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Nybyggare i övre Örådalen.
Upptecknitigar

rörande

lappmarkens

kolonisation.

Av Jägmästare C.-A. Axelson, Lycksele.

Till trakterna kring Öråns källflöden i den västerbottniska
lappmarken kommo nybyggarna tämligen sent. Från den dag
omkring 1675, då Johan Philipson Hilduinen satte sig ned vid
Örträsket som den förste nybyggaren i Ume lappmark, dröjde
det jämt hundra år innan hans efterföljare började bryta bygd
på de granklädda, mäktiga liderna i övre Örådalen.
Tidigare var dessa trakter lapparnas land; granlapparnas,
som bodde på de gamla lappvallarna året runt, och fjällapparnas, som gästade det på vintrarna under flyttning mellan fjäll
och kustland. I det utkast till "jordebok för Ume lappmark 1670",
som finns i arkivens behåll, kallas trakten "Styttingzland" och
som ägare till lappskattelandet står Lars Mattzsson.
När de första nybyggarna började ta detta jungfruliga land i
besittning, var det inte okänt för kustlandets svenska bönder och
ännu mindre för de kolonister, som efter "Lappmarksplakatets"
tillkomst 1673 tängt in i Lappmarkens nedre ådalar.
Visserligen ha fiskevattnen vid Öråns källflöden aldrig varit
upptagna i de skattelängder över "fjällträsk", som upprättats
fr. o. m. 1500-talet, men den omständigheten har inte utgjort
något hinder för kustlandets jägare och fiskare att hemsöka dessa avlägsna nejder. I de längdförda "fjällträsken" ha kustlandsbönderna redan ett par århundraden före lappmarkens kolonisation haft laglig rätt att mot skatt till Kronan bedriva fiske.
Från det legala fisket i skatteträsken ha de emellertid gjort långa
och lönande strövtåg i omgivningarna och ingen mer givande
jaktmark eller fiskesjö har undgått deras påhälsning; därom ge
rättegångsprotokoll, urkunder och tradition gott besked. Av detta
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förhållande får man förklaringen till att så många naturföremål, det må vara sjöar, bäckar, berg eller lider haft svenska
namn långt före nybyggarnas tid.
När nybyggarna insynade odisponerade marker och kronolänsmannen skrev sitt protokoll, behövde han därför sällan vara i
förlägenhet om lokal- och ortsbestämningar; ängar och slåttesmyrar m. m. hade i allmänhet redan vedertagna namn.
Det av skatteträsken, som låg närmast det gamla Styttingzlandet, var Rusträsket. Där hade Granö- och Tegsnäsbor flera
mansåldrar före nybyggartiden bedrivit lovligt fiske varje sommar, och de hade givit namn åt holmar, sjöar och myrar. Där
fanns "Häbresholmen", där båtar och nät förvarades över vintrarna och där fanns "Bastuholmen", där fisken röktes och torkades.
På strövtågen mot Öråti fann de en lid, där skogsfågeln fanns
i ymnighet kring urgamla vinplatser. Den liden fick namnet
"Vinliden". Där skulle en gång förste nybyggaren i dessa trakter
slå ned sina bopålar.
Att kolonisationen nådde dessa nejder så sent berodde mest
därpå, att de voro kargare och belägna på större höjd över havet
än de trakter, där de första och äldsta lappmarksbyarna växt
fram.
Av byarna vid Öråns källflöden är Vinliden den äldsta. Dess
första åbo, Johan Ersson, föddes i Örträsk år 1751. På våren
1775, sålunda 24-årig, kom han med sin hustru till Vinliden.
Tack vare bevarade handligar i arkiven känner man tämligen
väl till Johan Erssons förfäder, åtminstone de två närmast föregående släktleden. Hans farfar var av finsk börd men född i
Ume socken; han hette Håkan Ersson och hade före flyttningen
från kustlandet till lappmarken ägt hemman i Armsjö. I lappmarken förvärvade han ett Örträsk-hemman 1707. Befallningsmannen Renhorn klagade i en skrivelse över Håkan Erssons
flyttning till lappmarken, som ökade de i Armsjö kvarvarande
böndernas skyldighet att hålla soldat.
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Utsikt f r å n Vinliden.

Denna omständighet, att en kustlandsbo genom att bli nybyggare i lappmarken gjorde sig fri krigstjänstens roteringsbesvär,
vållade stark avoghet mot nybyggarna från kustböndernas sida.
Missnöjet föranledde länsmannen i Ume socken att besöka lappmarken år 1709, där han i ovist nit sökte fängsla förmenta
krigstjänstvägrare. Håkan Ersson överraskades under en ottesång i Lycksele kyrka av länsmannen men lyckades smita, sedan
han en stund lyssnat till det olycksbådande rasslet av handbojor,
som lagens hantlangare fört med sig i en säck.
*

Håkan Ersson dog i Örträsk omkring 1742. Håkan Erssons
son Erik Håkanson, som föddes samma år som fadern flyttade
från Armsjö till Örträsk, var sålunda Vinlids-nybyggarens far.
Även denne skulle komma i klammeri med kustlandets myndigheter för knektskrivningens skull. Våren 1743 kom en korpral
med 10 beväpnade soldater till Örträsk och förde Håkansson och
två andra nybyggaresöner fängslade med sig tillbaka till nedre
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J o h a n Svedberg, sonsonsonson till förste nybyggaren.

landet. Krigskollegiet förordnade emellertid redan den 14 maj
samma år, att ynglingarna skulle friges. Håkanson var gift
med Margareta Samuelsdotter, sonsonsdotter till den förste nybyggaren i Örträsk, finnen Johan Philipson. Vi se sålunda, att
den förste nybyggaren och odlaren i Vinliden både på fädernet
och mödernet härstammade från finnar. Johan Erssons avkomlingar bygga och bo fortfarande i byn. Sålunda härstamma familjerna Svedberg, Hjalmar Karlson, Öhlén m. fl. i rakt nedstigande led från byns grundläggare.
Då Johan Ersson hade fyra bröder i Örträsk med ungefär
samma rättigheter som honom att ärva farshemmanet, tog han

4

sitt parti och flyttade till det 9 mil avlägsna Kattisavan, där han
tog drängtjänst hos bonden Israel Andersson.
Israel Andersson, som 1755 grundlade det första nybygget i
Kattisavan, blev med tiden en besutten man, som var väl känd i
lappmarken bl. a. för sin förmåga att bota sjukdomar. Enligt
Lycksele-klockaren K. Ahlenius efterlämnade anteckningar från
sekelskiftet 1800 var Israel "den ende i Soknen, som kunde
öppna åder och det med Lancett", så Johan Erssons husbonde
och blivande svärfar var tydligen inte en vanlig gråbonde. Främlingar och köpmän, som i olika ärenden färdades efter Umeälven, brukade för övrigt alltid ta kvarter i hans burgna och
gästvänliga hem.
•

Den blivande nybyggaren i Vinliden, Johan Ersson, träffade i
detta hem den kvinna, som skulle bli hans hustru. Hon hette
Maria och var Israels äldsta barn, född år 1752. Av anteckningar i Lycksele församlings husförhörsböcker kan man sluta
sig till, att de två ungdomarna Johan och Maria hade goda förståndsgåvor. Redan som 9-årig kunde Johan "hela cathechesen" och två år senare både "10 Guds bud" och samtliga huvudstycken i "Svebilii förklaringar". Vad innanläsningen beträffar,
finner man, att han "läste nogerlunda innantill" och hade "försvarsligt begrepp". Maria hade i alla avseenden samma vitsord
som Johan, dock med en grad lägre betyg för "begreppet". Av
Lycksele sockens vigselbok för år 1773 framgår, att Johan och
Maria förenade sina öden det året; tills vidare bodde de hos
Marias föräldrar i Kattisavan.
Traditionen uppger, att en lapp gav Johan Ersson uppslaget
att "insyna" på "Vinliden". Sommaren 1774 gjorde Ersson täta
besök på den 2 mil avlägsna liden; han fällde hustimmer på
den insynade tomtplatsen och fraktade senare på vintern dit en
del tyngre redskap och husgeråd med svärfaderns häst. På våren
1775 var Jan Ers snart sagt dagligen över till den blivande bosättningsplatsen, och då han högst ogärna låg kvar över natten
på liden, kan man förstå, att han hade bråda dagar. Enligt en
samstämmig tradition var han emellertid en "morgenvak" karl,
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Buföringsnäset i Örån.

som steg upp med solen och hade alldeles ovanligt godia gåvor
att färdas springande. På Vinliden var det också mycket att göra.
Det tidigare fällda timret skulle blakas och en del skulle klyvas
och formas om till golvbräder, tomten skulle stubbrytas o. s. v.
Dessutom skulle han "skoge" d. v. s. jaga, bära redskap och
förnödenheter från Kattisavan och uträtta alla de tusen ting,
som hör samman med grundandet av ett nytt hem på en plats,
där det varken fanns grannar, hus eller vägar. Bärgandet av
vinterfoder på utängarna var inte det minst arbetskrävande.
Den kåta, som han året förut rest på lidien, kompletterades med
ett timrat visthus. I det visthuset fanns det, enligt vad traditionen
berättar, 11 tjädrar och 1 gås den dag Johan tog hustrun med
sig till det nya hemmet.
På flyttningsresan passerades Örån på det ställe, som alltsedan dess bär namnet "Buföringsnäset". Där hade Jan Ers
fällt en stor gran tvärs över den smala ån, och på den spången
tog sig både folk och fä över till sörsidan. Här tog man rast.
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Maria satte sig på en tuva intill den medförda kon, och då man
glömt att ta med något mjölkkäril på den resan, lät Maria
mjölken, som hon drog fram ur kojuvret, strila ner i skinnskjortelns sköte, där den samlades som i en skål. I mjölken bröto
de bröd, som de åt tillsammans med torrkött. Efter rasten bröto
de upp för att gå den sista sträckan uppför Vinlidens norra sluttning. Maria var då trött; hon var i långt framskridet havandeskap eller "bånut", som det hette i folkets mun. Väl uppkomna
på liden funno de det skönt att ta kåtan i besittning.
Medan Johan och Maria första tiden bodde i kåta, timrades
ett hus upp med breda, låga fönster i blyband. Senare i tiden
byggdes ett större hus på den tomt, där det Svedbergska huset
nu står. Denna senare byggning flyttades sedermera till den
plats, där i våra dagar Israel Jons gamla boningshus är beläget.
Jan Ers gamla stuga ingår i själva verket som del av den nuvarande byggnaden, fast det reverterade utanverket knappast
skvallrar härom.
När Jan Ers insynade Vinliden, ställde myndigheterna ganska
stora krav på nybyggaren. Visserligen slapp han skatta de första
18 åren, men under dessa s. k. frihetsår skulle alla "laga hus"
vara iordningställda. För varje 6-årsperiod skulle ett halvt tunnland åker brytas och ett tunnland röjningsland sättas i skick.
Dessa röjningsland skulle "röjas för sten och skog". Beträffande sättet att bruka jorden, så ålades nybyggaren att årligen beså tredjedelen av åkern med vinterråg, nästa tredjedel med korn
och för den sista tredjedelen rekommenderades träda. Angelägenheten att sätta potatis och rotfrukter lades även nybyggaren
på hjärtat; något som tidigare icke varit fallet vid insyningarna.
Utom från jorden hade nybyggaren att ta sin bärgning från
skogen genom jakt och fiske, och en duktig jägare var Jan Ers.
Fisket fångade inte i samma grad som jakten hans intresse och
varken Örån eller sjöarna i närheten hade heller samma rikedom på fisk som t. ex. vattendragen efter Urnan eller Vindeln.
Skogsfågel var det emellertid riklig tillgång på, och bäver
fanns det gott om i bäckarna kring Öråns övre lopp, även björnjakten lekte Jan Ers i hågen. Redan första året, när han var ute
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för att leta "hudbark", fällde han en "binna", som hade unge
med sig. Längre fram i tiden skulle Jan Ers skjuta fler björnar,
särskilt den tid på året då de "lågo på brottet", d. v. s. rustade
till vinteridet. Ofta var det då Jans Ers jättestarke son Mårten,
som bar hem försvarliga köttbördor till Vinliden. Gäss brukade
Jan Ers dels skjuta, dels fånga i saxar, som betades med kornax.
*

Vid tidpunkten för nedsättningen på Vinliden fanns ingen nybyggare i övre Örådalen. De byar, som grundlades närmast efter
Vinliden, blev Björkberg och Fäbodliden år 1786. Norrbäcks tur
kom 1807. Närmaste åbo var Anders Mårtensson i Öravan, en
Burträsk-bo, som ungefär samtidigt med Jan Ers eller något senare dragit till lappmarken som nybyggare. Sina närmaste förbindelser hade Vinlidsbon med svärföräldrarna i Kattisavan och
efter deras död med svågern, den besuttne och allmänt aktade
12-mannen Anders Israelsson.
Färdvägen till kyrkan i Lycksele gick sålunda över Kattisavan,
och när liarna behövde slipas var det också hustruns hemby, som
fick besök; en slipsten var ingen vardagsvara på den tiden. Mellan slipningarna fick man klara sig med "fjäll"- eller "vättsten",
som glajv nödtorfftigt bett på liarna och var billig att anskaffa.
Utom släkten i Kattisavan och Örava-folket hade Jan Ers bara
några fattiga lappar som grannar; fastän lappvallarna nästan
helt övergetts, levde ännu en del åldriga fiskarlappar kvar i
trakten. En sådan lappfamilj fanns sålunda på den urgamla lappvallen vid "Dollijaur" eller "Toliaurj", som den skrevs i 1670
års jordboksutkast; det försvenskade namnet blev Bjurträsk.
Under vår- och hösttider kom dessutom fjällappar förbi under
flyttningarna.
Av någon orsak stod inte Jan Ers på vänskaplig fot med lapparna. Det enda han ville räkna dem till förtjänst var de vägar,
som renhjordarna trampade upp, särskilt vintrar med mycken
snö. Han brukade säga, att de vägarna var "slät som renshuden".
*
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En dag i början på augusti 1775, då Maria hjälpte sin man
att manövrera "romsen", stockarna i det uppfordringsverk man begagnade då timret släpades upp på vägbandet vid "husningen",
blev hon plötsligt häftigt illamående, och Johan måste hals över
huvud ila 2-milsvägen till Kattisavan för att få kvinnfolkshjälp;
det var "småfolke", som anmälde sin snara ankomst. Den 12
augusti föddes sålunda äldsta barnet Israel, och när han den 20
i samma månad döptes, voro faddrarna varken få eller obetydliga. Där Var enligt dopbokens utsago: "Länsman Rusén med
fästmö, drängen Jon Philipson i Örträsk och pigan Maria Johansdotter i Fahlträsk för L. Larsson i Bastuträsk och hustrun".
Länsmannen Rusén, som tidigare varit gift med en syster till
Marias far, hade nyss blivit änkling och stod nu i begrepp att
gifta om sig. Jon Philipson skulle några år senare bli den förste
nybyggaren i Granträsk i sydvästra delen av socknen.
Året då Israel föddes hade en egendomlig höst med tidig snö.
När Maria för "kyrktagning" begav sig till den 5 mil avlägsna
Lycksele-platsen, lämnade hon mannen kvar på Vinliden med
den månadsgamla Israel. Knappt hade hon hunnit ner till kyrkbyn, förrän en ovanligt häftig snöstorm bröt ut. Korna uppe
på Vinliden kunde inte gå på bet och vinterfodret stod ännu i
hässjor nere på Öråängarna; det blev ett råmande av hunger
och oro, som Jan Ers aldrig varit med om. När Maria på grund
av snöstormen blev borta flera dygn utöver den beräknade tiden,
började det se kritiskt ut för den ovane barnafadern. Ännu på
sena ålderdomen brukade Jan Ers skildra dessa dagar, som de
värsta han varit med om. Enligt traditionen brukade han säga:
"Ensam var jag med lillbånet och korna utan hö. Åt kräken gick
det ju ta fångfoder (d. v. s. lav och bark) men vad skulle en
ge åt båne'
fingre ti mun."
*

Som första granne på själva Vinliden kom år 1790 en Burträsk-bo vid namn Johan Larsson, som dock redan 1795 flyttade
till Grundfors. Han hade köpt en tredjedel av Jan Ers' hemman
för 2 riksdaler och arbetat upp sin hemmansdel så bra, att han
vid frånträdet 1795 fick 50 riksdaler i återlösen. Jon Lars hade
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då hunnit bygga hus, smedja, bastu och fähus samt en kombinerad tröskhuslada av ganska märkligt slag. Tröskhuset var
uppfört på höga stolpar och inne i själva tröskhuset var en
kvarn installerad. Oxen, som drev kvarnen, gick i vandring mellan de höga stolparna under huset och kvarnstenen var så utväxlad, att när oxen gått 1 varv hade stenen gått 14. Vedhuset
var genom en "port" förenad med detta tröskhus. Jon Lars' boningshus var beläget där Öhléns hus nu står. Den tydligen
mycket händige och duktige burträskbons hastiga uppbrott från
Vinliden gick Jan Ers hårt till sinnes, ty Vinlids-nybyggaren
var i grund och botten en sällskaplig och "lättlivad" man, som
bara genom omständigheternas makt kommit att hamna som enstöring ute i obygden.
Under tiden hade emellertid nya åbor slagit sig ner i trakterna söder och väster om Vinliden; Jan-Ers-folket sammanträffade
med dem då och då, och den värsta isoleringen var hävd. Det
var åbon i Öravan, som lät insyna nybyggen på inte mindre än
tre olika ställen, Fäboliden, Bjurträsk och Björkberg under
åren 1786—1790. Att en och samma man på detta sätt kunde
få insyna fler än ett nybygge förefaller måhända egendomligt
men var i varje fall ett faktum. Härvid förfors på så sätt, att
själva insyningen skedde åt den som begärt densamma och sedan
fick denne med höga vederbörandes gillande och samförstånd
överlåta nybyggesrättigheterna åt annan person, naturligtvis mot
kontant valuta. Detta överlåtande skedde vanligen ganska snart
efter den första insyningen och innan ännu något vidare åtgjorts odling och hus. Den som sökte insyning kunde sålunda i viss mån vara en jobbare i jord, som levde högt på förmågan att sköta mellanhavanden med myndigheterna. I Fäboliden överlät på detta sätt Anders Mårtensson sina rättigheter
till brodern Emanuel, i Bjurträsk till Pehr Ersson och i Björkberg till Hans Jakobson från Ekorrsele. Leander Samuelson
från Vägsele lät liksom Anders Mårtenson syna in nybyggen på
spekulation. Han synte sålunda in Norrbäck och Sandås i närheten av Vinliden och överlät strax därpå odlarmödan till andra.
I Norrbäck var det Per Anders Utterman, som till gagnet blev
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den verklige grundaren av Norrbäcks by. Han var bördig från
Skellefteåtrakten och hamnade efter några års flackande i lappmarken med uppehåll i Siksele och Åttonträsk slutligen i Norrbäck.
*

Jan Ers var sålunda efter 1787 inte alldeles ensam som nybyggare där uppe i övre Örådalen, men då det dagliga slitet tog
sin beskärda del av tiden, blev det ändå sällan, som grannarna
råkades.
På senhösten eller förvintern, då lapparna kom flyttande från
fjällen, och i april, då flyttningen gick i motsatt riktning, var
det livligare i Vinlidstrakten. Men då Jan Ers inte var någon
vän av lapparna, och renarna gjorde åverkan på höhässjorna,
var förhållandet stundom spänt.
En förjulsvinter, då renarna varit särskilt besvärliga, utbrast
Jan Ers en dag: "Lapparna skulle dräpas och renarna skulle
skjutas." Sonen Israel, som hade större förståelse för vandrarfolket och deras besvärligheter, sökte blidka gubben och dämpa
hans förargelse. Han påpekale, att lappen hade sitt berättigande han också; man fick ju renkött m. m. tack vare honom. Men
Jan Ers var oförsonlig. En lappgubbe sade vid ett tillfälle till
Israel angående fadern: "Gammelfar begrip int' va lappen ä'
nytti' för. När han lik int' gäll överbevis gett ja' spå han".
När lappgubben kom in till Jan Ers var det för att klaga på nybyggarens hund, som ofredat renarna. Lappen "hyttade" oförsiktigt nog med sin spjutstav åt hunden som låg under bordet,
och nybyggaren fattade genast humör. Som ett oväder var han
över lappen och knuffade till honom så omilt, att han snavade
och föll mot den öppna spiseln, där brasan flammade. Skinnkragen på kolten blev enligt traditionen så bränd, att "han knårre ihop se som en näver." I ilskan fullbordade han lappens upptuktelse med att bryta sönder hans skidor. Något ohägn av lappens spådomshot drabbade emellertid aldrig nybyggaren.
*

