R 
M J U K A M A T T O R - SÄNQKLÄDER 

M Ö B E L S N I C K E R I E T 
Q R I S B A C K A , U M E Å TEL . 394 OCH 684 

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

BURMANS, 
UMEÅ Tffi 1 <9 
TEL.437 
KUNC5C.6: 

FOTO-BE W E 
KUNGSGAT. 52, TEL. 878 OCH 2755 

y Vört lands leÅaiutc speciala^ät i ^¿to 
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H O L M S U N D 

TILLV ERKAR: 

Trävaror, sågade och hyvlade, 

monteringsfärdiga trähus, bygg-

nadssnickerier, l a m e l l p l a t t o r , 

lamellgclv, fanér, svarvad och 

knivskuren, träskaft, sulfatcellu-

losa, harts, terpentin, rå och renad 
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M O D E R N A , P R A K T I S K A M Ö B L E R 
DEKORATIV MÅLNING 

K U N C S C . 29 KUNCL. HOVLEVERANTÖR TELEFON 351 

NÄR DET GÄLLER 

1 I T S I L V E I 

J. Hansons Eftr. Guldsmedsaffär 
(Lindström) Kungsgat. 57, tel. 188 

Västerbottens läns Hemslöjdsförening 
Umeå tel. 429 Skellefteå tel. 10893 

Mattor, möbeltyger och gardiner 
Äkta färger och bästa kvalité 

B E K H H ® Å . S T Ä Ö 2 Ä . 
S 1 K O - «Se X.XlDlEIi .a .aFJFJyiEa: 

er ]E i v 

Tel. affären 493 Tel. privat 474 

/ 
yitua aunouAotetnai 
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[STEHHDTTENS LIMS 

U M E Å 

Rikstelefon: Direktören 751 

Kamreraren 125 

Expeditionen 62 

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

24 F I L I A L E R i landskommunerna. Insättningar 

mottagas mot högsta gällande 

inlåningsränta. 

L Ä N 

utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad 

och på landet inom länet på för-

månliga villkor. 

i 
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a r ® « e k h o i x z 
F O T O G R A F I A T E L J E 

Rådhusesp lanaden 3, U M E Å Tel. 310 

Rf 472.^476 

cd-lltiJi ¿cnii,\tc nylietet ^öt ¿äiou^en 

K O N T O R S M A S K I N E R 
SPECIALVERKSTAD FCR 

REPARATION O. RENGÖRING 
AV KONTORSMASKINER 

K O N T O R S M Ö B L E R 
FÄRGBAND 

KARBONPAPPER 
KORTSYSTEM 

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

P. A. L U N D M A R K S J Ä R N A F F Ä R 
UMEÅ Tel. 178 

Byggnadssmiden, Hushållsartiklar, Lantbruksmaskiner 
Velocipeder, Allt för vintersporten 

u n a a u n o n ^ c c e t n a I ! 
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Konsum - Umeå 
Bästa inköpskälla för 

a l l a s lags varubehov. 

R E S T A U R A N G — B A R S E R V E R I N G 

Kungsgatan 67, 1 tr. 

Eget bageri. Goda lim-

por och gott kaffebröd. 

Umeortens 
Konsumtionsförening 
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APOTEKET JÄRVEN 

Kungsgatan 45, Umeå. Telefon 3641 

Bakteriologiska och fysikalisk-

kemiska vattenundersökningar, 

p a s t ö r i s e r i n g s - och fetthalts-

kontrol lå mejeriprodukter m.m. 

Hembygdsboken 1943 
är som alla tidigare 

årgångar en produkt från 

vår tidsenliga officin 

Ab Nyheternas Tryckeri 
Länets leveranskraftigaste 
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E N G O D G R U N D A T T B Y G G A PÅ 

Funderar N i på att b y g g a «eget« rek-
v irera då vår nya katalog. Den innehåller 
15 av våra bästa hustyper. Skr iv till 

A K T I E B O L A G E T 

UveniltG "Trähus 
Birger jar lsgatan 27, Stockholm 

LANDETS STÖRSTA TRAHUSINDUSTRI 

Repr. för Västerbotten: Ing. K. Lindahl, Rådhusesplanaden 4, Umeå. Tel. 645, Bostaden 1973 

B Y Q Q N A D 5 S N I C K E R I E R 
I N R E D N I N Q A R 

LUNDBERG & SCHÄDERS EFTR. 

OLSSON bi NORDBERG 

Bost. 2271, 2272 



U P P R O P ! 

Til! 

Västerbottens lärarekår! 

"Bliv god vän med gran och fur, 
Vän med blomster och med djur, 
I var skogens vrå och skreva! 
Stkövla 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 
s tora 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 
lä r jungar inplanta naturskyddsvänliga begrepp. 
Bruket att fånga djur medelst snaror , giller och lim-
spön, den fula ovanan att p lundra fågelbon på ägg eller 
ungar samt okynnet alt 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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