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Uppsalakaniker i Umeå
Av Mats Åmark

Series pastorum, en kyrkoherdelängd, för Umeå pastorat börjar relativt sent. Inte förrän på 1420-talet möter oss det första
namnet på en kyrkoherde. Denne var samtidigt kanik i Uppsala.
Säkerligen hade då "kyrkioherrar", som sockenprästerna i forna
tider benämndes, i ett par hundra år verkat i detta gamla pastorat, ett av de tidigast ordnade och även av de största i hela Norrland. När år 1316 en avgift upptogs i alla pastorat inom det
jättestora ärkestiftet till lösen för ärkebiskop Olofs pallium —
ämbetstecknet som den tidens ärkebiskopar för dyra pengar mottogo från påven i Rom — bidrog prästen i Umeå med 3 mark
penningar. Hans namn finns ej upptecknat, men säkerligen var
ej heller han den första kyrkoherden i Umeå. Man bör här lägga
märke till två saker. Först och främst, att hela Norrland, allt
land norr om Uppland och Dalarna, sedan äldsta tid tillhörde
ärkestiftet och sålunda i kyrkligt avseende lydde under ärkebiskopen och hans domkapitel i Uppsala. Därnäst, att, när det i
äldre tid talas om Umeå pastorat, det alltid är fråga om Umeå
landsförsamling och dess kyrka. Umeå stad erhöll icke egen
kyrkoherde förrän 1871.
Den förste kyrkoherden i Umeå, vars namn bevarats till eftervärlden, är dominus Olaus Johannis, herr Olof Johansson alltså
på svenska. Till Umeå kom han ej förrän 1420, vid rätt framskriden ålder och var då kanik vid Uppsala domkyrka, där han
innehade Helga Trefaldighets kanonikat och prebende. Kanik
det latinska canonicus, var titeln på de präster, som voro medlemmar av de medeltida domkapitlen. Vid sin ankomst till Umeå
hade hr Olof en ganska lång och skiftesrik bana bakom sig. När
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vi första gången möta hans namn, år 1407, var han kyrkoherde
i Torstuna utanför Enköping och blev då i september månad av
ärkebiskop Henrik Karlsson förordnad att förestå Enköpings
hospital. Denna utnämning gillade dock icke drottning Margareta. Denna mäktiga dam, regentinna över Nordens tre länder,
var mycket mån om sin makt och ansåg, att ärkebiskopen här
överskridit sin befogenhet, då, enligt drottningens mening, utnämningsrätten till denna föreståndareplats tillkom kronan och
icke ärkebiskopen. Först fem år senare, på ett möte i Arboga,
blev hr Olof av en ny ärkebiskop med bifall av rikets övriga
biskopar insatt i sitt ämbete i Enköping. Han behöll det dock inte
mer än ett par år, ty redan 1414 blev han kanik vid Uppsala
domkyrka. Jämte det åtföljande prebendet, Hel. Trefaldighet eller
Bondkyrkan i Uppsala, synes han fortfarande ha innehaft sitt
gamla pastorat Torstuna.
Från Uppsala tycks hr Olof ha varit bördig, ty i maj 1412
sålde han till borgaren Peter Helsing därstädes en gård, som
han tillsammans med sina syskon ärvt efter föräldrarna, belägen
uti "Skitnafjärdingen", som en av Uppsala stadsdelar den tiden
med ett något egendomligt namn benämndes. Hans här avbildade sigill är vidhängt detta köpebrev.
Sedan hr Olof blivit medlem av domkapitlet, anlitades han flitigt som dess ombud i olika affärer och utsågs snart till domkyrkosyssloman, yconomus ecclesie, som det den tiden hette på
kyrkans språk. När han i dec. 1415 för domkyrkans räkning
for ner till Stockholm och av guldsmeden Lamprecht för 400
mark penningar inköpte dennes stenhus, var han troligen redan
syssloman, ehuru han i köpebrevet blott kallas "herra Olaue i
Torstunom". Mäster Lamprecht fick vid denna tid av domkapitlet beställning på ett nytt skrin åt S. Erik och hans reliker och
hade av denna anledning vidlyftiga affärer med Uppsala domkyrka. Först i ett pergamentsbrev 1417 nämnes hr Olof uttryckligen "domkirkione sysloman".
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I en besvärlig historia, som den tiden livligt sysselsatte de
vördiga fäderna i Uppsala, nödgades även hr Olof å sitt ämbetes
vägnar ingripa. Drottning Margareta hade nämligen påtvingat
domkyrkan och stiftet en synnerligen ovärdig ärkebiskop, en
dansk vid namn Jens Gerekesson. Upprepade sammanträden
med vittnesförhör och intygsamlande höllos, vari hr Olof deltog.
Efter vidlyftiga förhandlingar lykades omsider Uppsalakanikerna bli av med sin besvärlige chef, som nödgades dra sig tillbaka
och sedan slutade sitt orosfyllda liv på Island, där han av uppretade bönder dränktes i en fors. Hans efterträdare i Uppsala
blev en from ordensbroder från Vadstena kloster, Johannes
Haqvini.
Av vilken anledning Olof Johansson utbytte sin domkyrkotjänst mot Umeå stora pastorat känner man ej. År 1420 tillträdde han detta; men från hans Umeåtid är intet annat bekant om
honom, än att han 1422 uppgavs vara medlem av Helga lekamens gille i Stockholm. Det är troligt, att han redan före sin
utnämning till Umeå var gillebroder. Affärsresorna till Stockholm hade kanske infört honom i sådana kretsar, som voro intresserade i detta rika och mäktiga gille. Eljest tycks det ha hört
till traditionen, att kyrkoherdarna i de stora Norrlandspastoraten
skulle tillhöra detta Stockholmsgille. Man finner sålunda hr
Olofs kolleger, i Luleå hr Johannes Caroli och i Piteå hr Olaus,
som medlemmar i Helga lekamens gille i Stockholm.
Hr Olof Johansson skulle dock icke sluta sina dagar i Umeå.
Mätt på jordiska bestyr, återvände han efter några år till sin
hemstad, där han ingick somi broder i Gråbrödraklostret. Här
synes han ha slutat sina dagar och fann väl även bland bröderna
sin grav på klostrets kyrkogård.
När efterträdaren, Kcetilbjörn Kcetilbjörnsson, år 1425 inskrevs som medlem av Helga lekamens gille i Stockholm, titulerades han kyrkoherde i Urna, vilket visar, att hr Olof redan då
dragit sig tillbaka. Även hr Kättilbjörn var upplänning. Bond-
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son från Bälinge socken utanför Uppsala, var han född omkring
år 1360. Hans tidigare öden äro okända. Prästvigd i samband
med firandet av Ersmässan i Uppsala den 18 maj, skiftade han
och en hans halvbroder jord, som tillfallit dem i arv efter föräldrarna. Hr Kätilbjörn fick på sin lott 20 öresland jord i Vallskog och 2 markland i Uggesta i Bälinge socken, vilket tyder på
att han kom från ett burget hem, som kunnat kosta på hans studier. Var dessa bedrivits, känner man ej, men troligen gick han
i katedralskolan. I motsats till Olof Johansson var icke hr Kätilbjörn kanik, när han utnämndes till kyrkoherde i Umeå. Inte
heller han stannade där länge. Liksom sin företrädare drogs han
åter till hembygden och stiftsstaden med dess ståtliga domkyrka,
som just vid denna tid efter mer än hundraårigt bygge, höll på
att fullbordas. Hr Kätilbjörn fick också vara med om Uppsala
domkyrkas högtidliga invigning vid pingsten 1435, då även
Engelbrekt Engelbrektsson var närvarande. Då hade han emellertid för länge sedan lämnat Umeå. Redan 1432 finna vi honom
i Uppsala, där han i februari månad som kanik deltog i ett ärkebiskopsval. Birgittinerbrodern Johannes Haqvini hade avsomnat,
och till dennes efterträdare utsåg domkapitlet sin domprost, upplänningen Olof Larsson. Detta val hade för vår historia vittgående följer. Det ogillades av unionskonungen Erik av Pommern, och domkapitlet i Uppsala, som ståndaktigt höll fast vid
sin nyvalde ärkebiskop under dennes treåriga landsflykt, visade
genom denna sin ståndaktighet prov på samma fosterländska
sinne, som, med Engelbrekt som främste representant, för en
gångs skull bragte de svenske till enighet. I striden mot konung
Erik utvecklade Uppsala domkapitel stor livaktighet. Vid de olika
vittnesförhör, som anställdes för att utröna äldre rättspraxis vid
ärkebiskopsval, avgav även hr Kätilbjörn som kanik vid domkyrkan sitt vittnesmål. Han uppges då ha varit 70-årig, och
man finner därav, att han varit över 60 år gammal, när han
1425 tillträdde sin tjänst i Umeå. Huruvida han under sin kanik-
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tid i Uppsala kvarstod som kyrkoherde och då, som vanligt var
den tiden, skötte tjänsten genom vikarie, känner man ej. Hans
dödsår är icke heller bekant; men sannolikt förunnades honom
att, som redan nämnts, deltaga i domkyrkans invigning tredjedag pingst 1435. Var hr Kätilbjörn fick sin grav, vet man ej,
men troligtvis var det i domkyrkan.
Den tredje av de Uppsalakaniker, som varit kyrkoherdar i
Umeå, är Mäster Oerlach. Namnet tyder måhända på tysk härkomst. Under medeltiden var det icke ovanligt, att det förmögnare från Tyskland härstammande borgerskapet i våra svenska
städer kostade på en och annan son lärda studier. Gerlachs magistertitel tyder på, att han vid något utländskt universitet förvärvat denna högt skattade lärdomsgrad. Hans korta innehav
av kyrkoherdetjänsten i Umeå inföll i en andlig brytningstid,
den skarpaste vårt folk upplevt sedan den tid hedendomens makt
bröts.
Orsaken till att Gustaf Vasa år 1524 företog sig att utnämna
Uppsalakaniken Gerlach till kyrkoherde i Umeå, känna vi ej.
Handlingen var i varje fall stridande mot gammal kyrklig rättspraxis, och då Mäster Gerlach med kunglig fullmakt på fickan
infann sig i Umeå för att tillträda sitt pastorat, fann han sig
högst ovälkommen. Varken församlingsborna eller deras kaplan,
som närmast skötte tjänsten, hr Håkan, ville erkänna honom som
sin kyrkoherde — trots den kungliga fullmakten. Det var ju också året efter kungavalet, och Gustaf Vasa hade ännu inte hunnit
befästa sin makt, åtminstone inte i rikets avlägsnare delar. I en
skrivelse klagade sockenborna hos konungen, att "mester Gerlach sig icke fulleliga mot dem bevist haver, som honom borde".
Vari hans förmenta fel bestått förmäles dock ej. Gustav Vasa,
som den tiden så långt det var honom möjligt sökte stå väl med
folket ute i bygderna, upptog så nådigt Umebornas klagomål,
att han i en till dem avlåten svarsskrivelse bad dem överse med
den nye kyrkoherden. Ville han inte bättra sig, skulle en annan
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skickas i hans ställe. En undersökning på ort och ställe, som
Gustaf Vasa lät företa genom sin fogde, ställde dock saken i
annat ljus — åtminstone i kungens ögon. I sin rapport meddelade nämligen fogden, att kaplanen Håkan hade upprest socknen
såväl mot honom som mot mäster Gerlach, och att denne hade
måst rymma dädan, då hr Håkan satt sig i besittning av de
prästerliga rättigheterna i Umeå. Men då blev Gustav Vasa vred,
säger Bygdén i sitt herdaminne, som jag här följt, och lät de
goda Umeborna veta sanningen. I ett brev den 11 april 1525
befallde han dem strängeligen att utan gensägelse anamma
mäster Gerlach som sin kyrkoherde igen "görandes honom den
del I Eder kyrkeherre av ålder och god gammal sedvänja pliktige ären att göra". Konungens onåd tycks även ha gått ut över
prelaterna i Uppsala, som han misstänkte för att ha stått i maskopi med hr Håkan i Umeå och dennes sockenbor.
Som utvald ärkebiskop fungerade vid denna tid, ehuru aldrig
invigd, den påvlige legaten Johannes Magnus. Liksom sin kollega i Linköping, biskop Hans Brask, var Johannes Magnus god
svensk och östgöte, men åtnjöt icke Gustaf Vasas förtroende. I ett
skarpt brev till kapitelherrarna i Uppsala uttalade också kungen
sin misstanke, att Umeåkaplanen för sitt handlingssätt haft stöd
hos domkapitlet. — Detta skulle i så fall tyda på, att mäster Gerlach svikits av sina kolleger i Uppsala, möjligen av den orsaken
att han kommit att närma sig den lutherska åskådningen. Tiden
var ju en brytningstid. I varje fall skrev Gustaf Vasa till domkapitlet: "För detta högmods skull akte vi icke lida herr Haaqwon någon tid för en kyrkeherra i Umo, där må han sig efterrätta." Bygdén har icke kunnat finna vad verkan det kungliga
brevet gjorde i Umeå. Svårigheterna löstes genom mäster Gerlachs snart därefter timade död, och hr Håkan lär ha fått behålla
pastoratet.
Ehuru Umeå även efter denna tid under århundraden — ända
till dess större delen av Norrland på 1640-talet avskildes från
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ärkestiftet som eget stift — stod i förbindelse med Uppsala och
dess stiftskyrka, upphörde efter reformationens genomförande
den intimare förbindelsen med Uppsala och dess domkapitel, som
närmast kännetecknats därav, att en kapitelsmedlem, en Uppsalakanik, då och då samtidigt varit kyrkoherde i Umeå.
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Baggböle sågverksindustri
och "Baggböleri"
Av Bror Ternstedt

Komminister Johan Anders Linder, som verkade i Umeå landsförsamling från år 1822—1827, skrev år 1855 i sin "Beskrifning över Ume socken och stad och första fögderiet" bland annat följande om sågverksindustrien i Umeå närhet.
"Finbladiga sågverk i Socknen äro fyra till antalet .Af dessa
tillhöra tvenne Handelsaktiebolaget Hrr Dickson & Comp. neml.
Baggböle Sågverk med 16 ramar, beläget 1/8 mil ofvan Socknekyrkan, vid Ume elf, och Norrfors sågverk 7/8 mil derofvanföre
med 2 ramar, och sysselsättas vid dessa verk, utom qvinnor och
barn, omkring 170 arbetare, deri inberäknade hvilka äro anställda vid den till samma verk hörande lastageplatsen Holmsund.
Dessa verk och inrättningar, i stor scala och med mycken omsorg uppförda, tilldraga sig resandes uppmärksamhet och ådagalägga hvad industri och byggnadskonst, i förening med djerf
företagsamhet och stora förlager, kunna åstadkomma, utan att
de vackra åbyggnaderna såväl för styrelsen som för arbetarna,
dervid behöfva tagas i beräkning. De hafva ock förskaffat såväl
denna som andra intill vattendragen belägna Socknars befolkning rika tillfällen till arhetsförtjenst genom timmerhyggen, forsling och flottning m. m. men lära ock verksamt bidraga till en
skyndsammare skogarnes afverkning än för efterkommande
önskeligt vore. Skogarne lemna icke här, sedan de blifvit uthuggna, en fruktbar jord i utbyte, utan en mager, sandig, ljungbevext
eller av sten och mossar överhöljd mark. De återvexa långsamt
och fordra sekler för sin mognad.
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De öfriga sågverken äro Fällfors Sågverk med 2 ramar 1 3/4
mil norrut från staden, dit brädtillverkningen föres landsvägen,
erhöll privilegier 31 okt. 1764, Hörneforss Sågverk med 2:ne
ramar och privilegier af år 1788, beläget vid Hörneforss järnverk och Brukets Egare tillhörigt. Dessa bägge sågverk äro endast vårtiden i verksamhet."
Utav dessa sågverksföretag är det utan tvekan Baggbölesågen,
som tilldrar sig det största intresset. Den var under större delen
av 1800-talet det mest omfattande industriföretaget inom länet
och utbyggdes sedermera under 60-talet ytterligare. Företaget
var emellertid inte större än åtskilliga finbladiga sågverksanläggningar i de södra grannlänen, men Baggböle har blivit herostratiskt ryktbart genom den påstådda skögsskövling, som sattes
i samband med dess namn och vilken under benämningen "baggböleri" blivit till ett slagord, som överförts på all rovdrift av
skog. Uttrycket har till och med fått internationell klang och
förekommer i samma fula bemärkelse även i tysk litteratur.
Trots det dåliga rykte, som härigenom kommit att vidlåda allt,
som sammanhörde med Baggböleindustrien, har dock denna haft
en mycket stor betydelse för hela Västerbottens utveckling, och
dess historia erbjuder mycket av intresse från årtiondena före det
stora industriella genombrottet i Sverige och Norrland.
För att belysa utvecklingen vid Baggböle — en utveckling
som i många hänseenden är gemensam för all norrlänsk sågverksindustri — är en viss återblick på den norrländska trävaruindustriens historia nödvändig.
Den förste, som fick upp ögonen för att Norrland kunde påbättra rikets finanser med andra produkter än vilt och skinn, var
den store rikshushållaren Gustaf Vasa, som bland annat även
behövde virke till sina byggnadsföretag, vilket han i fogdebrev
uttryckte sålunda: "De, som bräder hugge plega", skulle hjälpa
konungen "med några tusende bräder för den svåra byggningh
på Stockholms slott". Detta tyder på att i de avsedda landsän-
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Holmsunds lastageplats 1855.
Teckning tillhörig Holmsunds A.-B.

darna huggning av bräder för hand emellertid ännu ej ersatts
med sågning. År 1554 uppbyggdes den första grovbladiga norrländska vattensågen vid Testebo utanför Gävle. Vasasonen Johan
III, som var en ännu större byggherre än sin fader, stimulerade
till ytterligare försågning av norrländskt urskogsvirke och under hans tid grundades kronosågar vid Iggesund, Ovansjö och
Lövsta samt vid Skortsjö (Moälven), Rickle invid Bygdeå samt
en i Skellefteälven. En mindre såg tillkom även vid Klabböle i
Umeälven mitt emot nuvarande Baggböle by (1590).
Dessa sågar drevos naturligtvis av vattenkraft och det var invid forsarna dylika anläggningar voro möjliga. Utrustningen utgjordes av smidda mycket tjocka blad (ända upp till 1 cm), vilka
enligt nutida synpunkter voro verkliga virkestjuvar. Det var
med stor möda företagen kunde konkurrera med de handhuggna
bräderna. Dessa de första västerbottniska kronosågarnas livslängd var ej lång. Efter två år nedlades de och sågningskvanti-
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teten uppgick till sammanlagt 70 tolfter bräder (12—15 stds).
Jämsides med kronosågarna levde även det enskilda initiativet
för virkesförsågning upp och en sådan enskild såg var den
gamla Klabbölesågen. 1584 redovisas inom nuvarande Västerbotten 3 sådana sågföretag samtliga i Umeå socken. Deras verksamhet var ytterst obetydlig.
Under vår stormaktstid på 1600-talet hade den norrländska
sågverksrörelsen föga betydelse. Den ekonomiska utvecklingen
under denna tid stirrade sig blind på bergsbruket och att därur
framskapa så stora värden som möjligt. Dessutom uppmuntrades en stor kolonisation. Skogarna svedjades i stor utsträckning
vid denna första bebyggelse eller anslogos åt bruken för framställandet av kol. Den första tanken på norrländska markernas
avvittring tog sig formen i bildandet av stora allmänningar avsedda för brukens "recognition" mot viss avgift. Sågarna ansågos som svåra konkurrenter och under envåldskungen Karl XI
förbjöds till och med saluförsäljning från alla sågar i Hälsingland och Ångermanland inom en halv eller trekvarts mil från
bruken även om de stundom förfogade över erkänt "ymnig skog".
Bruken försökte sålunda monopolisera skogarna. En ytterligare
hämsko på utvecklingen av norrländsk handel överhuvud taget
utgjorde även det s. k. Bottniska handelstvånget, som från början endast gav Stockholm stapelrättigheter för norrländska produkter för att efter stora stridigheter med Stockholms borgerskap så småningom medgiva export även över Gävle och Hudiksvall. Tjäran var för övre Norrlands del vid denna tid och långt
in på 1700-talet en betydligt viktigare produkt än bräder och
plank. År 1700 funnos i dåvarande Västerbotten — alltså innefattande även nuvarande Norrbottens län — 36 grovbladiga sågkvarnar.
Under 1700-talets första decennier kom emellertid det verkliga
genombrottet för den norrländska sågverksindustrien och för trävaruhandel överhuvud taget inom riket. Det gick icke smärtfritt

12

att övervinna vare sig handelstvång eller bruksprivilegier och
stora voro riksdagsträtorna under 1700-talet om dessa företeelser. Virkesbristen ute i Europa gjorde sig genom de stora krigen
allt kännbarare och tillförsel fordrades från överskottsområden.
En av upplysningstidens främsta kämpar för tillgodogörandet av Norrlands naturtillgångar var landshöfdingen i Västerbotten Gabriel Gyllengrip 1733—53 och han vågade tidigare än
någon annan giva träet större betydelse än järnet. Han ville utsträcka sågverksrörelsen till de ödsliga skogsbygderna i norr
med sin rika tillgång till råvara och vattenkraft. Tidigare än
någon annan väckte Gyllengrip frågan om införandet av finbladiga sågverk, vilka under denna tid uppfunnits och började bliva
vanliga i Holland. Enligt en hollands-svensk "Comiessarien Carl
Hultman" skulle dessa bräder efter holländska manéret "blifwa
så slätt sågade, att fin höfwel kan strax på dem brukas, jemväl
under detsamma kantsågade."
Gyllengrip, som var sörlänning — en dåtidens Gustav Rosén
alltså — kämpade även för det bottniska handelsavtalets slopande och deltog flitigt i den stora striden härom på 1740-talet, som
dock endast ledde till delvis framgång för övrenorrlandsstäderna, så tillvida att dessa städer fingo befrakta båtar med trävirke
till Östergötland och Småland för att erhålla spannmål i utbyte.
Det var först den österbottniska tjärexporten, som kunde bryta
det gamla obekväma handelstvånget. Denna tjära och tillverkningen därav hade gammal tradition och ökad efterfrågan tvang
myndigheterna att frigöra östra kusten av Bottenhavet 1765.
Härav drog emellertid även västra kusten reveny och export tillläts från Härnösand och Ratan norr om Umeå. Utförseln härifrån blev emellertid av rätt underordnad betydelse i jämförelse
med över Stockholm.
Trots besvärligheterna med myndigheternas tidvis avoga inställning mot allt sågande, handelstvånget och framför allt de
svårigheter, som så småningom framkommo genom att skogsom-
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rådena voro oawittrade, växte sågverksindustrien avsevärt under
1700-talets mitt. 1740 meddelade sålunda sågverkskommissionen att i nuvarande Överbotten 107 sågverk, varav 3 voro finbladiga, funnos. Årsproduktionen härifrån utgjorde c:a 4.500
tolfter motsvarande c:a 800 stds. Gyllengrip yttrade i en av sina
rapporter sin stora glädje häröver "ätt skogarna, denna riksens
oskattbara ägendom nu först blivit brukbar och rätteligen utnyttjats och kunnat göras till avsalu".
Till detta uppsving bidrog framför allt införandet av de finbladiga sågarna, vilka på mindre än ett årtionde spredo sig över
hela landet.
Finessen med dessa sågar ligger i namnet — sågbladen kunde
göras tunnare, infogas i ramar och vara mindre kraftförbrukande.
De finbladiga sågverken blevo även under hattpartiets första
makttid särskilt privilegierade och sågverksrörelsen övergick
från en knappt tåld rännstensunge till ett verkligt myndigheternas skötebarn. Genom privilegiebrev av år 1739 tilldelades
dessa finbladiga sågverksföretag särskilda stockfångstskogar
för sitt råvarubehov. För dessa skulle erläggas avgift i form av
skatt, vanligen en avgäld per avverkat träd över viss dimension
och sågverksägarna fingo dessutom förbinda sig att ej förhindra
kolonisation inom till dem anslagna områden. Myndigheterna
befalldes "att i alla billiga mål" stödja "den helt angelägna brädhandeln", och vid en hel del företag utkrävdes aldrig ens någon
stockfångsavgift under denna tid.
Det var knappast att undra på att sågverksindustrien med
detta omhuldande från myndigheternas sida fick vind i seglen
och mot slutet av 1700-talet blomstrade för fullt. År 1774 fanns
i Överbotten 143 sågverk, varav 8 finbladiga med en årstillverkning av 7.000 tolfter eller c:a 1.000 stds. Redan då började en
viss rädsla för skogsskövling att göra sig märkbar och dåvarande landshöfdingen i Västerbotten v. Kothen rapporterar "skogen
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ödes och misshandlas genom en omåttlig brädsågning, bjälkhuggning och tjärtillverkning." Att denna ringa produktion
skulle väcka pessimism förefaller senare tiders barn rätt omotiverad, men här måste observeras att sågverken givetvis togo sitt
virke från närmast belägna områden och att ordnade flottleder
ej förekommo. Kustsocknarnas virkesförråd råkade onekligen i
en viss fara.
De första finbladiga sågverken i nuvarande Västerbottens län
voro Lejonström 1780, Sävar och Hörnefors 1788. Under 1790talet tillkommo följande, Norrfors 1791 (omnämnt i Linders beskrivning över Umeå), Bureå, Holmfors, Ytterfors och Kvarnfors 1795, Ratu och Stenfors. Omkring sekelskiftet anlades Dalkariså 1804, Kvarnhusfors 1805 och Fällforså 1806.
Genom dessa finbladiga sågar försvunno så småningom till
stor del de gamla grovbladiga anläggningarna och driften koncentrerades till ovannämnda större verk. Kommerskollegium uppger 1820 i nuvarande Västerbotten omkring 90 sågar med en tillverkning av c:a 20.000 tolfter eller 5.000—6.000 stds. Antalet
ökades under 1800-talets mitt så att motsvarande rapport då angiver år 1850 191 stycken, varav 109 voro husbehovssågar.
Vid denna tidpunkt var sågverksindustrien i Norrland på väg
till storindustri.
Anläggande av en finbladig såg vid Baggböleforsen hade påtänkts redan år 1799, vilket framgår ur häradssynerättens protokoll den 9 september detta år, men först 1819 torde den första
sågverksanläggningen på den blivande Baggböleindustriens
plats ha tillkommit. Ägarna och drivarna av detta mindre sågverk ha varit köpmän från Umeå, som härigenom utökade sin
rätt stora handel med bjälkar även med sågade varor. Någon
större industri utgjorde ej detta företag och Baggbölesågen som
storindustri tillkom ej förrän 1819 års såg i samband med den
äldre sågen vid Norrfors inköpts av Grosshandelsbolaget James
Dickson & Comp. i Göteborg, som ombyggde detsamma till 4