Jan Ers var eljest inte den som förnekade övernaturliga tecken
och under; han var tvärtom känd som "meafull". Liksom huvud-
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parten av den tidens människor trodde han fullt och fast på
"vittrer" och annat otyg. Att han sommaren 1774 före familjens
flyttning till Vinliden, högst ogärna legat ensam kvar på liden
under nätterna sammanhängde sålunda med att han kände sig
"otröjen" på Vinliden och inte ville ta risken att råka ut för
oknytt under den mörka delen av dygnet. Sådana dagar, då han
hållit ut dagsverket länge på liden, hade han varit noga med
att på återfärden till Kattisavan före midnatt passera den lid,
där sedan byn Högås anlades. Där var det nämligen tillhåll för
"skrömta" och där var det inte tillrådligt att vara utan sällskap
den tiden på dygnet.
Liksom andra på den tiden var Jan Ers vidare övertygad om
att skjutvapen kunde "förgöras" genom ond blick. Det var överhuvud taget inte bra att folk såg, när man gick till skogs för att
jaga. "Man ska' fära i lönnom me' byssa" är ett uttryck, som
tillskrives den gamle Vinlids-nybyggaren. Jan Ers ansåg, att om
en fågel på gren träffades av kulan utan att ramla ner
tiara liksom stelna till och sitt kvar på gren — — — då var
det ett säkert tecken på att bössan var förgjord. Den måste då
"lagas till" innan den kunde brukas på nytt. Denna lagning klarade Jan Ers genom att ta säd som förladdning i bössan när
han nästa gång använde den.
När kossorna fick något fel och man förmodade, att de arma
kräken varit föremål för övernaturligt spel, brukade Jan Ers
skjuta med lobössan över ryggen på dem för att på så sätt driva
de onda makterna på flykten. När det verkliga felet var kolik,
kunde skottets chockverkan stundom skrämma fram "öppning",
men det resultatet tillskrev nybyggaren inte så enkla anledningar.
Om inte skjutning hjälpte, brukade Jan Ers ta en "hålstom",
d. v. s. en ihålig trädstamdel, där hål efter självutfallna kvistar
fanns på ytan. Han "kläckte" smör till flott, hällde detta flott
genom kvisthålen och behandlade därmed kossorna.
*

För övrigt var Vinlids-nybyggaren en ganska sammansatt natur, i allmänhet "lättlivad" och glad men stundom "het" och
tvärarg. I ungdomen dansade han polska bättre än de flesta,
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och hans förmåga att springande ta sig fram efter stigarna var
vida omtalad i socknen. Det berättas, att han slog vad om att
spinga från Vinliden till Lycksele och åter (c:a 10 mil) fortare
än en häst trots att det var vinterföre. Hur det gick på nerresan
ger ej traditionen besked om, men på återresan sprang han ifrån
hästskjutsen mellan Kattisavan och Vinliden. När den skjutsande med sin släde kom fram ur skogsbrynet söder om Högåsen
på "slättan" kring Storbäcken, så hade Jan Ers fattat posto i
skogsbrynet på andra sidan. Där hade han satt sig med neddragna byxor och aktern vänd mot konkurrenten för att övermodigt visa den slagne tävlingskamraten sin ringaktning.
När det gällde den egna hästen var Jan Ers annars mycket
omtänksam och engagerade den minst av allt i några kappkörningar, som eljest voro så vanliga efter kyrkvägarna. Han
tillät aldrig hästen dra för tunga lass. Vid vinterkörning av
ved, då föret var strävt, övertygade han sig efter lastningen alltid om att lasset inte var för tungt. Han brukade med yxa
kroka tag i tugubrädan och rycka till. Om lasset då inte rubbades, lastades en del av. Som bevis på Jan Ers' stora krafter
brukar anföras, att han en vinter, då hästen var sjuk, drog en
ko i höskrinda efter obanade vägar från Öravan den långa vägen
till Vinliden.
Jan Ers var inte den som sade nej till en sup, och när han
började bli en smula i tagen brukade han lekfullt "gnepes" med
kamraterna, ta dem i kragen och försiktigt lyfta dem i höjden.
Sedan satte han varligt ned dem igen och frågade om de ville
göra om resan.
*

Maria var liksom mannen av gott virke. Trots att Jan Ers
ansågs som den styvaste i socknen att färdas fort både vinter och
sommar kunde det hända, att hustrun någon gång, då gubben
var litet "söpen", höll honom stången. En juhelg hade sålunda
familjen varit i Vägsele och hälsat på släkt och på hemresan
satte Jan Ers extra fräs på skidorna för att "frest ränn' ifrån
kälinga". Han åkte som en besatt, och när han ansåg sig böra
vara ur synhåll för gumman vände han sig om
och fann
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henne alldeles i bakhasorna. På äldre dar brukade han tala om
den färden för att ge belägg för vilken sjusärdeles gumma han
hade jämfört med andra nybyggare.
De första åren, då Vinlids-folket inte hade råd skaffa häst,
bar man en stor del av utängshöet i bördor från Öråängarna
norr om liden. Då Jan Ers var strängt sysselsatt med husning
och odling, blev det hustrun, som fick ombesörja hötransporten.
Den utförde hon på följande sätt. Skulle hon bära två bördor
från ängarna upp till lidkrönet gick hon inte två gånger den
långa vägen (c:a y 2 mil tur- retur), ty då blev det enligt hennes
uppfattning alltför mycket och alltför lång "tomgång" på nerresan för att hämta andra bördan. Hon gjorde därför i ordning
två bördor nere på ängarna. Den första bar hon c:a 100 meter
uppför liden, satte ner den och gick omedelbart tillbaka efter
andra bördan, som hon bar ett gott stycke förbi första bördan.
På samma sätt satte hon ner den bördan och gick tillbaka för
att hämta den eftersta bördan och bar den ett stycke framom den
andra etc., etc. så att lagom långa stunder av bärande och tomgång avlöste varandra. När Jan Ersmora på detta sätt småningom kom upp på liden hade hon två bördor med sig.
*

Åren gick, och barnskaran växte. Det såg visserligen ut som
om den förstfödde Israel också skulle bli den ende, ty frånsett
Johannes, som föddes året efter Israel och som dog i unga år,
dröjde det till 1780 innan nästa barn, Margareta Sophia föddes.
Därefter kom Mårten 1782, Maria Magdalena 1786, Abraham
1789 och senare Eric och Brita Cajsa.
Den förstfödde Israel kom efter uppväxtåren i Vinliden att tillbringa sin krafts dagar i grannbyn Fäboliden. Härmed förhöll
det sig så, att Natanael Mårtensson i Fäbodliden, som började
bli gammal och skröplig, bad Johan Ersson i Vinliden sända
honom sin äldsta pojke som hjälp i arbetet. Israel fick fara och i
stort sett var det nog han som styrde och ställde i Fäboliden
fr. o. m. 1796. Husbonden Natanael var en respektabel, arbetsam och bra karl. När han år 1790 anlände till Fäboliden från
kustlandet, hade han hustru och barn med sig. Hustrun dog
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emellertid hastigt, och Natanael gifte om sig med en piga, som
han statt vid hustruns död. I detta senare äktenskap tycktes den
åldrade mannen icke få några arvingar.
Något år efter Israel Johanssons ankomst till Fäboliden som
dräng hände sig emellertid, att den gamle Mårtensons hittills
barnlösa äktenskap började bära frukt; det föddes en pojke Karl
Natanaelson, sedermera bonde i Fäboliden och en flicka, MajaKajsa, vilken senare bliv gift med Johan Persson i Norrbäck.
Under namnet "Farmora i Norrbäck" blev hon känd som en utomordentligt duktig kvinna. När Natanael, husbonden på Fäboliden, dog, gifte sig Israel omedelbart med änkan. Härigenom
vann den uppfattningen alltmer hävd, att Israel i verkligheten
var far till de två barn, som fötts i den gamle Natanaels andra
äktenskap.
*

Det förefaller ha varit en kvinna med ruter i, denna Natanaels.
andra hustru. Medan hon tjänte som piga hos Natanael Mårtenson under dennes änklingsår skulle hon följa med till Lycksele
på skidor en vinterdag, det var f. ö. "Skaraböndan". I sällskapet
befann sig bl. a. Jon Jonsson i Öravan, gift med en brosdotter
till Natanael. När sällskapet passerat Öravan och befann sig på
skogen väster om Tallträsk överfölls den som åkte främst i
spåret, Natanael Mårtenson, av en björn, som ett jaktsällskap
hade drivit upp ur idet. Mårtensson slängde "rännkäppen" ifrån
sig och kunde i första häpenheten inte hitta på någon annan åtgärd än att med händerna gripa tag i björnens öron och med hela
sin tyngd söka pressa björnskallen ner genom skaren. Pigan
fick tag i Mårtensons undanslängda rännkäpp och bearbetade
björnen så intensivt, att staven slutligen gick i småbitar. Den
modiga flickans exempel gav slutligen den medföljande Öravabon,
"Jon Kalln" kallad, litet karlatag; han hade dittills blek och
handfallen hållit sig i bakgrunden. Nu fick han sent omsider
fram en handyxa ur konten och mättade ett hugg mot björnens
huvud. Han var dock så nervös och osäker på hand, att hugget
i stället för att träffa björnhuvudet högg av flera fingrar på
Natanael Mårtensson som i samma ögonblick slungades mot en
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gran av den retade björnen. Då Natanael reste sig upp för att
åter ta nalle i öronen, svimmade han av blodförlust. Björnen tog
emellertid på schappen; han hade trots allt sårats av dem som
jagat upp honom ur idet och senare under sommaren fann man
honom död på Öravaskogen.
*

1 äktenskapet med denna manhaftiga kvinna fick Israel de tre
pojkarna Jan Israelson, Natanael Israelson och Israel Israelson,
"Gam-Isken" kallad. Den förste av dessa blev bonde i Vinliden,
de två senare i Bjurträsk. Vid Natanael Mårtensons död övertog Israel, som förut nämnts, icke bara änkan utan även nybygget, som han "förestod" till dess styvsönerna Fredrik och
Karl kunde tillträda detsamma.
Även Israel Johanson gifte om sig på äldre dar sedan hustrun
dött. Den utvalda, som var ifrån Norsjö, kallades allmänt för
"Stor-Ulrika" på grund av sin imposanta kroppshydda. Hon
hade krafter som den värsta karl och brukade ibland bära sin
äkta man när denne i de s. k. gladare tagen hade svårt passera
vissa kritiska punkter på spången mellan Fäboliden och Öravan. Sedan Israel Jans överlåtit Fäbolidshemmanet till styvsönerna, flyttade han tillbaka till födelsebyn Vinliden, där han
slutade sina dagar.
Jan Ers' näst äldsta pojke Mårten var den av sönerna, som
ärvt faderns stora kroppskrafter och i viss mån också hans begåvning och pojkaktigt spelande lynne. Detta tjuvpojkshumör
tog sig många originella uttryck. Sålunda berättas det, att han
lagt märke till hur förtjust den yngre brodern Eric var i filmjölk och alldeles särskilt i den fil, som liksom "klumpade" sig.
En sommardag, då han och Eric var på slåtter nere vid Örån,
hade han i konten tillreds ett skrovmål av Erics älsklingsrätt
och Eric lät sig väl smaka. Småningom upptäckte emellertid den
yngre brodern, att den uppfinningsrike Mårten hade åstadkommit filklumparna på ett mer ovanligt sätt. Han hade tagit död
på en kull hökungar, petat ut ögonen på dem och sedan smaksatt filmjölken med dessa oaptitliga kryddor. Det var emellertid för Eric ingen annan råd än att smälta både förtreten och

16

"filklompen", ty Mårtens kroppskrafter hade han ingen större
lust att utmana.
*

Ibland, samarbetade bröderna i pojkstreck. Det berättas sålunda, att bröderna, som aldrig smakat kaffe mer än en gång hos
morbror Anders i Kattisavan, lyckades krångla åt sig kaffe hos
01 Hansson i Öravan. Kaffe var en oerhörd lyx på den tiden
och förekom inte hos andra än de mer "behållne" eller förmögna. Alltnog, de bägge bröderna tog för omväxlingens skull
vägen från en kyrkhelg i Lycksele hem till Vinliden över Öravan
i stället för Kattisavan, och Mårten gick in till Ol Hans och
ljög helt frankt, att prästen sänt sina särskilt hjärtliga hälsningar till dem. Det snåla Hans-folket vart mäkta "häv" över
att få hälsning från prästen, och mor i huset sade: "Han som
har komme me' bude' ska' då gäst' kaffe, å en Eric ska' få en
kopp han å". Härvid är att märka, att Öravan på den tiden inte
hade det bästa anseende och att därför en hälsning från prästen,
hur oväntad och förvånande den än var, alltid stärkte det skamfilade anseendet i socknen.
Dessa pojkar voro med på många upptåg, som troget bevarats
i erinringen och ännu ett av dem, som t. o. m. har ett visst kulturhistoriskt intresse, skall här refereras.
Vid något av de träsk, som finns i Vinlidens närhet, fanns
vid sekelskiftet 1800 en fattig fiskarlappsfamilj, som icke deltog i fjällapparnas flyttningar utan på granlapparnas vis bodde
på en gammal övergiven lappvall. Denna familj fick besök av
Jan Erspojkarna. De hade hört, att lappgubben ägde en spåtrumma, som i hemlighet nyttjades då och då. Väl vetande lappens törst efter brännvin voro pojkarna väl försedda med den
varan. De fyllde lappen så grundligt som möjligt och förde
sedan in samtalet på spåtrummor. Trots berusningen hade lappen emellertid ingen lust att röja innehavet av en sådan tingest.
Efter ytterligare "gästning" med brännvin fick emellertid gubben lust att visa pojkarna sin förmåga att sköta en spåtrumma.
Han befallde lappkäringen att gå efter trumman. Då hon vägrade, blev gubben utom sig av ilska, och sedan han överöst henne
2
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med lapska språkets värsta tillmålen, bekvämade hon sig äntligen att leta fram trumman från ett gömställe.
*

Enligt Vinlidstraditionen hade trumman målade djurbilder
samt metallringar, som slogo an mot trumskinnet, när man bearbetade detta med en renhornshammare. Då den beskänkte lappen
slog med hammaren, så hoppade ringarna på ett säreget rytmiskt
sätt mot trumskinnet, men då pojkarna försökte härma de grepp,
som gav denna effjekt, så kommo de ömkligen till korta.
När lappen trakterat trumman ett tag, råkade han i ett exalterat tillstånd, "han stinne se' å", som traditionsgivaren uttryckte saken. Nu ingrep gumman, och pojkarna fick inte under
några omständigheter försöka kalla lappen till medvetande. Hon
förebar, att det vore förenat med risker både för dem och lappen.
Pojkarna fick sålunda lomma iväg från lappvallen utan att ha
fått höra vad lappen upplevt för övernaturliga saker.
På grund av det inträffade skall prästerskapet i Lycksele ha
fått kännedom om att en lapptrumma existerade i trakterna och
enligt en version även fått fatt på den. Möjligen kan en trumma,
som pastor Samuel Öhrling uppges ha haft i sin ägo något av
de sista åren på 1700-talet vara densamma, som här avhandlas.
Uppgiften om spåtrumman är intressant så tillvida, att enligt officiella skrivelser redan 1723 alla spåtrummor i Lycksele
lappmark skulle vara undanskaffade. Mycket tyder emellertid på
att trummor efter denna tidpunkt gömts hos bofasta, stationära
lappar och att fjällappar, som inte vågade ha trummor med i
rajden, nyttjade dem under vinteruppehållen nere i skogslandet.
Spåtrummor ha sålunda anträffats i Jämtlands lappmarker så
sent som de första årtiondena av 1800-talet och det är därför
sannolikt, att här upptecknade arvsägen haft ett reellt underlag.
*

Mårten Johansson levde kvar i Vinliden som bonde. Han är
huvudman för den Ölénska grenen av Jan Erssläkten och farfar
till den Anders Olof Öhlén, född 1850, som lämnat de flesta av
uppgifterna angående det gamla Vinliden till nedtecknaren av
dessa rader. Mårten hade sitt hus på Öhléns nuvarande tomt.
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På grund av sin färdighet att läsa innantill var Mårten den,
som när bön hölls i byn, läste i postillan.
Fjärde Jan-Erspojken i ordningen, Eric, stannade också kvar
som bonde i Vinliden. Han var gift med en Norrbysflicka. Trots
att han saknade Mårtens kroppskrafter, hade han större lust
än denne att ställa till bråk. Han var känd som en "hårdför"
karl, som fler än en gång under drabbningar nere i Lycksele
gjorde "husrent" på de lokaler, där han ansåg ovänner och "utlandsbor" (kustlandsbönder på marknadsbesök) vara onödiga
inslag i kretsen av supbröder. Han hade sitt bostadshus på
Israel Jons nuvarande tomt. Trots att Eric i vissa stycken inte
hörde till Guds bästa barn, var han ändå den av sönerna, som
stod Jan Ers' hjärta närmast och den hos vilken den åldrade
nybyggaren en gång skulle sluta sina dagar.
Den tredje Jan-Erspojken hette Abraham och han blev bonde
i Norrby och gift med Johan Mattssons dotter där i byn. Han
köpte emellertid två hemmansdelar i Vinliden av bröderna Israel
och Eric och placerade där, dels sonen Pehr Abraham, dels dottern Maja Helena, som blev gift med Karl Nilsson från Gäddträsk.
Abraham var som pojke en "spituv", d. v. s. en spefågel, full
av pojkaktiga upptåg. Bland annat brukade han fatta posto i
kreatursgatan eller "fätån" genom Vinlidsbyn, och om främmande passerade brukade han liksom av misstag släppa tyngre föremål i den av kospillning uppblötta lervällingen, så att smutsen
stänkte långa vägar. Troligen var han själv mer road av dessa
puts än föremålen för upptågen.
*

V inlidsnybyggarens dotter Brita Cajsa var gift med Pehr
Pherson, son till den Pehr Ersson, som började i Bjurträsk.
Pehr Pehrsson är en i många avseenden intressant person och
kan tjäna som typ för nybyggare av den mer vidlyftiga sorten.
Brita Cajsas man var första tiden bonde i Bjurträsk men flyttade sedan till Bäsksjö i Vilhelmina. Brita Cajsa själv torde ha
slagit alla tiders rekord genom att, som prosten Sundelins finnsläktregister uppger, inte mindre än sex gånger nedkomma med
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tvillingar. Då Pehrsons namn är förknippat med en på flera
håll inom västra Lycksele sällsynt levande arvsägen om "utbölingen" och han som typ för den tidens mer egensinniga och
råbarkade manfolk kan ge en viss tidsfärg åt nybyggarlivets
mörkare sidor, skall jag här återge, vad traditionen berättar.
Pehr Pehrson var en skräck för andra människor. Han påstods vara "tjyvit" och oberäknelig. När han gick till skogs för
att slå utängarna, talte han av elakhet inte om för husfolket vart
han gick, utan de fick gissa sig till den saken och söka upp
honom med mat och skickningar efter råd och lägenhet. En gång
t. ex. skulle hustrun följa med i båt över träsket intill byn för
att hjälpa till med slåttern. Då hon hade bestyr med barnen när
det skulle bära iväg, blev hon fördröjd och kom en stund efter
mannen ned till stranden. Han väntade tills hon var nästan framme vid båten; då rodde han iväg, och hustrun fick gå hundstrand runt sjön.
Pehr Pehrson såg på äldre dar ofta den s. k. "utbölingen", ett
andeväsen i barngestalt, naket och kvidande. En gång skulle
Pehrson passera en spång över en bäck, och när han med en räfsa i handen var mitt på spången uppenbarade sig plötsligt "utbölingen", ett litet naket barn, som spärrade vägen. Pehrson
sökte med räfsan maka undan det lilla väsendet, men det gick
inte; det var som att "stamp ti bärje", skall han ha sagt. I sin
förskräckelse började Pehrson bedja bön på bön, men utbölingen
repeterade alla bönerna och stod orubbligt kvar på spången. För
varje uppläst bön syntes emellertid pojken växa och bli äldre.
Först när Pehr Person läste upp psalmen: "De goda andar röja
den väg jag vandra skall", förmådde utbölingen, som då vuxit
till en vid pass 12-årig gosse, ej upprepa det lästa utan försvann
och lämnade spången fri. "Han skredd unna" brukade Pehrson
berätta. Inför framlidne J. O. Holmbergs i Norrbäck mor Magdalena Olofsdotter från Hornmyr berättade Pehr Pehrson denna
händelse. Hon frågade honom, om inte utbölingen vore lik någon
varelse, som han kunde ha varit far till och vars bortgång han
vore skuld till, men fick inte något svar. Strax därefter skall
han emellertid, med hänsyftning på mor Johannas frågor, ha
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låtit undslippa sig, att "gamkälinga int' gisste så bort i tok".
Om det nu var någon undanröjd "oäkting", som han var far
till eller något annat som låg bakom är ovisst. Enligt en tradition skall Pehr Pehrson vid slädskjuts till Lycksele för att
"kristna" ett par nyfödda barn ha varit vållande till att ett eller
bägge av dem frusit ihjäl i den starka kölden; kanske det var det
onda samvetet över detta, som spökade när utbölingarna visade
sig.
*

När Pehr Pehrson satt och pratade med en person höll han
alltid den ena handens fingrar utspretade framför ansiktet och
hans ondskefulla, lömska ögon kisade mellan fingrarna. En gång
när hustrun för 4:e eller 5:e gången fått tvillingar, skall han ha
sagt: "Hon ha väl komme me' två stytchen igen nu gamase' denna". När prästen från Lycksele träffade mor Brita Cajsa skall
han vid ett tillfälle, imponerad av hennes 6 tvillingbördar, ha
sagt: "Ni borde ha medalj". Då lär Brita Cajsa ha svarat: "Hellre en rågtunn".
Detta är vad traditionen haft att berätta om Pehr Pehrson. Av
de gamla insyningshandlingarna i Bjurträsk får man en i viss
mån annan uppfattning om nybyggaren. Liksom sin bror Johan
Fredrik omnämnes Pehr Pehrson i handlingarna som en duktig
jordbrukare, och kronolänsmannen Holmström säger på ett ställe
i ett insyningsprotokoll uttryckligen, att Pehrson vore "arbetssam". Pehrson blev dock småningom osams med folket i trakten
om insyning av ängar; han bärgade ängar, som insynats av
andra. En gammal förorättad nybyggare lär på tal om Pehrsons
försyndelser i detta avsende ha sagt: "Pell Persen han ha' teje
åt se' allt vad som bäst va', så vi andra fick slå bara dä som
sämst va'". Den som slutligen fick bukt med Pell Persen så att
han sålde sitt Bjurträskhemman och flyttade till Bäsksjö var en
son till Brita Cajsas bror Israel, den förut nämnde "Gam-Isken".
Han klådde Pell Persen efter konstens alla regler och avslutade
upptuktelsen med: "Försvinn nu bara som fort". Gam-Isken var
en av Lycksele sockens starkaste karlar och det förklarar ju en
hel del.
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Jan Ers dotter Greta Sophia gifte sig 1809 med Jon Samuelson från Vägsele men skilde sig redan 1811 från denne på grund
av horsbrott, som mannen gjort sig skyldig till.
*

Hemnia på Vinliden gick livet sin gilla gång. Jan Ers utvidgade sitt hemman, och när han "lämnade ifrån sig" kunde flera
familjer finna sin bärgning på den mark, där han själv i början
fick kämpa hårt för att dra sig fram. Redan år 1800 skattade
Jan Ers enligt jordeboken för 1/4 mantal och genom ytterligare
insyningar år 1807 kom han fr. o. m. 1813 upp i 1/2 matal. År
1813 åtog sig Jan Ers ännu större utvidgningar, så att hemmanet år 1818 skattade för 3/4 mantal.
I likhet med lappmarkens nybyggare i övrigt hade Jan Ers
inte baserat sin försörjning så mycket på odling av säd utan
mer på ladugårdsskötseln. När därför "svagår" infann sig, varmed man i allmänhet och särskilt i kustlandet menade sådana
år, då säden inte matade eller då frosten tog kornet, så klarade
sig Jan Ers och övriga lappmarksnybyggare förhållandevis bra
ändå. Så länge grässkörden var skaplig, så att vinterutfodringen tryggades och så länge skogsfågel fanns i överflöd i lappmarken så vankades både kött, mjölk, ost, fisk och rovor i tillräcklig mängd och avsaknaden av mjöl hade inte samma katastofala betydelse som i de trakter, där jakten och fisket var
dåligt och där sädesproduktionen spelade den största rollen. Därför var sådana år, då grässkörden slog fel på utängarna, som
åren 1780 och 1796, när ängarna stod under vatten stor del av
sommaren, värre katastrofer för Jan Ers än sådana år, då säden
slog fel.
*

Jan Ersfolket åt aldrig bröd av rent mjöl. I deras hushållning
ingick alltid i de ordinarie vårsysslorna, att skaffa hem tallbark
för barkmjölstillverkning och i övrigt inmaldes också agnar.
Man brukade hämta hem s. k. "tallstrutar" från tallskogen norr
om Örån. Sedan ytterbark och en del av savbarken skrapats bort,
vattlades de vita barkskivorna för att "beskan" skulle dras ur
och sedan hängdes de upp på gärdesgården eller i torkhuset.
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F r å n Vinliden.

Efter torkningen hackades barken i småsmulor lämpliga för
kvarnen med "brandstaken"; man "stampa barkmjöle", som det
hette. Barkmjölet användes inte gärna rent utan mjöl av korn
tillsattes efter råd och lägenhet. Vissa år som t. ex. 1826 måste
Jan Ers fara till Umeå och byta bort en silverbägare och en
unghäst för att få denna mjöltillsats och annan mat. Även 1831
var svårt ur mjölsynpunkt; visserligen matade kornet något
men halmen var så kort, "att sisselskiten (gulsparven) gatt stå
på knäa för att ät' bortur axa". Utom det mjöl, som den lilla
råg- och korntegen normalt gav på Vinliden, brukade Jan Ers
varje år köpa mjöl från storbönder på annat håll; vanligen var
det för slantar, som jakten inbringat.
Utom skinn av björn, räv och ekorre sålde Jan Ers, särskilt
första tiden i Vinliden, då bäver ännu fanns i trakten, s. k.
"bävergäll" och tjänade vackra slantar. Den sjöfågel och skogsfågel, som jakten gav, rikade inte bara familjens köttförråd utan
fjäderdunet tillvaratogs mycket omsorgsfullt av nybyggaren och
såldes i Lycksele.
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Jan Ersfolket själv nyttjade emellertid inga dun- eller fjäderbolstrar, de låg som nybyggarna i allmänhet i fårskinnsfäll på
en med renhud täckt bädd av halm. När länsman eller präst kom
på besök togs ett par grova lärftslakan fram, som hustrun haft
med sig i bosättning från det förmögna hemmet i Kattisavan.
Det var sålunda i huvudsak på jakten, som nybyggaren samlade
in de slantar, varmed han betalade skatten, köpte mjöl, järn, jordbruksredskap, fönsterglas, flaskor m. m., som handslöjden inte
kunde åstadkomma. Någon kryddgård hade inte Jan Ers. Tolvmannen i Kattisavan, hustruns bror, var däremot en föregångsman i detta avseende; han odlade dill, persilja, gräslök, vilkål
m. m.
*

Tack vare jakten och det goda sommarbetet i Vinlidstrakten,
som möjliggjorde hållandet av många kor, ansågs Jan Ers småningom som en "behållen" man, varmed menades en sådan, som
icke hade skuld.
En del av säden gick till brännvinsbränningen, som trots förbudet av år 1775 inte upphörde i Vinliden. En gång, då länsman
Holmström kom till byn, höll Jan Ers och sonen Eric på att
bränna i vinterladugården. Holmström, som förgäves sökt efter
nybyggaren i mangårdsbyggningen, gläntade på ladugårdsdörren för att se om det möjligen fanns något folk där. Då han
genast såg vad som försiggick, drog han sig diskret tillbaka,
vände sig till den medföljande nämndemannen och sa: "Det är
en ko som kalvar". Men nämndemannen, som inte var lika kvicktänkt som länsman, svarade: "Int' Håken kalv dom; kräka jär
ju ti sommarfuse". Då "snytte" Holmström åt sin underhuggare
och sa' "Begrip Du då inte ". Länsmannen, som i övrigt var
en mycket plikttrogen karl, lade inte något större nit i dagen,
då det gällde beivra hembränningen. När Jar Ers blev äldre
övergav han emellertid hembrännandet av den anledningen, att
resehandlandena från Ångermanland, som omkring 1820 började resa till Lycksele, alltid hade så mycket brännvin med sig att
det var lättsammast att av dem tillbyta sig varan mot skinn. Dessa
Själevadsbor tyckte nybyggaren bra om, ty sedan de börjat köpa
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skinn i Lycksele, så betalades bättre för skinnen än förr; de "riktiga handlarna" från Umeå hade fått välbehövliga konkurrenter
söderifrån och prisbildningen följde även den tiden lagen om
tillgång och efterfrågan. Dessutom var "själabon" så livad och
glad, att Jan Ers även i det stycket fann dem i samklang med
det egna pojkaktigt funtade sinnelaget. Att Jan Ers inte var en
av dem, som 1832 skrev in sig i den nystartade nykterhetsföreningen i Lycksele, kan man ta för givet.
*

När Jan Ers blev äldre unnade han sig ofta någon jaktdag
även sådana tider på året, då han förut knogat i jorden eller
pysslat med nybyggets tusen småbestyr. Jaktivern satt t. o. m.
så djupt förankrad i den gamla nybyggarens själ, att han olovligen sköt en älg och därför botade 10 riksdaler. Den tilldragelsen blev ganska mycket omtalad i socknen, ty på den tiden var
älgen så sällsynt, att det kunde gå 10 år mellan de gånger den
visade sig.
I början av Jan Ers tid på Vinliden hade det varit svårt att
vintertiden hålla vägen öppen till Kattisavan. Småningom kom
fler grannar till hjälp och Björkberg, Norrbäck och Vinliden
hänfördes till Kattisavans husförhörsrote. Dessa byar hade då
att på ett rättvist sätt fördela vinterplogningen mellan sig. Senare, då byarna Fäboliden, Bjurträsk, Öravan och Tallträsk
växt till och dragit åt sig en del av den vägtrafik, som fordom
gått över Kattisavan, började Kattisavaborna att underlåta sin
del av plogningen mot Björkberg. Efter varning från sockenstämman försvarade sig Kattisavaborna med att "byarna efter
Öravavägen tillväxt så till vida, att de kunde uppehålla kyrkvägen", och de påpekade i det sammanhanget, att det vore närmaste kyrkvägen för Vinlidsborna över Öravan.
Då Vinliden, Björkberg och Norrbäck sedan skildes från husförhörsroten i Kattisavan, bortföll sista skälet till att vägen över
Kattisavan skulle hållas öppen och på så sätt kom Vinlidens
kyrkväg till Lycksele att för 100 år sedan läggas över Öravan—
Tallträsk—Bäverträsk i stället för tidigare Kattisavan—Umgransele—Betsele.
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För att med några rader skissera Jan Ers senare livsöden kan
•omtalas, att hans hustru Maria dog vid 76 års ålder år 1828.
Som dödsorsak anges i dödsboken "ålderdom". Vid den tiden
nämnes Jan Ers själv "inhysesman", han hade överlåtit hemmanet och bodde hos sonen Eric. Ännu i husförhörsböckerna
från dessa år vitordas Jans Ers obrutna vitalitet; beträffande
innanläsningskonsten hade den t. o. m. utvecklats, så att han
med "färdighet" läste skrivet. Katekes och Svebilii förklaringar
kunde han likaså utantill vid 80 års ålder.
Ända intill sina sista år skall Jan Ers ha varit verksam och
intresserat sig för lobössan och "vonskapen", d. v. s. gillren, flakarna och de andra fångstgrejorna. På ålderns höst var det med
Jan Ers som med en annan gammal uråldrig nybyggare i en
grannby, som skall ha sagt: "På kvälln, då jag är trött, kan jag
be nå'n bön och läsa nå' psalmvärsa' men på morron då jag
vaken är tanka' fjör sju tusan in i vonskapen, hort hä har vurte
nå' fisk i näta el nå'n röj ti flaka."
Om Jan Ers död står i Lycksele församlings dödsbok för 1843
under rubriken: "Döde i Lycksele år 1843" följande: "Förgångsmannen Johan Ersson i Vinliden den 24 febr. 1843, 93 år,
1 månad, 11 dagar." Dödsorsaken redovisas som "ålderdom"
och den 3 mars 1843 begrovs den förste nybyggaren i Vinliden
på Lycksele kyrkogård.
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En botanisk försommarutflykt i Asele
lappmark.
Av Helge Stenar.

Söndagen den 16 juni 1946 mötte jag vännen F. O. Österlind vid Östersunds järnvägsstation. Vi togo plats i rälsbussen,
som på morgonen skulle gå till Dorotea, vårt närmaste mål.
Efter ankomsten dit frukosterade vi i väntsalen och botaniserade
en stund i omgivningarna i väntan på den buss, som skulle föra
oss vidare. Vi sågo kring järnvägsstationen bl. a. vackert blommande hägg och åkerbär (Rubas arcticus), nära på utslaget
hönsbär (Cornus suecica), slidstarr (Carex vaginata) och skogsfräken (Equisetum silvaticum). Några vide- (Salix-jbuskar
som på långt håll och med svaga ögon påminde om klådris
(Myricaria germanica) väckte vår nyfikenhet, och några kvistar
vandrade ned i portören. På sumpig mark växte trådtågets
(Juncus filiformis) långa strån, tuvdun (Eriophoruni vaginatum)
och en björnmosseart (Polytrichum strictum). På ett område antecknade jag str,ängstarr (Carex chordorrhiza). Vi besökte kyrkogården och sågo minnesstenen över Ormsjöolyckans offer och
befunno oss en stund senare på en buss, som styrke kurs mot
nästa större anhalt, Risbäck.
I Långsele, Dorotea socken, sågo vi under bussens korta uppehåll massvis med Trollius europaeus (smörbollar, dalklockor) —
liksom mångenstädes mellan V. Ormsjö och Långsele — samt
blommande åkerbär (Rubus arcticus) och fågelstarr (Carex ornitkopocla) samt naturligtvis fjällgröets (Poa alpina) violettgröna vippor.
Några dagar tidigare hade en pojke c:a 1 % mil från Långsele hittat en död björn i skogen! Vi befinna oss i bygder, där
skogarnas drott ännu lunkar omkring.
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I Risbäck förfriskade vi oss på gästgivargården, och sedan
botaniserade vi en stund under väntan på nästa busslägenhet. På
en ängsbacke nära Risbäcks kyrka fann jag en sällsynt låsbräkenart (Botrychium lanceolatum) i 4 exemplar. Nära posten växte
backskärvfrö (Thlaspi alpestre). Mossviol (Viola epipsila) fanns
mångenstädes och Trollius i mängd med sina smörgula blommor.
På ett begränsat område nära posten stod en liten grupp vitsippor men blott med blad, utan blommor. Anemone nemorosa
skulle senare på dagen bli skådad på många ställen från bussen
men ofta med långa avstånd mellan bestånden. Särskilt växa vitsipporna kring bäckar, och de visade på fyndorterna väster om
Risbäck vacker blomning.
Under bussuppehållet i Borgafjäll ( = kartans Afvasjö) iakttogs bl. a. backskärvfrö (Thlaspi alpestre) sparsamt, blommande fjällviol (Viola biflora) och ståtligt ullvide (Salix lanata)
jämte andra fjällsalices samt myskbrodd (Iiierochloe odorata).
På kvällen mellan 10 och 10.30 kommo vi till Borga, där vi
fingo kvarter hos fru Näslund, bra och billigt!
Den 17 juni företogo vi en motorbåtsfärd på Borgasjön till
Storjola och besökte byn och andra Jämtlandsmarker, Sannarens
nordsida och Lulevardos sydsluttning, härliga och botaniskt intressanta områden, men eftersom de höra till Jämtland, skall
jag ej här beröra de fynd, vi då gjorde. Men på Lapplandssidan blommande sandtrav (Arabis arenosa) på odlad mark i
Borga nära båtlänningen nedom fjällbjörkskogens täta bestånd
vid Borgasjön, där vid stranden svarthö (Bartsia alpina) stod i
knopp ej långt från tätörtens (Pingiiicula vulgär is) bleka rosettblad, som snålt omslöto blomknoppen, och där vid stranden på
kringskvalpande jordkokor rosenrot (Rhodiola rosea) bringade en
hälsning från fjällen, medan Borgahällans mäktiga massiv och
branter på andra sidan sjön erbjödo en skönhetssyn, som starkt
etsar sig in i ens.minne.
Följande dag, den 18 juni, som vi ägnade åt Åsele Lappmark,
blev arbetsam. Jag steg upp kl. 5.30 på morgonen, botaniserade
kring Borga, gladdes åt den nordliga majveronikans (Veronica
humifusa) näpna blommor och fjällkåpans (Alchemilla alpina)
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charmerande bladelegans och njöt av naturens och morgonens
friskhet. Väster om gården söker sig en bäck porlande ned genom fjällbjörkskogen mot båtlänningen, det frodas, spirar och
gror vid bäckkanterna, och ängarnas blommor och blad stå daggfriska, en ny arbetsdag gryr för fjällgårdens idoga folk. Efter
en splendid frukost kl. 8 startade vi per cykel kl. 9 mot Risbäck
som första stora mål. Lappljung (Phyllodoce coerulea) med ljusröda klockor stod vid vägkanten strax efter att några uppförsbackar öster om Borga forcerats. Dvärgbjörkens (Betula nana)
smånaggiga, runda blad voro långt ifrån utvuxna i myrkanterna
här uppe. Här och var vid vägkanten saluterade oss vackert
blommande vitsippor men rikligast, där någon bäck rann fram.
Vid Lövsjön, där lunchen smakade förträffligt, strövade vi en
stund i de vackra markerna kring gården, där backskärvfrö
(Thlaspi alpestre) hunnit få fotfäste.
I Tvärsele antecknades sandtrav (Arabis arenosa), som i likhet
med backskärvfrö (Thlaspi alpestre) har lätt att erövra terräng
i norrländska marker. På ängarna kring Tvärsele stodo blommande Trollius och lysande vårfingerört (Potentilla Crantzii).
Strax efter det vi lämnade Tvärsele, sågo vi korallrot (Corallorrhiza trífida) stå blommande vid vägkanten i vackra grupper.
De värsta backarna, uppförs- och nedförsbackar, långa backar
och branta backar, bjöd vår cykelfärd på mellan Tvärsele och
Risbäck i samband med och söder om Mångmanberget. Backarnas mödor kompenserades av härliga vyer över storslagen terräng, men våra gamla ben tilläto ej besök i branterna i den utsträckning, som från botanisk synvinkel varit önskvärt.
Utsikten över Risbäckbygden med Stora Arksjön är ståtlig på
sina ställen, och i bra utförsbackar går det snabbt ned mot kyrkbygden. I Risbäck hälsade vi från våra cyklar backskärvfrö
(Thlaspi alpestre), vars fruktspiror stodo i stram giv akt vid
vägkanten nära posten. Vi förfriskade oss i gästgivargården, och
sen bar det ut till cyklarna igen. Vädrets makter, som hittills gynnat oss i hög grad, började ej längre bli gynnsamt stämda mot
oss. Ett småstril började, som snart övergick i ordentligt regn.
Arksjöbergets branter, som annars lockat till exkursioner, fingo
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vara i fred, vi fingo söka skydd under granarnas grenar vid
vägkanten en bra stund men fortsatte sedan ömsom i regn, ömsom i något bättre väder den dryga vägen till V. Ormsjö. I Långsele öste regnet ner, medan vi sutto vid våra kaffekoppar på ett
kafé och funderade på om vi skulle söka nattkvarter där eller
fortsätta till V. Ormsjö. Vi bestämde oss för att fortsätta och
startade i regn från Långsele.
Mellan Långsele och V. Ormsjö, särskilt c:a 7—9 km. nordväst om V. Ormsjö stod åkerbär (Rubus arcticus) med sina
vackra röda blommor rikligt vid vägkanterna. Visst blir man i
Jämtland bortskämd med att ofta få se lummerarten jämna (Lycopodiuni complanatum) på botaniska exkursioner, men så stora
bestånd, som jag såg från cykel på några sträckor vid vägen
mellan Risbäck och Ormsjö, har jag aldrig förr skådat.
Det starkaste intrycket, som försommardagens cykelfärd gav mig
genom Åsele Lappmarks bygder, var dock landskapets skönhet,
de omväxlande naturscenerierna, som göra en färd per cykel från
Borga till Ormsjö till en turistisk attraktion, som varmt kan rekommenderas åt varje älskare av storsvensk natur. Många
gånger måste vi de första timmarna på vår färd stanna och
njuta av fjällens mäktiga anblick. Det dröjde länge, innan Borgahällans mäktiga ättestup skymdes, Klöverfjällets sluttningar
tycktes i den klara luften ligga så sagolikt nära från Afvasjö,
och många andra av Borgafjällens talrika massiv lockade och
tjusande. Nu i medio av juni erbjödo fjällen med sina mångenstädes mäktiga snöfält en präktig anblick. Naturen var i sanning storslagen och omväxlande under dagens cykeltur. Det var
fjällen med svart och vitt och skogen med färger i olika nyanser,
de dystra barrskogarnas mörka färgtoner och lövskogens ljusa
register med skiraste grönska i fjällbjörkskogens bälte, myrarnas grå allvar, där ännu ej försommarens vegetation kommit
långt, men där dock videnas mäktiga massor ofta bilda ett dominerande inslag med lysande hängen och kvistar i olika färgvarianter. Visst viar bebyggelsen gles under vår första mil och
långa sträckor för övrigt längs de åtta milen, som avverkats, och
visst går vägen långa sträckor fram genom enformiga, karga och
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fattiga marker. Men vilka skönhetssyner vid Lövsjön, Tvärsele
och annorstädes! Liderna med snart midsommarskrudade björkar
och ängarna med mjuka sluttningar, klädda av försommarens,
saftiga gräs, äro oaser för turisten, där han finner vederkvickelse
för strapatserna på vägen, källsprångens glada porl och sjöarnas
blanka vatten, där fiskare ibland sågos hämta sina håvor, och
åarnas och älvarnas vatten, som så ofta följer resenären i dessa
bygder. Blommande hägg vid älvstränderna — särskilt minns jag
några partier vid Långseleån — livar ögat och så dessa Trolliusängar, som i sällsam grad bidraga till att ge en säregen, kärv
skönhet åt ett storvulet landskap, där endels myrlänta marker ge
en knapp bärgning åt åkerbrukaren men endels vackra ängar och
vallar vid Ormsjön skvallra om odlarens möda och vad Lapplands jord mäktar frambringa under en kort men flödande ljus
vegetationsperiod. Det märks kring Ormsjön, att det kambrosiluriska stråket, som i nordlig—sydlig riktning på Törnebohms
geologiska karta med sin glada blå färg livar ögat i västra Lappland, här gynnsamt inverkar på markens gröda och åkerns,
äring.
Och lämna ej jordbruket och fisket bärgning, står skogen på
de vida moränmarkerna redo att med allt, vad den bjuder, av
vilt och ved bereda arbetstillfällen åt en befolkning, vars arbetsinsatser i skogarna och vid flottlederna äro värda all respekt.
De rinnande vattnens kraftresurser och sjödämningar ha i de
av oss beresta trakterna lämnat och komma framdeles att lämna
arbetstillfällen och det dagliga brödet åt många människor. Det
fingo vi ett starkt intryck av, ej minst i Borga, där samtalet
gärna gled in på Borgasjöns planerade höjning.
Vägen gick fram över de på sina ställen bördiga bygderna
ovanför Ormsjön, då vi trötta på aftonen den 18 juni sökte nattkvarter i V. Ormsjöns långsträckta by. Fru Wikner förbarmade
sig över tvenne smutsiga och trötta turister, då vi vid 1 O-tiden
kommo dit. Jag var dock ej tröttare, än att jag med förtjusning
antecknade, att gukusko (Cypripedium Calceolus) växer i Lövstrand, byn mitt emot V. Ormsjö på Ormsjöns sydvästra sida.
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Sumpsenap (Radicula palustris) växte vid tvättplatsen på fru
Wikners gård.
Följande dag, den 19 juni, fingo vi kl. 8 fm. en bra frukost
hos fru Wikner och startade mot Ö. Ormsjö vid 9-tiden. I dyiga
och myriga dikeskanter stodo fjällskråpets (Petasites frigidus)
blad väl utvecklade, något snarlika hästhovens, och dess långa,
vita hårpenslar i fruktsamlingarna eller vissnade rödbruna
blomkorgar flaggade här och var. Vägen var ej lång till Ö.
Ormsjö, bebyggelsen mellan de båda byarna på Ormsjöns nordöstra strand flyter nästan ihop. Vid Ö. Ormsjö togo vi avtagsvägen åt nordost upp mot det närbelägna Månsberget, vars sydbranter lockade. En hygglig ormsjöbo hade vid vår uppresa i
bussen påpekat, att ett besök för oss, som plockade blomster,
skulle löna sig, och en annan medresande i bussen, Harry Olofsson, som bor nedom Månsberget, hade lovat att visa oss ett par
trevliga växter, guckusko och "benved", som han kände till sedan
barnsben. Och han höll sitt löfte. Redan nedanför Månsbergets
brant fingo vi se det första blommande exemplaret av guckusko
(Cypripedium Calceolus) på en myr, men där växte blomman
sparsamt. Och här som på så många andra ställen i vårt avlånga land, där den vackra orkidén växer, plockas den för flitigt.
Det behövde vår ciceron knappt upplysa oss om. En avbruten
blomma vid vägkanten bar syn för sägen. Vi sökte oss emellertid
snart upp till bergroten, till ett ställe, där högre upp den kambrosiluriska skiffern lyste mörk och mångenstädes dess flisor och
mörka vittringsjord skarpt avtecknade sig. Här var en gata i
sydbranten, utför vilken de fällda timmerstockarna från skogsmarkerna ovanför rullas. Här kan det steka på bra soliga sommardagar, och värmeälskande växter hinna spira upp. Vår ciceron hade bråttom att forcera det nedre området vid bergfoten,
där dock en så intressant växt för denna breddgrad som flenört
(Scrophularia nodosa) nu stod halvmeterhög med saftiga stjälkar och frodiga blad samt med ung blomknopp. Han ville visa oss
"benved", befolkningens namn här liksom i Jämtland på ben-try
(Lonicera xylosteum), och visst fanns den där i många, präktiga
buskar — den har också inplanterats på en del gårdar vid ber-