15

ramar. I skrivelse till Konungens Befallningshavande den 11
augusti 1842 att ytterligare få utbygga sågen med fyra ramar
heter det beträffande virkesanskaffningen härför "Undertecknade Baggböle Sågverksägare, som dels fått sig genom skrifteliga
afhandlingar upplåtit mot erläggande af betalning efter gångbart pris, allt det sågtimmer byamännen i öfverrödå, Ramsele,
Hjuken, Åmsele, Granön, Tegsnäset, Skifsjön, Ytterrödå och
Wänfors kunna och vilja nu och i framtiden försälja från deras
skatteskogar, dels ock träffat aftal med åtskillige andre hemmansägare om lika beskaffat timmeruppköp från skattehemmans
skogar belägna liksom de förra, dels på sidorna om Uman och
Vindeln och dels vid de smärre vattendrag, som i besagde Umeälfs grenar nedfalla, föranlåtas ödmjukt anhålla om tillstånd,
att för uppsägning af det Timmer vi sålunda af Skattemän uppköpa, få vid förutnämnde Baggböle till fyra ramar privilegierade
finbladiga sågverk tillbygga och för årlig tillverkning af högst
Ett tusende tolfter helrena bräder i Schamplar beräkning begagna ytterligare fyra finbladiga ramar emot erläggande af belöpande bevillningsafgift sedan verket blifvit utvidgat och försatt
i brukbart skick.
Umeå den 11 augusti 1842.
James Dickson & O i e genom M. Svedmark".
Huru de årligen återkommande uttagen av skog från vissa
skattebyar beräknades framgår ur ett häradsrättssyneprotokoll
av den 18/10 1842.
"Slutligen har Häradsrätten vid besigtning å skogarna funnit
att med deras framtida bestånd kan huggas och årligen afyttras
i Vänfors 96 träd, i Hjuken 14 träd, på skatteskogen i Åmsele
28 träd, i Tegsnäset 121 träd, Granön 95 träd, i Ramsele 54
träd eller tillsammans 646 träd."
Vid den för detta ärendes prövande företagna utredningen befanns råvarutillgångarna i övrigt utgöra i form av stockfångster
1. De överflyttade privilegierna enligt utslag 1819 för Pengfors
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enramiga finbladiga och Norrfors tvåramiga finbladiga omfattade Två Tusende Åtta Hundrade Åttatio fullmogna träd
årligen (2.880),
2. De överflyttade privilegierna från Philosophie Magistren J.
S. Hofvenbergs*) sågar i Rödåforsen och Degerforsen omfattande resp. Sjuhundra Sjuttio träd (770) och Ett Tusende
Fyra hundrade Åttio Fyra (1.484),
3. De överflyttade privilegierna för en likaledes Hofvenberg tillhörig såg på Degernässanden omfattande 2.377 träd dels
furu, dels grantimmer, deraf skulle erhållas 2.760 stycken sju
alnars och 997 stycken 10 alnars Sågbalkar eller tillsammans 3.757 stycken sågtimmer. Detta senare virke fick uttagas inom en areal av 455.377 tunnland och 8 kappland i
Degerfors socken.
Utom virket från skattehemmanen förfogade alltså Baggböle
vid denna tid över stockfångstprivilegier på tillsammans 7.511
träd. Anskaffandet av denna fångst förutsatte att ett visst utbyggande av flottleder redan ägt rum eller pågick.
Då stockfångstskogarna under åren 1820—1850 allt mera
minskades i övriga delar av Norrland erhöll det Dicksonska
företaget emellertid under 1840 och 1850 alltjämt ökade privilegier och ramantalet utbyggdes till det av Linder på 1850-talet
nämnda antalet 16 st. Vid denna tid omfattade stockfångstskogarna en areal av 1.233.823 tunnland, varur årligen fick användas
20.040 träd, som vanligen skulle hålla tolv tum och över på 7
alnars höjd och härför erlades en summa av 1.656 riksdaler och
31 öre silvermynt. Skogarna voro belägna till större delen i Degerfors socken, men sträcka sig även in i Lappmarken efter
Urnan till Rusele och efter Vindeln till Björksele nybygge.
Stockfångstarealen utlades efter ansökan hos Commersekollegium vid syn, som vanligen gick synnerligen summariskt till, då
.såväl kartorna som kännedomen om landet var ringa. En beskriv*) I folkhumorn kallad för Hågenbergen.
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ning av en stockfångstskog i Degerfors socken tillhörig Baggböle Sågverk kan vara av intresse. "Emellan Abborrtjern och
Flakabäcks krononybyggen samt Hjukens by (alltså hela området mellan Vindeln och Hällnäs) avsattes en allmänning i längd
1 mil och bredd 3/4 mil på vardera sidan Vindelälven eller en
areal av 34.174 tunnland, varifrån genast avdrogs hälften för
impediment och några hundra tunnland för nybyggen. Återstående 14.357 tunnland beräknades avkasta ett träd per tunnland
som höll 14—15 tum i brösthöjd. Med en beräknad omloppstid
av 190 år blev årsuttaget 14357 eller c:a 70 stockar per år.
190
Kvantiteten förefaller ej att ingiva farhågor för överavverkning.
Man kan inte syssla med Baggböle sågverk och dess utveckling utan att nämna några ord om ägarna, Grosshandelsfirman
James Dickson & O i e som haft mycket stor betydelse för trävaruhanteringen såväl i Värmland som Norrland.
Firman bestod från början av de båda till Sverige inflyttade
skottarna James och Robert Dickson födde resp. 1782 och 1784.
1809 grundades grosshandelsfirman av den yngre brodern och
förlagskapital höll en farbroder, Peter Dickson, i London, som
tjänat en stor förmögenhet under Napoleonkrigen. Det var affärer med järn och trä och befraktningar därav, som var rörelsens grund. Först vändes blickarna åt Värmland och ett stort antal bruksegendomar inköptes där och erhållet virke försågades
vid Trollhättan. Omkring 1840 ansågs Värmland "utsågat" och
blickarna vändes mot Norrland. I Matfors i Hälsingland anlades den första sågen och Svartviks lastageplats inköptes. Efter en
kort tids exploatering av böndernas skogar utmed Ljungan och
Ljusnan förflyttades även verksamheten till Västerbotten, där
Holmsunds lastageplats inköptes och Baggbölesågen anlades.
Även sågverket vid Husum med 12 ramar tillhörde firman.
De ursprungliga herrarna Dickson hunno i sin verksamhet ej
till de norrländska skogstillgångarna. Det var under en son till
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ovan nämnde Robert nämligen James Robertson Dickson, 1810—
1873, som firman hade sin verkliga storhetsperiod såväl i Värmland som i Norrland. Han var en ytterligt dugande och klok
affärsman men känd för sin vidunderliga hänsynslöshet. Hans
kompanjoner voro den äldre James' söner James Jameson Dickson, 1815—1885, och Robert Dickson, 1823—1897, av vilka den
förre är den, som i Norrland förkroppsligat begreppet grosshandelsfirman James Dickson & C:nie. Visserligen var Robert
Dickson under en del år företagets disponent för sågverken och
egendomarna i Norrland men återflyttade år 1855 till Göteborg.
Dessa verkliga storexploatörer av de norrländska trärikedomarna blevo utomordentligt förmögna män och utövade under 1800talets mitt stort inflytande både merkantilt och politiskt. Båda
gjorde sig kända som stora donatorer och Robert Dickson var en
av kung Oskar II:s bästa vänner och blev slutligen upphöjd till
friherre.
Ägarna torde väl rätt sällan besökt sina norrländska företag
och kunna nog ej helt klandras för det bryska och hänsynslösa
sätt som kom att utmärka företagets tjänstemän och agenter.
Baggböle var under sina storhetsår 1850—1880 en verkligt
betydande anläggning även efter våra begrepp. Det sägs att anläggningen förefallit traktens folk "som ett befästat läger".
Sågen var byggd i tre våningar med väldiga timmermagasin omgivna av grova bommar och omgärdade av träkistor. Förvaltarebostaden, som byggdes 1849, var av förnämlig Bergslagstyp och
är numera nästan det enda minnet från denna gångna storhetstid. Dessutom fanns koncentrerat uppe på den höga älvstranden
dubbla rader av större och mindre arbetarebostäder, kontorsbyggnad, skolhus, smedjor och materialbodar m. m. Men även
andra anläggningar funnos, som tilldrogo sig uppmärksamhet,
nämligen en stor kvarn, maskinverkstad samt brännugnar för
spån och avfall. Dammarmen av sten ute i Umeälven var av kolossal storlek och sträckte sig ut till 1/3 av älvens bredd med en
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dagbredd av i genomsnitt 6 alnar, en höjd av 8 y alnar. Ett
större laxfiske hade även anlagts, som lär ha avkastat 200—300
lispund lax årligen, vilket förklarar tjänstefolkets vägran att äta
salt lax mer än vissa veckodagar.
Det som nästan mest imponerade på främlingen var emellertid den ofantliga högt uppbyggda trärännan av nära nog 1 km:s
längd, som ledde det sågade virket förbi forsarna ut till lugnare
delar av Urnan. Virket som sågades flottades nämligen i väldiga
flottar ned till Holmsund, där det togs upp och lagrades i brädgård på den plats där Holmsunds AB:s nuvarande såg och
brädgård äro belägna. Flottarna voro bemannade av två karlar,
som ofta sjungande styrde sina egendomliga farkoster ned för
floden.
Det var med säkerhet ett rörligt liv, som utvecklade sig såväl
vid Baggböle som vid Holmsund. Förvaltarna, av vilka en del
voro stora original, och av vilka kunna nämnas J. M. Svedmark
oeh L. Nelzon, höllo folk i arbete med järnhand och någon åttatimmars arbetsdag existerade icke. Arbetsskiften pågingo både
tio och tolv timmar med en dagpenning på 1860-talet av omkring
2: 50 kronor.
Säkerligen var det stora avbrott i det vanliga arbetet när
någon av ägarna från Göteborg kommo på sina sällsynta inspektionsresor. Då rullades de röda mattorna utför berget mot kajen
nere i Holmsund och flaggorna vajade från land och alla båtarna, ej minst från den Dicksonska hjulångaren. Därefter gick
färden i landåer förspända med helst vita hästar, vilka Oskar
Dickson särskilt uppskattade, till Baggböle, där säkerligen herrgårdens folk gick i stor spänning för de stundande kalasen. Skolbarn och arbetare bildade häck och stirrade med förundran på
ståten. Mottagandet var kungligt, men så voro även Dicksönerna norrländska träkungar i stort.
Vad var orsaken till att denna livaktiga och storartade rörelse
kom att erhålla ett så dåligt rykte att dess namn givit upphov till
2
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ett slagord, som i sig inbegriper hänsynslöst bolagsövervälde och
skogsskövling?
Att det ej har sin grund i de lagliga uttagen från privilegieskogarna, som enligt föregående siffror motsvara en avverkning
av 0,16 träd per tunnland och år, säger sig självt. Även om träden
skulle vara av grova dimensioner kan ej med bästa vilja i världen ett sådant uttag i orörda inlandsskogar anses som skogsskövling, framför allt som utstämplingen skulle ske genom skogsstatens personal.
Tydligen visade det sig snart för herrar förvaltare i Baggböle
och även för ägarna av företaget, att med de ständiga utbyggnaderna av sågen, slutligen till 16 ramar, räckte ej vare sig det
kontrakterade virket från skatteskogarna eller det från privilegieskogarna och då fanns det andra sätt att skaffa virke. Skogen hade i alla tider här upp i bygderna ansetts som samfälld
egendom, lättillgänglig för var man, och sådana äganderättsprinciper försvinna sakta ur folkets medvetande. Skogen fick genom sågarnas verksamhet, men även genom grosshandlarnas i
Umeå affärer med bjälkar o. d., ett oanat värde. Härtill bidrog
även de ytterst goda konjunkturerna omedelbart efter Krimkriget.
Även om skatteägaren i första rummet fyllde sina leveranser
från egen skog, låg det emellertid synnerligen nära till hands att
från de oftast alldeles invid knutarna belägna och awittrade
kronomarkerna i någon mån utfylla kvantiteterna.
Det är här som Baggböleombudens största försyndelse legat.
De uppmuntrade innevånarna i skogsbyarna till ökade leveranser och gjorde ingen skillnad på om virket var stulet eller härstammade från egna skogar. Samtidigt överskredo med säkerhet
herrar inspektörer, av vilka Jonas Ström i Oranön och Pelle
Nordström i Västerhiske torde varit mest beryktade, privilegietillståndens trädantal.
Även dessa herrars system att möta konkurrenter är typiskt
för deras sätt att fara fram. Det anordnades genom dem en sorts
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bevakning av Kronans skogar och deras egna av staten ägda
privilegieområden ej i avsikt att hindra olovlig avverkning utan
sådan underlättades och rekommenderades genom mångahanda
förmåner, men virket skulle gå till rätt köpare — Baggböle —.
I annat fall gjordes anmälningar till skogsstaten för virkets beslagtagande. Efter dessa beslag blev sådant virke utlyst till auktion och i allmänhet billigt att förvärva.
Många äro de historier, som berättats och alltjämt leva kvar
hos befolkningen i framför allt Degerfors socken, om inspektorsherrarnas, framför allt Ströms, uppträdande. Han synes ha
varit en kraftnatur av stora mått, som folk både avskydde och
beundrade. Hans finurlighet att ofta dra kronojägare och jägmästare vid näsan uppskattades, ty skogsstatstjänstemännen vid
denna tid ansågos som ett betydligt värre plågoris än Baggböleherrarna. Kronobetjäningen i skogarna, som lade sig i avverkningar och jakt, betydde ett betydligt skarpare ingrepp i befolkningens urgamla frihet i skogen. Om sedan bönderna kunde lura
Ström en och annan gång genom att låta virke gå hans näsa
förbi, ansågs det som en stor förtjänst.
Han var en virkesuppköpare av gamla stammen med brännvinskuttingen i trillan eller släden och en kvinnotjusare av stora
mått med väl avvägt antal bihustrur i bygderna. Men han var
även en flottledsförbättrare av stort format och en flottningschef
av Guds nåde. Historier och berättelser från denna tid ha förut
publicerats i "Västerbotten" 1934 av Olof Artur Olofsson.
Det påstås att Baggböleverkets timmerfångst från privilegieskogarna endast utmed Urnan vissa år uppgick till 150.000 träd
och 1868 rapporterar jägmästaren i 5:te reviret att enbart i Degerfors socken å kronoparker avverkats 32.476 träd. Ofta gingo
beslagen å olaga avverkat virke till större siffror än privilegieuttaget.
Att Kronan ej kunde vara särskilt belåten härmed säger sig
självt, då stubböresavgiften endast utgick för lagligt tilldelade
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träd och var ytterst låg. Så sent som 1879 var den endast 9,8
öre per träd.
Vid Degerfors häradsrätt under denna tid förekommo ett mycket stort antal mål mot Baggböle för olaga avverkning, det
första redan 1849, vilket avgjordes på följande salomoniska sätt
att bolaget dömdes "att ovillkorligen och genast utbetala 10.000
riksdaler Banco, hwaraf twå tredjedelar tillfalla åklagaren och
sedan 20.000 riksdaler silfvermynt ifall de ej gitta gå ed, att det
öfwerklagade skogshygget ej blifwit verkställt på deras befallning och med deras vetskap." Vederbörande, som skulle edfästa
saken, gjorde det.
Denna samt ett flertal andra rättegångar riktade snart folkopinionens blickar på Baggböleföretaget och intresset kulminerade vid det stora målet i Lycksele 1867, beroende på en anmälan av skogsinspektoren i Umeå A. M. Österdahl. Målet
grundade sig på att bolaget hade ett parti på c:a 400 stockar liggande på Djupskolavans is invid Lycksele kyrkplats, vilket säkerligen även bolagsherrarna visste härstamma från skogsstöld.
Virket togs även vederbörligen i beslag som olovligt avverkat
från kronoskog i närheten och om saken fått fortgå med senare
bortauktionering av virket hade intet hänt, men när isen smält
undan och timmerflottningen i Uman gick förbi, höggs helt enkelt beslagsbommarna sönder och virket blandades givetvis tillsammans med annat förbiflytande timmer.
De baggböleherrar, Ström och Nordström, som tjänstgjorde
som flottningschefer, beskylldes för att med vett och vilja ha
huggit sönder bommen och åtal väcktes mot James Dickson J:r.
Affären blåstes upp till väldiga proportioner av såväl Stockholms- som landsortspressen och socialpolitik inblandades. Aftonbladet kungjorde saken i för dåtiden stora rubriker om att det
med statsprivilegier utrustade, av den store Dickson ägda företaget själv stal virke och uppmanade bönderna att stjäla virke
från Kronans skogar. Tjänstemännen beskrevos som odjur, som
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spöade upp motsträviga bönder och utan hänsyn skövlade skogarna. Nidvisor och karrikatyrer omväxlade. Allt bidrog till
att ytterligare öka den avoga stämningen mot Baggböle och i
detta sammanhang uppfanns av någon påhittig journalist ordet
baggböleri.
Till processen uppsände stockholmstidningarna sina medarbetare till Lycksele och även regeringen skickade dit en observatör. I Lasarus bok "Svenska miljonärer" påstås även att Dickson själv i droska efter sina berömda vita hästar skulle ha rest
till Lycksele och som utbyggnad härav vet befolkningen att berätta om att genom hans försorg såväl domare som nämnd skulle
ytterligt väl förplägats före rättegången för att göras mjukare.
Det är emellertid fullständig osanning. Dickson besökte aldrig
Lycksele och om möjligen hans ombud sökte inverka på häradsrätten torde vara mer än problematiskt.
Rättegången rann till större delen ut i sanden genom att ett
av vittnena påstod sig ha utan order mera på okynne huggit av
bommen för att han inte tyckte om länsmannen. Sedermera framkom det dock att inspektor Ström vid någon avlöning givit den
erkännande extra gottgörelse för att "han varit snäll" och Ström
måste gå värjomålsed på att det ej var på hans befallning bommen öppnats.
Följden blev emellertid i första rummet att i de bygder där
Baggböle verkade, blev såväl sågverket som dess ägare och
tjänstemän illa beryktade och det klagades att deras virkesköpare "kände sig ej säkra, utan måste-förse sig med skarpladdade
pistoler och andra vapen, ty bönderna voro ilskna som getingar".
Baggböleverkets storhetstid var emellertid ej slut efter detta
anfall, utan virke kunde alltjämt anskaffas, varvid fortfarande
olaga avverkat timmer utgjorde en avsevärd del. Herrar agenter
gingo dock mera försiktigt till väga
Privilegierna nedsattes emellertid under 1860-talet betydligt
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både genom myndigheternas inställning till det vanryktade företaget samt genom awittringens fortskridande över kronoöverloppsmarkerna. År 1870 var stockfångsträtten endast 8.463
träd. Företaget hade då emellertid genom skogsköp i viss mån
säkrat sin råvarutillgång och de 50-åriga privilegierna sattes
ur funktion. Dessa sågverkens markförvärv, som gynnades av
avvittringspolitiken, äro emellertid en annan historia.
Baggböleriet i betydelsen skogsskövling i nuvarande bemärkelse torde vara högst överdriven. Trots privilegier och olaga
avverkningar blevo uttagen på grund av de stora dimensioner,
som erfordrades, ej gjorda i form av kalhyggen. Jägmästare
Lars Tirén har i en uppsats i Skogsförsöksanstaltens meddelande 1937 "Skogshistoriska studier i Degerfors" konstaterat att
uttagen ytterst sällan överskredo 100 träd per hektar. Ett så
pass stort uttag av den grova skogen kunde emellertid någon
gång te sig som skövling framför allt genom att massvis av mindre träd skadades eller rotrycktes vid avverkningarna. I stort
sett voro emellertid baggböleavverkningarna ett avlägsnande av
den uråldriga och övermogna skogen, varigenom ofta ljus och
ökad återväxt skapades åt uppväxande yngre skog. Baggböleriet
har härigenom åtminstone som skogsskövleri fått en viss rehabilitering. Även om Baggböleherrarna voro hänsynslösa i virkesanskaffningsaffärer och kanske utsattes för starkare belysning
än andra, så drevos liknande skumma affärer under 1840—
1870-talen av de allra flesta sågverksföretag. Det ingick åtminstone till en början i tidsandan.
Den dicksonska företagsamheten i dessa trakter förde även
mycket gott med sig, och ägarna torde åtminstone inte alla gånger
ha varit underrättade om sina underlydandes sätt att arbeta.
Flottledernas iståndsättande i Urnan och Vindeln är i stort sett
ett verk av Baggböleföretaget och i deras rensning och uppbyggande ha åtskilliga av Dicksons miljoner investerats.
Utvecklingen löpte på 1870-talet i och med ångmaskinernas
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införande förbi dessa direkt av vattenkraften beroende finbladiga
sågar. Företagen inne i landet fingo för dyra fraktkostnader på
sågvaran, vilken vid vattentransporterna även tog avsevärd skada. Dicksönerna efterträddes av andra företagare och slutligen
nedlades driften år 1885 och ett nytt mera tidsenligt sågverk anlades vid Holmsund, där den nu befintliga industrien i viss mån
kan anses som en arvtagare till Baggböleverksamheten, ehuru
under modernare former och andra förutsättningar.
Den intressanta expansionstiden av trävaruindustriens utveckling i Västerbotten under 1800-talets mitt samt Dicksönernas betydelse för den norrländska industrien är tyvärr ett föga utrett
kapitel av norrländskt näringslivs historia.
Av komminister Linders så beundrade anläggning vid Baggböle återstår nu knappast någonting, ehuru vid flottledsrensningar gamla grunder till vattenbyggnationer stundom återfunnits. När den industriella utvecklingen går med sådan fart som
de senaste 70 åren lämnas ej ens ruinerna kvar av det gamla.
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Något om det folkliga dräktskicket
i Västerbotten.
Av Anna-Maja Nylén

Mycket litet är känt om det äldre folkliga dräktskicket i Västerbotten och det kan kanske tyckas vara väl sent att göra något
för att fylla det tomrum, som här finnes i vårt vetande. De bevarade dräktplaggen äro få och i allmänhet av sådan karaktär
att de knappast kunna kallas folkliga. Traditionsuppteckningar
finnas knappast alls och de som stå tillbuds äro av tvivelaktigt
värde på grund av oklara uppgifter och sammanblandningar.
I årgång 1940 av denna bok lämnar Hilda Andersson en redogörelse för den dräkt som bäres av folkdanslag under benämningen Västerbottensdräkten. Hon framhåller där att denna endast delvis stöder sig på gammal tradition och i övrigt i brist på
uppgifter och bevarade plagg till stora delar nyskapats. Att på
detta sätt klart redovisa för hur rekonstruktionen uppkommit och
därigenom hålla gränserna klara mellan gammalt och nytt, förtjänar en särskild eloge.
Har det då aldrig funnits något särpräglat folkligt dräktskick
i Västerbotten? Denna fråga kan man inte utan vidare besvara
med ett ja eller ett nej, — man måste först undersöka de möjligheter som ännu stå till buds för studier av denna sak.
Den första arbetsuppgiften är att sätta i gång ett snabbt och
energiskt bedrivet uppteckningsarbete. Säkert kan ännu något av
det vetande om äldre tiders dräktskick räddas som finnes i
mången åldrings minne. Kanske också en systematisk inverltering skulle kunna ge något resultat i form av ett eller an-
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nat plagg. Som ledning för dem som önska ägna tid och intresse
för hopsamlande av dräktdelar och upptecknande av dräkttradition och sålunda sprida kunskap om ett föga känt område av den
folkliga kulturen i Västerbotten har förf. i bouppteckningar och
andra arkivalier, som finnas i landsarkivet i Härnösand och i
riksarkiviet. Dessa källor ha visat sig så givande att ett systematiskt utnyttjande helt säkert skulle kunna ge en rik lön för
mödan.
Ur bouppteckningarna ha här tagits stickprov från Lövånger
och Bygdeå socknar. De första bouppteckningarna härröra från
år 1737 och finnas därefter från nästan varje år. Den bild av
Västerbottensbondens och hans hustrus dräkt, som persedelförteckningarna ge, blir naturligtvis långtifrån fullständig, men
man får veta vilka plagg som buros och vad de kallades för
samt deras material och färg. Låt oss ta ett par exempel. År 1738
avled Jacob Andersson i Lappvattnet, Lövångers sn och efterlämnade i kläder: "en gammal swart klädesråck, en wäst, en grå
wallmars kofta, ett par skinnbyxor, en skinnpäls, ett par strumpor, en hatt". Samma år hade Elias Månssons i Bygdeträsk
hustru i sin garderob vid frånfället "en swart Kallmink tröia, en
blå regarnströia, en kattunströia, en swart gammal Wallmarströia, en röd skåttygs kiortel, en blå Wallmarskiortel, en gammal
lärftströia, et hufulakan, en halfsin ( = halfsiden) mössa, ett
lärftförkläde, en öfwerdel."
Vad säger oss sammanfattningsvis de undersökta bouppteckningarna om dräktskicket. Beträffande materialet kunna vi
konstatera förekomsten av både hemmaprodukter såsom skinn,
vadmal och lärft men också en användning i stor utsträckning
av köptyger som kallmink (ett glättat, randigt ylletyg i många
färger) kattun, (tryckt bomullstyg) ylleflanell, ylle- och sidendamast, bast eller bombast (halvsiden med inslag av ylle) satin,
sars (kyprat siden) kainlott (fint ylletyg), armosin (ett slags sidentyg) nopkin (ett slags bomullstyg) m. fl. av de stoffer som
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Tröja av hemvävt ylletyg i blått med ränder i flera färger.
Lövånger sn. Västerbotten. Nord. mus. inv. nr. 2372.

voro vanliga under 1700-talet i den borgerliga dräkten. Man kan
misstänka att med materialet också följt plaggformer av borgerligt slag. Bland de manliga persedlarna finna vi dels rockar dels
koftor. De förra äro vanligen av svart eller blått kläde, de senare av grå vadmal.Johannes Bureus har i sina anteckningar
"Sumlen" från omkring 1600 gjort några iakttagelser angående
dräktskicket i Luleåtrakten och omnämner där bl. a. manfolks
koftor. Det är här samma ord och åsyftar tydligen också samma
plagg. Bouppteckningarna uppta ännu på 1700-talets slut denna benämning. En handling från Västerbotten, daterad 1593,
använder termen kofta om en till lappdräkten hörande kolt och i
Dalarna brukas ordet om barnens koltar. Även den långa rocken
i den manliga Delsbodräkten har detta namn. Man vet ingenting
om den Västerbottniska koftans utseende men man skulle förmoda att det här rörde sig om en lång vid framtill öppen rock, som
utvecklats ur den medeltida kjorteln eller kolten.