32

gets fot. — och så ville vår ciceron vara den förste att finna
guckuskon, som här faktiskt växte på sådana branter, att det
var förenat med avsevärda svårigheter för en välväxt man som
jag att få spjärn bland regnhala grenar och trädrötter. Det var
förstås ej i timmersläntens zon utan väster därom, vi då befunno oss, ganska högt på branten med en härlig vegetation av träd,
buskar och örter. Här stod utblommad tibast (Daphne mezereum) med frodigt bladverk, här stod trolldruva (Actaea spicata)
med stora, vackra blad och lysande, vita blomställningar och
mycket annat. Liljekonvaljen på branten ståtar med bländvita
klockor och får pryda månget hem nu, då det lider mot midsommartid. Guskuskon står i ståtliga grupper, här uppe med ännu
ej fullt utslagna blommor, och dess bättre ej så särdeles sparsamt. Vi förflyttade oss mot timmerslänten, där min färdkamrat,
som är betydligt rörligare och kvickare än jag, snart anropar
mig om assistens för att bestämma en grov ärtväxt, som visar
sig vara sötvedel (Astragalus glycyphyllus), som riktigt mår gott
här i de solvarma sydbranterna och utvecklar sig praktfullt. Ute
på de nakna skifferbranterna står en gyllenart (Erysimum) särdeles frodig och högvuxen i vittringsgruset, ännu ej blommande
på små hyllor, som mottas med tacksamhet som viloplatser för
botaniserande medelålders gentlemän med mäktig kroppshydda.
I skiffergruset stå frodiga bestånd av underviol (Viola mirabilis),
och här finner jag en ganska intressant planta för Lappland,
skogsnarv (Moehringia trinervia).
På de delar av Månsbergets sluttningar, jag stiftade bekantskap med, dominerade i skogen gran, medan tall var mindre
framträdande. Dessutom funnos inslag av bl. a. björk, asp, rönn
och sälg. Utöver hittills omnämnda växter hann jag från Månsberget anteckna följande:
Solidago virgaurea. Oullris.
Valeriana excelsa. Vänderot.
Linnaea borealis. Linnéa.
Veronica officinalis. Ärenpris.
Tritentalis europcea. Skogsstjärna.
Vaccinium vitis idcea. Lingon.
3
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Aconitum septentrionale. Nordisk stormhatt.
Turritis glabra. Rockentrav.
Qeraniutn silvaticum. Midsommarblomster.
Fragaria vesca. Smultron.
Rubus saxatilis. Stenhallon.
Trifolium pratense. Rödklöver.
Anthriscus silvestris. Hundloka. Hundkäx.
Silene vulgaris. Smällglim. Tarald.
Melandrium dioicum. Rödblära.
Cœloglossum viride (i knopp). Grönkulla.
Majanthemum bijolium. Ekorrbär.
Paris quadrijolia. Ormbär.
Carex digitata. Vispstarr.
Poa alpina. Fjällgröe.
Melica nutans. Bergslok.
Eupteris aquilina. Örnbräken.
Dryopteras linneana. Ekbräken.
Botrychium lunaria. Vanlig låsbräken.
Equisetum pratense. Ängsfräken.
Största intresset av de av mig iakttagna växterna från Månsberget synes knyta sig till flenört (Scrophularia nodosa), sötvedel (Astragalus glycyphyllus), skogsnarv (Moehringia trinervia) och guckusko (Cypripedium Calceolus) samt Lonicera.
Flenört (Scrophularia nodosa) växte kraftig och rikligt dels
nedom timmerslänten, dels på gårdsplanen på en närbelägen
gård strax sydväst nedom skifferbranten. L a n g e (1938, s.
136), som funnit växten i Mattmars socken i Jämtland, anger,
att den frånsett en enstaka nordligare lokal har sin nordgräns i
Jämtland och Ångermanland. Den nordliga lokalen meddelas av
H e i n t z e (1913 s. 144), där flenört ingår i den intressanta
förteckning av växter, han meddelar från de tre sydbranterna
Bocklakullen, Arksjöberget och Månsberget. Då han ej anger, i
vilken sydbrant flenört iakttogs, kan det vara av intresse att fastslå, att den i varje fall växer i och nedom Månsbergets sydsluttning.
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För sötvedel (Astragalus glycyphyllus) anges hos L a g e r b e r g , Vilda växter i norden, del. II, s. 717 bl. a.: "Dess utbredningsområde skjuter som en lång kil upp i Norrlands skogstrakter, och arten når sin nordgräns först vid Ström i Jämtland.
Den är överallt hos oss mycket värmefordrande, och detta särskilt i Norrland, där den är bunden till lokaler av sydbergsnatur.
Annars bruka sydliga växter, som framtränga till Norrland, ha
sin huvudutbredning i kustlandet, varifrån de i tungor skjuta
upp efter älvdalarna. Sötvedeln är nära nog unik däruti, att den
så när som på en lokal i Härnösandstrakten saknas i kustlandet,
och denna dess frånvaro från kustlandet är så mycket egendomligare, som den i Sydsverige ingalunda visar någon avsky för
kusten." I L a g e r b e r g s nyssnämnda arbete har uppenbarligen ej beaktats den uppgift om sötvedel (Astragalus glycyphyllus), som H e i n t z e (1913, s. 144) lämnar i sina "Växttopografiska undersökningar i Åsele lappmarkers fjälltrakter II".
Han nämner där tre sydbranter i regio silvatica, Bocklakullen,
Arksjöberget och Månsberget, där han gjorde "ytterst intressanta fynd", bl. a. sötvedel (Astragalus glycyphyllus). Man vet
sålunda ej, på vilken av dessa lokaler sötvedel växte. Det kan
därför vara av intresse att fastslå, att jag iakttagit växten på
Månsbergets sydbrant, kanske den hittills nordligaste svenska
fyndorten för den värmeälskande ärtväxten, som alltså går från
Skåne—Lappland. Att en lokal för sötvedel finnes i Åsele meddelar emellertid L a n g e (1938, s. 112 o. 1943, s. 136).
I fråga om skogsnarv (Moehringia trinervia) läses i L a g e r b e r g , Vilda växter i norden I, s. 423: "I Sverige går den norrut
till Norrbotten (åtminstone till Piteå) och Jämtland, i Norge till
Skjervo (69° 48' n. br.) och i Finland till mellersta Österbotten.
I övrigt tillhör den större delen av Eurasien." L a n g e , (1943,
s. 125) känner ej skogsnarv (Moehringia trinervia) från Åsele
men har ju lämnat mänga lokaler för växten från Jämtland
( L a n g e 1938 s. 87 o. 1910 s. 49), även från dess nordligaste
socken, Frostviken. Det kan sålunda vara av växtgeografiskt intresse att meddela, att skogsnarv (Moehringia trinervia) växer
på de varma skifferbranterna på sydsidan av Månsberget i Åsele
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Lappmark och liksom aötvedel (Astragalus glycyphyllus) alltså
går från Skåne—Lappland.
Guckusko (Cypripedium Calceolus) är ju tidigare känd från
Lappland. Enligt L a g e r b e r g , Vilda växter i norden I, s. 262
"är guckuskon i vårt land spridd från Torne Lappmark i norr till
Öster- och Västergötland i söder, och den växer även på Öland
och Gotland". I Uppsalaherbariet ligga t. ex. två ark av denna
orkidé från Lappland. På det enas etikett läses: Torne Lpm.
Jukkasjärvi s—n Lullekåtjårro, sydbrant strax nedom skogsgränsen. 26/8 1920 (parcissime) Carl G. Alm (jmfr A l m 1921
s. 264) och på det andras Lapp. Umens. ad pagum Knaften
Lycksele et in Matjenusliden Mill. 1 y 2 atempl. Dr E. A. Hallström 1847. Det torde inte erbjuda större svårighet att i våra herbarier eller i litteraturen finna flera Lapplandslokaler för denna
orkidé. Från Lycksele Lappmark nämnas lokaler av V r e t l i n d
(1930 a 72 o. i ) i Malå s-^n, av G a u n i t z (1939 s. 80) i
Sorsele s—n och av N o r d e n s t a m (1940 s. 455) i Lycksele
s—n. Från Åsele Lappmark tycks guskuskon1) emellertid ej tidigare vara anmärkt. I varje fall känner ej den kunnige L a n g e
(1943 s. 124) guskusko därifrån. Lokalerna Månsberget och
Lövstrand i Dorotea socken i Åsele Lappmark synas sålunda
lämna ett litet komplement till kännedomen om växtens utbredning i vårt land.
Efter vårt några timmars långa besök i Månsberget och Ö.
Ormsjö stego vi på bussen och fortsatte vår färd till Dorotea
järnvägsstation och välbyggda samhälle. Vid Afvaträsk lyste
åkerbärets (Rubus arcticus) röda blommor vid vägkanten. Snart
voro de få milen mellan Ö. Ormsjö och Dorotea tillryggalagda.
Efter en kort rast å ett kafé, där timmerflottningens starka män
bildade ett dominerande inslag, förde oss tåget ned mot Strömsund, där botaniska exkursioner i Ströms socken lockade, men
det är en annan historia.
*

I detta lilla resekåseri har jag varken velat eller kunnat tynga
läsaren med många litteraturhänvisningar. För den botaniskt
*) Se noten å nästa sida.
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initierade behöver jag knappast nämna, att de av mig berörda
växterna — många äro ju allmänna — förut observerats eller anmärkts från Dorotea och Risbäcks socknar, möjligen med undantag för guckusko1) och skogsnarv, som mig veterligen ej hittills
omnämnts i litteraturen. A n d e r s s o n o. B i r g e r (1912) omnämna visserligen ej Månsberget, men deras jättearbete ger ju
botanisten många värdefulla fingervisningar om Åsele Lappmarks flora. H e i n t z e har avsevärt berikat vår kunskap om
områdets flora och omnämner (1913 s. 144) ett stort antal av
mig berörda växter samt många andra därtill i sin intressanta
artlista från Bocklakullen, Arksjöberget och Månsberget —
några inrapporterar han som nya för Lappland —, men tyvärr
har det blivit i klump för dessa sydberg. Även t. ex. S a m u e l ss o n (1927) anmärker många av mig berörda växter från Dorotea s—n, och M ö r n e r (1935, s. 256, 269, 259) anmäler
sandtrav från Risbäcks kap., backskärvfrö från Dorotea och tibast från Månsberget. Doktor Strömbom i Dorotea har meddelat
Mörner Dapnelokalen från sistnämnda sydberg. Men redan
de i kåseriet anförda arbetena jämte deras talrika litteraturanvisningar lotsa den intresserade in på rätta färdeleder i blomstermarkernas rike i de södra Lappmarkerna, där också viktiga vägvisare peka mot Umeå med Västerbottens läns hembygdsförenings årsböcker och herbarium.
Jag tror, att en eller annan växtlokal från mina reseanteckningar kan komma till användning i den sammanfattande flora
över Åsele Lappmark, som så väl behöver se dagens ljus. Sådana
botanikens heroer som S e r n a n d e r (1922) och S a m u e l s s o n (1927) rekommenderade utforskandet av södra Lappland,
som omspänner trakter, vilka voro botanisk nästan alldeles okända ännu år 1927 ( S a m u e l s s o n 1927 s. 26). Även om sedan
dess betydelsefulla undersökningar utförts, vilkas resultat delvis publicerats, återstå för visso mödosamma fältundersökningar,
') Uti Hembygdsboken "Västerbotten" h a r L. Wahlberg, r ö r . guckuskon
i Åsele lpm., meddelat uti å r g å n g e n 1926 å sid. 261 förekomsten i Dorotea
s—n O r m s j ö ( M å n s b e r g e t och L ö v s t r a n d ) samt uti årgången 1945 sid. 136
förekomst i Vilhelmina s—n å krp. Varesåsen.
j ,,.nniVon
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innan en flora kan utges. Ett exempel från en angränsande trakt,
Jämtland, visar dock, hur genom en enda mans utomordentliga
insatser, forskarmöda och arbetsflit ett storartat resultat kan
uppnås inom jämförelsevis kort tid. Jag syftar på telegrafkommissarie Th. Lange och hans ovärderliga Jämtlandsflora och
floristiska anteckningar från detta landskap, ett landskap, som
också omspänner avsevärda områden med gles bebyggelse, mo,
myr och fjäll.
I Åsele Lappmark kan nu botanisten långa sträckor komma
bekvämt fram. Vägnätet, om ej så tätt, får man ej klaga på, och
busslinjer bjuda sina tjänster. Hur skönt är det ej att få pressen
per buss mellan lämpliga replipunkter på linjen mellan Borga
och Dorotea! Det är tacknämligt att söka locka botanister till
Åsele Lappmark, gärna ungt, spänstigt folk, som kan söka sig
längre bort från allfartsvägarna i verkligt jungfruliga marker
med mångenstädes storslagen norrländsk natur. Ej minst för
turister, som vilja förena det nyttiga med det nöjsamma, med
"utile dulci" som motto, bjuda Sydlapplands marker med lidernas region rika fält och stora möjligheter.
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Nordmalings gamla prästgård.
Av K y r k o h e r d e Adolf Råde.

Det finnes väl ingen byggnad i Nordmaling så fylld av tradition och historiska minnen som den gamla prästgården. Sedan
reformationens genomförande ha här icke mindre än 23 prästfamiljer, generation efter generation, haft sitt hem. Prästgården
har varit centrum för det religiösa och kyrkliga livet, ja även för
det kulturella och kommunala. Därjämte ha vetenskapliga, kulturella, konstnärliga och musikaliska intressen, hemliv och sällskapsliv odlats i deras bästa ursvenska form.
I mycket gamla tider var prästgården ett ännu viktigare centrum i församlingen. Bland annat skulle prästen även svara för
härbärgerande av alla förbiresande, en sed alltifrån medeltidens
dagar. I gränstrakter eller eljest mycket trafikerade orter fick
ofta en präst pastoratet på det villkoret, att han förband sig detta
representantskap. Under katolska tiden var väl detta ej så betungands, då prästen levde ogift och hade stora inkomster. Genom reformationen försämrades prästernas ekonomi i hög grad,
utan att anspråken på prästgårdarnas gästfrihet nedprutades.
Prästen blev nödsakad se sig om efter andra inkomster. Ofta
blev han lika mycket lantbrukare som kyrklig ämbetsman. Prästgården blev det förnämista odalhemmet i församlingen och fick
stort inflytande på landets uppodling. I den utbildades en stor
mängd av drängar och pigor till goda husbönder och husmödrar.
De andliga intressena makades dock aldrig åt sidan för de
materiella. Djupt rotfästade voro kristen tro och sed. Genom sitt
kall kunde prästen utöva det största inflytande även i församlingens avlägsnaste delar. Hur ofta stod ej bondeskjuts vid prästgårdens trappa för att avhämta prästen till sjukbesök, husförhör och andra förrättningar. Genom sitt ämbete stod prästen
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alla lika nära och blev sammanhållande länk mellan ämbetsmän,
stora och små bönder, torpare, hantverkare och arbetare. Till
församlingens fattiga förmedlade han hjälp, och mången fattig
vandrade fick äta sig mätt i prästgårdens kök.
Här i Nordmaling har prästgård funnits sedan långt in i
medeltiden. Nordmalings församling räknar nog sina anor från
förra hälften av 1300-talet. Enligt ett numera tyvärr förkommet
medeltida syneinstrument av 1333 skall Ås, Själevads, Grundsundas och Nordmalings kyrkor hava blivit nybyggda på samma tid och av samma mästare och samtidigt besiktigade. Denna
viktiga handling lär ha blivit utlånad i Själevad till biskop Nordin men av denne aldrig återlämnats. Nordmalings prästgård
var belägen vid kustlandsvägen, som var den enda förbindelseleden i lång tid mellan norra och södra Sverige. Den fick ofta
därför förnämliga besök. Så t. ex. hade kyrkoherde herr Peder
(1533—57) besök av riksrådet Thure Bielke på dennes resa till
Finland. Karl IX med sin sexårige son Gustaf Adolf lär ha besökt
kyrkoherden Nikolaus Pauli (1566—1601), då han vintern 1600
återvände från Finland runt Bottniska viken. Prästgården tycks
redan ha varit förenad med rätt mycket odlad jord, då kyrkoherden enligt hjälpskattelängd för Älvsborgs lösen hade nio kor,
åtta ungnöt, två får, en get och tre hästar. Hans övriga förmögenhet uppgick till 25 lod silver, 20 mark penningar, 5 mark
mässing, 5 mark tenn och 4 pund koppar.
Under sin visitationsresa 1642 gästade även ärkebiskopen
Laurentius Paulinus kyrkoherden Petrus Petri Forselius (1622
—58) "i hans fattiga hybble" den 17 juli. Uttrycket "fattiga
hybble" torde dock få betecknas som något överdrivet. Av allt att
döma var kyrkoherde Forselius icke någon fattig man, ty samma år kunde han av bonden Peder Olufsson i Bredvik inköpa
icke mindre än 20 markland jord. En mycket ståtlig gravsten
över kyrkoherdens grav under koret i Nordmalings kyrka, vilken
gravsten nu är uppställd i kyrkans vapenhus vittnar också härom. En av hans söner Johan Persson, som antog namnet Forsman, slutade som ståthållare och kommendant på Cajaneborgs
slott i Finland och blev stamfader för en i Finland mycket känd
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Bild 1. Rekonstruktion av den på 1600-talet u p p f ö r d a och av ryssarna 1721
nedbrända prästgården.

man, friherren, historikern, partiledaren, statsmannen och fenr.omannen Yrjö-Koskinen. Han är ett talande bevis på huru
svenskar ofta förgäta sin nationalitet, när de bo bland andra folk.
Den mäktiga gravstenen i Nordmalings kyrka står dock kvar
som ett talande historiskt bevis på hans svenska ursprung.
Liksom i så många andra avseenden, när det gäller svensk
historia, faller ett klarare ljus över Nordmalings prästgårds
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historia i slutet av 1600- och i början av 1700-talen. Församlingens kyrkoherde var då Petrus Martini Arctsedius (1690—
1716), bondson från Ytterhiske by i Umeå socken. Någon närmare skriftlig beskrivning av hans prästgård äga vi ej, men som
byggnadssättet här i Norrland var mycket konservativt, kunna vi
av andra från denna tid kända prästgårdar med största sannolikhet veta huru den såg ut (Bild 1). Helt säkert var den en s. k.
åttaknutabyggnad av talltimmer c:a 24 alnar lång, 12 alnar bred
och 12 varv hög. Yttertaket var av näver och takved. Bron bestod av tre trappsteg av klåvar. Den var indelad i två kamrar på
ena sidan, med sätesstuga på mitten innanför den rymliga förstugan. På andra sidan var det kök, som i storlek motsvarade
kamrarna. Ingen minsta tillstymmelse till vindsvåning fanns.
Överst på ena gaveln fanns dock en liten vindsglugg. Från
förstugan kunde man taga sig upp till "botten", d. v. s. vinden
medelst stege. Fönsterna voro ej indelade i skivor och fönsterrutorna voro små och sammanhöllos av blyband. Det låg en
vacker 1600-talsstämning över gården. Allt var anlagt på gedigenhet och ändamålsenlighet. Stilen var enkel och flärdfri. Någon målning förekom ej.
Kyrkoherde Arctsedius gifte sig med komministerns i Umeå
landsförsamling Olof Grubbs dotter Anna, som vid sitt giftermål endast var 16 år. Makarna fingo i sitt äktenskap en stor
barnskara, icke mindre än 12 barn, 7 söner och 5 döttrar. Ej
underligt, att diet blev fattigt i prästgården. År 1716 klagar Härnösands domkapitel över att kyrkoherden, "en mycket åldriger
och nu på tredje året blind och uti stort elände liggande prästman", ej längre kan sköta sin tjänst. En av sönerna, Olaus, född
1670, hade dock hunnit att bliva präst, och den gamle kyrkoherden hade gjort ansökan, att pastoratet måtte givas åt denne.
Församlingen hade också enhälligt "vocerat" honom i faderns
ställe och konsistorium begärde nu, "att han därmed må bliva
benådad". Kung Karl den tolfte erhöll denna skrivelse, då han
vistades i Lund efter återkomsten från Turkiet. Konungen var
varmt intresserad för kyrkliga frågor och den 26 november 1716
resolverar han lakoniskt i äkta 1600-tals stil: "Uppsattes full-
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makt för Olaus Arctadius". Detta var ett verkligt kungsord för
Nordmalings församling, och den unge Olaus kunde nu utan vidare tillträda faderns tjänst.
Prästgården hade emellertid under faderns tid förfallit allt
mera och nu skulle ju två familjer bo i den. Den gamle kyrkoherde Arctsedius levde nämligen ännu i fyra år. Väl var församlingen glad att få sonen till kyrkoherde men lika villig var den
ej att låta reparera prästgården, som lutade till fall och ruin.
Kyrkoherden måste därför på prästmötet den 17 januari 1717
begära konsistorii rekommendation till landshövdingen, att den
ne skulle tillhålla församlingen, att bygga och reparera prästgården. Men det var en hård och fattig tid i dessa, den stora
vredens år, och i det längsta förhalade man reparationen. Bland
de fem barnen, som föddes inom den yngre familjen Arctsedius,
var Petrus Arctedi, född 27/2 1705. Denne blev sedan Linnés
lärjunge och vän. Då han redan vid unga år vann europeiskt anseende som läkare och ichtyolog förutspådde många, att han
skulle bliva ännu mera berömd än Linné själv. Tyvärr drunknade
han i Amsterdam vid trettio års ålder, en förlust som djupt beklagades i den vetenskapliga världen.
Andra makter grepo emellertid in och avgjorde prästgårdens
öde. För att tvinga Sverige till en förödmjukande fred hade ryske
tsaren i början av maj 1721 sänt en galärflotta för att härja och
bränna på den svenska östersjökusten. Det dröjde ej länge förrän
denna flotta seglade in i Nordmalingsfjärden. Försvaret var dåligt organiserat, och befolkningen kunde ej hindra ryssarnas
landstigning. Snart var en mängd av församlingens gårdar "i
aska lagda", däribland prästgårdarna för kyrkoherde Arctasdius
och komminister Hellenius. Den egendom, som ryssarna fann av
värde, bortförde de på sina skepp.
Hade församlingen förut varit ovillig att reparera prästgården,
blev den nu så mycket ivrigare att skaffa kyrkoherden och hans
familj tak över huvudet. Lyckligt var det, att sommaren stod för
dörren. Dock kunde man ej ge sig ut i skogen och hugga timmer
och bygga prästgården av rått virke. Några av församlingens
byar hade emellertid blivit skonade, och det fanns ännu präktiga
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Bild 2. Rekonstruktion av den provisoriska prästgård (bondgård), som
sommaren 1721 uppfördes i stället för den av ryssarna nedbrända prästgården.

bondgårdar kvar. Församlingen lyckades också av bonden Ivar
Nilsson i Håknäs få inköpa dennes mangårdsbyggnad för tvåhundra daler kopparmynt. Denna gård flyttades nu och uppfördes till prästgård. Det hela betraktades tydligen som ett provisorium, ty byggnaden uppfördes ej på den gamla prästgårdens
plats utan "norr på gården". Denna prästgård är lyckligtvis utförligt beskriven i kyrkans gamla handlingar, vilket är så mycket
mera intressant, som vi också därigenom få veta, huru bondgårdarna i Nordmaling sågo ut på denna tid, ty bebyggelsen
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var då genomgående enhetlig i bygden. Vi finna också, att denna
bondgårdstyp blivit bevarad ända till vår tid, och att konservatismen varit så stor, att den rent av kunnat överleva 1890-talets
smakförsämring och stilförvirring (Bild 2).
Gården var 25 alnar lång, 9 14 alnar bred, 11 varv hög och
fördelades i förstuga, förstugukammare, kök och sängstuga. Förstugan var 6 14 alnar lång, 4 14 alnar bred. Dörren var panelad
både på in- och utsidan, var försedd med gångjärn, lås och
klinka och en handgrepe. Utanför var en bro med tvenne trappsteg. Förstugukammaren var lika lång och bred som förstugan.
Den hade en fönsterglugg, som var panelad innantill, och två
fönster med gångjärn och hake på det ena. Den hade dessutom
en liten spis med "järnbålstång, spjäll och forma". Kammardörren var panelad på båda sidor, hade lås, gångjärn, en liten
kasthake och två handgrepar. Köket var 9 V2 alnar långt, 9 yz
alnar brett, hade tre fönstegluggar, panelade innan och utan.
med två fönster i vardera, spis med järnbålstång, stolpe, spjäll
och forma. Dörren var panelad på båda sidor och hade två grepar. Ett mjölkkontor blev sedan tillbyggt. Sängstugan var lika
stor som köket och inredd på samma sätt. Spisen saknade dock
stolpe och var något mindre. Golven i alla rum bestodo av tallklåvar, taken voro av bräder lagda på sparrar, vilket gav ett
mycket hemtrevligt intryck åt rummen. Yttertaket var lagt med
rote, näver och takved. Vi känna igen den västerbottniska bondgårdens vanliga indelning i kök, kammare, sal och förstuga.
Denna byggnad, som helt enkelt var en bondgård, var naturligtvis för liten, och det dröjde ej heller länge, förrän församlingen jämte densamma uppbyggde en ny större prästgård. Den
uppfördes under år 1725 och var 28 alnar lång, 10 y 2 alnar
bred och 14 varv hög samt fördelades i förstuga, en sal på
södra och två kamrar på norra sidan. Eljest var den inredd på
samma sätt som den förra. Salen hade fem fönstergluggar med
två fönster i vardera. För första gången nämnes nu om någon
målning i prästgården. Kyrkoherde Arctsedius lät nämligen i
kammaren på södra sidan vitlimma väggarna och måla dörr,
fönsterkarmar och panelningen innantill med brun oljefärg, allt
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på egen bekostnad. All målning betraktades ännu som lyx och
hörde ej till församlingens skyldighet. Till prästgården hörde
också en massa andra byggnader för olika ändamål. Somliga av
dessa tillhörde församlingen och somliga kyrkoherden. Av intresse är att märka, att "ängesladorne" hade särskilda namn såsom myrladan, flatladan, bäckladan, rabbängsladan, åängsladan,
stalladan, inre gamängsladan, yttre gamängsladan etc.
En rad av kraftiga och myndiga kyrkoherdar efterträdde Arctsedius. Olaus Turdin (1730—45), förut lektor i Härnösand,
tog med kraftig hand itu med prästbolets upprättande ur dess
vanhävd. En stor del hade fått ligga i linda. Alla diken hade
blivit igengrodda. Gärdesgårdarna hade blivit odugliga och
ängarna skogbevuxna. Dessutom hade en tredjedel blivit upplåten till åtskilliga åbor. Nu återvann Turdin genom process
dessa ägor till prästbolet. Han var en lärd, självständig och
stridbar man. Efter att hava varit präst här i 15 år flyttade han
såsom kyrkoherde till Bygdeå.
Hade Turdin förbättrat prästgården och uppbyggt flera hus
och i hög grad upphjälpt lantbruket gäller detta ännu mera om
hans efterträdare Johan Unaeus (1745—66). Under hans tid
revs den gamla prästgården och en ny sådan uppfördes 1749.
Denna prästgård utgör stommen till den nuvarande prästgården.
Den var 26 alnar lång, 16 % alnar bred och 15 varv hög och
fördelades i 5 rum utom förstugan. Taket i salen var blåmålat.
Det har här i Västerbotten varit en gammal sed att även ha sommarstuga på gården. Det var väl av denna anledning som
Unaeus år 1760 på egen bekostnad uppförde en byggning öster
på gården, indelad i 4 svitrum och förstuga. Genom kyrkoherde
Unaeus fick prästgårdsanläggningen i stort sett det utseende den
bevarat ända till vår tid.
Kyrkoherdarna Olof Wattrang (1678—71), Israel Lindahl
(1773—93) och Jonas Er. Nordén (1798—1812) byggde vidare
på den av Unaeus lagda grunden. Man levde nu i det rika 1700talets tid, som förstod att skapa idyll och smakförbättring. År
1773 försågs prästgården med brädfodring och rödmålades. Stor
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omsorg ägnades också åt humlegården, kryddgården och staketen.
Sitt rätta stora uppsving fick emellertid både prästgården och
prästbordet genom den kraftfulle och myndiga kyrkoherden Erik
Gustaf Oldberg (1816—1840). År 1824 genomgick prästgården
en grundlig och omfattande reparation. På kyrkoherdens egen
bekostnad ägnades särskild stor omsorg åt inredningen. Redan i
förstugan var taket vitlimmat och väggarna beklädda med stänkta papperstapeter. I salen var taket klätt med "cardus"-papper,.
väggarna med rödmålade tapter, den öppna spisen var med vattenfärg överstruken. De små fönsterrutornas tid var förbi. Varje
fönster i prästgården var nu försett med tvenne skivor med tre
rutor i vardera. Den ena skivan var i regel försedd med gångjärn "både ovan och nedan" och med kasthakar. Såsom en nyhet
kan också betraktas, att den öppna spisen var uppförd av tegel.
I södra hörnkammaren var det blåa tapeter och en gulglaserad
kakelugn, men taket var omålat. I norra hörnkammaren, som var
lika stor som den förra, 7 alnar 21 tum lång, 7 alnar, 9 tum
bred och 5 alnar, 3 tum hög, var det två fönsterlufter, den ena
på gaveln och den andra på norra långväggen. Brädtaket var
vitlimmat, tapeterna voro rödmålade och rummet var försett med
guldglaserad kakelugn. I lilla salen till vänster om salsförstugan,
8 alnar, 20 tum lång, 8 alnar, 15 tum bred och 5 alnar 3 tum
hög. Brädtaket var späntat och väggarna försedda med gråa
marmorerade tapter. Den uppvärmdes av en större gulglaserad
kakelugn, vilken på framsidan var försedd med s. k. skänk med
dörrar av järnblek och tre hyllor. Nordvästra kammaren var försedd med gulmålat spåntat golv samt tak beklätt med "cardus"papper. Gröna tapeter av väv och en fönsterluft på norra långväggen. Denna uppvärmdes av en mindre grönmålad kakelugn,
framför vilken var anbragt en rund tackjärnshälla. Den hade
dörrar såväl till den "västanföre belägne handkammaren" som
till "den lilla och stora salen". På vänstra sidan lät även kyrkoherden Oldberg på egen bekostnad göra en tillbyggnad om 14
alnar 9 tum i längd samt lika bredd och höjd som själva sätesbyggningen. Den var utan bro och bestod av förstuga med upp-
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gångstrappa till vinden, tvenne skrubbar, kök och skafferi, som
var försett med kakelugn. På vinden lät kyrkoherden inreda vindskammare vid båda gavlarna. I östra vindskammaren var golvet
oljemålat, taket vitlimmat och väggsåten voro igenklistrade.
Kammaren var försedd med en fönsterluft med fyra rutor samt
ett mindre"klädcontor". För dess uppvärmning sörjde en liten
gulglaserad kakelugn. Västra vindskammaren var försedd med
lika stort fönster som den östra men där var både golv, tak och
dörr omålade. Den uppvärmdes av en öppen spis med tackjärnshälla.
Kyrkoh. Oldberg lät även nedriva och på nytt uppföra den
mindre byggningen öster om mangårdsbyggningen, som uppförts av Unaeus. Den inreddes med förstuga och fyra boningsrum försedda med kakelugnar, tapeter och övrig inredning. Denna byggnad står ännu kvar och är numera upplåten till hembygdsgård. Till den bryggstuga, som sockenmännen låtit uppsätta år 1820 på låg stenfot 12% alnar i längd, 12 alnar 9 tum
i bredd och 4 alnar i höjd räknat invändigt från golv till tak,
lät kyrkoh. Oldberg uppföra drängkammare med en för båda
gemensam förstuga. Denna byggnad står ännu kvar och drängkammaren har blivit reparerad och iordningställd till scoutlokal.
Kyrkoh. Oldberg lät även uppföra uthus, iskällare, lador och nytt
kvarnhus. I hög grad förbättrade han lantbruket. Han var en av
:sin tids största lantbrukare och så stor hästkännare, att han
kände varje häst i församlingen till utseendet. Betecknande för
denna tids husbondvälde är, att han med handkraft och piska,
som han höll dold under sitt skrivbord, lärde sina torpare och
Nordmalings allmoge hövlighet. Tapeter och kakelugnar räknades vid denna tid såsom lyx och synerätten dömde kyrkoh. Oldbergs sterbhus delägare att vid avträdandet taga dem med sig
•och att i stället för kakelugnar återuppföra lerspisod. Genom
överenskommelse med efterträdaren Henrik Jakob Berlin (1842
—1887) fingo de dock vara kvar.
Prosten Berlin, som i 45 år var församlingens kyrkoherde förstod att vidmakthålla och förbättra kyrkoh. Oldbergs verk. Både
i yttre och inre avseende blev Nordmalings prästgård en av de
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förnämsta i Härnösands stift. Församlingen lät påbygga prästgården och förse den med spåntak. Även de andra byggnaderna
i prästgården blevo så småningom försedda med sådana. Alla
tak hade förut varit av rote, bakar och näver, som betäcktes med
kluvet tjärat timmer. Bygdens ekonomiska uppsving gjorde sig
märkbar även i fråga om byggnadssättet. På vinden upptimrades
tvenne kamrar, som prosten Berlin på egen bekostnad lät inreda. Likaledes lät han på egen bekostnad tillbygga västra delen
av prästgården med en tillbyggnad innehållande förstuga, kök
och kammare jämte skrubbar och uppgångstrappa till vinden.
Nytt stall uppfördes med spiltor för åtta hästar jämte port och
lider. Såsom nyhet kan betraktas, att övre bottnen byggdes till
förvaringsrum för fodret. År 1880 uppförde även prosten Berlin på egen bekostnad en badstuga av timmer 21 fot bred, 29 fot
lång och 9 fot hög, försedd med ugn och rökgång. Badstugubyggnader slogo dock ej igenom i bygden. Den nedrevs av efterträdaren, då den tydligen icke ansågs nödvändig. År 1883 byggde prosten svin- och fårhus. Likaså lät han bygga smedja med
härd och bälg. Hela prästgårdsanläggningen med dess större
och mindre hus var verkligen en stor gård. Ståtliga sågo också
de tre sädeshässjorna ut med tillhopa 28 led med ett stort tröskhus i närheten. Man berättar än i dag huru prosten med belåten
min promenerade med sin husbonddräng utefter de med säd
fyllda hässjorna och undrade, huru många tunnor årets skörd
skulle giva. På bostället funnos inte mindre än 27 åker- och
ängslador. Därjämte fanns 4 brunnar; en bakom stallet, en vid
fähuset, en bakom bryggstugan och en nedanför kyrkan. Sydost
från tröskhuset fanns vid prästbäcken en skvaltkvarn med två par
stenar, där säden förmaldes. I särskild sädesbod förvarades
säden. I bäcken nedanför tvätthuset var uppförd en damm bestående av två timrade kistor och sluss.
Nordmalings numera vitmålade prästgård med dess många
byggnader och väl hävdade ägor var en värdig omramning för
det Berlinska hemmet, där god gammal gudsfruktan och enkelhet rådde och där församlingsbor, släktingar, äldre och yngre
fingo den bästa omvårdnad. Än i dag tala vallborna om husför4
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Bild 3. Nordmalings gamla prästgård, sedd f r å n prästgårdsallén.
F o t o : Astrid Dahlström

hören, som alltid höllos i prästgården den 1 maj. Då voro samtliga familjer på Vallen inbjudna. Gamla och unga förhördes i
bibelläsning och katekes. Sedan förhöret avslutats, dukades både
i stora och lilla salen väldiga gästabudsbord och alla kände det
särskilt högtidligt, då prosten trädde in med sin prostinna och
läste bordsbönen. Även slåttermålen äro i livlig hågkommelse.
Själevadsborna blevo ganska stötta, när deras kyrkoherde
sökte Nordmaling. Själevads församling ansåg sig full jämngod med Nordmaling. Hit till Nordmaling kom emellertid kyrkoherden sedermera konstraktsprosten Gustaf Robert Edström
(1891 —1908). Nu hade ämbetsgöromålen tagit en sådan omfattning, att kyrkoherden knappast kunde sköta det stora lantbruket, som därför utarrenderades. Den av kyrkoh. Oldberg återuppförda flygelbyggnaden kom nu väl till pass såsom bostad för
arrendatorn. Då kyrkoherden var självskriven ordförande i skolrådet tog bara skolarbetet mycket av hans tid i anspråk. Såsom
exempel på skolväsendets uppsving på denna tid kan nämnas, att
vid prostens ankomst till Nordmaling fanns inom församlingen
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Bild 4. Nordmalings gamla prästgård med den till hembygdsgård upplåtna
flygelbyggnaden. ( F o t o : Astrid Dahlström).