29

Rocken å andra sidan som företrädesvis tycks ha varit gjord
av köptyg och troligen var ett rangplagg torde vara ett lån från
borgerligt dräktskick, säkerligen den under 1660-talet introducerade, s. k. justeau-corpsen. Redan omkring 1700 började den
tämligen allmänt brukas av svensk allmoge.
Motsvarande är förhållandet med livstycket och västen. Livstycket är den äldre formen, som går tillbaka på tätt sittande
tröjtyper vanliga under 1500-talet och 1600-talets förra del i den
borgerliga dräkten, medan västen både som sak och ord kommer
samtidigt med rocken. Båda plaggen ha gjorts i enfärgat, rött,
svart, brunt eller blått kläde eller vadmal, randig kalmink, kiersing och sämskskinn.
I övrigt omtalas byxor av skinn — sannolikt knäbyxor — pälsar med eller utan överdrag av vadmal eller kläde, hattar, skinnbrämade mössor med kulle av kläde eller vadmal i rött, grönt,
blått eller någon annan färg, samt karpuser och slutligen, vita,
grå och svarta strumpor, lappstöflar och skor med spännen.
Bland kvinnodräktens persedlar återfinna vi benämningen
kofta. Frågan är om detta är samma plagg som männens. Förekomsten av ordet tröja jämsides med kofta skulle tyda på att de
betecknade två olika plagg. Det förra skulle då avse ett kort livskuret plagg med skört under det att koftan skulle vara längre.
Att män och kvinnor buro alldeles lika plagg har förekommit
t. ex. Vingåker och Österåker, där den s. k. långtröjan är det
kanske mest karakteristiska i såväl mans- som kvinnodräkten.
Både koftor och tröjor uppräknas emellertid utförda i samma
material t. ex. kalmink, kattun, svart, grönt, brunt, blått o. s. v.,
kläde eller vadmal.
I övrigt hörde till den kvinnliga dräkten kjortlar av kläde eller
vadmal i blått, svart, grönt, rött, brunt m. fl. färger, randig eller
blommerad kalmink, ylledamast, skåttyg m. m., livstycken av
vadmal eller kläde i ett flertal färger, randig kalmink, förkläde
av kattun eller lärft, mössor av svart, röd och blå damast, satin,
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Livstycke av rött tuskaftat ylletyg av senare 1700-talstyp.
Lövånger sn. Västerbotten. Nord. mus. inv. nr. 2369.

armosin, halvsiden och bast, huvudkläden av lärlt, halskläden
av lärft och silke, överdelar av hamp- eller linlärft, muffar av
hund- eller bäverskinn m. m.
Det intryck man får av dräktstandarden genom dessa bouppteckningar från 1737—1765 är att nästan alla ha haft råd att
skaffa sig köptyger och i det stora hela följa det borgerliga
dräktskicket. Koftorna och huvdbonaderna äro dock otvivelaktigt
ett ålderdomligt folkligt inslag i dräkten. Det torde emellertid
förhålla sig så att plagg av köptyg företrädesvis upptagits i bouppteckningarna, såsom föremål av något penningvärde att räkna med under det att en hel del enklare persedlar — de hemmagjorda, enkla vardagssakerna — lämnats åsido. Man finner upprepade gånger anmärkt: "De öfriga gångkläderna af ringa wärde, som ej kunna särskilt specificeras." De upptagna plaggen representera så att säga helgdags- och kyrkstassen.
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Hur det här beskrivna dräktskicket tedde sig för en samtida
utsocknes iakttagare kunna vi läsa i den "Beskrifning öfver
Westerbotten" som Abraham Hiilphers utgav 1789 efter anteckningar från en resa som han företog 1758 och med hjälp av kompletterande uppgifter, som han senare erhållit genom präster i
de olika socknarna.Han har för en rad av de socknar han genomreste givit en liten kort karakteristik. av den folkliga klädedräkten.
I Umeå sn finner han tydligen en ganska tidsenlig dräkt, vilket han konstaterar med det för tiden typiska ogillandet av all
modernitet eller lyxutveckling i dräkten hos allmogen och tjänstefolket. "Klädedräkten, som tilförene, warit alfwarsam har i sednare år blifvit något kostsam och lysande särdeles ibland Quinfoleken. Något wäfves här til eget behof, men ej så tillräckligt,
som i Ångermanland, hwarföre helgdagskläder til en del måste
köpas i Staden, och synes begärelsen nog, at äga det som anses
nytt och wackert".
Dräktskicket i Bygdeå sn säges ej förete "någon särdeles skillnad mot andra Socknar. Ordentlighet och snygghet råder öfwer
alt ibland Allmogen."
I Lövånger uppehåller han sig ganska ingående vid dräktens
utseende samt konstaterar en viss skillnad mellan de äldre som
hålla fast vid bruket av de ovan omtalade grå koftorna och svarta
och grå rockarna av vadmal, som alltså för Hiilphers framstår
såsom ålderdomliga samt de yngre, som ville taga upp nyheter.
Detsamma är förhållandet med de yngre kvinnorna: "Kläddrägten bibehålles här ännu bland de äldre efter gammalt bruk,
men de yngre wilja gärna antaga nya mod. De äldre Karlar hafwa swarta och grå s. k. Koftar eller Kapprockar, de yngre bruka
gröna eller blå rockar och wästar af kläde, merändels efter nya
drägten. Wintertiden hafwa de pälsar med öfwerdrag. Carpuser,
som förr warit allmänna om sommaren, blifwa nu sällsynta, i
stället nyttjas nymodige hattar, och Wintertiden ludne mössor
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Livstycke av sämskskinn med insydda spröt. Av 1760-talstyp.
Lövånger sn. Västerbotten. Nord. mus. inv. nr. 2370.

med kostsamma skinnbräm. Af Quinfolcken, hafwa de gifte
swarta sammets mössor, men de yngre täfla med varandra i
grannlåt. Sidentygsmössor, Nättelduks- och Florhalsdukar med
couleurte ränder, äro nu allmänna sedan Bastkläden kommit ur
bruk. Helgedagsklädnad af Linne och bomullsväfnad, och pälsar med ylletygs öfverdrag nyttjas öfwerallt."
I Burträsk tycks ännu en viss ålderdomlighet dröja kvar.
"Kläddrägten skiljes ej mycket från grannarnas, dock tyckes yppigheten ej mycket fått insteg. Til egne behof väfves både af
Ylle och Linne til kläder. Äfven något Wallmar till salu." I Skellefteå socken återigen konstaterar Hulphers att klädedräkten "i
sednare tider här blifvit något yppig och lysande."
Den uppfattning man får av Hulphers beskrivningar överens3
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Färglagd teckning på papper enligt uppgift gjord av en bondpojke frän
Västerbotten. Den föreställer en brudgum och en brud, av vilka den
senare är klädd på ett sätt som kan antas ha varit typiskt under en god
del av 1800-talets förra del. Bruddräkten är för detta tillfälle särskilt anpassad och icke någon gängse dräkttyp. Umeå museum.

stämmer ganska väl med det allmänna intryck av en hög dräktstandard med ett starkt inslag av köpta material, som bouppteckningarna gav, samtidigt som vissa äldre dräktformer bibehållits.
Den "nya drägten", som de yngre männen i Lövånger skaffat sig
avser den 1778 av Gustav III påbjudna svenska nationella
dräkten. Den skulle enligt konungens avsikt icke bäras av allmogen, vilken han i stället särskilt anbefaller att bibehålla de
dräkter, som de av ålder haft. Att svenska dräkten trots detta
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Färglagd tuschteckning, enligt påskrift: "Måle hos Lars Larsson i Äbyn
1802." Bilden visar två variationer av mansdräkten: en med knäbyxor
och kort jacka möjligen av svenska dräktens typ samt en med knäbyxor och långrock. Båda formerna torde ha varit i bruk under 1700-talets
senare del och 1800-talets första årtionden. Umeå museum.

upptogs i Lövånger understryker den livliga kontakten med borgerligt dräktskick, som fanns i denna socken. Ytterligare bekräftelse på dessa förhållanden lämnar oss de protokoll som förts vid
sammanträden med sockenstämmorna med anledning av Kungl.
Maj:ts cirkulärskrivelse av år 1793 angående åtgärder för hämmande av yppighet och överflöd. Detta påbud gick framför allt
ut på att minska eller allra helst alldeles stoppa förbrukningen
av utländska tyger framför allt siden. Resultatet av denna aktion
blev i Västerbotten en för socknarna Umeå, Lövånger, Burträsk
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Muff i svart och brunt skinn med foder av vitt fårskinn.
Lövånger sn. Västerbotten. Nord. mus. 2386.

samt Bygdeå med Nysätra kapellförsamling mycket likartad förklaring, nämligen att de funno sig belåtna med att avstå från utländska tyger i sin klädedräkt men "som åtskillige persedlar af
sidentyg särdeles mössor och halsdukar redan wore tilwärkade
och i gångbart bruk, hwilka icke utan skada kunde förläggas
eller ifrån dem tagas, så ville de underdånigst anhålla at dem
nådigt tillstånd lämnades at samma Persedlar under obehindrat
nyttjande förslita och sågo gärna til undvikande af underslef at
Stämpel sattes."
Mera utförlig och kategorisk var sockenstämman i Skellefteå
landsförsamling, där man förklarade sig frivilligt ha ingått "uti
afsägelse, at vidare tillhandla sig nedannämnda tyger och andra
onödiga prydnader, samt alt bruk och nyttjande deraf nembligen:
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Boa gjord av ekorrsvansar. Dorotea sn.
Västerbotten. Nord. mus. inv. nr. 194.566.

1 mo
2 do
3 tio
5 to
6 to

Alla Sorters af finare Spetsar öfver 1 14 tums bredd
Alla med gud och silfver påsydda mössor
Alla spetzar af guld och silfver
Alla sattiner och Camlotter
Alla Cattuner undantagandes til mössor och tryckta
halsdukar.
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Klänning av rutigt, hemvävt halvylletyg buren som bröllopsklänning 1861 av kyrkvaktarhustrun Anna Kristina Wikraan,
Vallen, Nordmalings sn. Västerbotten. Umeå museum.

Klänning av 1860-talstyp utförd i rutig mönstrad yllebarége.
Västerbotten. Umeå museum.

Kostym, rock och långbyxor, av 1850-talstyp.
Västerbotten. Umeå museum.

7 mo Alla örringar och andra smycken undantagandes fingerringar
8 to Alla sorters Kläden finare el. Gröfre.
Q mo All slags sammet, silke och bomull
10 o Alla silkes- regarns och bomullsstrumpor.
Deremot anhålles i underdånighet att få nyttja och utslita de
kläden, siden och andra tyger och spetzar som de äga, på hvilka
til förekommande af underslef stämpel kunde sättas samt nu
och framdeles bruka siden till mössor och halsdukar, som ock
låta trycka på lärfter, som i orten tilwärckas."
Förmodligen blev det i Västerbotten som på de flesta andra
håll i riket trots de mångordiga resolutionerna och underdåniga
löftena att följa Kungl. Maj:ts nådiga påbud ingenting av det
hela. År 1817 kommer en ny hänvändelse av samma slag följt
av sockenstämmobeslut. Denna gång besvarades den preliminärt
av landshövdingen med en skrivelse av år 1818 i vilken han
säger att "sedan allmogen i länet hunnit överenskomma om en
viss klädedrägt, som förenar hygglighet, nytta och sparsamhet
äger Kungl. Maj :ts befallningshafvande att förordna om densammas antagande". Hur det gick med denna klädedräkt finnas
inga handlingar eller andra uppgifter som förmäla, men intresset för saken torde i Västerbotten ha varit lika obetydligt som i
Västernorrlands län där landshövding Aschling sökte införa en
''helgedags- och högtidsdrägt för det hedervärda bondeståndet"
men mötte så starkt motstånd att det hela fick falla.
Ett par stickprov ur bouppteckningar från Lövånger och Bygdeå socknar på 1820-talet visar icke heller någon minskning i
bruket av köpta tyger utan tvärtom. Alla de varor som bönderna hade avsvurit sig finnas kvar dessutom utökade med en del
andra nyheter. Av plaggtyperna har i varje fall benämningen
kofta försvunnit ur det manliga klädförrådet, i stället ha sådana som tulubb, surtout, frack, långbyxor, kapott (ytterplagg),
kaskett m. m. kommit till och dräktdelarna äro överlag talrikare
än tidigare. Ett ålderdomligare plagg torde tröjan vara och den
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är också oftast av vadmal. Sådana plagg förekomma regelbundet men dräkter eller som det heter "klädningar" av köptyger
ibland t. o. m. av sammet och siden äro dock i flertal.
I kvinnodräkten är detta ännu mera påfallande. De hela klänningarna äro vanligare än kjol och kofta eller tröja, och kjolar
med fastsittande livstycke nämnas ofta. Siden, kattun, kamlott,
kläde o. dyl. äro de dominerande materialen, medan vadmal förekommer mera sparsamt i en eller annan vardagskjol eller tröja.
Att dräktstandarden stod mycket högt framgår av förekomsten
av sådana persedlar som kalsonger, regnkappor och en mängd
små persedlar och tillbehör som tidigare icke alls nämnts. Dessa uppgifter — detta bör betonas — äro hämtade från de mycket
välbärgade kustsocknarna. Kanske är förhållandena på andra
håll ganska annorlunda. Ett mera avskilt läge och mindre goda
ekonomiska förhållanden kunna i andra socknar bidragit till att
bevara dräktskicket mera ålderdomligt. Detta måste givetvis undersökas innan man kan få någon uppfattning om dräktskickets
utveckling i Västerbotten. Att mycket ännu kan vara att vinna
framgår av följande två vittnesbörd. Det ena är givet av en lantmätare år 1859 från Umeå sn. Han skriver: "Någon national
klädedrägt har här ej funnits. Beklädnaden som från äldre tider
varit tarflig och hos den manliga befolkningen mest af egen tillverkning, består numera af främmande fabricater och följer moderna, i synnerhet har begäret efter utländska tyger och moder
blifvit bland kvinnorna allmänt".*)
Det andra är från en undersökningsresa företagen av Nordiska
museets Etnologiska undersökning 1936. (Se årsboken samma
år). Därvid kunde en hel del värdefulla traditionsuppteckningar
om dräktskicket insamlas av vilka det framgick att många erinrade sig bruket av vissa ålderdomliga dräktdelar. Detta gäller
t. ex. om särken och skjortan av ylle, karlarnas livtröja även kallad bussaron eller "rona", som till helgdags gjordes i lysande
rött eller blått och som enligt en del meddelare hade olika färg
*) För denna uppgift tackar jag fil. dr. S. Svensson.
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för olika socknar samt den därtill burna gördeln av ett mönstrat
band. Detta är folklig eller som lantmätaren uttryckte det "nationell" dräkt om något och finnes kanske ännu att få tag på.
Det förefaller att vara framför allt de enklare plaggen som
bevarat en ålderdomlig karaktär, medan man till helg bar plaggav mera tidsenligt slag. Vid kyrkbesök och till högtid försökte
nog alla, som hade råd, att bära en klänning av köptyg eller en
svart kostym av stadsmässigt snitt. I Umeå museum finnas några
exempel på detta slags dräkter: två klänningar och en manskostym. De båda förstnämnda äro av den modetyp, som härskade
under slutet av 1850-talet och 1860-talet. Den ena av dem har
också enligt uppgift gjorts 1861 av Anna Kristina Wikman,
hustru till en kyrkovaktare i Vallen, Nordmalings sn., som själv
skall ha spunnit och färgat materialet, vävt tyget och sytt plagget.
Tygets typ är dock helt tidsenlig — rutiga stoffer i livliga färger
har en högkonjunktur under 1860-talet — och förebilden kan ha
varit ett material av det slag som ingår i den andra klänningen.
Den är av rutig yllebarége med breda blommönstrade ränder
och mycket karakteristisk för den tidens fabriksvara. Sextiotalsmodet är ingalunda främman för allmogedräkten. I många andra
bygder har denna modetyp slagit igenom och t. o. m. krinolinen, gjord av rotting eller dess folkliga ersättning, vidjor, har
använts i allmogedräkten. Även den på Umeå museum befintliga
mansdräkten är en modetyp. Den torde kunna dateras till 1850talet och är gjord av för bäraren säkert dyr köpvara i fint- svart
kläde. Kostymen kanske också är gjord av en stadsskräddare,
som skurit den efter modets krav. En sådan har nog burits som
stads- och kyrkdräkt av något så när välsituerade bönder.
En närmare undersökning av Västerbottens dräktskick som det
gestaltade sig ännu under senare delen av 1800-talet skulle säkert
ge mycket av intresse icke minst med hänsyn till den anpassning
till klimat och andra levnadsförhållanden som spelat in på dessa
nordliga breddgrader samt den brytning med finskt och lapskt
som den svenska bondekulturen här torde haft någon känning av.
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Stalotomterna på Brantsfjället
Av Ernst Manker

Blid 1.

Stalotomterna på Brantsfjället, sedda från norr.

Till de märkligaste spåren av äldre kultur i fjällvärlden höra
dessa tomter med nedsänkt golvplan, som i den lapska traditionen benämnas stalotomter. Lapparna själva ha hänfört dem
till sagans Stalo, jätten som de utkämpat så många duster med.
Man har också talat om birkarlarna i detta sammanhang; på
tomterna skulle ha stått hyddor, som uppförts för dessa herrar
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Bild 2.
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Tonitraden sedd från väster.

under deras skatteuppbörds- och handelsresor. Vidare har man
gissat på laglösa element, "rymmare", som gömt sig undan i
vildmarken. Självfallet har man också kunnat tänka på helt vanliga nordbor, som legat här uppe som jägare och fiskare.
Problemet har inte blivit utrett-, lika litet som själva tomterna blivit föremål för ett omfattande studium. Den ende som
på allvar gripit sig an denna uppgift var framlidne redaktören
för Samefolkets Egen Tidning Torkel Tomasson, till professionen jurist men till sin läggning en forskare, som bidrog till
klarläggandet av åtskilliga dunkla punkter i lapparnas kulturhistoria. Han undersökte och mätte upp några grupper stalotomter i Vilhelminafjällen och i norra Jämtland och kom efter
de mest noggranna iakttagelser till det resultatet, att på dessa
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Bild 3.

Den mellersta stalotomten, nr 2, sedd från norr.

tomter måste — i strid med traditionen — ha stått lappska tältkåtor. )
Nu är att märka, att de karakteristiska "stalotomterna" ingalunda äro kända i alla lappmarker. Traditioner om hålor eller
jordkulor som forntida bostäder för lappar eller andra möter
man lite varstans både bland fjällapparna och skogslapparna,
norrut som söderut — dock mest kanske bland skogslapparna.
Stalotomterna äro däremot enligt min erfarenhet helt okända
bland skogslapparna, och bland fjällapparna är traditionen levande endast i Jämtlands, Västerbottens och Pite lappmarks fjälltrakter. De tomter av detta slag, som hittills kommit till min
kännedom, äro också alla belägna inom detta område jämte motsvarande del av Norge.
1

' ) Samefolkets Egen Tidning 1919, 1929 och 1930.
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Stalotomterna förete en rätt enhetlig karaktär både till läget,
grupperingen och beskaffenheten. De ligga alltid utmed trädgränsen eller i övre björkregionen — som Tomasson säger,
"just där skogen tar slut och nakna fjället tar vid". Här finner
man dem i allmänhet på en någorlunda jämn platå i en sydslutt-

Blld 4.

Plan över tomtplatsen.

ning. Så gott som alltid förekomma de i en grupp om två, tre
eller flera tomter; endast i något enstaka fall är en ensamliggande stalotomt känd. Det största antal i gruppen jag fått kännedom
om är sex stycken. Utmärkande är, att tomterna i gruppen ordnats linjerakt i en rad och på mycket små avstånd från varandra,
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vanligen ett par, tre meter. I allmänhet är en eller ett par av
tomterna något större än de andra och belägna mellan de mindre; i en grupp om tre ligger sålunda den större i mitten, i en
grupp om fyra kunna två större flankeras av två mindre o. s. v.

Bild. 5.

Längd- och tvärprofiler.

Tomternas plan är oval eller avrundat rektangulär, och längdriktningen synes regelbundet ligga i gruppens linje. De större,
centrala tomterna mäta i genomsnitt 4—5 m, de mindre 3—4 m.
Tomterna utmärkas för övrigt av ett plant — ej gropformigt —
golv inom en kupig jordvall, golvet ett par, tre decimeter under
markytan och vallen ungefär hälften så mycket över markytan
eller på sin höjd en halv meter över golvytan.En central eldstad
av samma slag som i en lappkåta har spårats på vissa tomter,
mer eller mindre överväxt av en backsvål eller ett mosslager.
Under en resa 1935 fotograferade jag en grupp om tre stalotomter på Brantsfjället i Tärna socken (bild 1—3), men en närmare undersökning kunde jag då inte göra. Ett tillfälle därtill
gavs emellertid under Nordiska museets lappmarksinventering
1943, och jag hoppas att våra iakttagelser böra kunna bli ett
bidrag till klarläggandet av problemet.
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Denna tomtgrupp ligger på en tämligen plan terrass tätt under trädgränsen på Brantsfjällets sydsluttning, öster om den
bäck som rinner ned från Brantssjön och förenar sig med Skafs-

Bild 6.

Längd- och tvärprofiler.

bäcken. Avståndet från Överuman är inemot tre kilometer. Gruppen omfattar tre tomter i rad i öst-västlig riktning, en större i
mitten med en mindre på ömse sidor — storleksskillnaden dock
ej betydande. På skisserna (bild 4—6) ha tomterna numrerats
från väster till öster (bild 4—6), och de exakta måtten äro följande:
1. Längd 470 cm, bredd 310 cm; golvets djup under vallens
kant 25—31 cm.
2. Längd 505 cm, bredd 382 cm; golvets djup under vallens
kant 23—36 cm (bild 7—8).
3. Längd 482 cm, bredd 390 cm; golvets djup under vallens
kant 23—35 cm.
Längd- och breddmåtten avse interiören och ha sålunda tagits
på insidan om vallen men med beräkning av hur passs långt in
i den något nedrasade vallen golvytan ursprungligen sträckt sig.
4
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Exteriörmåtten voro svårare att fixera, då vallen utåt tämligen
omärkligt övergår i markytan. Dock torde de för samtliga tomterna ungefärligen kunna angivas med ett tillägg av c:a 150 cm,
enär vallen i sitt nuvarande skick mätte 50—100 cm vid marken.
Vallen, som givetvis bildats av den från tomten uppkastade torven
och jorden, stupade jämförelsevis brant inåt och mer långsamt
sluttande utåt, samt höjde sig ungefär en tredjedel så högt över
marken som över golvet. Enligt de angivna måtten låg följaktligen golvet c:a 16—24 cm under markytan.
Med samma måttpunkter som för interiörlängdmåtten var avståndet mellan tomterna 285 cm mellan nr 1 och 2 och 365 cm
mellan nr 2 och 3. Mellan vallarna var avståndet avsevärt mindre, endast ungefär 1 resp. 2 m.

Bild 7. '

Tomten nr 2: plan.

I endast den mellersta, större, tomten påträffades eldstad
(bild. 7—10). Denna var övertäckt av en tunn backsval, genom
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vilken dock några högre stenkanter stack upp. När backsvålen
avlägsnats, framträdde en eldstad av påfallande likhet med eldstaden i en kåta (bild 9): en i stort sett rektangulär stenring
med stenarna något högre och kullrigare på kortsidorna och
lägre, flatare på långsidorna. Liksom i en kåta låg den också
mitt på tomten och hade sin längdriktning vinkelrätt mot kåtans
längdriktning. Ett par av stenarna hade dock tydligen rubbats
ur sitt ursprungliga läge. I eldstaden låg ett c:a 5 cm tjockt kollager.

Bild 8.

Tomten nr 2 : längd- och tvärprofiler.

Inom stenringen mätte eldstaden c:a 70X110 cm; motsvarande yttre mått var c:a 108X180 cm, som något överträffar den
vanliga eldstaden i en kåta. Tomtens rumsutrymme blev sålunda
ungefär 2 m på ömse sidor om eldstaden och c:a 1 m framför och
innanför densamma.
Att endast en av de tre tomterna hade eldstad förefaller underligt. Men antagligen har man i denna lilla grupp endast bildat
en familj eller ett hushåll, som haft sin eld och sin matlagning
i den större, centrala byggnaden och haft de båda sidobyggnaderna för sina förråd och redskap, måhända även som ligg-

51

platser. Att man bott här endast under den mildare årstiden, då
renarna hålla till i fjällen, torde man kunna ta för givet.
Något säkert spår efter dörröppning kunde icke iakttagas. Någon markant sänka i jordvallen mitt på tomternas sydsida och
mitt för eldstaden på tomten nr 2, som man med ledning av kåtorna kunde vänta sig, fanns sålunda inte. Däremot observerades
en rännformig sänka i sydöstra hörnet av alla tre tomterna, men
denna gav knappast intryck av att härröra från en ingång; därtill verkade den för smal, frånsett det ovanliga läget. Måhända

tim,
Bild 9.

2~

Tomten nr 2: längd- och tvärprofiler.

kan denna ränna förklaras av att tomtplatsen sluttade, om ock
helt litet, i denna riktning. Smältvattnet skulle sålunda under
tidernas lopp ha kunnat gräva denna ränna genom vallen.
På platsen gjordes ännu ett fynd av visst intresse: ett par små
gropar c:a 6 m nedanför tomtraden och 2 m från varandra, ungefär 50 cm djupa och lika vida. De påminde i hög grad om lapparnas mjölkgropar, där man brukat förvara sina mjölkkaggar,
men några rester eller spår för övrigt, som bekräftade detta,
funno vi icke.
Slutligen kan nämnas, att några av allt att döma mycket gamla
fjällbjörkar stodo i vallen kring tomterna.
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Bild 10.

Tomten nr 2: eldstaden, sedan backsvålen avlägsnats (sedd från väster).

Tomtgruppen på Brantsfjället överensstämmer i allt väsentligt
med stalotomterna sådana de blivit kända framför allt genom
Tomassons undersökningar och bekräftar än ytterligare, att vi
här ha att göra med en utpräglad och konsekvent boplats- och
byggnadskultur. Att dessa tomter skulle härröra från tillfälliga
"rymmare" torde sålunda kunna avfärdas utan vidare. Likaså
tanken på birkarlarna; dessa herrar torde knappast ha sökt lapparna på så avlägsna ställen, och att de låtit göra anläggningar
av detta slag verkar föga sannolikt.
Av allt att döma ha dessa tomter endast bebotts av folk som
haft ett speciellt intresse för renen. Fiskare och jägare av annat
slag skulle utan tvivel ha hållit sig längre ned i dalarna och utmed vattendragen. Stalotomterna ligga, som sagt, tätt under kal-
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fjället, där renarna ha sitt sommarbete, men man har inte gärna
lämnat björkregionen, som ger det nödvändiga bränslet. I stort
sett ha dessa tomter samma läge som de renskötande och på
gammalt vis nomadiserande lapparnas sommar-, höst- och vårvisten.
En intressant mening framlades av lapptillsyningsmannen
Gunnar Grundström i Ammarnäs vid ett samtal i denna fråga.
Han hade iakttagit, hur samtliga de stalotomter han sett i Lycksele lappmark lågo på sådana ställen, där själva landets beskaffenhet ledde renhjordarna förbi. Här hade renarna fortfarande
sina stråk, och i all synnerhet torde vildrenarna ha haft det, som
icke dirigerades av några skötare utan helt leddes av sin drift
och landets egen anvisning. Grundström antog sålunda, att stalotomterna härrörde från vildrensjägarna före renskötselns tid.
Om det sedan varit lappar eller nordbor fick bli en annan fråga.
Teorin förefaller antaglig, men den möjligheten kvarstår dock,
att det inte bara varit renjägare utan även renskötare, som bott
på stalotomterna. Kunna de ovan beskrivna smågroparna vid
tomtgruppen på Brantsfjället — liknande fynd gjordes även av
Tomasson — tolkas som mjölkkällare, så bevisa de ju därmed,
att man mjölkat renarna och sålunda haft dem i sin hand. Tomternas beskaffenhet har ju också vissa drag som starkt påminna
om de lapska renskötarnas kåtatomter, såsom ovaliteten, eldstadens form och placering etc.
Som även Tomasson påvisat, kan det icke ha stått några fasta
jordkulor utan transportabla tält på tomterna; efter en ihopsjunken jordkula skulle det rimligtvis icke kunna bildas en sådan ringformig vall med markerad innerkant kring ett alldeles
plant golv utan en upphöjning ined möjligen en skålformig sänka i mitten. Man torde i stället ha rest en tältställning av sannolikt samma slag som i lapparnas bågstångskåta på vallen; till
sin ovalitet svara ju vallen och bågstångskåtans omkrets rätt väl
mot varandra. Har det förhållit sig så, får man också förklaring
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till att ingen sänka i vallen vittnade om dörröppningen; dörren
har som i en kåta befunnit sig i tältväggen, och man har klivit
över vallen. Vidare kan rännen genom vallen i tomternas lägsta
hörn då tänkas vara gjord för att tappa smältvatten, när man
på våren tagit tomten i besittning.
Fördelen av denna vall kring det nedsänkta golvet är påtaglig: den ger skydd mot drag utmed golvet och den lyfter tältet, så
att det blir högre och rymligare i rummet. Det märkliga är bara,
att denna princip inte tillämpats hos lapparna intill våra dagar.
Alldeles okänd är den emellertid inte. Det finns belägg för att
tältkåtan ställts på en låg grundmur av sten och torv, och det
finns traditioner om att man i ofredstid till skydd mot tjuvar och
rövare grävt ned golvet så pass, att de i kåtan sovande skyddades
mot pilar och kulor genom duken.
Traditionen om dessa tomter såsom boplatser för jätten Stalo,
bakom vilken som bekant den forntida nordbon skymtar, vittnar
både om att deras ålder är hög och att den utpräglade byggnadsoch boplatstradition de förete längesen kommit ur bruk. Sentida lappar ha funnit dem främmande. Med jordvallen utanför
den egentliga golvplanen ha de också tett sig för stora. I själva
verket överträffa endast de större tomterna helt obetydligt en
normal kåta, medan de mindre knappt mäta sig med den. Byggmästaren behöver inte ha varit en jätte, han kan ha varit en vanlig liten lapp — jägare eller renskötare.
Det som svårast låter sig förenas med lapsk byggnadstradition är den strikta planen med tomterna så tätt intill varandra i
rätt linje. Detta liksom givetvis även i viss mån det nedsänkta
golvet gör att man tillsvidare icke med säkerhet kan hävda ett
lapskt ursprung. Innan för övrigt problemet i dess helhet kan
lösas, måste en allmän inventering och undersökning av dessa
tomter göras. Och därvid bör en arkeolog av facket vara med.
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En björnjägare i prästkappa
och bondestövlar
En Västerbottensprästs levnadsöde under mitten av förra seklet.
Av med. lic. Olov Lindahl

Början och mitten av 1800-talet var en tid på gott och ont i
Västerbottens historia. Skaror av nybyggare sökte sig ut i vildmarkerna för att bryta jord ur skogens famntag. Livet var hårt
och påfrestande, och det krävdes människor med stål i viljan och
hårda muskler för att härda ut i kampen mot den vilda naturen.
Det var inte alltid Guds bästa barn, som lämnade bygderna bakom sig för att draga ut till det land, där förut lappfolket varit
okrönta härskare, och där björn, lo och varg strövade omkring
i skogarna. Tingsprotokollen från dessa dagar ge också en mörk
relief av blodiga slagsmål, fylleri och tjuvstreck åt den storartade kulturgärning, som samtidigt utfördes. Det krävdes män av
mindre vanliga mått att handleda det bångstyriga men i grund
och botten vänliga och ärliga nybyggarfolket. Prästerna, som
hade sin gärning i dessa ödemarkssocknar, voro också mången
gång lika mycket nybyggare och skogsmän som själasörjare.
En av de mera framträdande personligheterna under denna
tid och en säkerligen typisk representant för Västerbottensprästerna i fjälltrakterna, var prosten Olof Olofsson Lindahl i
Vilhelmina. Olof Lindahl tillhörde en gammal norrländsk prästsläkt, vars medlemmar varit verksamma på olika platser i Västerbotten, alltsedan den förste med namnet Lindahl i slutet av 1600talet lämnade det fäderneärvda bondehemmanet Galagök i Dals
socken i Ångermanland för att ägna sig åt det prästerliga kallet.
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Prostens fader var kapellpredikant Olof Ersson Lindahl i
Volgsjö kapellförsamling, ungefär motsvarande det nuvarande
Vilhelmina pastorat. Kapellpredikanten bodde i början av 1800talet på sitt nybygge Lövliden, ett par kilometer norr om Vilhelmina, och här föddes sonen Olof den 20 november 1811. Han