16 lärarkrafter, därav endast tre manliga, och endast fyra skolhus. Vid prostens död fanns det 39 lärarkrafter, därav 11 manliga, samt 31 skolhus.
Prosten Edström lät också tillbygga förstuga och en jungfrukammare utanför köket till prästgården samt en veranda längs
byggnadens södra sida. Verandan, som ännu finnes kvar, går
knappast i stil med den gamla stilfulla prästgården. Den är dock
praktisk, och man måste tänka på den bristande känsla i fråga
om byggnadsstil, som då rådde överallt i vårt land. Även prosten
Edströms hem utmärktes av harmoni, frid och glädje. På ett
synnerligen värdigt och fint sätt präglade prosten Edström hemlivet i prästgården.
Prosten Edströms efterträdare kyrkoherde Carl Alfred Nygren (1909—1937) lät tillbygga prästgården ett särskilt expeditionsrum med brandfritt arkivrum. I prästgårdens inredning
vidtogs också en del praktiska förbättringar. Stor omsorg ägnade kyrkoherden åt trädgården, särskilt åt fruktträdgården,
och blev därför en föregångsman för fruktodlingen i vårt län.
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Bild 5. Nordmalings gamla prästgård o m k r . år 1880. F r a m f ö r expeditionstrappan synas prosten H. J. Berlin (1842—87). P å trappan sitter prostinnan
Johanna Gustafva Berlin f. Amnéus, på den andra trappan synas släktingar,
äldre och yngre, som i prästgården h a d e sitt bästa hem. Observera vattentunnan, den tidens vattenledning.

(Bild 4 och 5). Genom den nya eckl. boställsordningen skildes
nu lantbruket från prästgården.
Undertecknad blev den siste kyrkoherden, som skulle komma
att bo i den gamla prästgården. Redan vid min ankomst till församlingen hösten 1938 hade församlingen börjat bygga den nya
tidsenliga och moderna prästgården. Genom synnerligen lyckliga omständigheter har emellertid Nordmalings gamla prästgård jämte sina flygelbyggnader blivit bevarade till framtiden.
Nordmalings församling har häri visat stor förståelse och offervillighet. Själva prästgården är upplåten till församlingshus och
har den rikaste användning för församlingslivets olika verksamhetgrenar. Den av kyrkoh. Oldberg återuppförda Unseuska flygelbyggnaden är upplåten till hembygdsgård, där nu en mängd
gamla kulturminnen från församlingens liv i gången tid blivit
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samlade och uppställda till ett hembygdsmuséum, som redan tillvunnit sig aktning och erkännande. Drängstugan i den andra
flygelbyggnaden är upplåten till scoutlokal till stor nytta för ungdomsarbetet bland unga gossar och flickor.
Så knytes gammal och ny tid tillsamman i den gamla prästgården. Den som är intresserad av byggnadshistorien i vår bygd,
finner i Nordmalings gamla prästgård ett rikt fält för studier.
Prästgårdarna ha i hög grad varit mönster och föregångare för
andra byggnader. Med vördnad måste vi också böja huvudet för
prästgårdens minnen och rika tradition. Många norrländska
släkter ha utgått från denna prästgård, som i så många avseenden är en god illustration till vår bygds kyrkliga och kulturella
utveckling.
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Minnen från Nordmalings gamla
prästgård.
Av F r u Alma Lundin f. Nygren.

Prästhemmen på landet, i synnerhet i Norrland, hade förr en
helt annan uppgift än i våra dagar, det är ju en självklar sak.
Prästgårdarna var stora, mycket stora t. o. m. och det behövdes
sannerligen också, ty vanligtvis var ju familjens medlemmar talrika och gästerna ännu talrikare. Just häri låg de gamla prästhemmens oändliga värde, de voro den plats dit en och var kunde
söka sig i glädje som i sorg, en mötesplats såväl i helg som i vardagslag. Vardagarna var ju de flesta, högtidsdagarna färre, men
stora.
För en kyrkoherde i ett så stort pastorat som Nordmaling måste ju arbetsbördan bli mycket stor. Klockan sju senast började dagen. Då skulle alla de brev besvaras som med föregående dags
post anlänt till pastorsexpeditionen, så att de i tid hunno med
dagens avgående post. Det var gott ha detta undanstökat innan
alla de övriga sysslorna togo vid. Alla dagar var ju pastorsexpeditionen öppen, och tiderna hölls nog inte så noga då som nu.
Församlingens kyrkoherde var ju den tiden också skolrådets ordförande och hade dessutom massor av offentliga uppdrag. Det
var stämmor och sammanträden titt och tätt. Ett stort jordbruk
och en stor trädgård krävde också tid och tillsyn. Men hur jäktad
dagen var, alltid fanns där en stund för morgon- och kvällsandakt, då alla familjens medlemmar skulle samlas. Oftast var
det en eller annan gäst med, en prästman på besök, en resande,
som inte fått tak över huvudet, utan sökt sig till prästgården,
en ny befattningshavare på orten, som ingen annan än prästgården kunde taga emot. Nog var väl detta tungt mången gång,
men också roligt och intressant. En episod har särskilt inristat
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K y r k o h e r d e C. A. Nygren.

sig i mitt minne. Det kommer en dag tre ynglingar upp till prästgården, vägens riddare, som nu vill arbeta igen. En stannar på
prästgården, de andra två skaffas arbete i byn. Han, som stannar, är bitter och hård, besviken på livet och husets folk försöker
få honom att se också livets goda sidor. Man tror att det lyckas.
Men så en dag är han borta. En kväll långt senare under aftonbönen hörs steg där ute i förstugan. Då man tittar efter står
mannen där; han vill komma åter och försöka om igen, och han
får det också. En prästgård skulle ju vara ett hem för alla. Där
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kom "lärde män" och mången vitt berest och då berättades och
diskuterades, då sjöngs och musicerades, då var prästgården den
kulturhärd, som den skulle vara. Julhelgerna i prästgården firades alltid traditionsenligt. Det rustades som i alla andra hem,
men allt måste tas till så rikligt, ty julaftonen spändes Pålle för
släden, och så bar det av ut i byn med gåvor till de gamla. Senare
på dagen, innan prästfamiljen själv började julfirandet, skulle
alla från prästgården till ålderdomshemmet och hälsa på de gamla där, sjunga julpsalmerna med dem och se deras glädje, då
deras kyrkoherde låste julevangeliet för dem. Och på nyårsaftonen, efter nyårsbön, då samlades hela kyrkobetjäningen i prästgården kring det stora matbordet, kring lutfisken och risgrynsgröten och kring minnena från det år som just gått.
De största högtidsdagarna i prästhemmet det var nog de, när
stiftets vördade biskop kom på besök vid visitationerna, eller, som
det också hände ett par gånger, vid bemärkelsedagar. Min far
fick ju fira två guldbröllop i sin kära prästgård, guldbröllop
med sin hustru och guldbröllop med kyrkan, båda gångerna med
biskop Bergqvist som gäst. Då berättades minnen och hågkomster från tider som flytt. Aldrig kan jag heller glömma min fars
80-årsdag, då hans gamla studentkamrat och gode vän, kyrkoherde Markgren, kom på besök. Det var en fröjd att se de två
gamla sitta där och le så gott mot varandra och berätta minnen
från skoltiden och från sina första år som prästmän.
Kort därefter höll biskop Bergqvist visitation, den sista under
kyrkoherde Nygrens tjänstgöringstid i Nordmaling, ty en tung
sorg — makans hastiga bortgång — bröt helt ned den vitale
åldringen, och efter en rätt lång tid på sjukbädden fick den
gamle herden i den kära, vackra prästgården i Nordmaling sluta
sitt av intensivt arbete fyllda liv.
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Glimtar från nybyggarlivet i Lappland.
Av Nils Eriksson.

Jag ska nu ge några glimtar från nybyggarlivet i Södra Lappland eller från den del av Lappland, som hör till Västerbottens
län. Det är ett väldigt landområde på över 400 kvadrat-mil eller
lika stort som nio av Sveriges landskap. Inom detta område bor
nu över 60,000 människor men för 170 år sedan eller år 1775
fanns inom denna del av lappmarken endast 2,000 personer. Gå
vi ytterligare ett hundra år tillbaka i tiden eller till 1675 så fanns
endast två nybyggen inom hela lappmarken, nämligen Örträsk
och Gavsele, vilka hade upptagits året förut. Före denna tid var
det endast lapparna, som strövade omkring i de vida skogarna
med sina renar samt fiskarna, som under somrarna kom upp till
de många och goda fiskevattnen för att fiska.
Utvecklingen har alltså gått mycket raskt under de 270 år, som
nybyggarna bott här. Men det har varit en mycket mödosam väg
dessa ha haft att vandra. Det är många svårigheter, som de fått
övervinna, innan de kunnat förvandla vildmarken till kulturbygd.
Vi ska nu besöka en rad nybyggare och se hur de ha det på
sina nybyggen och hur de klarar sig.
Först titta vi på nybyggaren Sjul, siom i mitten av 1700-talet
kommer vandrande genom skogarna för att söka sig ett lämpligt
ställe, där han kan slå sig ned. Mannen går före och ler en ko,
hustrun följer tätt efter. Båda ha rätt tunga bördor på ryggen.
Allt deras lösöre för de nämligen med sig. Mannen har en yxa,
några nät och en lodbössa samt några andra småsaker i sin mesbörda. Hustrun har en gryta, ett par träskålar, träskedar och diverse husgeråd i en skinnsäck på ryggen.
När de kom till en kulle söder om Bäsksjön, band' han kon
i ett träd och så gick han ned till sjön för att se efter, om det
fanns gott om fisk där. För en nybyggare var nämligen till-
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Spåaklädd nybyggarstuga f r å n Dikanäs.
F o t o : N. Eriksson.

gången till fisk en viktig förutsättning för, att det skulle gå an
att ta upp ett nybygge.
Sjul hade endast en mycket enkel metkrok med sig, när han
gick ned till Bäsksjön. När han kom ned till sjön gick han ut
på en udde och metade med sitt metspö, som han skar av en lång
smäcker björk. Han fick ett helt knippe mörtar och flera stora
abborrar. Nu var Sjul nöjd. Här gick det nog leva, då det gick
så bra att fiska. Här skulle han slå sig ned.
På återvägen till den plåts, där han lämnat hustrun och kon
tittade han efter ett lämpligt gårdsställe. Ett sådant fann han
också på en kulle cirka en kilometer från sjön, på den plats där
Svensson nu har sin gård.
När Sjul kom fram till gumman sade han: "Nu har jag hittat
Bäst-sjön. Här ska vi slå oss ned". På detta sätt fick sjön namnet
Bäsksjön och byn samma namn.
Nu började Sjul arbetet för det nya hemmet. En enkel jordkoja
gjordes för kon och själv bodde de under en gran, medan han
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Nybyggarens ladugård var ibland en enkel j o r d k o j a .
F o t o : N. Eriksson.

gjorde en enkel bostad åt sig och sin hustru. Det var en liten låg
fyrknytt stuga med torvtak och en skorsten av sten.
Det var ett drygt arbete för dessa makar, att under sommaren
bygga upp bostad åt både sig och kon, samtidigt som de från
myrfläckarna omkring skaffade vinterfoder åt kon, men varje
dag måste de vara nere vid sjön och Ilägga ut näten och vittja dem.
För att få omväxling i fiskdieten, satte de ut snaror åt gråfågel, så kallade de med ett gemensamt namn orrar och tjädrar.
Trots att de endast hade snaror av lintråd, som var ganska besvärlig att gillra upp, fick de nästan dagligen någon fågelstek.
Det lyckades bra för Sjul och hans hustru. De bodde kvar hela
sitt liv i Bäsksjö och deras barn bosatte sig sedan där. Nu har
byn växt ut så att den är en av de största i socknen.
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Elias Gideonsson och hans h u s t r u f r a m f ö r sin lilla stuga.
F o t o : N. Eriksson.

Ungefär på detta sätt gick det till när alla de andra byarna
upptogs i lappmarken. Under sommaren kom nybyggaren och
hans hustru vandrande genom skogarna för att söka sig en lämplig plats för ett nybygge. I repet ledde han sin ko, och ett eller
ett par barn var ibland med. Första sommaren fick de vanligen
i likhet med Sjul1 bo under en gran.
Det gick inte lika bra för alla att finna en bra plats, där de
kunde slå sig ned och trivas hela livet. Det fanns nybyggare,
vilka börjat på icke mindre än femton platser, innan de slutligen funnit en plats, som de gillat.
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Vi ska nu titta på en sådan nybyggare under hans sökanden
efter en lämplig plats för sitt nybygge.
Nybyggaren Jonas Petter Jonsson i Lövberg är son av en sådan pionjär, som vigt sitt liv åt ödemarkernas uppodlande. När
han var tre år lämnade hans fader sin gård, som han köpt, men
icke kunde betala, och flyttade ut i vilda skogen. Där timrade
han under sommaren upp en stor fyrknytt stuga av rundtimmer.
Han tog till den så stor, att både hästen, kon och kalven skulle
få plats där. Inget rösite hann han göra på stugan, men för att
taket ändå skulle bli något sluttande, lade han en stock tvärs
över huset och lade rotet på denna. Sedan stoppade han mossa i
hålen mellan taket och väggen. Taket täcktes med näver och torv
I ett hörn inne i stugan murades en stor öppen spis av skifferhällar. Inget golv gjordes.
På detta nybygge bodde de emellertid endast ett år. Jonssons
fader ansåg platsen alltför ogästvänlig och marken alltför svår
att odla upp. Han arrenderade nu ett ställe i Forsbäck. Där gick
det bra att leva. Det fanns nämligen gott om ripor och gråfågel
omkring boplatsen.
Redan som sjuåring fick Jonas Petter börja vara ute och gillra
ripor. När han var tolv år fick han egen lodbössa. Han betraktade sig själv nu som full karl och for ensam på jaktfärder runt
om i fjällen och jagade ripor och annat vilt. Nätterna tillbragte
han ofta ensam i någon översnöad lappkåta. Modern var mer
än en gång bekymrad för sin lille son, när han ensam gav sig
ut bland fjällen, men nöden tvingade helt enkelt alla, som kunde,
att dra sitt strå till stacken.
I Forsbäck stannade de i nio år, men de blev då erbjuden av
en nomadlapp att på förmånliga villkor få övertaga hans gård i
Atjiken. Där var nog bra att bo, men då det visade sig icke gå
att komma överens med lappen, måste Jonssons fader efter ett
par år lämna denna plats och på nytt slå sig ned ute i vilda
skogen.
Johan Petter, äldste sonen, var nu femton år och fick på sin
lott att timra upp en stuga. Fadern timrade upp ladugården, som
gjordes så stor, att både folket och boskpen rymdes där. De fick
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Nybyggarna få än i dag bära sina varor i mesbördor på ryggen.
F o t o : N. Eriksson.

bo tillsammans med korna i två år, innan boningshuset blev färdigt. Men det blev en efter förhållandena bra stuga med både
golv och undertak.
Vid Makasjö var det bra mark, och de kunde slutgiltigt slå
sig ned där.
För en nybyggare, som många gånger levde långt under svältgränsen, var det svårt för att inte säga omöjligt att hålla alla
lagar och föreskrifter, som skyddade de vilda djuren, som de
ansågo som sin rättmätiga egendom, om de kunde nedlägga dem.
Detta fick jag klart för mig, då en nybyggare berättade om hur
han en vinter på förbjuden tid hade skjutit några älgar.
Hans hustru hade nyss fått tvillingar. Medan hon låg i barnsäng, skötte mannen gården. Knappt om mat hade de. De hade
inte annat än mjölk, potatis och salt röding. Mannen tyckte det
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blev enformigt i längden och frågade hustrun, om han fick åkai
upp till fjället och vittja ripsnarorna, kanske de kunde få något
färskt kött till omväxling.
Hustrun lovade honom fara. Han fick lägga barnen i vaggan
i närheten av sängen. Han spände skidorna på fötterna och åkte
upp mot fjälltet. När han vittjat några riphag, fick han se tre
älgar nere i dalen. Utan vidare åkte vår nybyggare nedför fjället mot älgarna. Efter flera timmars intensiv jakt hade han fällt
alla tre älgarna.
Nu hade han fått nog och övernog av kött. Men när nybyggarna längre ned efter dalen hade fått reda på, att Herman
Hansson hade skjutit tre älgar, kom de till honom och bad om
kött. De fick också så mycket, så att den vintern mådde de gott
efter hela fjälldalen.
Mer än en nybyggare, som började med två tomma händer ute
i vilda skogen, kunde genom sitt arbete t. o. m. bli smått välbärgade. Så var det med Tobias Vesterlund, som började att bryta
bygd i Klimpfjäll. På den plats han började växte till en början
endast småbjörk. Allt foder till sin boskap fick han skaffa från
myrfläckar runt omkring bland fjällen. Så fort han hade en dag
ledig, arbetade han med att röja undan skogen kring gården.
För att få det att växa bra och för att fylla igen alla gropar
i marken grävde Vesterlund upp ett dike, som till sist blev fem,
kilometer långt. Med detta förde han gyttja och dya ut över sina
marker. Nu växte det bra, fast han icke hade någon gödsel.
Åren gingo och kreatursbesättningen ökade varje år och med
den välståndet. När han lämnade ifrån sig gården till sina barn,
hade han icke mindre än fjorton kor och häst samt tjur, får och
getter.
Att bli nybyggare i fjälltrakterna där vägarna voro fullkomligt okända, var ingen lek. Det var en strid på liv och död. Det
är mer än en, som dukat under i denna kamp. Vi skola nu se
hur det kunde gå för en sådan ödemarkernas betvingare.
År 1867 var ett av de värsta svagåren under 1800-talet. Då var
det mer än en lappmarksbo, som dog svältdöden. Längst upp i de
ödsliga skogarna vid Vojmsjön låg nybygget Sjöland. Det var
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Över myrarna till nybygget äro spångar utlagda.
F o t o : N. Eriksson.

mer än milen till närmaste människoboning. Vintern var kall
och snörik. Dåligt med fågel var det. Det gick heller inte så bra
att fiska.
Fram på vårvintern blev de utan mat vid nybygget. De hade
ingenting att äta och måste slakta sin enda ko. Det var en förtvivlad åtgärd, men nöden hade ingen lag. Kon hade också ätit
upp allt foder, så de hade ingenting att ge henne.
De hushållade noga med köttet, så att det skulle räcka till
våren. Men när köttet tog slut, syntes inget tecken på vår. Snödrivorna endast ökade. Då de inte hade annat att äta, måste de
ta håret av kohuden och äta upp den. När de ätit upp kohuden,
hade de inget matnyttigt i huset. Men mannen sökte reda på
alla gamla skor de hade. De lade han i lutvatten för att ta bort
tjäran ur dem, sedan kokade han skorna i vatten flera gånger och
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sist stekte han läderbitarna i glöden. Trots tjärsmaken åt de upp
varenda sko.
Men alltjämt dröjde våren. De samlade ihop all halm, som
fanns i ladan, hackade upp den samt kokade den till en slags
gröt. Den åt de också upp. Men nu var det definitivt slut på allt
ätbart. Alla trodde nu, att de skulle dö. Barnen voro så utmärglade, att de inte kunde gå. De måste hålla sig i sängen. Hustrun
var lika illa däran. Det var endast mannen, som kunde hålla sig
uppe. Han högg ved, bar in och eldade.
Hur länge de låg på detta sätt, visste de inte själva. Ingen
hunger kände de. Deras magar svällde upp. En dag, då mannen
kände, att krafterna voro i det närmaste slut, rakade han sig,
ty han ville vara rakad, då han skulle dö.
Nybyggaren Noack, en broder till denne nybyggare, vilken
bodde flera mil därifrån, kom en dag till nybygget med en renstek på ryggen. Han fann hela familjen i detta bedrövliga tillstånd, halvt ihjälsvultna. För att de icke skulle äta ihjäl sig, kokade han köttet i vatten och gav dem dricka. På detta sätt räddades denna familj i sista stund undan svältdöden.
Detta var några korta glimtar från nybyggarlivet i lappmarken. Nybyggarna äro hjältar, som utfört stordåd i det tysta. De
ha med svett och möda, ja ibland med uppoffranda av siina liv
uppodlat vildmarken och erövrat den åt odlingen och kulturen.

5
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Fågellivet på öar, skär och stränder längs
Västerbottens kust.
a

Av G. H. von Post.

Det intensiva arbetsliv, som i dagens Sverige binder människan
mer eller" mindre starkt vid sin arbetsplats i staden som på
landet lämnar henne föga tid till umgänge med naturen och dess
skönhetsvärden. Fritidsproblemet löses numera på många sätt
allt efter vars och ens egen inställning till den livssyn, som skänker oss den bästa motvikten och ersättningen för vad vi saknat
under de arbetsfyllda dagarna. För mången blir det då naturen,
landskapets skönhet, havet, fjällen, blommorna eller fågellivet,
som berikar vår längtan efter omväxling och skänker oss upplevelser och minnesbilder, vilka med åren bliva oss allt kärare
och omistliga ting i tillvaron.
För mig har floran och faunan blivit kära vänner under mitt
arbete i skog och mark. När jag blev ombedd att berätta om fåglar för Västerbottens Hembygdsförenings medlemmar, har jag
därför valt att söka giva dem några bilder av fågellivet längs
vår Västerbottens-kust. De färder, jag därvid gjort i vår vackra
skärgård1, och den intressanta och delvis rika fågelfauna, jag där
mött, har för mig varit till stor glädje, liksom också det fria, enkla
och lärorika umgänget med fiskare och skärgårdsbor i hög grad
bidragit härtill.
Förutsättningen för att en färd med syfte att studera fåglarna
skall bli givande är, att man lär sig att på ett klokt och varligt
sätt umgås med det vilda, så att det ej i onödan blir stört vid
häckningsplatserna. Lägges så härtill någon kunskap om skärgårdens olika fågelarter, god kikare och kamera men först och
sist en lämplig portion tålamod, har man alla utsikter att få ett
rikt och värdefullt utbyte av sin skärgårdsutflykt.
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Ofta möts man av frågan: Hur ser fågellivet ut i vår skärgård? Svaret blir i korthet det, att variationerna äro stora allt
efter olika lokaler och årstider. Den intresserade fågelskådaren
känner sig nog föga belåten med ett så komsist svar, varför
jag på följande sidor vill söka ge en fylligare framställning av
våra stränders och övärldens fågelliv.
De allra flesta av skärgårdens fåglar äro flyttfåglar. Endast
ett ringa antal stannar året om. Då det efter den långa vintern
åter börjar läcka mot vår, komma stora fågelskaror från sin
fjärranväga vintervistelse i södern tillbaka mot norden för att
söka lämpliga boplatser, uppföda sina, ungar under några korta
sommarveekot och så åter bege sig söderut. De härdigaste arterna vika endast för isbildningen i havet och tillbringa i ej
ringa antal vintern i södra Östersjön och vid Västkusten.
Redan i mars återkomma de första flyttfåglarna till skärgården, där vakar lekt upp i älvmynningar och sund, och vind och
sol låtit dagsmejan frilägga betesplatser på strandängarna. De
år, då våren är sen i fjällen såväl som i skogslandet, och sjöarna
ännu äro istäckta liksom stora delar av havet, samlas i regel
ofantliga fågelskaror i väntan på att den riktiga våren skall
komma. Vid ett par tillfällen har jag sålunda sett fågelskaror
uppgående till 30 å 40 tusen individer samlade i vattnen vid
Umeälvens utlopp kring ön "Tuvan" och i sunden mot Västfjärden och Bergön. Man har då enastående goda tillfällen att studera de praktfulla vårdräkterna, som andfåglarnes hanar bestå sig med, och detta gör det lätt att bestämma de olika arterna. I mitten på april komma de första gässen, och sträcket
öka mot månadens slut, ja, ofta in i maj. Man kan iaktta, hur
de göra rekognosceringsfärder mot fjällen och därvid följa Umeälven uppströms, men mot kvällen återvända flockarne i sydlig
riktning och uppsöka sina betesplatser, där de övernatta. Till
alla dessa fåglar sällar sig vadarnes rikliga skara med vipan och
tranan som förtrupp. Några av de arter, som man får se på vårsträcket, äro hemmahörande på ishavets öar och kuster och
uppehålla sig endast under kortare vilopauser i vår skärgård.
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Under klara och vackra vårdagar förekommer tidvis ett mer
eller mindre rikligt sträck av rovfåglar. Man ser små grupper
av 3 å 4 fjäll vråkar, enstaka ryska vråkar och bivråkar. Den
vackra blå kärrhökshanen visar sig dagligen under en kortare
tid liksom tornfalk och stenfalk. Flockar av ringduvor flyga förbi. En fördröjd flock av sjungande snösparvar draga till fjälls,
och strax därpå komma lappsparvar, vide- och sävsparvar, och
är turen god, träffa vi i strandsnåren blåhakesångaren och järnsparven, alla på väg till sina häckplatser. Just i solfallet stämma
sång- och rcdvingetrastar upp sin konsert i tävlan med rödhakarne, och i vårskymningen ses den första morkullan sträcka över
den i violett skimrande strandskogen. Då vet man, att våren kommit till vår kust på allvar.
Under dagar och veckor ha vi sett fågelskarorna draga mot
norr. Vad blir då kvar av häckande fåglar på öar och stränder?
För att kunna ge ett något så när riktigt svar på denna fråga,
har en undersökning av hela vår västerbottniska skärgård blivit
nödvändig. Den påbörjades 1940 och har sedan dess årligen
kompletterats. Materielet till denna uppsats har till stor del
insamlats under de färder, som jaktvårdskonsulent Carl Emsing,
överjägmästare Sune Hederström och undertecknad oftast gemensamt företagit. Avsikten har varit att lära känna fågellivet
i detalj i de olika skärgårdarna och på grund av vunna erfarenheter kunna planlägga de jaktvårdande uppgifter, som därvid
visade sig erforderliga.
I detta sammanhang vill jag hänvisa till de utomordentligt
omfattande och noggranna undersökningar av Lövångers högre
djurvärld, del II fåglarne, som företagits av lektor Otto Holm,
varvid fältarbetet utförts med biträde av direktör Kjell Kolthoff,
och resultatet publicerats av Holm i "Västerbotten" årgång 1939
(Hembygdsföreningens årsbok).
Låt oss till en början ta en överblick av undersökningsområdets
natur.
Västerbottenskusten är flack och stränderna i regel långgrunda. Någon stor skärgård finnes ej. Sand och stenstränder äro
förhärskande Isen har på skärens nordsida skulpterat den fasta
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berggrunden till släta, vackra hällar. I skydd av den har på sydsidan klapper, grus och sand hopats i långsmala stråk och
kallas vanligen för ör eller skate. Ur havet stiger ständigt nytt
land. Vind och vågor bygga åter och åter nya formationer av sanden, som älvarna föra med sig under vårflodsveckorna. I länets
sydligaste del, söder om Öre älv, där vi sakna större floder, är
botten mångenstädes täckt av leror eller lerblandad sand. Liknande bottentyper träffa vi även annorstädes längs vår kust, där
förhållandena för deras uppkomst varit gynnsamma.
Nu några ord om landskapsbilden och vegetationen. Det är ett
förhärskande skogslandskap, som möter havet. Barrskogen dominerar. An är diet torra tallhedar, än åter barrblandskog, där
marken täckes av blåbärs- och lingonris eller på de fuktigare
markerna gran- och lövskog, som tagit marken i besittning.
Den fuktiga strandvallen är vanligen klädd med täta snår av
gråal, som mot havet övergå i äng eller mer eller mindre renspolad sandstrand. Här och var går den odlade bygden fram som
ett ljust och gladlynt stråk med röda gårdar, eller hava några
grå fiskarstugor klungat sig samman vid stränder och på öar,
där naturen skapat lämpliga hamnplatser.
Övärlden bär i stort sett samma prägel. Där de lösa jordlagren under århundraden ständigt bearbetas av havet, och berggrunden spolats mer eller mindre ren, är även vegetationen ofta
torftig och föga omväxlande i de kärr- och myrtyper, som förekomma eller på klapperstensfälten. Stormpinade tallar och
granar föra en hård tillvaro liksom rönnar och enbuskar där de
klängt sig fast i någon skreva. Havtornet bildar stundom snår
längs stranden, där strandrågens höga tuvor med gul fjolårshalm, älggräs, fackelros, strätta och doftande vänderot funnit en
fristad. På sandiga partier prunkar sandärten med violetta blommor. Finnsyrans röda stammar och långa lancettlika blad bilda
meterhöga solitärer mot sandfältets låga och sparsamma vegetation. På skyddade ställen och rikare underlag kan strandängen
bjuda mycket av botaniskt intresse.
Där havsbotten utgöres av leror, kan den submersa vegetationen vara riklig. Nate av olika arter, och vattenslinga träffa vi i
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stora bestånd, och strandvattnet hyser täta ruggar av säv, bladvass och ledgräs. Det lägre djurlivet på dessa lokaler är vida
rikare än i mer växtfattiga vatten och påverkar i gynnsam riktning tillgången på vissa fiskarter.
Detta samspel mellan orsak och verkan, som jag här berört,
är blott ett exempel på vad miljön betyder för de levande varelsernas trivsel och existens. Samspelet mellan just dessa yttre faktorer, som äro nödvändiga för en viss fågelarts levnadsvanor på
häckningsplatsen och för arten karakteristiska, plägar man kalla
artens biotop. Kännedomen om just dessa särdrag hos olika arter kan många gånger bli ett gott hjälpmedel, då man söker utreda, om en viss art är häckfågel inom det område, vars fågelliv
man studerar.
Att i detalj skildra alla undersökta biotoper och fågellivet på
varje sådan enhet medger ej utrymmet. De fåglar, som jag tidigare såväl som under de senaste åren funnit häckande, uppräknas, och vistelseorten för sällsyntare arter anges delvis. Med
aster. * angivna fåglar äro iakttagna, men häckning har ej konstaterats.
Korpen förekommer här och var längs kusten och på Holmön.
Stammen av kråkor och skator är alltför stor trots en kraftig
decimering de senaste åren. Den skada dessa fåglar göra genom
plundring av fågelbon på ägg och ungar är betydande. Detta
framgår bäst, då man besöker öarna i skärgården och ser de
mängder värdefulla sjöfågelbon, som kråkorna helt eller delvis
förstört. På skär, där träd saknas, hava vi funnit kråkbon placerade på marken bland de häckande fåglarne, för att kråkan så
att säga skall ha sitt visthus utom knuten. Räkan* och kajan*
har iakttagits under flyttningarna. Nötskrikan är vanlig och ej
sällan påträffar man lavskrikan, då den med sina ungar genomströvar markerna. Staren är bunden vid fälten och kulturen och
häckar på många ställen i de uppsatta holkarna.
De år, då barrträden hava riklig kottsättning, eller goda rönnbärsår inträffa, ser man stora flockar av korsnäbbar, tallbitar
och sidensvansar. Den mindre korsnäbben är den vanligaste
arten, men såväl den större som bändelkorsnäbben häcka allt

70

emellanåt. Tallbiten och sidensvansen äro sällsynta under häckningstiden i skärgården, ehuru några bofynd gjorts. Domherre
och grönsiska äro ganska vanliga, bofinken mycket vanlig, men
grönfink och bergfink mer eller mindre sällsynta. Gråsiska*
synes ej häcka i kustlandet, hur vanlig den än är under hösten
och vintern i älskogen efter stränderna.
Gråsparven är människans trogna följeslagare och häckar allmänt i byarna, men pilfinken* saknas. Jag såg ett exemplar en
höst i Umeå några dagar. Gulsparv och ortolansparv äro vanliga kring fält och åkrar. Videsparven är, när den anländer om
våren, rätt vanlig i strandsnåren liksom sävsparven, som häckar
här och var på öarna och längs fastlandet. Videsparven tycks
dock i regel föredraga bosättning en bit från kusten, där den
träffas ganska oifta på lämpliga lokaler. Snösparv* och lappsparv* ser inan blott under flyttningen. Sånglärkan synes vara
bofast överallt där kulturbygd möter havet, och hon iakttogs
även under häckningstiden på Holmön. Ängspiplärkan är mycket vanlig och träffas till och med på de minsta skären, medan
trädpiplärkan synes föredra de skogbevuxna holmarna. Skärpiplärkan, som med förkärlek till häckningsplats väljer de kala kobbarna och skären längst ut i havsbandet, är ännu ej tillräckligt
studerad, men häckar här och var. Sädesärlan är allmän, och den
nordliga gulärlan häckar såväl på öarna som på fastlandet.
Bland de allmännaste fåglarna äro mesarna, och de häcka med
förkärlek i al- och granbestånd, som finnas på öarna och fastlandets stränder. Därifrån antecknar jag talgoxe, tofsmes, nordisk mes, svartmes och någon sällsynt gång blåmesen. Den sistnämnda synes föredraga stadssamhällen med fågelbord. Under
flera år har jag sett den häcka inom Umeå stad, och talgoxen
kommer den ganska nära i sina levnadsvanor. Trädkrypare och
stjärtmes synes dela mesarnas förkärlek för den lövblandade
skogen vid val av häckplats. Kungsfågeln trives bäst i rena granbestånd och häckar flerstädes.
Vårfågeln* ser man blott under flyttningarna och alltjämt
sparsamt. Törnskatan häckar på några ställen längs kusten
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exempelvis vid Hörnefors och Sävar. Hane och hona sågos under häckningstiden vid hamnen å Holmön.
Såväl den svart och vita- som grå jlugsnapparen träffar man
allmänt i skogarna, där även gran- och lövsångaren med förkärlek uppehåller sig. Trädgårdssångaren föredrager skogskanter mot fält med lundvegetation och ung granskog med soliga
gläntor. Liknande lokaler välja såväl törnsångaren som ärtsångaren till häckningsplats. Svarthättan är sällsynt. Jag iakttog
en eller möjligen två ungfåglar av denna art vid Hörnefors
1943. Sävsångaren* har eftersökts under många år på för densamma utmärkt passande biotop vid Öre älvs utlopp, men alltid
förgäves.
Bland trastarna äro snöskatan och rödvingetrasten de allmännaste, närmast följda i antal av sångtrasten. Under det senaste
årtiondet har koltrasten ökat i antal. Flera par häcka sålunda i
närheten av villasamhällena vid Umeälvens utlopp och på Obbolaön, men på Holmön iakttogs den ej. Dubbeltrasten förekommer sparsamt häckande, men har ej anträffats på öarna. Ringtrasten* är blott observerad en gång, då en hane sågs på vårflyttningen vid Umeå.
Stenskvättan söker man sällan förgäves på öar och skär, där
lämpliga häckplatser erbjuda sig, samt i hela kustbandet. Även
buskskvättan är allmän inom området, där lämpliga glesa buskmarker i och kring byarna synes utgöra hennes mest eftersökta
häckningsplats. Rödhaken och rödstjärten äro vanliga å undersökningsområdet och förekomma å Holmön med flera platser.
Som redan nämnts visar sig blåhaken* under vår- och höstflyttningen och häckar möjlligen någon gång på lämpliga lokaler
exempelvis på "Gadden" å Holmön, där fågeln uppehållit sig
under häckningstiden. Järnsparven har jag bara funnit häckande en gång nära havet vid Hörnefors. Under vårflyttningen har
jag vissa dagar sett ett flertal individer i älvbackarna kring Tvärån. Den lilla trevliga gärdessmygen är sällsynt inom de områden,
jag genomströvat, och bofynd saknas från kustzonen.
En intressant fågel är strömstaren. Sent på hösten, sedan snö
fallit, har jag sett den uppehålla sig på havsstränderna och ut-
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öva sitt näringsfång i vattnet under ständiga, korta dykningar,,
varpå den tagit sig en längre vilopaus. Man finner fågelns stora,
utvändigt med grön mossa klädda bo i gamla dammbyggnader,,
på bjälklag, under kvarnar m. m. och i stenskrevor i forsar och.
fall. Vid Håknäs, Hörnefors socken har jag sett den häckande
liksom på ett ställe efter Hörneån, ej långt från havet.
Ladusvala, hussvala och backsvala saknas sällan på lämpliga
lokaler.
Spillkråkan, större hackspetten, lilla hackspetten och göktytan
äro alla iakttagna häckande. Gröngölingen är funnen häckande
nära Umeå vid Mariedal och iakttagen på några ställen längs
kusten. Den tretåiga hackspetten har även anträffats och häckar
troligen inom området, men är sällsynt. Sålunda hava hona och
hane under våren påträffats å Hörnefors och Ängersjö byaskogar i Hörnefors socken.
Oöken uppträder vissa år så rikligt på skär, holmar och kust,,
andra år ytterst sparsamt. Tornsvalan, den flyttfågel som kommer sist hit upp, har under många år anländt den 6 juni. Sin
boplats väljer tornsvalan med förkärlek i övergivna hackspettbon
i gamla aspar eller under taktegel på bostadshus.
Nattskäran* är sällsynt. Huruvida den häckar i skärgården är
ovisst. Vi anträffade ett exemplar å skäret "Storbådan" i Nordmalings socken den 25/5 1940. Två exemplar äro sedermera
samtidigt iakttagna i närheten av Umeå.
Berguven* är mycket sällsynt i skärgården. Den är iakttagen
vid Sörbyn, Hörnefors socken, men någon häckningsplats i kusten är ej känd. Fjällugglan* ses blott vintertid.
Hornugglan
är funnen häckande nära Umeå och iakttagen vid kusten. Jordugglan är ej ovanlig som häckfågel och har iakttagits på Holmön. Pärlugglan, den allmännaste av hithörande arter, värper
med förkärlek i de utsatta knipholkarna. Sparvugglan är sällsynt, men häckar i kustskogarna. Ett par har under vintern
1945—1946 uppehållit sig i Umeå stad. Hökugglan* och lappugglan* hava ej iakttagits. Slagugglan ser man sällan. Bofvnd
har gjorts vid Torsmyren i Nordmalings socken.
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Pilgrimsfalken häckar vid Ava, Nordmalings socken, men är
sällsynt i södra länsdelen. Förekomsten i den norra kustdelen är
ej utredd. Lärkfalk och stenfalk äro sällsynta, men den senare
har anträffats häckande. Tornfalken häckar flerstädes i kustlandet. Vanligen väljer den till boplats ett övergivet kråkbo i en
dunge eller skogskant vid odlingar och fält. Jaktfalk och aftonfalk hava anträffats i Lövånger enligt O. Flolm. (Västerbotten,
årgång 1939).
Ryska vråken eller rättare steppvråken och bivråken har jag
funnit bosatta på några ställen i Södra länsdelen och i Sävar
.socken liksom sparv- och duvhöken. Fjällvråken* visar sig blott
under flyttningen.
Den blå kärrhöken häckar möjligen på något ställe i skärgården, där den under häckningstiden visar sig då och då, ehuru
mig veterligt något bofynd ej gjorts. På Degermyren vid Norrmjöleån såg jag sommaren 1943 ett par av denna art uppehålla
sig under häckningstiden.
Fiskgjusen häckar på Holmön och på flera ställen längs kusten och visar sig ofta under sina fiskefärder.
Havsörnen, som sedan årtionden haft hemortsrätt på Drivan,
en i havet utskjutande udde tillhörande Ava by, Nordmalings
socken, har sitt eller rättare sina två väldiga bon helt nära varandra, och de skola enligt uppgift omväxlande tagits i bruk.
År 1896 bodde ett örnpar i storskogen sydväst om Öreälvens
utlopp, och jag såg dagligen de ståtliga fåglarna på deras fiskefärder. År 1940 kunde vi glädjas åt att ett par havsörnar bosatt
.sig på Ängesön i Holmöarkipelagen. Efter för hård avverkning
kring boträdet lämnade örnarna denna häckningsplats. Möjligt
är att paret ifråga bytt vistelseort och bosatt sig på Täftelandet,
där man det sista året iakttagit havsörnar. Under vårt försök att
finna havsörnboet våren 1940, anträffade vi på Ängesöns östsida en kungsörn*, som troligen tillfälligt uppehöll sig där.
Redan tidigt om våren, medan snön ännu kvarligger i skogen
och fälten just blivit bara, anländer ringduvan. Den häckar ganska allmänt i kusttrakten, och av allt att döma hinner den med
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Örnboet vid Täfteå.

tvenne kullar, då man samtidigt träffar flygga ungar och nyss
lagda ägg.
I sin redogörelse för Lövångers högre djurvärld meddelar lektor Holm, att han träffat vakteln* å Holmön 1921 samt att Kolthoff sedermera 1936 iakttagit fågeln i Lövånger. Under våra resor längs kusten och besök på öarna har jag aldrig sett eller
hört vakteln liksom ej heller under mångårig vistelse i Västerbotten påträffat denna fågel. Alla uppgifter, som stå att erhålla
om vakteln, äro därför av stort intresse.
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Rapphönan, som inplanterats på Röbäcksslätten och från början visade tecken på att trivas, har numera troligen utrotats av
kattor, kråkor och rovfåglar. Senaste år har hon ej iakttagits.
Järpen uppehåller sig gärna i strandens alsnår och häckar ej
sällan i granskogen intill havsstranden. Orren är den allmännaste av våra hönsfåglar. På öarna synes den trivas förträffligt
och är mycket allmän på Holmön. Tjädern har de senaste åren
minskat vid kusten, och tillgången har varit underkastad stora
variationer. Vid fågelär kan en plötslig invandring ske, då fågeln synes föröka sig bra, varpå åter en snabb nedgång inträffar.
På 1890-talet var dalripan mycket allmän efter hela kusten. Vid
jakter på "Norrbyskären" ända ute på "Snöan" fälldes då ripor. Vid våra färder i skärgården och på Holmön påträffade vi
ej några ripor.
Jag har redan nämnt, att under vår- och höstflyttningen en hel
del vadare, som ej äro häckfåglar i vår skärgård, uppträda som
tillfälliga gäster, bland andra följande arter:
Ljungpiparen*, dubbel*- och halvenkel beckasin*, myrsnäppan*, kärrsnäppa*, småsnäppa*, gluttsnäppa*,
svartsnäppa*,
brushane*, myrspov* och småspov*.
Låt oss nu se, vad vi hava av häckande vadare. Under de senaste tio åren har vipan, från att förut ha varit sällsynt, ökat
starkt. I Umeå-trakten och på flera ställen av kusten häcka nu
årligen många par. Senast i våras iakttogs vid "Prästsjön" 4 par
och på Degernäs Röbäcksslätten cirka 20 par av denna vackra
och trevliga fågel.
Enkla beckasinen häckar flerstädes. Större strandpiparen är
mycket vanlig längs hela kusten. Den mindre strandpiparen, som
jag första gången fann häckande vid Hörnefors i juni 1933, är
numera rätt allmänt bosatt på sandstränderna längs kusten söder om Umeälvens utlopp. Roskarlen har även ökat i antal och
häckar nu allmänt på öar och skär. Däremot är strandskatan
rätt sällsynt, men har setts häckande i länets södra del och på
Holmön. Morkullan är ej ovanlig som häckfågel inom undersökningsområdet.
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Mosnäppa med ungar. Flickerhällarna den 1 — 3 juli 1943.