Prosten Olof Olofsson Lindahl.

tillbragte sin barndom och uppväxttid på Lövliden, och när familjen sedermera flyttade in till Vilhelmina, i hemmet på prästgården. 1829, året efter faderns förflyttning till Lycksele, intogs
han i Härnösands gymnasium, där han fortsatte sina studier för
att som student inskrivas vid Uppsala Universitet höstterminen
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1832, där han två år senare avlade fullständig studentexamen.
Efter fyra års studier vid teologiska fakulteten prästvigdes han
den 26 maj 1836 i Härnösand, varpå följde förordnanden som
pastorsadjunkt i Sorsele och den 11 juli 1838 i Jockmock. Den
17 mars 1841 utnämndes han till pastorsadjunkt i Åsele, där
fadern, prosten Olof Ersson, numera var kyrkoherde. I Åsele
hade han sitt verksamhetsfält ända tills han själv utnämndes till
kyrkoherde i Vilhelmina 1874.
Några avbildningar av Olof Lindahl från hans ungdomår
finnas ej bevarade. Han beskrives emellertid som över medellängd, kraftigt byggd, axelbred och senig, smalt ansikte, bred
och hög panna med en knöl på vardera sidan (den Lindahlska
pannan). Han hade tjockt kastanjebrunt hår och enligt tidens sed
polisonger. Blå ögon men närsynt, varför han ständigt bar glasögon. Vackra, friska tänder. Han var mycket gladlynt med ett
lätt humör, som, ehuru han ibland kunde vara rätt tjurig, gjorde
att han hade lätt att umgås med folk. Han blev också mycket omtyckt, var han kom.
Hela sitt liv var han road av sällskapsliv, och ännu på gamla
dagar tyckte han om att få sig en svängom, när han inte själv
spelade upp till dans på sin fiol, som han gärna trakterade. Det
berättas från senare år, att en liten bondgumma kommit upp till
Vilhelmina och skildrat ett bröllop i Resele, som hon nyligen bevistat. I början hade man varit litet undrande, om det skulle bli
något roligt, "för se själve prosten och prostinnan hade vuri me'
å man visst' ju, att prostinnan var lite' sträng åv sej å int' likt'
dans å andre världsligheta. Men se prosten hade vuri den värste
under hela kvälla te å dans' kadrilj och man hade aldrig haft så
nöjsamt. Och till ungdoma sa han, att de gärna skulle dansa, för
se dansen ho är en skön konst, sa prosten".
Den unge, levnadsglade prästen var även en stor beundrare
av det täcka könet, och det förmäles, att han ofta träffades av
Amors pilar. Man förstår, att månget flickhjärta klappade forta-

58

re, när den ståtlige pastorsadjunkten närmade sig, redan då omvärvd av en nimbus som väldig jägare och kraftkarl.
På 30-talet viskades det i bygderna, att den unge Lindahl
misstänkt ofta hade sina vägar till prästgården i Vilhelmina,
där hans kusin, kyrkoherde Per Olof Grönlund, residerade med

Prostinnan Erika Lindahl
född Rehn.

sin familj, bland vars medlemmar i detta sammanhang särskilt
märktes dottern Catharina Lovisa. Karin Sundelin berättar härom i sin bok: "Pastor Uno och Catharina Lovisa", "att det
glunkats om giftermål mellan honom och den lilla söta mamsell
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Grönlund. Björnjägaren var inte lång men kraftig och så ryktbar
för sina bedrifter, att hans ungdomsflammas bror Jonas läste
om dem i franska tidningar, när han låg och studerade vid universitet i Paris. Cen här gången slogs han ur brädet av den
storvuxne Uno Sundelin, som var tre alnar och en tvärhand
lång och axelbred därefter".
Så småningom skulle även den unge pastorns öde gå i fullbordan. Den 9 mars 1842 rustades det till bröllop i Åsele prostgård, där prosten Olof Ersson Lindahl nu sammanvigde sonen
och den lilla sirliga 23-åriga Erik Catarina Rehn. Det påstås
emellertid, att pastor Lindahl egentligen varit mycket förälskad
i en annan flicka, som dock ej besvarade hans böjelse. När hon
till slut avslog hans frieri, avlade han i förtrytelsen häröver löftet
att gå ut i bygden och fria till den första flicka, han mötte. Så
skedde även, och det måtte ha blivit kärlek vid första ögonkastet,
eftersom det något abrupt framförda frieriet besvarades med ett
ja av lilla mamsell Rehn.
Erika Rehn härstammade liksom maken från en gammal norrländsk prästsläkt. Fadern, Erik Samuel Rehn, var visserligen
kommissionslantmätare, men före honom fanns det 5 generationer präster i familjen. Hennes moder hette Brita Helena Nygren och var kronolänsmansdotter från Nätra i Ångermanland.
Genom sin härstamning från den Rehnska släkten, var Erika en
av de så mycket omtalade Lambertska arvingarna. )
1

Lambertska arvet härstammade från en man vid namn Jonas Berntsson Wennman eller Lambert. Han föddes i Umeå men flyttade i unga år
till Amsterdam eller Haag, varest han blev borgare, handlande och husägare. Han utflyttade sedan till den holländska, sedermera engelska, kolonien Demerary i Sydamerika, där han dog barnlös omkring 1730—35, och
efterlämnade en betydande förmögenhet, delvis placerad i gruvor. Arvingarna i Sverige försökte genom myndigheterna upprepade gånger förgäves få ut sitt arv, men alla tjänstemän, som skickades ut till Demerary
för ait reda ut arvsförhållandena vägrade att återvända hem, och kvarstannade i kolonien, där de på misstänkt kort tid blevo storförmögna. Arvsprocessen fick under 1800-talet stor publicitet i pressen.
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Olof Lindahls nybygge Tufva vid Ångermanälven ett par mil norr om Åsele.

Den unga prästfrun var i många avseenden sin makes motsats.
Liten till växten, späd och sirlig med en allvarlig nästan pietitisk läggning, vilket gjorde, att det ibland uppstod misshälligheter i hemmet, när makens livslust tog sig alltför översvallande
uttryck. Hon var en praktiskt mycket duglig människa och en
god husmor, som kunde hålla ihop husets ekonomi, vilken åtminstone under ungdomsåren inte var särskilt lysande. Pastorslönen var liten, nödår med missväxt inträffade ofta, och maken
hade trots många goda förtjänster föga begrepp om penningar
och deras värde.
Det nygifta paret slog sig ned på ett krononybygge Tufva,
även kallat Stenkulla, ett par mil norr om Åsele på västra stranden av Ångermanälven, där Lindahl fått ett hemman upplåtet
av Kronan, mot det att han "bröt mark och odlade jorden". Här
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Prostens egenhändigt tillverkade björnbössa, en 9 mm. mynningsladdare
med vackert snidad kolv, samt hans krutmått och kulflaskor.

började nu en märklig nybyggargärning, som visade att sonen ej
vansläktats efter sin fader prosten Olof Ersson, som under sin
ungdomstid gav ett gott exempel på att den svarta prästkappan
ej behöfver förkväva en handlingskraftig nybyggaranda. Tufva
var ett väldigt hemman, 6000 tunnland, mest storskog, beläget
mellan älven och Sängsjön. Här fälldes träd, bröts stubbar och
svedjades, grävdes och dikades, snickrades och timrades av
hjärtans lust. Snart reste sig på en kulle, av höga skogklädda
berg skyddad mot nordanvinden, ett lågt, kvadratiskt hus med
spåntak, röda väggar och vita knutar. Höga fönster släppte in
rikligt med ljus i de fyra stora rummen i bottenvåningen, och under taket fanns det gott om utrymme för flera rum, om familjen
skulle växa. Framför huset böljade ängssluttningar med saftigt
grönt gräs i mjuka kurvor ned mot älven, som här flyter förbi
bred och majestätisk på sin väg söderut.
Överallt var pastorn själv med och deltog i eller handledde arbetet. Han var mycket händig med alla slags verktyg och utveck-
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Masurskål och träskedar förfärdigade av prosten Lindahl och märkta
med hans stämpeljärn.

lade sig till en god smed och skicklig snickare. Han gjorde själv
sina gevär, som han försåg med konstrikt snidade kolvar, täljde
träkärl och vackert formade skedar till hushållet, byggde båtar
och slöjdade skidor. Allt lyckades under hans händer.
Det trägna arbetet på Tufva bar också frukt, och snart hade
han drivit upp jordbruket, som han "brutit från rot och ris", som
det hette, så att gården kunde föda 8 kor, 2 hästar och ett tjugotal
får. Till det lyckliga resultatet bidrog icke minst ett slags fördämningssystem, som pastorn byggde i Sängsjön, och som möjliggjorde ett rationellt utnyttjande av vattnet i sjön för bevattningsändamål. Anordningarna lära fortfarande användas av bygdens folk.
Jordbruksprodukterna blevo ett välkommet tillskott till den magra
pastorslönen. Emellanåt slogo dock skördarna fel, frosten tog
grödan och nödvinter rådde. Särskilt åren 1866—67 voro svåra,
och då bakades det allmänt barkbröd i de norrländska hemmen,
då mjöl ej stod att uppbringa. Pastor Lindahl skriver härom i
ett brev till sin dotter och måg (brevet delvis förstört).
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Käraste Ole och Selma.
Trög att skrifva och varje dag öfverhopad med officiella skrifvelser, har jag kommit mig alldeles på bakkälken med min enskilda correspondence..Då emellertid nu så gott tillfälle erbjuder
sig med Cajsa Stina, och jag dessutom under böndagshelgen
gjort bort hvad jag å tjänstens vägnar hade att skrifva, så måste
. . . nu hälsa eder alla med dessa rader . . .
Vi ha endast löfmjöl . . . Ett bedröfligt år . . . total missväxt. . .
behöfva ej tröska . . . frostskada . . . Mjöl står ej att få . . .
betala än aldrig så mycket härför . . . lefva för dagen . . . blott
man hade att köpa för . . . potatis ha vi . . . jakten har icke lyckats . . . Vad är priset på mjöl i Fjällsjö . . . kallt på min kammare . . .
Herren hvare med oss alla och afvände sin vrede från sitt folk.
Ol. Lindahl.
Eder af hjärtat tillgifne Pappa.
Stenkulla den 9 :e okt 1867.
Vad inte jordbruket kunde ge fick man taga ur skogen och
älvarna. Det var också under denna tid, Olof Lindahl grundade
sitt rykte som jägare och fiskare av väldiga mått. Skogarna
kring Åsele vimlade av villebråd, och mången läcker stek bars
hem i jaktväskan till visthusbodarna på Tufva, där björnskinka
och älgstek hängde sida vid sida med skogsfågel och annat småvilt.
Han hade alltid en mängd goda jakthundar, och dem tränade
han på sitt eget speciella sätt. Det berättas, att han brukade inöva sina unghundar till rävfångst någon dag på höstvintern, när
ymnig, lös snö fallit alnsdjup eller så. I morgongryningen gick
han ut med ungdomarna och tog an första rävspår. Hundarna
släpptes, och så började den vilda jakten över berg och dal, över
myr och sjö. Pastorn springande efter i början, men vanligen innan kvällen före hundarna. Och mer än en gång lär jakten ha
slutat så, att han fasttog den utröttade räven som han sedan
släppte åt hundarna att bitas ihjäl. "Så inövade", brukade han
själv säga, "släppte hundarna aldrig för framtiden en jagad räv
med livet".
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Även om denna historia får tagas med en nypa salt, var pastorn otvivelaktigt en flink fotgängare, som kunde prestera nästan
otroliga ting. En sommar, till exempel, skulle dåvarande biskop
Franzén hålla visitation i Lycksele. Fredag middag erhöll Lindahl, som då vistades på Tufva, kallelse att assistera vid visitationen, som började dagen därpå, och i god tid lördag morgon
var han i Lycksele, efter att till 'fots ha tagit sig fram den 10
mil långa vägen över myrar och tassemarker, där på den tiden
inga vägar eller banade stigar funnos.
Han var över huvud taget en duktig friluftsmänniska. Som
forsroddare lär han ha varit oöverträffad, men han fick ju också
god träning att hantera en åra. Varje gång han skulle in till
Åsele, rodde han nämligen den 2 mil långa vägen från Tufva,
och det var ingen ovanlig syn för Åseleborna att få se sin pastor
komma fräsande i forsbåten med skummet kokande kring stäven
genom de virvlande forsarna nedanför Budvikberget.
Samma sträcka simmade han en gång i kapp med en predikant
Ållander, som han utmanat på kappsimning. Det uppsatta priset,
en kagge brännvin, som för övrigt vanns av pastor Olof, smakade nog gott efter den långa simturen i det iskalla älvvattnet.
Han lär ha varit en mycket snabb och uthållig simmare. Under
ungdomsåren simmade han flera gånger över den breda Volgsjön nedanför Vilhelmina.
Det härdande friluftslivet och de ständiga strapatserna gåvo
honom krafter av oanade mått. Det berättas, att han vid ett av
fjällkapellen ständigt hade en serie med tunga stenar till hands
för att utmana vem som ville till tyngdlyftning, och det var inte
ofta någon, som kunde besegra den armstarke prästen.
Men det var främst genom sina björnjakter, där han inte stod
sin fader efter, som Olof Lindahl skulle bli berömd, och det var
dessa, som tillförde honom det allmänt brukade hedersnamnet
Björn-Olle. Jakten var på den tiden inte bara en sport eller ett
medel att dra mat till huset. Det var nödvändigt för nybyggarna
5
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att skydda sig mot rovdjuren, som huserade i de kringliggande
skogarna och utgjorde en ständig fara både för nybyggarna
själva och deras djur. Själv fick Lindahl nästa varje år en häst
björnriven på Tufva.
Han berättar härom i ett brev till Selma och Ole Dahl, daterat
Åsele den 12 juli 1864:
Af bokhållare Clase torden I hafva hört, att jag återigen förlorat en häst i tredje året, den nog Selma minnes till såsom föl.
Det var den vackraste häst af alla jag haft, sedan jag började
hafva hästar. Vi-sökte allt hvad sökas kunde, men voro icke i
stånd att honom finna; sluteligen kom dock bud från Almsele
med underrättelse, att vallhjonen där träffat på den, där Nalle
lagt ner och ätit upp den. I kunnen väl förstå, att jag förgrymmade mig i min vrede öfver detta kung Nalles missdåd, och tog
mitt stora björnslagjärn på ryggen marscherande till Almsele
för att med hjälp af gubben Daniel Hansson söka hämnd på
ogärningsmannen. Vi gillrade . . . und hast Du mir gesehen . . .
förliden fredag, då Calle och jag på resan dit upp passerade
Almsele, hade Daniel nyss hemkommit och mötte oss med den
underrättelsen, att slagjärnet var bortdraget. I blinken ändrade
vi resoturen för dagen och begåfvo oss till skogs, där vi efter
ungefär en timmes sökande påträffade Hans Höga Förskräcklighet, vred och brummande öfver den handklöfve, han råkade
få på sin kongliga hand, och så började en lustelig lek, som
slutade därmed, att denna Nalle, den största jag någonsin sett,
måste sedan han fått uppbära 11 skott, lämna lif, hull och hår i
ersättning för sin ilbrägd.
När får du tillfälle att komma hitupp till älgfångsten? De finnas i öfverflöd i skogarna här uppe, och månne icke sista veckorna i augusti vore bästa tiden. Oxarna lära den tiden vara ilskna, och därföre benägna att stå mot hundarna. I början af september måste jag företaga den andra fjällresan, och vid samma
tid reser Calle till Uppsala. Efter hemkomsten måste jag i visitators ställe företaga resor till Lycksele lappmarks socknar i och för
ekonomiska besiktningar å prästebordena, hvilka torde räcka
till början af october. Således blir jag ledig hela october månad,
men kommer an på om älgarna den tiden stanna för hunden.
Jag har hört, att du har tvenne älghundar. Skulle du icke få till-
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fälle att resa till Åsele, så måste du låna mig en af dina hundar
ett par veckor, att jag måtte få försöka min lycka på dessa djur.
Ja, måtte Herren välsigna Eder med alla goda håfvor nu och
alltid, önskar Eder Pappa
Ol. Lindahl.
Den av Lindahls söner, som var med om den i brevet relaterade jakten, brukade skildra äventyret på följande sätt: "Den
sista björnen far sköt, minns jag särskilt väl. Det var i Åsele
och björnen hade tagit sig orådet före att ta en av fars allra
vackraste unghästar. Av spåren kunde man se hur björnen jagat
ut hästen på en myr och där lyckats kasta sig upp på ryggen
av den. Förskräckelsen gav emellertid hästen nya krafter, så att
han lyckades ta sig upp ur myren och bege sig i full karriär med
björnen på ryggen hemåt. Men så hade björnen fått ett stadigt
tag med ena ramen i en stor enbuske, och det taget släppte han
inte. Ekipaget dansade runt flera varv kring enbusken, innan
björnen lyckades få omkull hästen och riva den. En gubbe i
Almsele, halvannan mil hemifrån, hittade lämningarna efter
hästen och kom hem och underrättade far. Det bar av till skogs
ögonblickligen, men någon björn syntes inte till. Då det fanns
rätt mycket kvar av hästen, och björnen gärna brukar komma
tillbaka, så satte vi ut en björnsax. Ett par dagar gingo utan att
någonting hände, men så en morgon, när Daniel Hansson, Almselebon, var ute för att se om saxen, hade björnen allt varit där.
Då han inte tordes ge sig i kast med honom ensam, hämtade han
far, som genast sade ifrån, att ingen annan än han själv fick
skjuta första skottet. Det var hans häst, som var riven, och då
var det också han, som skulle ordna upp affären med björnen.
Saxen var som brukligt inte fastgjord för gott, utan bara kedjad vid en stor träklamp. Det är inte lönt att fästa en björnsax
ordentligt. Då blir björnen bara "sint" och tar i med hela sin
styrka, varvid alltid något ryker, vanligen saxens tag.
Här var det inte svårt att spåra björnen, när han dragit i väg
med saxen. Han hade tydligen varit ursinnig och rivit upp stenar
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och buskar i sin väg. I en gran hade han klättrat ett långt stycke
uppför stammen och slitit av alla grenar, han nått. Så småningom blev han emellertid upphunnen och gick då genast till
anfall ilsket brummande. Den tunga klampen vid björnsaxen
hindrade emellertid rörelserna, men han rev upp en sten stor
som en vattenså, och slängde den mot jägarna. Men det hjälpte
förstås inte; när fars bössa small, var det slut på leken. Det var
en av de största björnar far någonsin sett."
Med hänsyn till egen säkerhet och för att ge skydd åt kreaturen
var det nödvändigt, att nybyggarna decimerade rovdjursstammen.
Under 1840-talet tycks björnstammen i Åseletrakten ha ökat
betänkligt och börjat utgöra en verklig plåga för befolkningen.
För att råda bot på de svåra förhållandena sammankallades
sockenstämman i Åsele den 8 oktober 1843 för att rådpläga om
lämpliga åtgärder. I sockenprotokollet under paragraf 2 återfinnes följande beslut:
"I anseende därtill att de flesta skogar äro oroade af björnar,
hvilka år efter annan gjort betydelig skada såväl å hornboskap
som i synnerhet hästar, hafva sockenmännen sammanträtt för
att rådslå om bästa sättet till deras utdödande och stannat vid
följande beslut: att en man utur hvarje hus skulle ofördröjligen
begifva sig till skogs för att i tre dagars tid genomsöka hvar
sine skogar och böra de då medföra så många hundar som möjligt för att skrämma åstad vilddjuret, och i fall det anträffas,
lägga all hvinning om att få det hvärvat eller ringat. Den som
uraktlåter detta underkaste sig ett vite af tre (3) Richsthaler
Banco till socknens byggnadskassa. Den som dräper björn inom
socknens område erhåller i belöning därföre sex (6) Richsthaler
Banco ur socknens byggnadskassa."
Den, som satt som ordförande vid denna sockenstämma, var
den 71-årige Åseleprosten Olof Ersson Lindahl, och man måste
erkänna att den unge pastor Olof verkligen åtlydde faderns maning. Han var nämligen med om att döda ett sextiotal björnar,
och många historier finnas om hans framfart bland de ludna
bestarna.
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En av hans söner berättar om hans jaktäventyr:
"En jakt minns jag särskilt väl, då far ofta brukade tala om
den. Det var i Åsele, som några bönder ringat icke mindre än
3 björnar i samma ring. Bönderna bådo far komma dit för att
hjälpa till med avjagningen, vilket han förstås gärna var med
på. Efter att stoppat kulor och blånor i kulpungen och fyllt krutmåtten skidade han i väg med hundarna.
Vinterdagen var inte lång, och man var tidigt i farten för att
söka reda på idet, men det var omöjligt att hitta något. Den som
gjort ringningen, var dock absolut säker på sin sak. Han hade
haft tre björnar inne, och ringen hade vaktats hela vintern, så de
kunde inte ha gått ut osedda.
Det började emellertid lida mot kvällen utan att man fått
upp något spår. Men så började hundarna plötsligt gläfsa och
krafsa kring ett hål i snön. Hålet låg mitt i ett väldigt rammel
av stora, sönderklyftade berghällar och ledde rakt ned mellan
klippblocken. Alla försök att hitta någon björn misslyckades
dock, och även om hundarna verkade intresserade, var det inte
den sanna farten på dem. Det slumpade sig så, att det fanns en
massa spår av hermelin mellan stenarna, och bönderna började
så smått skämta med far och håna hans hundar för att de bara
jagade "lekatten". Nå, far tog saken lugnt, han kände den som
ringat och förstod, att där måste finnas björn. Men när anspelningarna på "lekattsjakten" blevo för närgångna, ilsknade han i
alla fall till, och beslöt att hålet skulle undersökas ordentligt.
Förut hade det bara sonderats med långa stänger och föreföll att
sluta blint.
För att komma åt ordentligt men ändå inte riskera att bli
anfallen oförmodat, gjorde far så, att två av de starkaste karlarna fingo taga honom i benen och sänka ned honom i hålet med
huvudet före. Nedkommen en bit upptäckte han, att det gick en
gång inunder en häll vid sidan av hålet, och då var saken klar.
Kallblodigt spände han hanen på björnbössan, som han förstås
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hade med sig, och sköt ett skott in i gången, varpå han enligt
överenskommelse omedelbart blev upphalad. Svaret på skottet
blev ett väldigt rytande, som kom marken att darra, och nu frågade far litet spydigt: "Nå gubbar, tror ni fortfarande, att det
är lekatten, va?"
Efter diverse besvär lyckades man hala ut den skjutna björnen,
skottet hade tagit bra och björnen var stendöd. Men nu skulle
ett par av bönderna prompt visa sig duktiga genom att klättra
ned i hålet och undersöka det. Far, som var en försiktig general
och kom ihåg, att det skulle finnas tvenne björnar till i idet, avrådde emellertid på det bestämdaste. Under tiden hade en av
hundarna börjat gräva och krafsa nedanför hällen och plötsligt
skällde han ilsket. En av bönderna rusade till och kom lagom
för att se ramarna på en björn, som var på väg ut. Han klämde
till med spjutet men bommade, och björnen for in i idet igen.
Så kom far dit också. "Ta det lugnt nu, och låt honom komma
ut ordentligt", och det dröjde inte länge förrän Nalle var där
igen, och nu fick han ostörd komma ut. Bonden blev rädd och
drog sig undan, men far tog helt lugnt spjutet, och så var den
björnens saga all.
En annan gång var far med ett sällskap i Råsele, där en björn
ringats. Björnen skrämdes ur idet, utan att någon kom sig för
med att skjuta. Far var inte i närheten, när den gick ut, och de
andra ilydde skräckslagna. En av dem hade emellertid oturen
att falla, och björnen rök på honom, högg honom i ryggslutet
och skakade honom kraftigt, under det att han brummade ilsket.
Far, som var på skidor, hörde oväsendet, och rusade till. Han
slängde bössan, då det var för riskabelt att skjuta och satte full
fart mot björnen med spjutet framför sig. Idet låg i en sluttning och far kom uppifrån. Med vild fart rände han på björnen,
som pressades upp mot ett vindfälle. Spjutet hade inte tagit så
bra, som det skulle, och nu blev det hårda tag. Björnkäften fick
tag i spjutskaftet och tuggade sönder det, så att det vara bara
mässingshylsan, som höll ihop spjutet, och det började se illa
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ut. Då repade en del av de andra i sällskapet mod och kommo
tillbaka under ett vilt skjutande. I ivern och rädslan var risken
större, att de skulle träffa far än björnen, och när kulorna börja vissla om öronen, måste far ropa åt dem att låta bli och låta
honom sköta björnen ensam. Det hade nog kunnat sluta illa i
alla fall, om inte en av jägarna tagit mod till sig och gått så
nära, att han kunde sätta in ett avgörande skott.
Den, som först angripits av björnen, fick svåra skador och
var otäckt söndertuggad. Han låg sedan länge på sjukhus men
repade sig och fick inga men av den hårdhänta behandlingen.
Björnjakt ville han dock ej vara med om vidare. Det nöjet hade
han fått nog av."
En gång var Lindahl ute med tvenne jaktkamrater och sina
två beprövade björnhundar Pan och Boff, av den stora skarpbitande Norrlandsspetsens ras. Det var en kall vinterdag på
1840-talet. Sällskapet skidade iväg på skarsnön upp mot vildmarkerna på Blaikfjället, några mil väster om Vilhelmina.
Elundarna fingo plötsligt spår på björn, och när Lindahl anlände till valplatsen var bataljen redan i full gång uppe i en
brant granlid. En väldig Nalle virvlade runt i snön med de ilskna spetsarna attackerande från alla håll. Björnbössan åker omedelbart fram ur hölstret, men som så ofta hände den tiden, hade
fängkrutet blivit vått och ville ej tända. Nytt fängkrut påhälles
upprepade gånger men med samma resultat. Under tiden råkar
Pan under sin dans med Nalle, komma in i vinkeln mellan ett
par vindfällen, och här är han fast. Björnen har han inpå sig
med öppet gap och dräglande käftar. Det är ingen annan råd
för hunden än att ta upp den ojämna kampen. Han hugger tag
i björnens överkäk, som dock är för skarpbiten och med ett enda
bett krossar hundens överkäk. Vid hundens jämmerliga skrik rusar
Lindahl till och skjuter, och denna gång går skottet. Skjuten
tvärs genom kroppen vänder sig björnen nu i fullt raseri mot
skytten. Blodet sprutar från båda skotthålen, men bara ett ögon-
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blick, sedan inte en droppe. "Så brukar det ske, när björnen är
arg, "förklarade Lindahl den saken.
Nu äro goda råd dyra. Bössan avskjuten och björnen för nära
för att den skall hinna laddas om. Det är bara att slänga skjutvapnet och gripa till björnspjutet, men då befinnes det, att den
platta renhornsskidan, som i vanligt fall sitter på spjutspetsen
för att skydda den vassa eggen, satt sig så fast, att han ej kan
få av den. Med björnen inpå skidspetsarna drar sig Lindahl tillbaka. Genom att ömsevis hålla det ilsket brummande djuret ifrån
sig med spjutet och slå spjutspetsen mot kringstående trän, försöker han få av hornskidan. Medan dansen pågår som värst,
kommer den ene av jaktkamraterna till platsen. "Här är det bäst
att vara försiktig", ropar Lindahl, "ty björnen är arg". Förskräckt och dum griper karlen till flykten, när björnen, som
varseblir ett nytt offer, närmar sig denne. Björnen naturligtvis
efter, utför berget bär det och sin rädsla ser han sig om efter
björnen och kolliderar då med en trädrot, trasslar till skidorna
och faller omkull. Björnen rusar på den liggande mannen, hugger fast i låret på honom och slänger honom, som katten slänger
en råtta. Under tiden har emellertid Lindahl fått spjutet klart
och är snart på platsen. I full fart ränner han på björnen, sticker spjutet i bringan på besten, som stående på bakfötterna
sakta pressas upp mot ett träd. Björnen, som är vid fulla krafter,
slår vilt omkring sig med ramarna och börjar bita i spjutskaftet,
så att flisorna ryker. Med uppbjudande av sina sista krafter
lyckas Lindahl hålla björnen ifrån sig, men spjutet bågnar betänkligt. Då kommer hjälpen från ett oväntat håll, och detta
tycktes Lindahl hålla för det enda märkliga i äventyret, när han
sedan relaterade händelsen. Då kommer Boff i vilt fyrsprång,
hoppar upp på björnens rygg, hugger tag i nackskinnet och
håller sig trots björnens kastningar så fast, att denne icke kommer åt att bita. Snart kommer den andra jaktkamraten till platsen
och modigare än den första, sätter även han spjutet i björnen,
som nu får nog och faller omkull färgande snön röd med sitt
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Prosten Lindahl (längst till vänster) med söner under ett jaktparti på Tufva.

blod. "Och så var han genast död", så brukade Lindahl sluta
historien om denna märkliga jakt.
Som jägare var Lindahl säker och försiktig och lyckades i
allmänhet klara sig utan skråmor trots många tillbud. Björnjakten var ändock mycket riskabel. Man hade ju bara mynningsladdare och björnspjuten, om det kom till närkamp med besten.
Ibland var det emellertid inte bara Nalle, som fick släppa till
en bit av skinnet. Under ett besök hos lappen Nils Skott i hans
stuga på Tjappesgielas vid foten av Marsfjället hösten 1944
berättade den gamle lappgubben för författaren till dessa rader
en historia om gamle prosten, som han i sin ungdoms dagar
flera gånger träffat. Händelsen tilldrog sig under vårvintern
på Marsfjället. Prosten hade gått ut i skogen för att hugga
slanor försedd med en liten handyxa samt en slidkniv, som han
på lappvis bar instucken i barmen på kolten. Det var en solvarm dag med skare, som visserligen bar en skidlöpare men inte
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så tunga djur som björnar. Medan prosten skidade fram i fjällskogen, fick han plötsligt se spår efter en björn, som mödosamt
lufsat fram genom snön. Medan han tittar på spårstämplarna,
hör han plötsligt ett brummande bakom sig, och när han vänder
sig om, står en stor björn upprätt på bakbenen ett par meter
ifrån honom färdig att gå till anfall. Det är ingenting annat att
göra för prosten än att taga livtag på björnen och så börjar en
vild brottning. Prosten tappar yxan men erinrar sig slidkniven,
som han till slut lyckats få fram ur kolten, och med uppbjudande av hela sin styrka ränner han den i bringan på björnen.
Prosten har tur, kniven träffar i hjärtat på björnen, som faller
död ned. I fallet slår han till med ramen och träffar prosten i
bakhuvudet. Huden fläkes upp, och prosten blir nästan skalperad. Såret läkte emellertid, och efter några år kunde man ej
märka några spår efter det vilda äventyret.
Lindahls bedrifter på jaktstigen bidrog till att göra honom
mycket populär bland församlingsborna, som naturligtvis voro
glada över att skadedjuren höllos efter och säkert även uppskattade, att deras präster inte bara kunde lägga ut texten i predikstolen på söndagarna utan även voro män, som kunde hantera
en bössa och ett björnspjut.
Men tiden i Åsele upptogs inte bara av jakt och fiske. Många
och krävande uppdrag lades på den unge pastorns breda axlar.
Tillsammans med sin fader prosten Olof Ersson visade han
stor klokhet och energi vid handledandet av arbetet med det nya
kyrkobygget i Åsele. En minnestavla, som förut varit uppsatt i
denna kyrka, men vid dess brand på 1930-talet räddades och
överfördes till den nyligen uppförda kyrkan, vittnar ännu om
samtidens uppskattning av det arbete, som fader och son nedlade på denna uppgift.
På 1850-talet förordnades Lindahl att biträda pastor i Dorotea och senare även pastor i Vilhelmina med resor till fjällkapellen, vilka lågo långt från den odlade bygden uppe i den
vilda fjällvärlden. Dessa kapell voro avsedda för lapparna, som
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ett par gånger om året, vanligen midsommartid samt vid Michaelihelgen på hösten, samlades för att höra Guds ord, döpa sina
nyfödda, giftas och träffa bekanta samt sist men icke minst för
att begrava sina döda, som under vintern förvarats frusna för
att när sommarsolen äntligen drivit tjälen ur jorden och möjligtgjort en begravning, transporteras ned till fjällkapellens små
kyrkogårdar.
Prästernas resor till kapellen togo veckor i anspråk. Man
rodde så länge sjöar och älvar voro framkomliga, vandrade sedan över myrar och mårkor, genom skogar och över fjäll, tills
målet, det lilla kapellet nåtts. Än i dag kan man träffa gamlingar i fjällstugorna, som kunna berätta om, hur pastor Lindahl kom vandrande över fjällvidderna med den största näverkont man någonsin sett på ryggen.
Alltid var han på resa från den ena platsen till den andra.
Hans reseschatull med nattvardskalk och oblatask förvarade i
en gammal nött trälåda finnes ännu kvar på prästgården i Vilhelmina. Det berättas även att han på sina tjänsteresor ständigt
medförde ett annat schatull, som var delat i tre fack. I vardera
facket stod en flaska, den första med brännvin, den andra med
konjak och den tredje med nattvardsvinet. Man var inte så noga
med formaliteterna på den tiden, och de båda första flaskorna
hade nog också sin mission att fylla under de långa färderna i
det bistra Lapplandsklimatet.
I ett av sina brev beklagar sig Lindahl över det ständiga
kringflackandet:
Åsele prostgård den 16 mars 1863.
Min hulda Selma . . .
. . . men mitt öde har hitintills hvarit att flacka oupphörligen
omkring i landet, så att jag från söndagen efter er afresa icke
hvarit hemmla på Stenkulla mer än två dygn och en half dag.
Då jag haft dessa dagar till egentliga hvilodagar, så har ock
hvilande och sömn hvarit det, som sysselsatt mig därunder, och
söndagarna, jag tillbragt i Åsele, ha hvarit upptagna av ämbets-
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göromål, så att jag icke heller då orkat skrifva. Jag har hållit
husförhör i Dorotea och största delen i Åsele och äfven besökt
Malå. Nu är jag sysselsatt med skriftbarnen och har därföre
icke många timmar öfriga, men vill dock använda några af dem
för att språka med dig . . . Jag har besökt Malå, men detta besök hvar icke uppmuntrande för min flyttning denna vår. Ingen
bakugn, inget vedlider, ingen källare, ingen användbar gårdsbrunn, ett fähus som rymmer fem nöt, intet fårhus, manbyggningen blott halffärdig
, se där omständigheter, som göra
det omöjligt att utan största kostnad bosätta mig där denna vår.
Följden af mitt besök blev därföre den, att jag öfverlämnade åt
Mörtzell hela styret och bestyret i Malå till en kommande tid
och beslöt att vara här. Jag är först såsom adjunkt åt prosten,
till dess han hinner få en sådan i Alfred Sundelin, och sedan såsom adjunkt åt Hultin för att därmed förtjäna något utöfver,
hvad jag behåller å Malålönen, som utgör 150 Rdr Rmt, som
hväl icke är mycket, men ändock 2 gånger mera, än hvad jag
hitintills har haft. Så tänker jag nu tillbringa tiden i afvaktan
på någon ledighet i befordringsväg eller ock döden — hvilketdera Herren må finna för godt. Medin i Föllinge är ju nu på
förslag till Undersåker, lyckas det honom att få det, så torde väl
jag vara själfskriven till Föllinge, om jag vill hafva det. Emellertid blir det nu ett mödosamt lif att vara adjunkt i Vilhelmina
och bo på Stenkulla, ty därifrån lärer väl mamma aldrig vilja
flytta. Dock beror nu hela detta arrangement på, om Consistorium bifaller det, och på detta bifall väntar jag nu med otålighet. Dock tror jag icke, att det afslår —
emedan Mörtzell
icke gör kyrkan något gagn eljest och icke låter sig flytta till
någon annan församling. Skulle Consistorium vilja flytta mig
till något annat ställe, än det jag begärt, d. v. s. Åsele eller Vilhelmina, så säger jag nej och flyttar då till Malå. Då jag emellertid hoppas att blifva här . . .
Det är fägnande att höra, att du trifves väl och har roligt,
men hängif dig icke åt det roliga och åt nöjet, så att du glömmer
det allhvarsamma i lifvet och dina husliga plikter, ty om dessa
försummas, så upphör också nöjet att skänka glädje åt hjärtat
och hverkar endast vämjelse och ledsnad . . .
Här i Åsele är allt sig likt, människor födas och dö . . .
Dig själv hälsar jag med en faderlig kyss och tecknar mig
Din hulda Pappa
01. Lindahl.
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1862 utnämndes Lindahl till kapellpredikant i Malå. Som
framgår av ovanstående brev, voro förhållandena där allt annat
än goda, varför han anhöll hos domkapitlet att slippa flytta till
denna församling vilket också beviljades. 1865 blir han kontraktsprost, men redan innan han hunnit till denna värdighet,
hade han en längre tid tjänstgjort som visitator i Lappmarken,
en verksamhet för vilken endast synnerligen meriterade präster
anlitades.
Prosten Lindahl började nu användas till allt flera uppdrag.
1867—69 var han landstingsman, och i ett flertal kommittéer anlitades hans tjänster och hans omfattande kunskaper om Lappmarken och dess innevånare.
Åsele den 12 februari 1866.
Min käre, älskelige Ole och Selma.
Sedan jag sist skref, har jag såsom I sett avancerat till visitator och contraktsprost — en usel titel, därest jag icke får vänta
däraf något förslag i befordringsväg. Ty så idkeliga göromål
tränga på för densamma, att jag knappast har en timma af dagen
att disponera efter eget behag och dessutom dryga utgifter för
postporto för de mångfaldiga skrifvelser, som åtfölja befattningen. Dessutom behaga de invälja mig i alla möjliga kommittéer. Så blef jag invald i kommittén för afgifvande af förslag till afvittringsstadga för Lappmarken, och fick därigenom
den äran att resa ned till Umeå, sitta där i arbete 10 dagar och
förstås kosta på allt detta . . . Så blef jag vald till ledamot i
kommittén för Industriexpositionen i Stockholm, hvilket medförde mycket besvär. Så blef jag invald till ledamot i hushållningssällskapet just i denna tidpunkt, då Sverges statistik skall öfverflyttas från Landshöfdingeämbetena på hushållningssällskapen,
livarföre jag har 150 ark att ifylla med uppgifter. Så blef jag
invald i en kommitté för bildande af en nödhjälpskassa inom
länet, hvilket har till föremål att tigga ihop penningar, hvartill
jag icke har naturlig förmåga eller anlag — och så dragés jag
hit och dit, så att, innan jag hvarje postdag hunnit expediera
allt, ett fullkomligt virrvarr har uppstått i min svaga hjärna. Under detta virrvarr tänker jag stundom: Hvarföre skall det all-
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manna så behöfva hafva mig till arbetsmyra i allt och ändå icke
hafva medel att förhjälpa mig ur ekonomiskt förtryck att jag, ifall
jag hverkeligen besitter förmågan därtill, måtte kunna ostörd
af dessa trängande föremål, ägna mig åt det allmännas båtnad.
Men då svarar en inre röst: Arbeta och hoppas.
. . . idel arbete.
Torde ej blifva något slut därpå förrän i grafven . . . Hälsa
Silléns med flera från oss alla.
Eder tillgifne
01. Lindahl.
I egenskap av god språkman, han läste de gamla klassikerna
på originalspråken, talade grekiska och latin och behärskade
lappskan, som sitt modersmål, erhöll han av Kungl. Vetenskapsakademien uppdraget att granska språket i den lappska almanackan. Han lär till och med ha varit påtänkt till en professur i
lappska språket, som man under 1870-talet hade planer på att
upprätta vid universitetet i Uppsala.
På Tufva uppväxte under tiden en hel barnkull. Äldst i skaran
var Carl Theodor, född 11 jan. 1843, som fortsatte på den lärda
banan och blev lärare vid läroverket i Sundsvall. Selma Aurora
föddes den 14 jan. 1845; hon gifte sig sedermera med en inflyttad norrman, disponenten Ole Dahl, och bosatte sig på makens
bruk i Nätra. Den näst äldste sonen Erik Olof, född 18 oktober
1846, "offrades för jordbruket", som fadern skriver i ett av sina
brev, och flyttade till Stensele, där han etablerade sig som jordbrukare och handlande. Ernst Albin, född 16 december 1848,
fortsatte efter studentexamen sina studier vid Tekniska Högskolan, men dog ung vid 31 års ålder. Ida Kristina, född 8 febr.
1851, gifte sig med sin frände, kyrkoherde Zeth Sundelin, och
flyttade till prästgården i Lit. Bernhard Viktor Emanuel, född
1 juli 1853, slog sig efter läroverksstudier i Umeå ned i Sundsvall, där han så småningom blev kassör i Sundsvalls Enskilda
Bank. Sist i skaran kom tvillingparet Rudolf och August Bethuel,
födda 16 mars 1858. Rudolf blev kronolänsman i Vilhelmina,
och Bethuel, som bosatte sig i Örnsköldsvik, utvecklade sig till
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Prosten Olof Lindahl med familj på Tufva. Fotot taget på 1860-talet.
I främre raden fr. vä. t. hö.: Magen Ole Dahl med sonen Herman i knäet, hans
hustru Selma Dahl f. Lindahl med sonen Olle, prosten Lindahl, prostinnan, sönerna
Rudolf och Bethuel. I bakre raden fr. vä. t. hö.: Sönerna Bernhard, Ernst Albin,
Carl Theodor och Erik Olov.

en skicklig guldsmed, som specialiserade sig på lappska silverarbeten.
Under dessa år sjöd Tufva av liv och glädje. Prosten tyckte
om sång och musik och ville gärna se glada vänner samlade
omkring sig. Han förde ett gästfritt hus, och hela sommaren
hade man bekanta hos sig på Tufva. Det behövdes nog prostinnans husliga kunnande för att hålla ihop det stora hemmet, där
inte bara många hungriga barnamunnar skulle mättas utan även
åtskilliga gäster ha sin del, av vad som förvarades i härbren och
visthus. Men tröt köttet ordnades jaktpartier, och prosten och
hans söner kommo sällan tomhänta hem från skogen.
Prosten var riktigt i sitt esse, när han hade gäster, och prost-
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innan måste många gånger gripa in, när maken ville, att välfägnaden, icke minst den flytande delen därav, skulle flöda alltför
ymnigt. Det berättas, att en handelsresande Reborg en gång besökte prostgården. Prosten ansåg, att tillfället borde utnyttjas,
och inviterade handelsresanden till middag. Man satte sig till
bords och prostinnan gick ut i köket för att hämta maten.
Prosten blinkade då menande åt Reborg, varpå båda herrarna i
gott samförstånd passade på att smita ut i ett närbeläget rum,
där spriten förvarades i ett skåp. Prosten slog i ett par stora
gröna brännvinsglas av gamla sorten. Man lät sig innehållet väl
smaka, varpå platserna vid bordet i hast intogos, så att prostinnan ingenting skulle märka. Måltiden fortsatte och proceduren
upprepades varje gång, prostinnan skulle ut i köket efter mera
mat. Herrarna hade under tiden blivit allt mera språksamma
och högröstade. Prostinnan tittade misstänksamt på sin make
och gästen och anade snart sammanhanget men sade ingenting.
När nästa rätt skulle serveras, ropade hon i stället ut till pigorna i köket, som därefter fingo bära in maten och placera den vid
tröskeln till salen, där prostinnan nu kunde hämta den, utan att
behöva lämna de glada herrarna ur sikte.
Sin lediga tid ägnade prosten mycket åt läsning. Han hade ett
stort bibliotek, mest latinska och grekiska böcker, som han samlade. Han var mycket politiskt intresserad och ehuru i grunden
frisinnad, kunde han ha synnerligen deciderade åsikter i vissa
frågor, vilket framgår av nedanstående brev till mågen Ole Dahl,
när denne skulle söka svenskt medborgarskap, och som även har
aktualitetens prägel i nådens år 1944.
Min käre Dahl.
Denna gång får du icke mer än några rapsodiska rader ifrån
mig. Efter mycket sökande fanns ändtligen din debetsedel igen,
och jag skickar honom enligt din begäran härhos. Jag ser, att
du ämnar söka svensk medborgarrätt. Lycka till, men då du gör
eden, så svär duktigt, att du och dina efterkommande skola i själ
och hjärta vara äkta rysshatare och att, om de komma i vårt

80
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land, du icke skall slå en utan tjugo af det packet. Af deras forna beteende mot vårt land har jag samlat mig mycket hat till
dem, men deras beteende mot de arma polackerna jäser detta
öfver alla bräddar. Fy, att Europas civiliserade makter icke
skämmas, att låta dessa barbarer ohejdat sålunda få rasa fram i
grymhet . . .
På kvällarna efter dagens arbete spelade han ofta fiollåtar
efter gehör, skrev dikter eller skötte sin omfattande korrespondens. Då brukade han även ta fram en pipa ur sin pipsamling
och stoppa den med finkarvade norska blad. Pipan avnjöts sedan
6
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tillsammans med en toddy eller ett glas punsch, i vilken dryck
han var synnerligen förtjust. En gång lär han på väg till ett
barndop blivit inbjuden till en bekant, som just var sysselsatt
med punschbrygd. Prosten lät sig väl smaka av den gula nektarn,
med den påföljd att han under döpelseakten "något sluddrade på
målet", vilket renderade honom en anmälan till Konsistorium.
Slutet på visan blev, att den en smula för punschtörstige prosten
fick taga sig en månads tjänstledighet.
1875 utnämndes prosten till kyrkoherde i Vilhelmina, där
han stannade till sin död. Tufva såldes nu för 5.000 kronor, men
köparen lär dagen efter ha försålt hemmanet till ett trävarubolag för 200.000 kronor. Bolaget skall sedermera ha avverkat
för miljontals kronor i Tufvas skogar. Men det var ju på den
tiden, när baggböleriet frodades som värst, och ute i bygderna
hade man ännu inte fått upp ögonen för skogens värde.
Vilhelmina kyrkoby bestod på den tiden inte av mycket mer
än kyrkan, prästgården, länsmansbostället och kyrkstugorna för
kyrkobesökarna vid helgerna. Pästgården var gammal och för
liten för prosten med hans stora familj, varför en ny måste byggas. Trots att Vilhelminasockenborna tyckte, att det blev väl dyrbart och gården onödigt stor, uppfördes en större prästgård, alldeles intill den gamla på sluttningen ned mot Volgsjön.
Prostgården, en lång, vacker, vit byggnad i herrgårdsstil, ligger på en höjd med hänförande utsikt över Volgsjön, över vars
glittrande vatten man i siktigt väder kan se Blaikfjällets ofta
snötäckta kammar höja sig bortom skogsåsarna på andra sidan
sjön. Ägorna sträckte sig ända ned till sjöstranden, där prosten
hade sin fiskestuga med nät och andra fångstredskap samt sina
båtar, och där prostgårdsbarnen sommartid brukade bada. Från
landsvägen på andra sidan gården leder en lång allé av vitstammiga björkar fram till själva huset, framför vilket öppnar sig en
gårdsplan med en cirkelrund gräsmatta i mitten. Gårdsplanen
flankeras på ömse sidor av stadigt timrade uthuslängor. Själva
gården innehåller ett tiotal stora rum med plats för ytterligare
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4—5 ännu ej inredda rum. Under vinden funnos pig- och drängkammare samt en mindre kammare, där prosten på vinterkvällarna brukade sitta och knyta nät.
Tio minuters väg från prostgården ligger kyrkan, en vitmålad,
tornförsedd träbyggnad, på en hög kulle glest bevuxen med lövträd och med milsvid utsikt över sjöar, skogar och fjäll. Här predikade prosten i början bara några gånger om året vid kyrkhelgerna, men sedermera varje söndag. Under hans första tid
funnos inga uppvärmningsanordningar i kyrkobyggnaden. Vintertid, när kölden knäppte i knutarna, var det följaktligen ganska kallt inne i kyrkan, varför prosten brukade stå i predikstolen
iklädd en yvig vargskinnspäls med långa snöhämtare, d. v. -s.
ett slags höga stövlar, på benen, men barhuvad och utan handskar och predika, ibland på lappska ibland på svenska. Han
var beryktad för sina långvariga predikningar, och han släppte
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aldrig sina åhörare under två timmar. Prosten var en god predikant men känd för att gärna dundra mot sina församlingsbor
från predikstolen. Vanligen var han iklädd en enkel svart prästkappa, men vid högtidliga tillfällen uppträdde han i en mässhake av svart sammet med silverkors och silverbroderier.
Först på senare år infördes moderniteten med uppvärmning
av kyrkan. En jättestor kamin placerades i mittgången, och höga
vedtravar staplades upp bredvid. Här satt nu kyrkvaktaren och
eldade så att kaminen glödde under gudstjänsterna.
Prostens prästerliga gärning delades mellan Vilhelmina och
de kringliggande bygderna, där han företog vidsträckta resor.
Han besökte ofta det lilla fjällkapellet Fatmomakk, som ligger
vid en vik av Kultsjön mellan Marsfjället och Gemon, och som
sedan århundraden tillbaka utgör centrum för Vilhelmina-lapparnas religiösa sammankomster. Själva namnet är av lappskt ursprung och betyder angelikans slut, d. v. s. den plats där angelikan slutar växa.
Kapellplatsen ligger på en ängssluttning täckt av låg björkskog, där lapparnas kåtor skymta gråa mot björkarnas vita stammar. Mellan kåtorna ringla stigar belagda med flata skifferstenar, som i den mest välskötta trädgård. I centrum av bebyggelsen sticker det lilla vita träkapellet upp sitt torn ur lövverket.
Det nuvarande kapellet uppfördes under prosten Lindahls tid år
1884. Större delen av året är Fatmomakk öde och utdött, men
vid kyrkhelgerna sjuder det av liv. Då komma lapparna från alla
hål! i sina mörkblå koltar med vackert broderade barmkläden
och blå toppmössor med röda sömmar. Överallt snattra röster,
och ur kåtorna, dar kaffepannan puttrar dagen lång, ringlar
röken i gråblå slingor. Man har inte träffat varandra på flera
månader. Hela sommaren har man legat uppe på fjället med renarna utan att se andra människor än den egna familjen, och nu
skall det berättas och skvallras om allt, som hänt sedan sist.
De sotiga kaffepannorna lyftas ideligen av eldarna för att fylla
på de i ständig ström framsträckta muggarna. Man kilar ut och
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in i kåtorna, man dricker kaffe och brännvin och brännvin och
kaffe dagen i ända. Man pratar, stojar och skrattar, och snart
äro de ringlande gångarna i kåtstaden fyllda av festklädda
lappar, som tumla om i salig fröjd över att åter få träffa
fränder och vänner efter de gångna månadernas isolering. Men
plötsligt tystnar sorlet, klockan i kapelltornet börjar sin helgmålsringning, och som genom ett trollslag förbytes det stoj ande
larmet i stillhet. Och när klockan ringt ut sin dånande maning
över nejden, och det sista ekot av klockklangen dött bort bakom
Marsfjällets snöiga toppar, som glöda likt eld i kvällssolen,
strömmar man in i kapellet, som snart till sista plats är fyllt av
en brokig menighet, som andäktigt väntar på gudstjänstens början, männen på ena sidan mittgången och kvinnorna på den
andra.
Det börjar skymma, talgljusen tändas och sprida ett svagt
sken över de församlades brunbarkade ansikten, kring vilka andedräkten står som vita molnpuffar i kvällskylan, som tränger in
utifrån. Man kurar ihop på de smala, hårda träbänkarna för
att behålla värmen, de äldre stela som pinnar medan de små
lappbarnen med ögonen blanka av förvåning vrida och vända
sig för att inte gå miste om något som händer.
Snart tar klockaren med kraftig stämma upp en psalm, och
församlingen faller in i början tveksamt men sedan allt kraftigare, och till slut fylles det lilla kapellet av samefolkets lov
till sin Herre, som numera inte heter Jubmel utan Jesus Kristus.
Under psalmsången har en bredaxlad, kortväxt man med barskt
utseende skymtat i dörren från sakristian. I det fladdrande skenet
från väggstakarnas talgljus äntrar han med raska steg predikstolen, där han efter en stunds tyst andakt med kraftfull stämma
börjar dagens predikan på flytande lappska. I det flämtande
ljuset från en talgdank uppe på predikstolen bläddrar han sakta
i den gamla, nötta bibeln för att hitta dagens text. Han dundrar
om synden och döden, och de små lättrörda lapparna gripas av
orden. ". . . ja Herra wuojeti sunnow ulkos paradisa siste; ja
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tan suddokattjema tjada almatjak wiel massin Jubmela muotow
ja ådtjon tan saijai arbetsuddow ja juokkelakan waiwit ja jabmemav"*), mässar prosten, och tårarna skölja över åhörarnas
knotiga, väderbitna ansikten, där de sneda ögonen som förhäxade riktas mot mannen däruppe, och djupa suckar och klagorop
fylla rummet, där förut psalmen klingade så trosvisst. Men snart
ändras bilden, prosten talar om förlåtelsen, om uppståndelsen
och det eviga livet, och då skina de små lapparnas ansikten i
kapp med den blankpolerade mässingen på altarets kandelabrar.
Under gudstjänsten gå kyrkvärdarna i sina färgrika lappdräkter omkring med kollekthåvarna, gjorda av upp- och nedvända toppmössor, och samla in de skärvar, som menigheten kan
skänka.
Efter dryga två timmar är mässan slut och menigheten strömmar åter ut i den kalla höstnatten, där månen i den kristallklara
luften gjuter ett fosforescerande silverskimmer över landskapet,
där de lågvuxna träden kasta långa, förvridna slagskuggor över
de i månskenet badande ängarna.
Med långsamma steg vandrar prosten ned mot sin låga timmerstuga vid sjöstranden. Han är trött efter den långa färden
från Vilhelmina, och den sista dagsmarschen från Stalonnäset
över Marslidens mårkor och Marsfjällets dryga sluttningar har
tagit på krafterna. Han öppnar dörren till proststugan och går
in i den inre kammaren, där ännu några glöd pyr på den öppna
härden. På med några björkkubbar, det sprakar till i nävern och
snart brinner en värmande brasa på härdens flata stenar, där
kaffepettern efter en stund puttrar och fyller rummet med den
aromatiska doften av nykokt kaffe. Prosten slår upp den ångande drycken i en trämugg, häller i en skvätt brännvin från kaggen
under bordet. Nu skall det smaka med något värmande innanför
*) " . . . och Herren dre! dem utur paradiset, hwarjemte menniskorna genom detta syndafall förlorade Guds beläte och fingo i dess ställe arfsynden
samt hwarjehanda eländen och döden."
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västen. Det är frost ute, och prosten frusen efter den långa predikan i det kalla kapellet.
Plötsligt brytes tystnaden äv tassande steg på stigen utanför,
det knackar på dörren, och över den höga tröskeln kliver en liten
lappgubbe med ryggen böjd under en väldig näverkont bräddfylld med renost, som han skall överlämna till prosten. Det är
samefolkets tribut till sin herde, det så kallade lapptiondet, som
han medför. Prosten Lindahl är synnerligen omtyckt av lapparna. Han behandlar nämligen nomadfolket som vanliga människor utan att se ned på dem till förmån för de svenska nybyggarna, som bruket i regel är. Därför komma lapparna också till
prosten med det bästa de ha, den välsmakande renosten.
Lappgubben ränslar av och gör sig redo att överlämna gåvorna, men först skall han ha sig en "goddag-sup" ur prostens kagge. Gubben harklar belåtet, när brännvinet rinner ned genom
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strupen, och stryker sig förnöjt om det glesa men toviga skägget.
Värmen i stugan och brännvinet komma de väderbitna kinderna
att skina mer fettglänsande än vanligt i det flammande skenet
från härden.
Under tiden har prosten glödgat sitt stämpeljärn med initialerna OL i elden. Han prövar först, att järnet är tillräckligt varmt
genom att pressa det mot en av de tjocka furustockarna i väggen,
och stämplar därefter med van hand renostarna, som i gula rader
travas på väggens hyllor. Prosten räknar över antalet och ristar
med slidkniven ett streck i väggen för varje ost för att hålla reda
på hur många ostar som flutit in.
När konten är tömd, tassar lappen hem till sin kåta, och
prosten börjar göra i ordning kvällsvarden, tunnbröd med messmör, några rödingar, som han på förmiddagen fångat i Kultsjön samt hjortron. Måltiden smakar bra, och prosten sätter sig
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efteråt förnöjd till rätta med tänd pipa för att läsa en gammal
latinsk skrift, som han tagit med som reslektyr. Snart börjar
glöden på spiselhällen falna, det är nästan mörkt i stugan, och
prosten slår med en suck ihop boken, rör om ett slag i glödhögen
och lägger sig sedan på renfällarna i fållbänken. Han sveper om
sig ett par fårfällar och ett brokigt fälltäcke, som prostinnan
själv vävt hemma i Vilhelmina. Det är bäst att ha på sig ordentligt för det blir kallt i stugan fram på morgontimmarna. Snart
förkunna jämna andedrag, att prosten somnat. En sista liten
okynnig låga hoppar fram ur glödhögen, men snart är allt mörkt
och tyst i den lilla timmerstugan.
Ja, så ungefär kan det ha gått till under en kyrkhelg på den
lilla kapellplatsen Fatmomakk.
Ett par gånger varje år låg prosten här uppe en vecka i
taget, predikade, fiskade och inhöstade sitt tionde. I regel var
han ensam och skötte alltid matlagningen själv. I den lilla timmerstugan mottog han lappfolket, lyssnade till deras böner och
försökte hjälpa dem med deras bekymmer. Lapparna lyssnade
gärna till hans ord och förmaningar, och detta ibland i sådan
grad, att han en gång måste uppmana sina församlingsbor, "att
de skulle leva, som han lärde, och ej som han själv levde".
En gång, när han en vinterdag var på tillfälligt besök på
kapellplatsen, kom en akjarajd körande genom snöyran utmed
Ransarån ut på Kultsjön. En av akjorna svängde ur rajden och
körde upp mot proststugan, framför vilken den stannade. En
snöig lapp hoppade ur akjan, tjudrade korrenen och lyfte därefter försiktigt upp ett litet i skinn väl insvept bylte ur akjan.
Han knackade på och klev in till prosten i stugan och framförde
sitt ärende. Jo, se rajden skulle förbi Vilhelmina ned till vintervistena i Åsele-trakten, och han hade egentligen tänkt uppsöka
prosten på prostgården i Vilhelmina, men när han nu såg rök
stiga upp ur skorstenen på proststugan, förstod han att prosten
var uppe i Fatmomakk, och tyckte att det var lika bra att söka
upp honom här. Han hade sin nyfödde son med sig i skinnbyltet
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och ville gärna ha honom döpt, om prosten hade tid. Prosten var
medgörlig och lovade döpa den lille lappojken genast, men först
ville han höra, vilket namn fadern hade tänkt sig. Jo, se Jesus
Kristus skulle han heta. Dels skulle det vara något extra fint
och så måste det vara något namn ur bibeln. Det gick naturligtvis inte för sig, och prosten förklarade för den stolte fadern, att
även om det var en riktig praktpojke, så var det nog hädelse i
alla fall att använda det namnet. Jo, det förstod nog lappen, men
se ett namn ur bibeln måste det vara, om prosten kunde hjälpa
honom. Prosten räknade upp det ena bibliska namnet efter det
andra, men inget var riktigt bra. Till slut föreslog prosten namnet Jonatan, varpå lappen som var något lomhörd och missuppfattade, vad prosten sagt, replikerade: "Jo, kall' en Satan. Det
var storgubbe de å".
Under prostens frånvaro förde prostinnan kommandot hemma
i Vilhelmina. Det glunkas även, att hon gjorde det, när prosten
var hemma, men det är en annan historia. Prostbostället drevs
på den tiden som ett regelrätt lantbruk. Den kontanta lönen var
liten, cirka 300 kronor om året, varför de huvudsakliga inkomsterna härledde sig från jordbruket. På prostgården hade man
ett tjugotal kor, flera hästar, får och ett stort antal renar. Prosten
brukade visserligen hjälpa till med skörd och slåtter ute på
markerna, men i fähus och visthusbod regerade prostinnan med
järnhand. Hennes husållsegenskaper hade med åren alltmera
börjat präglas av en viss snålhet. Visthusbodarna fylldes till
takstolarna med säd, smörtinor, ostar, fårbogar, renstekar och
allt annat som gården frambringade, och i klädkamrarna hopades travar av kläde från de på löftet flitigt dunkande vävstolarna. Men,det sägs, att hon lagrade sådana mängder, att mycken
mat skämdes och månget klädestyg åts upp av mal, då man inte
kunde använda allt. Och det hände ibland, att prosten under arbetet ute på åkrarna måste skicka hem en dräng till gården, för
att i stället för den förning, som prostinnan skickat med i matsäckskorgarna, få någonting ätbart. Men duktig var gumman
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Lindahl. Flera gånger om året åkte hon själv ned till marknaderna i Åsele, ja ibland ända ned till Sollefteå, för att där sälja
gårdens produkter.
Men det trägna arbetet bar frukt och välståndet ökade i prostgården.
När det dukades till fest var prostinnan riktigt i sitt esse. Då
skyddes inga mödor, och ur visthusbodarna hämtades läckerheterna i långa rader. Men så blev hon också med tiden känd
som en väldig matmamma.
Vid en större middag hade ett rikligt smörgåsbord dukats upp
i salen i prostgården. En av gästerna, doktor Haglund, hade med
sig en stor Newfoundlandshund, som i ett obevakat ögonblick
lyckades komma in i matsalen och där lät sig de uppdukade rätterna väl smaka. Det var just ingen rolig syn, som mötte de förväntansfulla gästerna, när de tågade in i matsalen och skådade
förödelsen, men prostinnan tappade inte fattningen. Hon endast
neg stilla och sirligt och bad gästerna vänta en stund i rummen
utanför, varpå hon på en kort stund trollade fram ett matbord,
lika dignande av många och goda rätter som det förra.
Den största festen, som gick av stapeln i prostgården, firades
1892, då makarna Lindahl högtidlighöllo sitt guldbröllop. Då
samlades vänner och fränder i stort antal från när och fjärran,
bara barn och barnbarn uppgingo till ett trettiotal personer, som
alla härbärgerades i prostgården. Det kokades och bakades i
veckotal före den stora dagen och ett av prostens och prostinnans
barnbarn berättar, att enbart småkaksbaket till festligheterna
förvarades i flera stora klädkorgar. På midsommardagen hade
man anordnat en särskild högtid i Vilhelmina kyrka, som dagen
till ära skulle prydas med björklöv och blommor. Men döm om
gästernas förvåning, när de vid inträdet i kyrkan såg mittelgången ända fram till altaret på vardera sidan kantad av en
snörrät rad pilsnerflaskor, i vilka björklöv stuckits ned. Det var
prostens dotter Ida, som i hastigheten inte lyckats hitta bättre
kärl att placera björkkvistarna i. Festen varade i flera dagar,
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men snart började gästerna försvinna, och en vacker dag gingo
de gamla makarna åter ensamma i den stora prostgården.
Åren började nu ta ut sin rätt. Det hårda livet och strapatserna i vildmarken krävde sin tribut, och gamle prosten kunde inte
som förr följa hundarna med bössan i hand över de blånande
fjällvidderna. En tilltagande åderförkalkning trubbade av det förut klara intellektet, och de sista åren av sitt liv var prosten Lindahl praktiskt taget fjättrad vid sängen.
Men ännu i ålderns höst, innan sjukdomen knäckte hans starka
vilja, drevs han av en längtan ut till skogarna och ungdomens
vilda björnjakter. Väl insvept i pälsar måste man lyfta upp
honom i en vagn och köra honom till skogs, där han med bössan
över knäna timtals kunde sitta och vänta på att skogarnas okrönte konung skulle göra den gamle björnjägaren sin sista uppvaktning. En gång, ute på Lövliden, kunde man ej förmå honom att
vända hem till prostgården, förrän man spänt för en skrinda och
i denna placerat ett par stora torvsäckar, som för den gamle
prostens skymda blick tedde sig som en skjuten björn.
En lunginflamation tillstötte och släckte den flämtande livslågan. Den 12 april 1898 insomnade den gamle prosten stilla i
en ålder av 86 år, och några dagar senare sänktes hans stoft i
jorden vid sidan av faderns. Båda vila nu på kyrkogården i Vilhelmina, där de under gångna år tillsammans stått lyssnande till
klockklangen från kyrkan och spanat ut över Volgsjön mot de i
soldiset västerut avlägset hägrande fjällen.
Prosten Olof Lindahl var en hedersman av gamla stammen.
Rakryggad och omutligt hederlig. En man som vågade sjunga
ut med vad ansåg rätt och som också hade mod att stå för sin
åsikt. Allmänt aktad och avhållen av sina församlingsbor lever
hans minne i skogarnas timmerstugor och fjälldalarnas kåtor,
där hans vänner samefolket ännu bär hans namn levande på sina
läppar.
Efter makens död flyttade prostinnan Lindahl till Lits prästgård hos måg och dotter, Zeth och Ida Sundelin. Hon reste upp
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Prostarne Lindahls gravvård på kyrkogården i Vilhelmina.

till Vilhelmina ett par gånger under de följande åren men ville
aldrig mera besöka prostgården, och passerade hon någon gång
det gamla hemmet, gick hon alltid förbi med bortvänt ansikte.
Hon överlevde sin make i 18 år. Den 20 juni 1916 slöts den 96åriga prostinnans ögon för alltid. Mätt på år och minnen slutade hon sin levnad för att på kyrkogården i Vilhelmina återförenas med sin livskamrat och make. Där sova de båda nu den
eviga sömnen till suset från kyrkogårdens hängbjörkar, som om
somrarna låta sina klängen i flödande rikedom hölja den svarta
gravstenen.
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En hantverkare i Burträsk på 1700-talet.
Några anteckningar till Wallmarksgårdens personhistoria
Av Gunnar Audén

Bland de personer som under gången tid bott i den s. k. Wallmarksgården i Renbergsvattnet, som nu är under uppförande på
Gammlia, märkes soldaten och smeden Anders Mårtensson f.
1688.

Liksom så många andra ynglingar under Karl den 12:tes tid
så blev även Anders Mårtensson utskriven till krigstjänst. Om
hans öden i kriget är intet bekant men länge tjänade han ej som
soldet, ty redan 1720 finna vi honom åter i hembyn. Under den
tid han vistats i fält hade hans fader Mårten Andersson överlåtit
hemmanet till brodern Stephan Mårtensson och hos denne fick
Anders efter hemkomsten sitt hemvist.
Under sina soldatår hade Anders Mårtensson sett mycket och
lärt en hel del och dessa lärdomar samt hans mekaniska anlag
kommo snart till sin rätt i smedsyrket. En smedja uppfördes på
Lidbacken och där började han tillverka kärror och åkdon av
olika slag samt smidesarbeten till handredskap och verktyg. Andra och större uppgifter lekte emellertid Anders i hågen och en
vacker dag hade han den första regalen eller spelkistan färdig.
Detta spelinstrument var en liten bärbar orgel med tungstämmor.
Marknaden för spelinstrumenten torde dock ej ha varit stor och
tillverkningen inskränkte sig antagligen till endast några få regaler. Själv var Anders Mårtensson spelkunnig och hos honom
brukade ungdomarna i byn samlas på kvällarna för att höra
Anders spela på kista eller berätta något om upplevelserna i
kriget.
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Från hantverket med regalerna var steget ej långt till andra
fmsmiden och snart nog prövade Anders sin förmåga i klockmakareyrket i vilket han nådde avsevärd framgång. Anders Mårtenssons klockor köptes ej blott av allmogen i Burträsk och kringliggande socknar utan även borgarna i Piteå stad tillhörde hans
kundkrets.
Klockmakareyrket förde Anders Mårtensson ut på resor och
än finna vi honom på Burträsk gästgivaregård där han brukade
vistas för att sälja sina väggur och klockfoderal och än i Piteå
där han ofta tillbringade någon tid som klockreparatör hos borgaren Petter Bolin.
Många intryck och minnen hade Anders Mårtensson att berätta från dessa resor, men en av hans sorgligaste upplevelser
inträffade hösten 1725. Den 23 oktober detta år mötte Anders
Mårtensson, som då var på tillfälligt besök i Gammelbyn, soldaten Nils Mosisson Färill. När de efter glatt samspråk skildes,
begav sig Färill över Burträskets is till sin fästmö i Åbyn. Några
dagar senare fick Anders höra att Färill gått ner sig i en vak
och drunknat.
Hantverket tog emellertid Anders Mårtenssons hela tid och
intresse i anspråk och han bevistade slutligen ej gudstjänsterna
i den utsträckning som tidens stränga kyrkotukt fordrade, vilket
medförde att han råkade i tvist med församlingens präster. Den
13 februari 1729 höll kyrkoherden Anders Hernodius och capellanen Anders Gertzonius katikesium förför med allmogen i
Renbergs- och Lappvattnets byar varvid även Anders Mårtensson var närvarande. Sedan detta skriftehåll börjat med bön och
sång uti sockenstugan och alla förmanats till en sann gudsfruktan och flitig kyrkogång, påminde kyrkoherden Anders Mårtensson om hans försummelser i kyrkogången och uppmanade
honom att vara flitigare däruti. Men detta var mera än Anders
kunde tåla och hans svarade att han ingalunda var någon bonddräng utan att hans många beställningar lade hinder i vägen
och för övrigt ansåg Anders att kyrkoherden intet hade att skaffa
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i denna angelägenhet. Capellanen Anders Gertzonius tillhöll då
Anders i stränga ordalag att vara hövlig mot kyrkoherden och
bad honom veta hut. Men Anders ansåg sig ingalunda böra vara
svaret skyldig mot capellanen, vilken var en känd bråkmakare,
som erhållit varning av domkapitlet, utan svarade denne på
samma sätt: as vet hut. Efter denna händelse vidtog kyrkoherden mått och steg för att åtala Anders Mårtensson och denne,
som insett sitt felsteg, förstod att hans sak låg mycket illa till.
På våren 1730 förliktes kyrkoherden Hernodius och Anders
Mårtensson sedan denne lämnat avkall till kyrkan med 32 B.
kopparmynt och tillfredsställt kyrkoherden med några karoliner.
Men när Anders väl övertänkt saken så fann han sig orättvist
behandlad och utpressningarna från kyrkoherdens sida gick honom hårt till sinnes. Han trodde sig möjligen vinna stöd hos
pastorskan Hernodius och på tredje söndagen efter trinitate år
1730 inväntade han därför henne när hon var på hemväg från
kyrkan och frågade när han skulle få igen de plåtar som kyrkoherden rövat ifrån honom. Pastorskan blev mycket uppbragt
över detta tilltag och Anders Mårtensson vann intet gehör för
sin sak. Tanken på de pengar som han lämnat kyrkoherden gav
honom dock ej någon ro och den 1 september 1731 besökte Anders Mårtensson kyrkoherden och meddelade denne att landsfiskalen skulle uttaga stämningar mot dem båda på grund av
deras mellanhavande. Det blev ett våldsamt uppträde i prästgården och saken slutade med att Anders Mårtensson instämdes
av kyrkoherden till hösttinget i Burträsk där han anklagades för
att upprepade gånger ha ofredat pastorskan och kyrkoherden.
Rättegången pågick under tiden 16—19 september 1731 och en
mängd vittnen hördes, men Anders Mårtensson försvarade sig
ståndaktigt och förklarade att han var oskyldig till vad som påbördades honom. Den stort upplagda processen fick ett oväntat
slut. Den 19 september på kvällen for Anders hem till Renbergsvattnet och packade sin väska med redskap och kläder och försvann från orten. Rättegången inställdes och några vittnen, som
7
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vistats vid tinget i tre dagar för att avlägga vittnesmål, fingo
återvända hem med oförrättat ärende. Det dröjde emellertid ej
länge innan Anders Mårtensson var hemma i Renbergsvattnet
igen; men kyrkoherden fullföljde ej sin talan och något domstolsutslag avkunnades aldrig i denna rättegång.
För mångsysslaren Änder Mårtensson var det nog ej heller
lätt att länge vara borta från smedjan i Renbergsvattnet. Nya
idéer i smideshantverket skulle omsättas i handling och vid
sidan av klockmakaryrket prövade han även att utföra låssmiden
av olika slag. Ännu i dag torde i visthusbodarnas tjocka plankdörrar sitta lås som tillverkats av Anders Mårtensson.
Åren kring 1740-talet var en genombrottstid för sågverksrörelsen i länet. I nästan varje by i Burträsk tillkom under dessa år
grovbladiga sågkvarnar och Renbergsvattnet utgjorde därvid intet undantag. Den 12 september 1739 verkställde häradshövdingen Olof Anzenius tillika med nämndemännen Hans Eriksson från Mjödvattnet och Olof Persson från Kräkånger syn å
Renbergsvattnets byaskog och det för sågkvarnsanläggningen
tilltänkta vattenfallet i Kvarnrobäcken. Då vattenfallet ansågs så
gott att en sågkvarn däruti kunde med fördel nyttjas höst och vår
och god tillgång på timmerskog fanns, så lämnades byamännen
tillstånd att försåga 180 tolvter enkla bräder årligen. Arbetet
med sågkvarnens uppförande påbörjades samma höst och på våren 1740 stod den färdig att tagas i bruk. Anders Mårtensson
utförde många smiden till sågkvarnen, ett arbete som säkerligen
intresserade honom mycket.
Av de kontroverser, som Anders Mårtensson haft med församlingens präster, kunde man förmoda att hans religiösa och bokliga intresse var mycket ringa men så synes ingalunda ha varit
fallet. Han kunde spela på kista efter noter och av pastorskan
Hernodius lånade han psalmböcker med nottext ur vilka han
gjorde avskrifter. Bland Anders Mårtenssons ägodelar fanns
även böcker av olika slag och han förvärvade sig nya sådana
genom köp hos capellanen Olof Örnberg i Burträsk, vilken även
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sålde Anders Mårtensson avskrifter ur religiösa böcker. Denna
litterära förbindelse med Olof Örnberg och hans hustru Märta
Sidenbom-Örnberg medförde en händelse som förtjänar att omnämnas. På första böndagskvällen år 1745 gick Anders Mårtensson till capellansgården i Burträsk för att begära igen en
psalmbok som lånats av Olof Örnberg. Då det var sent på kvällen,
och folket höll på att gå och lägga sig, anhöll capellanskan Örnberg att Anders skulle avlägsna sig. Därvid uppstod ordväxling
mellan honom och capellanskan, vilket föranledde hennes svärson sergeanten Olov Bäckström, som var närvarande, att kasta
Anders ut på dörren samtidigt som capellanskan slog ett vattenämbar över honom. En dylik behandling tilltalade ej Anders
Mårtensson och när denne på nyårsdagen 1746 träffade Bäckström på gästgivaregården i Gamimelbyn så tog han ej Bäckström i hand när denne gick omkring och önskade nyår. På
Bäckströms fråga varför Anders ej ville taga honom i hand så
svarade Anders att detta kunde de väl göra senare när de träffades norr på skogen. Den 26 augusti samma år blev sergeanten
Bäckström överfallen i sitt torp i Rislandet av en förklädd man.
Vid det slagsmål som därvid uppstod blev Bäckström illa biten
och klöst på händerna och i ansiktet. Sergeant Bäckström kunde
ej säga vem som överfallit honom men han tyckte sig i mannen
igenkänna Anders Mårtensson från Renbergsvattnet. På grund
därav instämdes Anders till tinget i Burträsk där han fick redogöra för vad han förehaft sig den dag överfallet skedde. Anders
Mårtensson bedyrade emellertid sin oskuld och om han utfört
överfallet eller ej blev aldrig klarlagt.
Anders Mårtensson uppnådde hög ålder och ännu vid 80 år
sysselsatte han sig något med smidesarbeten. Han var på många
sätt en beryktad person i Burträskbygden och minnet av honom
har bevarats i folktraditionen intill våra dagar.
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En ståtlig donation
Av Hans Beskow

När Länsmuseet den 17 juli 1943 invigdes upplästes vid middagen ett telegram av följande lydelse: "Med anledning av invigningen av Länsmuseet i Umeå överlämnar jag och mina barn
min framlidne makes, nomadskolinspektör Fil. Dr. Erik Bergström, efterlämnade samling av fornfynd och lapska kulturföremål, c:a 175 nummer, såsom gåva till Västerbottens Läns Hembygdsförening i Umeå. Dock förbehålles, att föremål, som härröra från Tärna socken i sinom tid återbördas till planerat museum i Tärnaby.
Djursholm den 17 juli 1943.
Gertrud Bergström."
Det är en utomordentligt förnämlig samling, som under våren
1944 överförts till Länsmuseet, katalogiserats och under sommaren varit i sin helhet utställd i museets lilla sal. Att i en mindre artikel ge en uttömmande skildring av föremålen går ej, men
må det vara tillåtet att för årsbokens läsare presentera några av
samlingens huvudnummer.
Det arkeologiska materialet omfattar 53 nr. Här förekomma
slungstenar av olika typer från Sorsele och Tärna. Några äro
vackert bearbetade men de flesta klumpigt tillknackade. En hacka
av grönsten, s. k. Rovaniemihacka, från Gunnarn, Stensele sn.
är emellertid mycket vackert bearbetad och slipad. Två delar av
skafthålsyxor från Vilhelmina och Åsele kunna hänföras till denna grupp av stenåldersredskap.
Från det kända Byskefyndet härstamma 6 föremål: 3 yxor,
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Spjutspetsar, knivar och brynen av skiffer.

1 mejsel, 1 yxa (halvfabrikat) samt 1 kärna. Samtliga dessa ha
inköpts 1918.
Bland det mera typiska norrländska stenåldersmaterialet märkes en del skrapor, mejslar och spjutspetsar av kvarts från Tärna och Vilhelmina socknar. Några av dessa äro utomordentligt
intressanta även om de ej kunna tävla med de 10 vackra skifferredskap, som ingå i samlingen. Främst märkes här 6 st. spjutspetsar av vilka 4 äro väl bevarade. De äro samtliga försedda med
tånge och ha en längd av 15,5—19 cm. och en bredd av 2—4 cm.
Av skiffer finnas även två knivar från Stensele och Arjeplog
samt två brynen från Sorsele socken.
Av keramik förekomma några krukskärvor från Stensele socken av samma asbetsuppblandade gods, som ingår i den s. k.
Kultsjökrukan (Jfr. "Västerbotten" 1943, sid. 77 ff.).
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Fynden från järnåldern bestå av några yxor och spjutspetsar,
vilka dock äro svåra att exakt tidsbestämma. Ev. ha dessa typer
använts långt in i historisk tid. Av ovedersäglig vikingatyp äro
dock två fynd. Det ena är från Vardofjäll, Vilhelmina sn. och
omfattar 3 föremål: 1 järnyxa, 1 bronsbuckla och en pärla (förkommen). Bronsbucklan är av samma typ som Björkö grav 637
(avbildad i Arbman: Birka, Tafel 63, 6) och kan dateras till omkr.
år 1000.
Det intressantaste fyndet är emellertid från Björksele, Lycksele sn., och omfattar bl. a. 1 hängsmycke, 1 buckla, 1 spänne
och en kedja, allt av brons, 1 yxa av järn, bitar av järn och läder
samt 1 stenföremål (ev. en seite).
Det största intresset knyter sig till hängsmycket. Överdelen
består av en djurformad tunn platta med på båda sidor pålödda
tvärstreckade lister, vilka dels följa plattans kanter, dels zig-zagformigt utfylla plattan. Över huvudet och halsen äro pålödda två
snodda trådar, vilka bilda en kam eller man. Vid den djurformade plåtens undersida äro fästade två kedjeformade hängen, vilka
sluta i ankfotliknande kläppar. Dessa kläppar utgöras likaså av
tunna plåtar med pålödda lister. Den mellan plattan och kläppen
liggande kedjelänken har även tvärstreckad ornering. Kläpparnas och kedjelänkens baksida sakna ornering.
Spännet är av vanlig vikingatidstyp och är till stora delar ornerat med enkla inristade streck. Den cirkelrunda, svagt välvda
bucklan har tydligen haft en nu förkommen pånitad dekor, som
setat dels på den välvda delen men även på den plana kanten.
Den enda nu återstående dekoren utgöres av vid övergången
mellan dessa partier placerade rader av punkter.
Kedjan består av ringar, vilka sammanhållas av tre stycken
länkar, där varje länk utgöres av tre hopsnodda trådar. Kedjan
har tydligen varit betydligt längre.
Yxan är av vanlig vikingatidstyp. De övriga järnföremålen
äro fragmentariska.
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Läderbiten, som uppges tillhöra fyndet, är troligen en del av
en skinnpung.
Stenföremålet har tolkats som en seite och har en viss likhet
med lapska avgudabilder.
Björkselefyndets heterogenitet gör att man kan tänka sig att
här stå inför en föremålsgrupp, hopsamlad av ett folk, som haft
andliga och materiella förbindelser både med germaner och lappar. Kronologist är det svårt att placera ett dylikt fynd, då flera
av de ingående föremålstyperna med visshet använts in i historisk tid. Fil. dr. Greta Arfwedsson, som endast fått en kortfattad
beskrivning av fyndet, har emellertid älskvärt givit en upplysning
om hängsmyckets proveniens i det hon påpekat dess släktskap
med östkarelska hängsmycken från 1000-talet. (Jfr. Aspelin:
Antiquités du Nord Finno-Ongrien, sid. 231, bild 1130.)
Den lapska föremålssamlingen omfattar 130 nummer. Av synnerligen stort intresse äro de 30 huvudbonader från Karesuando i norr till Härjedalen i söder. Man urskiljer här de nordligaste lappbyarnas färgprunkande mössor: den lustigt sydda
rnansmössan från Karesuando, närmast påminnande om en katolsk biskops mitra, Jukkasjärvimössans stora platta tofs etc.
Kvinnomössorna äro mindre iögonfallande till snittet men äro rikt
prydda med påsydda band och spetsar. En egendomlig form har
kvinnomössan från Gällivare, som utgöres av en mörkblå hög
"innermössa" och över den en brokig "yttermössa" med öronlappar och band att knyta under hakan. Ytter- och innermössa
fast av annan typ äro "gammelmansmössan" från Sorsele och
Tärna. Här är innermössan klarblå och yttermössan mörkblå
resp. svart samt kantad med röda band och påsydda tenntrådar.
I övrigt äro mössorna från de lappländska byarna relativt enkla:
fyr- eller sexdelad toppmössa ofta försedd med i sömmarna insydda band.
Mera arbetade äro de jämtländska mössorna: den manliga
mörkblå med röd dekor, den kvinnliga med grön dekor. Starkt
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Mans-, kvinno-, pojk- och flickmössa från Karesuando.

Mans-, kvinno-, pojk- och flickmössa från Jukkasjärvi.

Mans-, kvinno-, pojk- och flickmössa från Västerbotten.
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Mans-, kvinno-, pojk och flickmössa från Jämtland.

intyck av de svenska sockendräkterna påvisa kvinnomössorna
från Härjedalen, vilka likna bl. a. Järvsödräktens huvudbonad.
En intressant dräktdel utgör en numera ovanlig skyddskrage
av blått kläde från Jokkmokk, där vidden erhållits genom infällda våder. Kragen trädes över huvudet och lämnar skydd för
skuldrorna och nacken. Den hålles uppe genom att stickas in under mösslinningen och kan då ge skydd åt större delen av ansiktet. En annan typ av axelskydd utgör björnkragen från Jukkasjärvi. Även denna är ett numera mycket sällsynt plagg.
Huvudsakligen från Västerbotten härstamma en serie slingade skoband med de för de olika lappbyarna karakteristiska färgerna. Ett koltband från Jokkmokk samt ett bärband till ryggsäck från Arjeplog utgöra även ypperliga prov på vävda band.
Av ytterplagg ingå i samlingen två pälsar: en kvinnopäls och
en flickpäls från Rans lappby i Sorsele sn. Den senare är även
försedd med barmlapp av skinn.
Den vanligaste dekoren på såväl dräktdelar som renens seldon
m. m. är tenntrådsbroderier. I donationen ingå dels en fullständig serie redskap för tenntrådsspånad jämte intressanta halvfabrikat, dels ypperliga prov på tenntrådens användning i de-
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T. v. björnskinnskrage, Jukkasjärvi, t. h. skyddskrage av vadmal, Jokkmokk.

korativt syfte såsom vackra barmkläden såväl för män som för
kvinnor, kragar för manskolt, rikt sirade bälten, hårprydnader
m. m.
Praktfullast äro emellertid en del seldon. En sele från Vapstens lappby i Tärna socken har en rik och omväxlande dekor
av tenntråd på rött kläde och är dessutom försedd med klippta
ylleband i skiftande färger. I senare tid har den även försetts
med sex stycken bjällror av mässing. Från Tärna och Sorsele
stamma 4 par s. k. tjukband och från Arvidsjaur 2 stycken grimmor, rikt broderade och likaledes försedda med granna ylleband.
Ett utsökt arbete i samma teknik är en pannprydnad för ren
från Jokkmokk, försedd med mönstrade vävda band i utsökta
färger.
Samtliga dessa tenntrådsarbeten utgöra ypperliga prov på en
teknik, som alltmer börjar försvinna. Vad man mest märker är
den förbluffande rikedom i motiv och den utsökta smak och behärskning beträffande färgval och färgsammansättningar, som
karaktäriserar dessa arbeten.
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Redskap för tenntrådsdragning, sländor samt hel- och halvfabrikat.
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Kruthorn, Karesuando. Därunder teckning av dekoren.
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Korgar, flaskor och ostformar av flätade rottågor och trä.

Bland redskapen för renskötsel ingår även några grimmor
och tömmar av flätat läder, rep av grantågor, s. k. kippelpinnar
m. m.
Bland föremål, som representera lapparnas förnämsta näringsfång efter renskötseln, fiske och jakt, märkes redskap för
nätknytning, några takkrokar av ben från Sorsele, spets till
björnspjut från Karesuando samt ett utomordentligt vackert arbetat kruthorn, i senare tid använt som saltflaska, vilket likaledes
är från Karesuando. Hela hornet är täckt av ristningar, föreställande renar på fjället. Man urskiljer även en jägare försedd
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med bössa samt en schematiskt tecknad stabbur, lapparnas visthusbod. Ett flertal initialer samt årtal, det äldsta 1895, finns
även. Tyvärr saknas uppgifter om den konstnär, som gjort ristningen.
Slutligen må i denna presentation nämnas en del korgar,
flaskor, fat och ostformar av flätade rottågor, en teknik, som
lapparna fulländat till mästerskap. En del ostformar äro även i
trä, några daterade och signerade. En elegant skuren s. k. nappi,
mjölkstäva, från Sorsele är daterad 1870. Ett intressant föremål
är en stor träskiva försedd med mot mitten sluttande breda refflor, vilka leda mot ett hål. Den saknar fyndort. Enligt uppgifter
inhämtade från Vilhelmina socken har dylika träplattor för länge
sedan använts vid ystning. Ostformen ställdes på träfatet och
vasslan kunde då lätt uppsamlas i ett mindre kärl, placerat under denna vida "tratt".
Den samling, som här i ytterst korta drag presenterats, rymmer åtskilligt, som tarvar en ingående undersökning. Det är att
hoppas, att den hastigt försvinnande lapska kulturen inom en
snar framtid skall kunna ingående studeras. Med visshet kommer då denna föremålssamling, hopbragd av en man, som skänkte
sin livsgärning åt det lapska folket, att utgöra ett betydande tillskott och en värdefull källa. För Västerbottens läns Museum är
det en kär plikt att få skydda och bevara detta synliga bevis på
nomadskolinspektör Erik Bergströms intresse för och kärlek till
den lapska kulturen.

s
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Föreningsmeddelanden

STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Lektor Anders Arner, Umeå.
Sekreterare: Amanuens Hans Beskow, Umeå.
1942—1945.
Kyrkoherde A. Råde, Nordmaling.
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå.
Artist Evert Larsson, Hössjö.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Fröken Thérèse Årre, Lycksele.
Drätseldirektör Flarald Bengtsson, Umeå.
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå.
Komminister A. Guldbrandzen, Dorotea.
1943—1946.
Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå.
Kapten Sven Huldt, 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 F. Berlin, Lycksele.
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1944—1947.
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå.
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå.
Folkskollärare Ruben Ådell, Åsele.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Fröken Mina Lundqvist, Drängsmarkby.
Kontorschef Axel Söderberg, Umeå.
Lektor Seth Larsson, Umeå.
Folkskoleinspektör E. Wästegård, Umeå.
Fru Elsa Grubbström, Sävar.
1945—1948.
Redaktör Ernst Westerlund, Skellefteå.
Fru Clara Årre-Eriksson, Umeå.
Överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Rektor Fredrik Borelius, Vindeln.
Folkskollärare Simon Johansson, Teg.
Fru Ragnhild Sandström, Överboda.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Landskamrer D. Wilén, Umeå.
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå.
Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå.
Redaktör E. Dufvenberg, Umeå.
Redaktör K. Gafvelin, Umeå.
Arbetsutskottet.
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Lektor Anders Arner, Umeå.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Fru Ragnhild Sandström, Överboda.
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.

Suppleanter:
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Kapten Sven Huldt, Umeå.
Folkskollärare Bertil Borin, Västerhiske.
Sekreterare:
Amanuens Hans Beskow, Umeå.
Kassaförvaltare:
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå.
Revisorer:
Bankdirektör Bengt Nordstrand, Umeå.
Bankdirektör Victor Broman, Umeå.
Suppleanter:
Skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg.
Kamrer E. Åström, Umeå.
Revisor utsedd av stadsfullmäktige i Umeå.
Kapten Nils Frost, Umeå.
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1943.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 3 och
dess arbetsutskott 9 protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret till sin glädje förmärkt ett
kraftigt stegrat intresse för föreningens verksamhet. Detta har
givetvis sammanhängt med att museet under året blivit invigt och
tillgängligt för allmänheten. Styrelsen har i detta sammanhang
fått mottaga många önskemål beträffande den roll museet och
hembygdsföreningen bör ha inom länets kulturella liv och styrelsen har försökt att i görligaste mån se till att verksamheten anpassats efter de framförda kraven. För att fullfölja den uppgift,
som därvid ställts på museet särskilt från skolor, måste föreningen emellertid ha ett gott ekonomiskt underlag. Såväl Umeå
stad som Västerbottens läns landsting har även haft full förståelse för de ekonomiska svårigheter, som uppstått i samband
med museets öppethållande och drift och godhetsfullt tredubblat
resp. fördubblat sina anslag. För detta utomordentliga bevis på
uppskattning av föreningens verksamhet vill styrelsen framföra
sitt varma tack. Styrelsen hoppas, att det stora intresse, som från
alla håll riktats mot museet och dess verksamhet, ej endast skall
bestå utan kraftigt ökas och vill i detta sammanhang rikta en uppmaning till alla föreningsmedlemmar att verka för en kraftigt
ökad värvning av nya medlemmar för att på så sätt stödja föreningens verksamhet.
Den största händelsen under verksamhetsåret har givetvis varit
museets färdigställande och öppnande. Invigningen, som förrättades av landshövding Elof Lindberg, ägde rum lördagen den
17 juli. Till denna hade omkring 400 personer inbjudits bland
vilka märktes riksantikvarie Sigurd Curman, som höll högtidstalet, t. f. chefen för Nordiska Museet och Skansen Sigurd Wallin,
intendenten för Tekniska Museet Torsten Althin samt representanter för ett flertal kulturella institutioner inom landet. Umeå
stad hade välvilligt ställt sig som värd för en middag, till vilken
ett lOO^tal personer inbjudits.
Påföljande söndag den 18 juli hölls hembygdsfest på Gammlia, varvid högtidstal hölls av landshövding Elof Lindberg. Vid
hembygdsfesten medverkade bl. a. Västerbottens Regementes musikkår under ledning av musikdirektör Yngve Kärrgren, Björkstalagets folkdanslag samt som lekledare herr Yngve Emanuelsson.
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Under året har museet besökts av 9.231 personer, därav 1.790
skolbarn fördelade på 79 klasser. Samtliga skolbarn ha erhållit
fri entré och under sakkunnig ledning besett samlingarna.
Föreningens samlingar har under året utökats med 495 nummer. Bland den mängd gåvor museet fått mottaga märkes en
större samling jordbruksredskap av hemmansägare Bengt Andersson, Hössjö. Genom fil. kand. Herbert Markström ha ett flertal fiskare på Holmön överlämnat en mängd fiskredskap. Föremål belysande jakt och skogsbruk ha överlämnats av Olofsfors
bruk genom disponent Victor Ernberg samt Mo & Domsjö genom skogschefsassistent Mauritz Friis. Dessa avdelningar ha
även fått värdefulla tillskott av bl. a. kronojägare Axel Stenberg,
Robertsfors, och jägmästare O. G. Forslund, Stensele. Från Västerbottens Regemente har överlämnats en deposition, som ytterligare berikats genom gåvor av fanjunkare U. E. C. Hage. Av
läroverksadjunkt O. Lundqvists sterbhus har museet fått mottaga
en större samling böcker och föremål belysande länets kultur.
Slutligen må i detta sammanhang nämnas en rikhaltig samling
redskap belysande guldsmedshantverket, som överlämnats från de
gamla Hanssonska och Yttergrenska verkstäderna av dessa firmors nuvarande innehavare guldsmed och fru Lindström samt
guldsmed och fru Bylund. Förutom redskapen har även överlämnats värdefulla halvfabrikat samt förnämliga arbeten i silver och
guld utgångna från resp. verkstäder.
Till dessa som till alla andra givare vill styrelsen framföra sitt
varma tack.
I museets salar för tillfälliga utställningar har under året ett
flertal expositioner förekommit. I samband med museets öppnande utställde Västerbottens Konstnärsklubb i stora salen. Samtidigt hade doktor Sven Junghagen älskvärt ställt sin konstsamling
till förfogande och ur denna hade ett 30-tal tavlor utställts i lilla
salen. Den 26 sept.—13 okt. anordnades tillsammans med Västerbottens läns konstförening en utställning av reproduktioner av
moderna mästare. Den 30 okt.—10 nov. visade tidningen Västerbottens-Kuriren och Umeå Fotoklubb bilder från en under hösten
anordnad fototävlan "Vårt Västerbotten". Den 13—28 nov. utställde Inga och Nils Möllerberg tavlor och skulpturer. Museets
föreläsningssal har under hand tagits i anspråk för föreningssammanträden och föreläsningar.
På Gammliaområdet har under året det tidigare planerade upp-
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röjningsarbetet fortskridit och särskild omsorg har därvid nedlagts på att få partiet kring museibyggnaden färdigställt.
Friluftsmuseet på Gamlia har fått ett värdefullt nyförvärv i och
med att den s. k. Wallmarksgården från Norra Renbergsvattnet i
Burträsks socken nedflyttats och uppförts. För att rädda denna
värdefulla byggnad igångsattes en insamling och under året inflöt Q. 199 kr. Kostnaderna ha emellertid väsentligt överstigit de
beräknade varför området kring byggnaden samt den värdefulla
interiören ej har kunnat färdigställas. Den ståtliga byggnaden
har dock undgått det avsedda ödet att sågas upp och förstöras.
Styrelsen hyser en varm förhoppning att gårdens färdigställande
ej skall behöva uppskjutas allt för länge.
I samarbete med Egnahemsnämnden och Samfundet för Hembygdsvård har föreningen under tiden 22 mars—22 april anordnat en kurs för unga byggmästare, vilken är avsedd att bli årligen återkommande. Styrelsens uppfattning är, att man genom
dessa kurser har de största förutsättningar att sprida sunda och
värdefulla kunskaper om såväl den äldre som den moderna byggnadsverksamhetens anpassning efter länets sociala och kulturella
förhållanden.
Inom länet har till följd av det forcerade arbetet med museets
inredning föreningens verksamhet till stor del legat nere. Det
sedan flera år pågående arbetet med kyrkstädernas sanering och
konservering har emellertid fortgått. Arbetet, som utförts i samråd med Riksantikvarieämbetet och de lokala myndigheterna och
föreningarna, har under året särskilt bedrivits i Skellefteå och
Åsele.
I Vilhelmina har under året ett ståtligt sockenmuseum anordnats och invigts i den gamla sockenstugan. Arbetet, som helt bekostats med av Vilhelmina Flembygds- och Turistförening energiskt hopsamlade medel, har utförts i samråd med föreningens
tjänstemän.
Tillsammans med tjänstemän vid Nordiska Museet har föreningen verkställt en undersökning och inventering av Olofsfors
bruk, vilken bekostats av Nordmalings Ångsågsaktiebolag.
Som föreningens verkställande tjänsteman har under året fungerat amanuensen fil. kand. Hans Beskow och som kanslibiträde
fil. kand Anna-Lisa Hedberg. Vaktmästare har varit Ragnar Grahn
och städerskan fru Ada Grahn. Vid institutionen har dessutom för
längre eller kortare tid varit knutna fil. dr. Eva Bergman, filoso-
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fie kandidaterna Herbert Markström, Kerstin Carlsson-Sjöqvist
och Maj Gullbring, kand. Ragnar Bergling, konstnären och fru
Manne Österlund samt konstnären Evert Larsson.
Sävargårdens restaurang har stått under ledning av fru Clara
Nilsson, drätseldirektör Harald Bengtsson och stadsträdgårdsmästare J. Strand, vilka fungerat som restaurangkommitté. Föreståndarinnan har varit fru Ebba Larsson.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av nedanstående
tablå.
Inkomster.
Anslag från länets landsting
Anslag från Umeå stad
Räntor
Medlemsavgifter för år 1942
Entréer
Flembygdsfest och tombola
Netto av lotteriet
Skogsavverkning
Kursvinst å sålda obligationer
Gåvor
Utgifter.

Löner
Årsboken 1942
Porto, telefon, assurans
Värme, lyse m. m. för museet
Fastigheternas reparation och underhåll
Gammlias planteringar och planering
Museibygget
Fågeldammen
Resor
Bokinköp och fotografier
Övriga utgifter
Avskrivning
Arets överskott
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18.000: —
3.000: —
1-846: 26
6.922: —
2.925:76
2.254:40
6.233:52
3.505:03
750: —
3.803: —
Kronor 49.239:97
14.321:25
4.310: 15
1.348: 86
3.501: 88
4.333:74
1.318:42
4.486:22
285: 04
1.185:65
239: 50
1.725: 58
6.068: 86
6.114:82
Kronor 49.239: 97

Föreningens ställning pr 31/12 1943 utgjorde:
Tillgångar.
Kassabehållning
Bankkonto
Postgiro
Obligationer
Museet och övriga byggnader å Gammlia
Wallmarksgården
Inventarier
Restaurangens konto
Övriga fordringar
Diverse

81:85
12.601:37
945: 54
50.000: —
402.670: —
11.924:83
17.115: 11
6.836: 12
1.794: 73
1-564: 75
Kronor 505.534:30

Skulder.
Reserverade medel
Lönefonden
Div. kreditorer
Diverse
Kapitalkonto

772: 46
•^00: —
on430.565:38
Kronor 505.534:30
5 0

Restaurangens räkenskaper för år 1943 utvisa följande:
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobaksvaror
Konfektyrer
Dansen
Garderoben

Inkomster.

14.049:29
6.068: 46
•. • • 2.013: 28
59: 16
370: 38
9.783:65
214: 50
Kronor 32.558: 72
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Utgifter.
Hyror, värme, lyse
6.767: 75
Löner
10.794:88
Post- o. telefon, porto, försäkr.- o. fören.-avgifter. .
796: 57
Annonser och reklam, musik
5.076: —
Nöjesskatt och utskylder
3.213:60
Fastighetens utgifter
276: 61
Diverse omkostnader
4.201: 91
Avskrivningar
1.000: —
Årets vinst
431: 40
Kronor 32.558: 72
Resturangens tillgångar och skulder pr 31/12 1943 utgjorde:
Kassa
Bankkonto
Inventarier
Inneliggande lager
Kapitalkonto

Tillgångar.

Skulder.
Hyror till Hembygdsföreningen
Varu- och skatteskulder m. m
Hembygdsföreningen
Umeå den 31 oktober 1944.
AX. ENSTRÖM.
Ordförande.
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101:03
4.484: 96
10.328: 45
3.971:52
8.312:50
Kronor 27.198:46

6.000: —
8.862: 34
12.336: 12
Kronor 27.198:46

H a n s Beskow.
Sekreterare.

REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1943, få härmed avgiva följande berättelse.
Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit del.
Kassabehållning, saldon å bankräkningar och obligationsinnehav överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande belopp.
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt
tillgångar och skulder för Hembygdsföreningen och Restaurangen
överensstämma med räkenskaperna.
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen ej
föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 31 oktober 1944.
B. Nordstrand.
E. Åström.
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
Birger Bergström.
Av Stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor.
Karl-Erik Norin.
Av Länsstyrelsen förordnad revisor,
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Förteckning på personer och institutioner, som under år 1943
skänkt föremål till Länsmuseets samlingar.
Hemmansägare Bengt Andersson, Hössjö.
Herr G. Andersson, Ivarsboda, Sävar.
Kronojägare G. W. Andersson, Kattisavan.
Hemmansägare Karl Andersson, Hössjö.
Herr Anders Berglund, Bjenfors, Åkullsjön.
Fru Gertrud Bergstedt, Umeå.
Fru Selma Bergströms barn och barnbarn, Umeå.
Guldsmed och fru Bylund, Umeå.
Herr Karl Bäcklund, Röbäck.
Herr H. Carlsson, Ekträsk, Lycksele.
Hemmansägare Gotthard Dahlgren, Innertavle.
Degerfors revir, Degerfors.
Nämndeman Eklund, Norrbyn.
Hemmansägare Arvid Eriksson, Täfteå.
Doktor G. Eriksson, Umedalen.
Hemmansägare Johan Eriksson, Baggböle.
Herr Flarald F. Forsgren, Hössjö.
Majorskan Lilly Forsgren, Umeå.
Jägmästare O. G. Forslund, Stensele.
Fröken Anna Forssell, Umeå.
Skogschefsassistent Mauritz Friis, Örnsköldsvik.
Fru Ada Grahn, Umeå.
Fanjunkare U. I. C. Hage, I. 20, Umeå.
Fru Lilly Fiolmgren, Stornäs.
Holmsunds A.-B., Holmsund.
Herr L. O. Jansson, Obbola.
Herr C. A. Johansson, Ursviken.
Guldsmed Gustaf Johansson, Umeå.
Lappfogde och fru Hilding Johansson, Umeå.
Hemmansägare Johan Johansson, Ytterhiske.
Herr Tycho Johansson^ Tallsjö.
Övervaktrnästare Andreas Jonsson, Posten, Umeå.
Hemmansägare Frans Källmark, Burträsk.
Artist Evert Larsson, Hössjö.
Fru Olga Lindström, Umeå.
Flerr Karl Lindström, Djäkneboda.
Herr Johan Lundberg, Strömbäck.
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Herr Lundmark, Näs, Bygdeå.
Fru Konsul Emil Lundmark, Umeå.
Kantor Gösta B. Lundqvist, Bygdeå.
Läroverksadjunkt O. Lundqvists dödsbo.
Lycksele revir, Lycksele.
Fil. mag. Herbert Markström, Holmön.
Hemmansägare Vilhelm Mattsson, Grubbe.
Mo & Domsjö A.-B.
Flerr K. J. Nord, Granö.
Olofsfors bruk, Nordmaling.
Hemmansägare Enar Olofsson, Mårtensbacken, Nysätra.
Fiskerikonsulent Fabian Olofsson, Mariestad.
Hemmansägare Karl Olovson, Baggböle.
Herr John Sandström, Umeå.
Fru Selma Sandström, Strömbäck.
Ingenjör Sven Sandström, Stockholm.
Kronojägare Axel Stenberg, Robertsfors.
Herr Axel Stenbäck, Hössjö.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Byggmästare Johan Strömberg, Grisbacka.
Hemmansägare Erik Svensson, Hössjö.
Flerr Johan Tjärnberg, Hössjö.
Kapten Allan Törnblom, Umeå.
Konsul A. Unander-Scharin, Umeå.
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Skogvaktare F. A. Wallgren, Vilhelmina.
Herr H. Gustav Viberg, Teg.
Herr M. Wikander, Holmön.
Vilhelmina Hembygds- och Turistförening, Vilhelmina.
Västra Stensele revir, Stensele.
Herr E. A. G. Åkerlund, Nyland, Hörnefors.
Örå revir, Lycksele.

BYGDEÅ HEMBYGSFÖRENING.
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 Johansson, Dalkarlså, Maria Bäckström, Ratan, Hjalmar From, Bäck,
Irja Nilsson, Robertsfors, Sixten Axelsson, Kroksjön, Greta
Bergkvist, Ö. Åkulla.
Revisorer: Oskar Bergstedt, Dalkarlså, Alf Ersson, Djäkneboda.
DEGERFORS SOCKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING.
"Degerfors sockens bygdegårdsförening har till uppgift att till
glädje och uppbyggelse för nuvarande och kommande generationer med största möjliga fullständighet bevara en gammal gård
av för socknen karakteristisk typ." Så börjar föreningens stadgar,
som antogs vid dess tillblivelse pingsten 1935.
Under de gånga åren har gården uppe på Stridfeldtstomten
ovanför Degerfors by tack vare stort intresse från degerforsbornas sida och särskilt lyckade hembygdsfester vuxit stadigt fram,
och det torde väl inte behöva dröja så många år, förrän gården
står där så fullständig, som man kan önska.
En ganska vidsträckt tomt är i föreningens ägo, och där står
nu den gamla Jacob-Jans-byggningen, ladugård, hölider, loge,
storhässja, en stolpbod, Ekträskboden, och gårdens sommarstuga,
Kamsjöstugan, som skall stå färdig för invigning vid den tionde
hembygdsfesten nästa år.
Jacob-Jans-byggningen invigdes år 1938, storhässjan och Ekträskboden år 1939 och ladugården, hölidret och logen år 1943.
Vid det senare tillfället hade invigningsceremonielet lagts i händerna på landshövding Elof Lindberg och en lillflicka från socknen.
Om något år hoppas föreningen få gårdens fyrkant sluten med
en ålderdomlig loftbod, och sedan skulle återstå en gårdssmedja,
en bastu och en tjärdal och eventuellt ytterligare en stolpbod.
Det förnämsta medlet för föreningens verksamhet har varit
hembygdsfesterna, som varit förlagda till "midsommarbönhelgen". Men dessa fester har inte bara blivit ett medel utan ock-
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så ett ändamål: de ha upplivat en gammal tradition i socknen, att
samlas i kyrkbyn denna helg före den bråda slåttertiden, att gå i
kyrkan, träffa släkt och bekanta och roa sig, de äldre på sitt sätt,
ungdomen på sitt.
C. S.
Styrelsen för Degersfors sockens bygdegårdsförening 1944.
Ordinarie ledamöter:
Fil. kand. Carl Segerståhl, Vindeln, ordf.
Fru Anna Lundström, Vindeln, v. ordf.
Fru Elisabet Segerståhl, Vindeln, sekr.
Fjärdingsman O. A. Karlsson, Vindeln, kassör.
Kassör Frans Olsson, Hemvägen 10, Umeå.
Hemmansägare A. Mattsson, Rödåsel.
Fru Astrid Hörnberg, Degerås, Vindeln.
Fabrikör Carl Jakobson, Tvärålund.
Häradsdomare C. A. Lundberg, Bjursele.
Hemmansägare Olof Nilsson, Granö.
Suppleanter:
hiemmansägare Jonas Lindgren, Risliden.
Hemmansägare K. Lindberg, Ekträsk.
Hemmansägare A. Stenberg, Ekorrträsk.
Fru Svea Olofsson, Vindeln.
Banarbetare Ernst Berggren, Vindeln.
Fabrikör Sture Thuresson, Vindeln.
Faktor Aug. Sandström, Vindeln.
Herr Sten Johansson, Tvärålund.
Fil. kand. Gustaf Malmros, Vindeln.
Fru Signe Lövgren, Åmsele.
DOROTEA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE.
Under året har ett flertal föremål anskaffats till museet. Från
hemmansägare Nils Alfred Adamsson i Vallsjö har kommit en
uppsättning snickeriverktyg. En hemsmidd tandtång har överlämnats av nämndeman Aron Persson i Lavsjö. Av kyrkliga föremål har till museet kommit bl. a. en orgel, som enligt sägnen
tillhört Åsele första kyrka, Dorotea kyrkas första sakristibord,
kollektskål samt diverse föremål från kyrkoherderna Nensén, Himmelstrand och Marklunds tid. Ett porträtt av drottning Dorotea
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har överlämnats liksom en serie fotografier av präster, lärare och
kommunalmän inom Dorotea socken. Folkskollärare Erik Lindberg i Avaträsk har ritat och skänkt kartor över Dorotea socken
och Västerbottens län, vilka i avsevärd grad berikat undervisningen och demonstrationerna i museet.
I september hölls en ståtlig hembygdsfest, varvid högtidstalet
hölls av landshövding Elof Lindberg, Festen, som var förlagd
dels till kyrkan och dels till Hembygdsparken avslutades med
middag i kommunalhuset.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Komminister Alfred Guldbrandzen, ordförande.
Skogschefen D. K. Nordenstedt, v. ordf.
Diakon Richard Rodling, sekreterare.
Kassör Einar Emanuelsson, kassör.
Fru Elisabeth Guldbrandzen, intendent.
Handlanden Albert Näslund.
Disponent Artur Näsström.
Fil. mag. Ingvar Nilsson.
Folkskollärare Einar Nilsson.
Suppleanter:
Folkskollärarinnan Thyra Aldén.
Folkskollärarinnan Edla Svanlund.
Fru Sara Emanuelsson.
Landstingsman Otto Eriksson.
Folkskolläraren Erik Lindberg.
Komminister Th. Möllerberg.
Hemmansägare Anselm Eliasson.
Hemmansägare Erik Ersson.
LÖVÄNGERS HEMBYGDSFÖRENING.
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret helt inriktat sig på att slutföra en del arbeten med kyrkstadens restaurering
samt uppsnyggning av området däromkring. Föreningens medlemsantal är 331.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Kyrkoherde Johan Hedqvist, ordförande.
Landstingsman O. Brandt, v. ordf.
Handelsföreståndare C. A. Sandberg, sekreterare.
Folkskollärare Signar Sundqvist, kassör.
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Hemmansägare K. B. Larsson.
Sockenbyggmästare Anders Pettersson.
Föreningens verksamhet har under året till stor del varit inriktad på att få den vackra flygelbyggnaden till Nordmalings
gamla prästgård upplåten till hembygdsgård och sockenmuseum.
NORDMALINGS HEMBYGDSFÖRENING.
Föreningens styrelse har följande sammansättning: Kyrkoherde Adolf Råde, ordf., kyrkoadjunkt Alvar Thörn, sekr., järnhandlare G. A. Näslund, kassaförvaltare, disponent Victor Fr. Ernberg, doktor Magnus Lagerlöf, kommunalnämndsordf. J. M.
Nilsson, ombudsman Hjalmar Lundberg. Medlemmarnas antal
är 250.
RISBÄCKS HEMBYGDSFÖRENING.
Under år 1943 har hembygdsstugans båda rum — sockenstugan och prästkammaren — blivit iordningställda och dessa jämte en lappkåta inrymma nu föreningens föremålssamling omfattande avdelningar för arkeologi, lapsk kultur, jakt och fiske, jordbruk och hushåll m. m. Ett stort antal nyförvärv mestadels gåvor
har under året influtit. Inte minst har samlingen av gamla aktstycken från byarkiv och privata gömmor fått många värdefulla
tillskott. Detta intressanta material har nu börjat bearbetas för
den planerade skildringen av bygdens historia.
Den 12 september hölls en ståtlig hembygdsfest, som började
med gudstjänst i kyrkan och fortsatte med tal, sång och musik vid
hembygdsstugan. Överlärare Envall inledde med att läsa en prolog varefter komminister Th. Möllerberg höll välkomsttalet, varvid han särskilt vände sig till landshövding och fru Elof Lindberg, som för första gången gästade bygden. Efter sång av en
barnkör hölls högtidstalet av landshövding Lindberg. Anförande
hölls även av amanuens Hans Beskow. Festen avslutades med allmogemusik och bygdehistorier. I samband med festen hade en
hembygdstidning utgivits.
Såsom styrelse har under det gångna året fungerat:
Komminister Th. Möllerberg, ordförande,
Syster Elin Lindqvist, vice ordförande,
Fröken Ketty Boija, kassaförvaltare.
9
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VILHELMINA HEMBYGDS- OCH TURISTFÖRENING.
Styrelseberättelse för år 1943.
Föreningen har under året hållit 1 sammanträde.
Styrelsen har bestått av Elis Essegård, ordf., Ivar Hövenmark,
v. ordf., Carl Larsson, sekr., Gustav Hedberg, kassör, Melker
Jacobson, T. G. Levander och Nils Eriksson. Nils Johan Jonsson, Lars Bergström och Tage Swärd ha varit suppleanter.
Styrelsen har under året hållit 4 sammanträden.
Antalet medlemmar var vid årets slut 116.
Föreningen har under året iordningställt Vilhelmina Sockenmuseum, vilket dragit en kostnad av 4.356:58. Till täckande av
dessa kostnader har Vilhelmina kommun bidragit med 1.000 kronor. Museet invigdes medelst en festlighet i kyrkan i samband
med hembygdsdagarna den 17—18 juli.
Sockenmuseet var öppet för allmänheten under tiden 18/7—
30/9 och fick under denna tid mottaga 636 betalande besökare.
Dessutom har museet gästats av flera vetenskapsmän, varav en,
Flampus Dahlstedt, hade sitt högkvarter i museets studierum, medan han bedrev landsmålsforskningar i Vilhelmina socken.
I samarbete med Vilhelmina Föreläsningsförening har 5 aftonunderhållningar anordnats under året. Dessutom har 2 körkonserter med Vilhelmina manskör anordnats. Då det trots god reklam och ett värdefullt program visade sig omöjligt att få en tillnärmelsevis tillräckligt stor publik för att konserterna skulle kunna ekonomiskt bära sig, bör föreningen tydligen icke bedriva dylik verksamhet. Dirigenten A. G. Lindqvist och herr Edvin Eriksson, Siksjöhöjden, äro värda ett erkännande för uppoffrande insatser för kören.
V. H. T:s Musikcirkel, som nu räknar 18 medlemmar, har arbetat flitigt och gav sin första konsert den 4/12, vilken till ekonomiskt resultat hade, att cirkeln icke längre är i behov av anslag
från sin moderorganisation. Dirigent är fortfarande komminister
Sven Hamberg.
De ovannämnda verksamhetsgrenarna ha varit så arbetskrävande, att någon energi icke blivit över åt föreningens övriga uppgifter, vilket måste beklagas. Detta gäller särskilt Granbergsstugan, åt vilken något ovillkorligen måste göras inom den allra
närmaste framtiden.
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Föreningens kontanta tillgångar ha minskats under året. Med
hänsyn till vad som under året uträttats av bestående värde får
den ekonomiska ställningen anses tillfredsställande, helst som
föreningen är skuldfri och dessutom har åtminstone några kontanta medel.
Kassasammandrag för år 1943.
Inkomster Utgifter Överskott Underskott
363: 42 1.155 94
1.519 36
Kassasaldo
3.323 10
1.521 28 4.844: 38
Sockenmuseet
2.901 82
1.689: 33 1.212 49
Hembygdsdagarna
17 20
187
204 : 20
Bildningsverksamhet
24: 30
24 30
Granbergsstugan
592
592
Medlemsavgifter
1.603 11 1.198: 94
404 17
Övrigt
Summa kronor 8.324 57 8.324: 57 3.364 60 3.364 60
—

—

—
—

— :

—

—

—

—

—

—

—
—

—
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—
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Balansräkning den 18/1 1944.
T i l l g å n g a r : Kontant i bank och kassa
Inventarier i sockenmuseet
Granbergsstugan
6 st. Sv. statens premieobligationer
S k u l d e r : Inga
Kapitalbehållning
Styrelsen:
Elis Essegård. Carl Larsson. T. G. Levander.
G. Hedberg.

363:42
1
1
300

665 42

kronor

665 42

Ivar Hövenmark.

Styrelse 1944:
Överlärare Elis Essegård, ordförande,
Tandläkare Ivar Hövenmark, vice ordförande,
Rektor Carl Larlsson, sekreterare,
Hotellägare Gustav Hedberg, kassör.
Köpman Melker Jacobson,
Landsfiskal T. G. Levander,
Folkskollärare Nils Eriksson,
Konditor Karl Gavelin.
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Suppleanter:
Frisörmästare Tage Swärd,
Vågmästare N. J. Johnsson,
Köpman Lars Bergström.
Revisorer:
Landsfiskal N. G. Wikström,
Kontorsskrivare Åke Norén.
Suppleanter:
Landstingsman K. A. Peterson,
Komminister Sven Hamberg.
ÅSELE FIEMBYGDSFÖRENING.
Åsele hembygdsförening bildades den 2 juni 1943 och har satt
som sin huvudsakliga uppgift att bidraga till räddandet av Åsele
gamla kyrkostad. Avsikten är, att denna delvis skall flyttas till
den s. k. Lappvallen och föreningens önskan är att där skapa en
hembygdspark. Den s. k. Åselegården är även avsedd att flyttas
till denna plats.
Vid föreningens bildande valdes följande styrelse: Herr Nils
Sörlin, ordf., herr Sture Rådström, kassör, folkskollärare Ruben
Ådell, sekr. herrar Herman Markeby och Adils Isaksson med herrar Gustaf Westman, K. Blomgren och Malte Paulsson som suppleanter.
Efter ordförandens avflyttning från orten har folkskollärare
Ruben Ådell fungerat som ordförande.
VÄSTERBOTTENS LAPSKA MUSEIFÖRENING.
Styrelsen för Västerbottens lapska museiförening får härmed
avgiva berättelse över sin verksamhet under det gångna arbetsåret.
Föreningens styrelse har bestått av följande ordinarie ledamöter, nämligen:
Landshövdingen Elof Lindberg, Umeå, ordförande,
Fröken Engla Ringström, Umeå,
Nomadskolinspektören Axel Calleberg, Skellefteå,
Renägaren Sivert Andersson, Bräskafors,
Lappfogden Hilding Johansson, Umeå.
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Suppleanter:
Nämndemannen Anders Georg Nilsson Vinka, Yttervik, Tärnaby,

Fru Anna Klemtsson, Borka, Dikanäs,
Fru Anna Sara Sjulsson, Setsele, Malåträsk,
Renägaren Nils Mikael Nilsson, Subme, Borgafjäll,
Renägaren Anders Ferdinand Grahn, Ammarnäs.
R e v i s o r e r f ö r 1943:
Landssekreterare S. A. Swedberg, Umeå,
Länsbokhållaren Agnar Cederberg, Umeå.
R e v i s o r s s u p p l e a n t e r 1943:
Landskamreraren David Wilén, Umeå,
Lektor Harald Svanberg, Umeå.
Under det gångna året bifölls föreningens framställning om
ett anslag å 10.000 kronor av lotterimedel till bestridande av kostnaderna för förverkligande av den uppgjorda planen för museianläggningen. De arbeten som enligt den upprättade planen skola utföras, hava endast i mycket begränsad omfattning kunnat
påbörjas. Till stor del beror detta på att förvärvandet av det
jordområde där museet är avsett att förläggas, stött på oberäknade svårigheter. Det mindre området där de av fröken Engla Ringström till föreningen donerade byggnaderna finnas uppförda har
föreningen visserligen som gåva fått emottaga av Tärna kommun men beträffande det större område ovanför, som är av
ecklesiastisk natur, har någon uppgörelse ännu icke kommit till
stånd.
Tärna församlings gamla kyrka, som föreningen på tämligen
rigorösa villkor fått övertaga, har nu märkts upp, nedtagits och
fraktats över till museiområdet. I avvaktan på närmare besked rörande lämpligaste sättet för byggnadens återuppförande och restaurering har med vidare åtgärder t. v. fått anstå.
Under det gångna året har föreningens föremålssamling utökats och bestod vid 1943 års slut av ett 50-tal olika nummer.
Någon större aktivitet har emellertid i allmänhet icke utvecklats
av de ombud som utsetts att omhänderhava insamlingsarbetet
och en omläggning av denna del av verksamheten torde därför
bliva nödvändig.
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I första hand bör emellertid ansträngningarna nu inriktas på
att förvärva och till museiområdet överföra de lapska byggnader
som enligt planen skola uppföras där.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning får styrelsen hänvisa till revisorernas berättelse.
Umeå den 21 juni 1944.
Elof Lindberg.
N. G. Nilsson Winka. Hilding Johansson. Engla Ringström.
Revisorernas berättelse över verkställd granskning av Västerbottens läns lapska museiförenings räkenskaper för tiden 1 januari—den 31 december 1943.
Av räkenskaperna framgår att föreningens inkomster och utgifter under den tid revisionen omfattar varit följande:
Inkomster:
S a l d o : Behållning den 1 januari 1943
kr. 824: 97
Influtna medlemsavgifter och bidrag
„ 10.781:84
Summa kronor 11.606:81
Utgifter:
Utgifter för flyttning av museibyggnader
kr. 234: 26
Skrivhjälp, portokostnader, annonser m. m
„
209:22
S a 1 d o: Behållning till år 1944
„ 11.163:33
Summa kronor 11.606:81
Förteckning över museiföremål hade upprättats sedan föregående revision.
Revisionen har icke givit anledning till anmärkning, varför ansvarsfrihet tillstyrkes.
Umeå den 19 juni 1944.
S. A. Swedberg.
Agnar Cederberg.
VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING.
Styrelsen för Västerbottens läns hemslöjdsförening u. p. a.
får härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet under
tiden 1/7 1943—30/6 1944.
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Medlemsantalet var den 31 december 1943: 733.
Styrelsen har utgjorts av följande
ledamöter:
Landshövdingen Elof Lindberg, Umeå,
Fröken Flenny Schönfeldt, Umeå,
Fru Dagmar Jeansson, Grubbe, Umeå,
Fru Elin Hederström, Skellefteå,
Fru Hildur Silén, Umeå,
Fru Wivan Wilén, Umeå,
Lappfogden Hilding Johansson, Umeå,
Fru Anna Johansson, Umeå,
Slöjdläraren Signar Strandberg, Böle, Umeå,
Konsulent Elof Lindgren, Umeå,
suppleanter:
Fru Birgit Unander-Scharin, Klemensnäs,
Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå,
Fru Alice Johansson, Umeå,
Fru Elna Blomberg, Skelleftehamn.
H e d e r s l e d a m o t : Fru Emma Andelius, Stockholm.
Styrelsen har sammanträtt tre gånger.
Revisorer hava varit vägstyrelsekassören Erik Eriksson, Böle,
och direktören Holger Persson, Umeå, med landstingsassistenten
Pontus Wiklund, Umeå, såsom suppleant, samtliga utsedda av
hemslöjdsföreningen samt hemmansägaren Erik Flolmström, Teg,
med hemmansägaren Torsten Sandström, Grisbacka, som suppleant, utsedda av Västerbottens läns Hushållningssällskap.
Siffergranskning har verkställts av landskontoristen Signar
Lind.
Föreningens årsstämma hölls i Umeå den 29 december 1943.
Hemslöjdsutställningar hava under verksamhetsåret varit anordnade
i Burträsk den 24 juli—1 aug. 1943,
• i Fredrika den 22—24 okt. 1943 samt
i Örträsk den 6—7 nov. 1943.
Fröken Hilda Andersson, Hemslöjdens föreståndarinna, som
ordnat samtliga utställningar har vid utställningarna hållit instruktiva föredrag samt stått allmänheten till tjänst med rådgivning i frågor rörande hemslöjd.
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Föreningen har även i år genom anordnande av kurser sökt befrämja intresset för linodling och fåravel.
Ull- och linberedningskurser hava hållits
i Fredrika den 19—24 oktober 1943,
i Yttre Åkulla, Bygdeå den 20—27 mars 1944 samt
i Rusksele den 17—22 april 1944.
Ullkurs har anordnats i Malgomaj den 25 jan.—2 febr. 1944.
Ulldagar med föredrag och demonstration har hållits den 14—
25 febr. i Kroksjö, Anderstorp, Kalvträsk och Pengsjö.
Kurser i växtfärgning hava hållits
i Spöland den 1—2 september 1943 samt
i Ramsele den 12—15 oktober 1943.
Stickningskurs har anordnats i Kroksjö den 18—26 mars 1944.
Som avslutning på ull- och linkurserna har anordnats spinningstävlan som mycket uppskattats av både deltagare och åskådare. Ledare för kurserna hava varit fröken Gudrun Bondeson,
fröken Maj-Lis Dahlgren samt fru Gunvor Eriksson.
Under året har pågått ett intensivt förarbete för hemslöjdsföreningens deltagande i 5: te allmänna Svenska Distriktslantbruksmötet i Umeå 1944. Sålunda har fröken Andersson vid resor
i länet besökt hemslöjdsombuden samt hemslöjdare, hållit föredrag och på allt sätt sökt väcka intresse för saken. Vidare har
särskilda kurser hållits i Umeå och Dalkarlså för uttagning av
spinnerskor till lantbruksmötets spinningstävlan. Dessutom har
föreningen mottagit, gallrat och sorterat alla slöjdalster, som insänts till utställningen.
Under verksamhetsåret har föreningen erhållit anslag från
Norrländska stödanslaget med 3.000 kronor för ordnande av utställningar, från Kungl. Kommerskollegium med 1.300 kronor
för hållande av linberedningskurser samt från Västerbottens läns
landsting med 2.500 kronor för konsulterande verksamhet.
Antalet slöjdare. som föreningen under verksamhetsåret sysselsatt med beställningar, är för: vävning 64 st., spinning 8 st.,
stickning 6 st., träslöjd 10 st., smide 4 st., ren- och älghornsarbeten 5 st., korgflätning 13 st., eller tillsamman 109 st., därav för
Skellefteåavdelningen för vävning 112 st., och slöjd 5 st.
Den 15 december 1943 verkställdes inför notarius publikns i
Umeå utlottning å medlemskorten.
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HANDEL OCH INDUSTRI

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

HÅRD

halvhård

Den ljusa

porös

HÖGPORÖS

kva/itetsboarden

A.B. SCHARINS SÖNER
KLENENSNÄS

Sundsvalls Ens k i l d a Bank
AKTIEBOLAG
beviljar lån, diskonterar växlar
öppnar kredit i checkräkning
på förmånliga villkor

Depositionsräkning,
i
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Insättningar mottagas å

Kapitalräkning,

Sparkasseräkning

\Za5tel(xotten5-Kutiien
har blivit de

Västerbottniska
hemmens tidning
Effektivt annonsorgan
God

nyhetstidning

upplaga 2 6 . 3 0 0

exemplar

Störst i Västerbotten
Störst

i

Norrland

i
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Järn, Spik, Plåt, Byggnadssmiden, Spislar, Drev,
Papp, Fönsterglas, Cement,
Slipstenar, Treetex

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

endast i parti

B r ö d e r n a L i n d f o r s , Umeå

Telegramadress: Lindforsarna, telefon:namnanrop: Bröderna Lindfors
Skellefteå telefon: 10944, 109 55

AKEHBL

Storg. 53, U m e å, Tel. 61, 128

äclze t — ^ c i ^ e t — y ^ l / l u n L a i i e t
Alltid nyheter i lager av GULD, SILVER, TENN
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. 240

UMEÅ

&5cat -QhLjien

Rt. 240

TAPET & FÄRGHANDEL UMEÅ PARFYMERI & SJUKVÅRD
Tel.: Kont. 85, 445, Butiken 1855, Parfymeriavd. 1854, Kungsg. 49
Postgiro 62 037
Filialer: Vännäs, telefon 88, Vindeln 84
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I
VÄSTERBOTTENS LÄNS ÖMS.
BRÄNDFÖRSÄKRINQSBOLÄQ
MEDDELAR BRANDFÖRSÄKRING
AV BYGGNADER OCH LÖSÖREN
Ä LÄNETS LANDSBYGD
Huvudkontor i Umeå

Telefon 528

ELEKTROSKANDIA

FILIALEN, UMEÅ
STORGATAN 3 5
TEL. 565 och 575

Utföra:
INSTALLATIONER AV ALLA SLAQ
F ö r s äl j a:
RADIOAPPARATER

PUMPAR
MOTORER

ELMATERIEL

-@LLt i tttanichen

!
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OLOFSFORS BRUK
Grundlagt 1762

NORDMALING

Tillverka och försälja alla slags

F l o f t n i n g sTillförlitligt
s m i d e nfabrikat!
samt Kefting
Postadr.: Nordmaling.
Rt.: Nordmaling 26
Tel.-adr.: Olofsfors, Nordmaling

AB. HENRIK HARJU
E T A B L E R A D 1909

SJUKVÅRDS- & PARFYMERIAFFÄR

ENGROS. DETALJ
Tel. affären 423
UMEÅ
Tel. kontoret 422
Postgiro: 29307, Telegr.-adr.: Harju, B a n k : Sundsvalls Ensk. Bank.
^TätjQt,

"Tapetet

Kemikaliet, -flxtlitmaietlel
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H a r du det ordnat så
att du k a n Tara s j u k ?
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 sjukdomen — om den kommer — blir så
lite kännbar som möjligt! En sjukförsäkring 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 försörjningsskyldiga 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 Å I N I EN E R K Ä N D S J U K K A S S A
Övre Norrlands Erkända Centralsjukkassa
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I

GYNNA

HEMBYGDENS

Undersök kvalité och pris hos

AFFÄRER!

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

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

Hedströms
Kungsgatan 63

Bokhandel

UMEÅ

Telefon 909

Välsorterad i
IN- 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
(borg;

Telefon 1442, Umeå

ALLT ELEKTRISKT
~Tändjott [ju5 i tätt atmatut
I VÄR RIKA SORTERING FINNER NI ALLTID
DET SOM PASSAR JUST EDER

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ
UMEÅ
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TEL. 854 och 1314

1

IhoLetinjlplattol
Mellan vdjjlplattot
I/en t ila tion 5

ttummot

"Träullåplattol

Aktiebolaget
Tel. 908

Korkbetong

UMEÅ

Tel. 1380

SKANDINA V/SKA
BANKEN

AKTIEBOLAG

UMEÅ
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEHAMN

Allo
10

slog ov

bonkrörelse
145

Våra verkstäder
för tillverkning

äro rustade

av elektriska maskiner av alla slag och för alla ända-

mål. V i kunna e r b j u d a alla i praktiskt
nationer av maskintyp —

bruk

effektbelopp —

¡frågakommande

watt upp till högsta f ö r e k o m m a n d e effekter, från
f ö r kontorsmaskiner o. d. till de
ångkraftstationer.

kombi-

varvtal i storlekar från ett par

största

de

minsta

generatorer

för

motorer

vatten- och

Det finns alltid en passande A s e a - m a s k i n !

B i l d e n visar rotorn till en av världens största generatorer såväl ifråga
o m dimensioner s o m bärlagerlast.

Statorns

maskinens totala vikt

och

belastning av 8 0 0
I handen

synes

är

410

yttre diameter är 11,4 m,

bärlagret

som jämförelse
När

en
Ni

rotor

till

behöver

med

ASEA
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är

utfört

för

en

ton.

s o m f. n. tillverkas av Asea.
rådgör

ton

den
en

minsta

maskin

elektrisk

maskin

VÄNNÄS SKO- & LÄDERFABREKS AKTIEBOLAG

Telegr.-adr.: Vännässko VÄNNÄSBY

^pottLädet

ock

Telefon: Namnanrop
Vännäs sko

ipottkän^ot

F Ö R S Ä K R I N G S A N S T A L T E R N A
FOLKET

SAMARBETE

Liv-, kapital- och
studieförsäkringar.
Konkurrenskraftiga

Telefon 1488

A

Sak-försäkringar, alla slag. Kollekt, olycksfallsförsäkringar inom o. utom arbetet.
(Störst i Sverige)
premiesatser.

—

Betryggande

fondbildningar.

Ombudsman för Västerbotten:

S t o r g a t a n 89

S . K. V I K S T E N , U m e å

K T I E JbS O I ^ C M E T
IL Gr O T
I , ]E

Kontor:
Medlem

Kungsg. 5 6

UMEÅ

a v A . S. K .

PARTIAFFÄR

Hjortsbergs

I

Rikstel. 5 5 3 , 1133
Telegramadress:

I

^
Lewin

KOLONIALVAROR

Pappershandel
UMEÅ

V ä l s o r t e r a d Parti- & M i n u t a f f ä r
ALLT

I BRANSCHEN

T E L E F O N 241
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ITTB1ST1
JÄRNAFFÄRER
Umeå, Nordmaling och Holmsund.
U m e å : Telefon Namnanrop Utterströms
Nordmaling: Tel. Namnanrop Utterströms
Holmsund: Teleion 8
TILLHANDAHÅLLA
ALLT
I
BRANSCHEN
Försök oss, döm sedan! Priserna passa!

Ab. H. Anderssons V ä r m e

Östra Rådhusgatan 2
Telegr.-adr.: Värmebolag Tel. Namnanrop: Anderssons Värme

Värmeledningar
Vatten- & avloppsledningar
Sanitära installationer

utföra

Djupbrunnsborrning
Filteranläggningar
Köks- & tvättanläggningar

Försälja i parti och minut

Rör, Rördelar, Armatur, Värmeledningsmateriel,
Sanitetsporslin och -emaljgods
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BO
S]UKVÅRDSAFFÄR

Cityiastigheten, 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
Parfymer

sjukvårdsaffär

Västerbottens läns
Bostadskreditförening
Tel. 930, 931, 941, linjevälj. Umeå, Kungsgatan 93

förmedlar långfristiga lån — understundom intill 75 °/ av taxeringsvärdet — i
fastigheter belägna i städer, köpingar och
municipalsamhällen inom Västerbottens län
0

BEGÄR

UPPLYSNINGAR!
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

lämnar fackkunnigt biträde av
Jordbrukskonsulenter, Länsträdgårdsmästare, Slöjdundervisare,
Husdjurskonsulent,
Fiskeriinstruktörer, Täckdikningsförmän.
Hemkonsulenter,
Vandringsrättare,
Deras biträde rekvireras genom sekreterareexpeditionen, Umeå, helst
före 15 april.
Hushållningssällskapet upprätthåller följande skolor:
Umeå Lantmannaskola, adr.: Box 84, Umeå.
Strömsörs Lanthushållskola, adr.: Strömsör pr Håknäs. ,
Anderstorps Lantmanna- & Lanthushållsskola, adr.: Skellefteå.
Malgomajs Lantmanna- & Lanthushållsskola, adr.: Laxbäcken.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Täckdikningslån,
Tjurlån,
Betesförbättringslån,
Gödselvårdslån,
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,
Qaltföreningar,
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 tjänstemän
och direkt från sekreterareexpeditionen.
Hushållningssällskapets exp. inrymmes i dess fastighet, Rådhusesplanaden 11, Umeå. Tel. 143.
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Västerbottens S l a k t e r i f ö r e n i n g
u. p. a.

Huvudkontor: Umeå. Egna Kontrollslakterier: Umeå, Skellefteå

försäljer:
Slakthusslaktade, Statskontrollerade o. Kylhusbehandlade
K Ö T T - OCH F L Ä S K V A R O R
samt förstklassiga
CHARKUTERIVAROR
från egen fabrik
STANDARDISERAD
OCH S K U M M A D MJÖLK
G R Ä D D E , SMÖR, S A M T F L E R A
S O R T E R S OST T I L L B I L L I G A S T E
PARTI- OCH M I N U T P R I S E R

Västerbottens
Södra Mejeriförening
u. p. a.

Telefoner: 46, 820.
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PARTI- & 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
ALLTID FÄRSK HEMGJORD

CHOKLAD & KONFEKT

Sasdéns Herrekipering
U M E Å
SKELLEFTEÅ

TELEFON 709

TELEFON 149

PITEÅ

TELEFON 503

H i l d ing Carlssons Mekaniska Verkstad
Rikstelefon 15
UMEÅ
Skolgatan 89

RÄLSBUSSAR
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Tillverkning av
OCH
MOTORDRESS/NER

Impregnerade
¡staket

på

byggnader

Och

SKANSEN.

Ii
111
smakar

härligt,
dricks

begärligt
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NORRA
VÄSTERBOTTEN
it

-^kelle^teÅjL^tttktet^
omLnetande

tiÅnt,n<jf

T o t a l u p p l a g a år 1 9 4 4
1 6 2 0 0 ex.

j
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Med 22 kontor
i n o m V ä s t e r b o t t e n s län

är SVENSKA HANDELSBANKEN
alla västerbottningars speciella bank.
Sedan 80 år har Svenska Handelsbanken och dess direkta föregångare
verkat i länet till nytta för jordbruk,
handel och industri.
Söker Ni råd 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
i

i

;
Eftersom norrlänningarna äro finsmakare på kaffe
hava vi skaffat dem marknadens bästa.
Njut bönan L Y X
NORDSVENSKA
Tel. namnanrop

KÖPMANNA

A.-B.
UMEÅ

Kan ni lida

att' se Edra böcker obundna. Om inte så sänd
dessa tili

ZetiersirOm
& Almsiröms BoKbinderi
Kungsgatan 58, U m e å , telefon: 182, bostaden 2504
UMEÅ

ADVOKATBYRA

Ledamöterna av Sveriges

Advokatsamfund

S I G U R D N I L S S O N ock B I R G E R

JOHANSSON

Rådhusesplanaden 4

Tel. 870 och 804
Den bästa inköpskällan i GARNER
MANUFAKTUR och TRICOTAGE

S A N D B E R Q S

Telefon 102, Kungsgatan 53, Umeå
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fl»

A |

I fl 1 °

••

K

Rl- 479.^470
^J-iltul

o o» f Q r

¿ena.i te nyLetet

<£ät ,\(iioncj en

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

MÖBELSNICKERIET

QRISBACKA,

UMEÅ

TEL.

394 OCH 684

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

KONTORSMASKINER

SPECIALVERKSTAD FOR
REPARATION O.RENGÖRING
AV KONTORSMASKINER |

KONTORSMÖBLER
FÄRGBAND
KARBONPAPPER
KORTSYSTEM

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

r

Tillverkar:

Trävaror, sågade och hyvlade,
monteringsfärdiga trähus, byggnadssnickerier, l a m e l l p l a t t o r ,
lamellgolv, fanér, svarvad och
knivskuren, träskaft, sulfatcellulosa, harts, terpentin, rå och renad

L.
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MODERNA,

PRAKTISKA

MÖBLER

DEKORATIV M Å L N I N G

K U N G S G . 29

KUNGL. HOVLEVERANTDR

TELEFON 351

NÄR DET GÄLLER
1 I T S I L 1 I I

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

läns

Umeå te!. 429

Hemslöjdsförening
Skellefteå tel. 10893

Mattor, möbeltyger och gardiner
Äkta färger och bästa kvalité

«

E

K

^

H

c

Å S T K Ö . M

S K O - «Sfc I & D E R 2 L F F X R
TU^vteJw

Tel. affären 493

Tel. privat 474

ar o K

B K i i o i L i r z

FOTOGRAFI ATELJE

Rådhusesplanaden 3, UMEÅ

Tel. 310
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[STEHHDTTENS HMS
UMEÅ
Rikstelefon: Direktören
Kamreraren
Expeditionen

751
125
62

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

25 F I L I A L E R i landskommunerna. Insättningar
mottagas mot högsta gällande
inlåningsränta.
LÅN
utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad
och på landet inom länet på förmånliga villkor.
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APOTEKET

JÄRVEN

Kungsgatan 45, Umeå. Telefon 3641
Bakteriologiska och fysikaliskkemiska vattenundersökningar,
pastöriserings- och fetthaltskontroll å mejeriprodukter m.m.

ÄKTIEBOIAiGET
Etablerad 1861
UMEÅ
Etablerad 1861
Telegramadress: BACKLUND Tel. namnanrop: BACKLUNDS

Filialer i Holmsund och Lycksele

Välsorterad Järn- & Maskinaffär
Lager av Siporex, Wellit, Masonite, Ljusneboard och Unite

I
ii
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Västerbottens LanimannaiOreningars Förbund
Post- och telegramadress :

Länsförbundet

Telefon:
Umeå 14,614,329
Skellefteå 10229
Vännäsby . . 25
Vindeln . . . 15
Ånäset . . . . 39

(LÄNSFÖRBUNDET, UMEÅ)
är jordbrukarnas egen affär och anslutet till
Svenska Lantmännens Riksförbund.
Huvudnederlag i Umeå, Skellefteå, Vännäsby, Vindeln och Ånäset.
Nederlag i Bastuträsk, Burträsk, Bygdeå, Byske,
Dorotea, Flarken, Klutmark, Kåge, Lögdeå, Nordmaling, Röbäcksby, Skelleftehamn och Ålundsby
m. fl. ställen inom Västerbotten.
Försäljer: hushållsmjöler, spannmål, fodermedel,
konstgödsel, utsäde, maskiner, kalk, cement,
tegelrör m. m.
Jordbrukare: Gör Edra inköp genom vår organisation och a n s l u t E d e r till närmaste lantmannaförening. Därigenom s t ö d e r och s t ä r k e r
Ni Edert eget företag.

K RAMFORS

PLATTAN

HÖQPORÖS ISOLATIONSPLATTA

MED

UTOM-

ORDENTLIQ ISOLATIONSFÖRMÅQA

K R A M F O R S A.-B.
KRAMFORS
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Ko nsum - u m e a
Bästa inköpskälla för
a l l a slags varubehov.
RESTAURANG —

BARSERVERING

Kungsgatan 67, 1 tr.
Eget bageri. Goda limpor och gott kaffebröd.

Umeortens
Konsumtionsförening
163

EN GOD GRUND ATT BYGGA PÅ

Funderar

Ni

på att

b y g g a «eget«

rek-

virera då vår nya katalog. Den innehåller
15

av

våra

bästa

hustyper.

Skriv

till

AKTIEBOLAGET

Venika 'Ttä.hui

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

Repr.

för

LANDETS

STÖRSTA

Västerbotten:

Ing.

TRAHUSINDUSTRI

K.

Lindahl,

Rådhusesplanaden

4,

Umeå,

Tel.

645,

Bostaden

1973

BYQC/NADSS NICKERI ER
INREDNINQAR
LUNDBERG & SCHÄDERS EFTR.

OLSSON d NORDBERG
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Bost. 2271, 2 2 7 2

Bjurholm (
Nyåker^

UMEÅ
. "
¡EÉi
HolmsundW'

Nordmaling='

För alla
Edra bankaffärer
SVENSKA HANDELSB
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