Bland de allra trevligaste småvadarna är mosnäppan. Min
första bekantskap med denna älskliga fågel stiftades midsommarafton 1931 på Antrevet utanför Sörmjölefjärden, Hörnefors socken. Sedan dess har arten invandrat och träffas nu på många
ställen och kan betecknas som allmän. Skogssnäppan möter
man flerstädes på lämpliga lokaler exempelvis småsjöar på de
skogklädda öarna såväl som på fastlandet. Rödbenan har blott
träffats häckande på ett fåtal ställen på mellersta och södra delarna av Holmön. Grönbenan är ganska vanlig som häckfågel
liksom drillsnäppan. Storspoven visade sig under häckningstiden
på Holmön, men något bofynd gjordes ej. Den är en vanlig häckfågel längs hela kusten. Även tranan häckar härstädes, och bon
ha anträffats nära stranden i Nordmalings och Hörnefors socken.
Vattenrallen* har jag vid ett tillfälle hört i sjön vid Ängersjö
by, Hörnefors socken. Ängsktiarren har under de sista åren av-
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Grågåsbo å Gåsskären, Nordmalingskusten.

tagit starkt. Jag har då och då hört den i trakterna söder om
Umeå, och den har häckat på Teg i Umeå socken. Även sothönan* är tillfälligt anträffad vid Umeå, men ej iakttagen i skärgården under våra färder där.
Låt oss anslå en vårdag till studiet av de återvändande gässen.
De beta flitigt på strandängarna, en del flockar vila, men alltid
synes någon fågel stå på vakt. De flesta äro sädgäss* eller fjällgäss* på väg till sina boplatser. Smärre grupper av grågäss
komma och fara. Några av dem häcka på ett par ställen dels på
fastlandet dels på smärre öar på kusten i Sävar- och Nordmalings socken. De hava påtagligen starkt minskat å lokaler, där
de häckade på 1890-talet. Den i n. ö. Asien hemmahörande snögåsen* har iakttagits ett par gånger bland annat 1932 och 1934
i Umeå socken. Bläsgäss* har jag vid ett tillfälle sett vid Umeälvens utlopp i en flock av fjällgäss. Bläsgåsen är större än fjällgåsen, men annars rätt lika vid hastigt påseende.
Sångsvanen* har sitt häckningsområde i nordligaste Sveriges
ödsliga sjö- och myrmarker. Vi se den blott under flyttningen.
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En mindre sångsvan* (Cygnus bewicki, yarr.) har jag iakttagit
invid Umeå under vårflyttnigen för några år sedan.
Vad som i hög grad bidrager till att skänka vår skärgård skönhet, liv och omväxling är den rikedom på sim- och måsfåglar,
som där bygga och bo eller draga förbi under vår- och höstdagar.
Bland de häckande andfåglarna anteckna vi följande arter:
gräsanden, bläsanden, stjärtanden, skedanden och krickan.
Brunanden* har de senaste åren regelbundet uppehållit sig i en
del sjöar undei och efter flyttningstiden, varför häckning torde
kunna förutsättas ha skett. Viggen häckar gärna i små kolonier
på öar i havsbandet, i vikar och småsjöar längs kusten. Svärtan
är mycket allmän och skulle nog öka ännu mera, om ej trutarna
så hårt beskattade kullarna. Sjöorren ser man mest på vårstrecket, då den ligger ute på havet i stora flockar, innan den
uppsöker sina boplatser vid sötvattnen inne i landet. Knipor anländer tidigt på våren, ja ofta medan isen ännu ligger, och uppehåller sig då i strömmar och vakar. Då knipan är hålbyggare —
det vill säga bor i holkar och ihåliga träd, — har hon ständigt
bostadsbekymmer, sedan nu vedavverkningarna skördat så många
av hennes kära bostäder. Vill man behålla denna vackra och trevliga fågel, går det bra att hjälpa henne tillrätta med att sätta upp
lämpliga holkai vid stränderna. Alfågeln kommer också tidigt.
Man ser den ena flocken efter den andra svepa fram strax ovan
vattnet. Den är lätt igenkännlig på sin ljusa dräkt och egendomliga lockton. Alfågeln häckar i fjällsjöarna, men något enstaka par har häckat i vår skärgård.
Ejdern förekommer numera ganska sparsamt. Häckningen
måste betecknas som spridd, och någon koloni hava vi ej sett i
vår skärgård.
Stor- och småskrake träffar man allestädes i skärgården, och
storskrakens vårdräkt är praktfull. Salskraken* är däremot mycket sällsynt. Den häckar endast i inlandet och lappmarken. En
intressant fågel är storskarven. Fiskarbefolkningen kallar den
för ålkråka eller havstjäder. Fågeln häckar vid Norges kust,,
men uppehåller sig såväl i våra älvar och insjöar som i Öster-
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Storskrakbo å Gåsgrundet den 8 juni 1944.

sjön. På ön "Bonden" och skäret "Svarten" uppehåller den sig
med förkärlek.
Skärgårdens stora prydnad är "vitfågeln". Skärgårdbons kollektivord för trut, mås och tärnor. Bland dessa hava vi ett par
långväga gäster. Den ena är den på Norges kust häckande
tretåiga måsen*, som tillvaratagits i vår skärgård, dock ej häckande. Den andra är vittruten* med hemortsrätt i Nord-havet
och dess övärld. Den har vissa år uppehållit sig på Holmöns
östsida, där den iakttagits på de s. k. Småklinthällarna under
häckningstiden. Huruvida den verkligen häckat där, har dock
ej kunnat utredas, då några ungar av arten ej tillvaratagits, och
vittrutens ägg ej med säkerhet kunna skiljas från grå- och havstrutens. Frågan är av stort intresse och innebär en trevlig
faunistisk uppgift för den fågelintresserade.
Skrattmåsen är ett tämligen nytt tillskott i vår fauna i Västerbotten. I maj 1932 såg jag tre skrattmåsar vid Prästsjön i Umeå
.socken. Ett par häckade i sjön detta år. Följande år kommo
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Bo av Havsörn, H o l m ö a r n a den 25 april 1941.

flera par, och efter några år hade flocken ökat till cirka 30 par.
Samtidigt hava de spritt sig, och nu ser man dem på många
ställen på kusten. Egendomligt nog hava skrattmåsarna i år
övergivit boplatsen i Prästsjön vid Baggböle och Prästsjön i
närheten av Strömbäck i Umeå socken, där även en koloni vis6
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tats. I år har skrattmåskolonien flyttat ut på en strandäng å ön
"Tuvan" vid Umeälvens utlopp, där 25 bon uppräknades.
Fiskmåsen är ganska vanlig som häckfågel, men överträffas
vida i antal av sillmåsen eller silltruten, som den också kallas.
En och annan stor koloni av gråtrut finner man med 10—15
häckande par, men de äro fåtaliga och i regel är 3—5 par en god
förekomst. Havstruten förekommer mer sparsamt och 1 ä 2 par
är det vanliga genomsnittet för deras förekomst på de skär, de
dela med den övriga "vitfågeln". Den vanliga labben, — som
fiskarna kallar "svartlasse" — är ganska sällsynt. Man ser den
visserligen under hela häckningstiden i skärgården men mig veterligt är den ej funnen häckande efter Västerbottens kust. Labben lägger blott 2 ägg, och då dessa äro mycket lika vissa typer
av fiskmåsens ägg, kan ju ett förbiseende av arten lätt ske, om
fågeln ej iakttages vid boplatsen.
Skräntärnan hava vi ej funnit häckande, på de av oss undersökta skären, men sträckande fåglar hava iakttagits. Såväl den
rödnäbbade tärnan, som fisktärnan häckar ganska allmänt.
Svarthakedoppingen häckar flerstädes, men huruvida gråhakedoppingen har boplatser inom undersökningsområdet, där den
iakttagits, är ej klarlagt.
Stor- och smålom äro båda anträffade häckande på ett flertal
ställen längs kusten.
Mycket vanlig häckfågel är även den lilla vackra tobisgrisslan,
som lägger sina 2 ägg i stenuren ute på kobbarna.
Göra vi ett besök på ön "Bonden" som ligger cirka 2 mil till
havs utanför Hörnefors, träffa vi ett fågelberg i miniatyr. Den
fågel, som sätter sin prägel på ön, är tordmulen, som under vissa
år där uppträtt i många tusental. Någon annan häckningsplats
för denna art på Västerbottenskusten hava vi ej sett. Den närmaste torde ligga på "Gnäggen" vid1 Ulvöarna. Den första Sillgrisslan iakttogs första gången av jägmästare B. Haglund 1936.
År 1940 såg Emsing och undertecknad 4 sillgrisslor. De ha ökat
och utgöra nu en koloni på cirka 10 ä 12 par och ha under de senaste åren häckat på Bonden. En liten historik i tabellform över
tordmulens förekomst kan hava sitt intresse och meddelas därför.
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Befolkningen skattade förr den häckande fågeln massor av ägg.
"Bonden" är nu naturskyddat område. Utom de uppräknade
arterna häcka en del tobisgrisslor. År 1940 iakttogs 3 par havstrutar, 5 par gråtrutar och 8 å 10 par silltrutar, som hade sina
bon på ön, men dessutom fanns något 50-tal ej häckande vitfåglar. Som en egendomlighet kan jag nämna, att vi funnit en
död morkulla vid foten av fyren, samt tvenne gånger iakttagit
den mindre korsnäbben på denna ö, som blott har en liten rönnbuske att ståta med i trädväg. Skärpiplärkan bor även på ön.
Insektlivet föreföll att vara rikt bland de ymnigt blommande
maskrosbestånden, och mygg fanns i överflöd.
Härmed skulle denna långt ifrån fullständiga inventarieförteckning och mantalsskrivning av kustens och övärldens bevingade innevånare i Västerbotten vara avslutad. Det är ett rörligt och omväxlande klientel inom1 fågelsamhället med in- och
utflyttning, som väl är värt att studeras. Ett är visst. Studiet
skänker oss glädje och fördjupar vår kunskap om hembygden
och dess natur.
Tablå över tordmulebeståndet på ön Bonden angivande årtal,
antal fåglar och iakttagarens namn.
G. H. von Post
1896 flera tusen
L. Wahlberg
1901 10,000
300
Nils Almlöv
1916
1924
1,700
O. Holm
L. Wahlberg
1925
2,000
1927
3,000
C. Emsing
1931
3,000
G. H. von Post
L. Wahlberg
1932
3,500
2,000
C. Emsing
1938
E. Fägremo m. fl.
1939
4,000
500
C. H. von Post, Emsing
1940
500
C. Emsing
1941
Emsing, G. H. von Post
1942
50
Emsing, G. H. von' Post
1943 c:a 20—30
C. Emsing
1944
350
C. Emsing
1945 c :a 350
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Till Kågedalens förhistoria.
Av Ernst Westerlund.

Vill man enklast och med minsta besvär studera norra länsdelens förhistoria, gör man klokt i att förlägga dessa studier
till Kågedalen. Visserligen är det även inom detta område vissa
luckor i materialet och somliga avsnitt äro sparsamt företrädda,
men luckorna äro — som på närliggande håll — störst och besvärligast under tidig medeltid. För övrigt finns det lösa fynd
eller fasta fornlämningar från samtliga förhistoriska perioder.
Man har t. o. m. vissa skäl antaga att några av gravrösena datera sig till den för övrigt fyndfattiga eller alldeles fyndlösa äldre
järnåldern.
Ådalen är som bekant trång och de möjligheter till bebyggelse
som förelågo under förhistorisk tid voro tämligen självklara.
Man hade inte så många alternativ att välja på och de som funnos utnyttjades sorgfälligt. Därför finns det gravrösen på snart
sagt varje kläpp inom Kåge och Ersmark. Här behöver man
inget större mått av fantasi för att föreställa sig hurusom man
förde bort den avlidne — hans lik eller hans aska — till närmaste
lilla kobbe eller skär, något hundratal meter från boplatsen eller
ibland ännu närmare, och kastade upp ett röse till den dödes
åminnelse. På åtminstone tre ställen kan man göra den iakttagelsen att även inom detta område är det vanligt med ett eller ett par
större röisen och ett antal mindre och oansenligare i omedelbar
närhet. Det är naturligtvis rena spekulationen, men det måste
ju ha förhållit sig så, att antingen är det en viss stams eller släkts
gravplats där de mera framstående fått ett ståtligare monument,
eller också är det fråga om olika gravskick varför gravplatsen
överspänner en längre tidrymd. Det finns exempel på att båda
antagandena kunna vara riktiga.
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Av lösa stenåldersfynd äro sammanlagt 72 f. n. kända. 56 av
dessa äro flinta, varav 53 äro hittade inom ett mycket begränsat
område i övre delen av Kusmarks by, strax intill älven.
Det väckte i initierade kretsar stor uppståndelse då det för
några år sedan blev känt, att man under loppet av de nästföregående åren vid odlingsarbete plockat flintyxor ungefär som man
plockar potatis. Tyvär hade upphittaren inte förstånd om att
avbryta arbetet, utan fortsatte med plog och harv och utplånade
omsorgsfullt alla spår som kanske ha kunnat ge nyckeln till detta
—och ett par andra — rätt gåtfulla fynd.
48 av de större och mindre yxorna äro oslipade samt i huvudsak håleggade, två äro halvslagna och två slipade, och slutligen
ingår i fyndet ett oarbetat flintstycke och några skärvor. Tidigare
har inom byn längre åt öster hittats ett flintstycke med spår av
bearbetning, samt en håleggad mejsel och en yxa av samma typ
som de nyssnämnda.
Detta väldiga flintfynd är, näst Bjuriselefyndet, störst norr om
Götaland. Härtill kommer att beträffande Kusmarksfyndet, samtliga utom två kunnat tillvaratagas •— de två äro i privat ägo —
medan endast en ringa del av Bjurselefyndet är tillvarataget.
Uppgiften om antalet fynd i Bjursele är ganska svävande. Man
brukar sätta 175—250 föremål. Endast ett 30-tal äro säkra.
Härav torde framgå att Kusmarksfyndet är unikt.
Någon närmare undersökning på fyndplatsen är ännu, på
grund av vissa skäl, inte gjord. Alla omständigheter tala för att
man här har att göra med en boplats. Höjden över havet är omkring 50 meter. Några hundra meter öster om fyndplatsen går
en djup bäckravin ned mot älven. På ravinens västra sida har
man vid odling påträffat dels eldstäder och dels ett par skifferfynd. Förra året påträffades en smal1 skiffermejsel — närmast
kanske en mycket smal nordbottnisk hacka — i området mellan
flintfyndplatsen och ravinen. Alla tecken peka på att här bott en
talrik befolkning vid stenålderns slut. Här har den av en mängd
holmar uppfyllda havsviken smalnat och innerst i fjoldbottnen
där älven föll ut, ha goda betingelser för bosättning förelegat.
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Här går den gamla stenålderskusten som längs hela sin sträckning, där mark odlats, gett fynd.
Från Kusmark ha vi vidare en sländtrissa, en skifferyxa med
påbörjat skafthål, en dubbelkonisk klubba med skafthål, en håleggad skifferyxa, en pilspets, fyra nordbottniska hackor samt en
dubbeleggad, båtformig skafthålsyxa.
Övre ådalen är fatitg på fynd. Endast en skifferyxa är känd
från Hebbersfors. Här får man lita till uppmärksamma odlare
för ytterligare fynd.
Från Ersmark finns ett defekt skifferhänge samt två yxor,
likaledes av skiffer. De sistnämna äro funna tillsammans vid
odling i Ersmarksbodan under omständigheter som tyda på en
boplats. Alldeles i närheten av detta fynd ligga f. ö. två gravrösen.
Från Kåge slutligen föreliger en sländtrissa av sannolikt sent
datum.
I september 1927 påträffades i Kusinark, ett par hundra meter nordost om bönhuset å Brönet, det första säkra bronsåldersfyndet från övre Norrlands kustland norr om Ångermanland.
Det är en holkyxa av brons av utpräglad Mälardalstyp från bronsålderns tredje period, d. v. s. trettonde eller fjortonde århundradet f. Kr.
Det är uppenbart att man på ett enda fynd — jämte vad man
kan härleda ur gravrösena, varom mera nedan — icke kan bygga
några alltför vidlyftiga slutsatser. Men fyndet satte ett nytt
kraftigt vapen i deras händer som förfäkta att Norrland också
haft en bronsålder. Montelius kände endast till tre säkra bronsåldersfyndplatser i Norrland medan G. Hallström i en sammanställning redan 1918 upptagit 21 fynd i området från Dalarna
och norrut. Där förekommer endast ett — förkommet — fynd
från Västerbotten, en defekt bronsdolk från ett röse i Byske.
Härtill kommer nu detta fynd och sedan dess äro ytterligare minst
tre gjorda i norra länsdelen, varför man är uppe i 25-talet fynd.
Vidare har man som bekant alltmer börjat luta åt den uppfattningen att ett antal av gravrösena böra hänföras till samma tid.

87

Här möta emellertid en rad outredda problem som vänta på
sin lösning. Kan man överbrygga ett svalg på åtskilliga hundra
år, från bronsålderns slut häruppe till 200—300-talet e. Kr. under vilken tid inga säkra lösa fynd finnas? Mycket talar för att
man skall komma ett bra stycke på väg då de många gravrösena
en gång bli systematiskt undersökta. Säkert är att tomrummet
kommer att krympa ganska kraftigt. Fyndlösheten var tidigare
absolut från stenålderns slut. Som vi ovan sett har luckan redan
börjat fyllas.
För att få en förklaring på dessa förhållanden har man hävdat att Norrland under den s. k. fimbulvintern avfolkats. Under
de senare åren har man dock i detta fall börjat sväva på målet.
Ekholm säger t. ex. att den klimatförsämring genom sjunkande
temperatur och ökad fuktighet som inträdde vid bronsålderns
övergång till förromersk järnålder, möjligen orsakat att befolkningen dragit söderut. Men någon fullständig avfolkning torde
man knappast kunna räkna med, säger han.
Dr Bo Hellman påpekar (Fimbulvintern och fyndlösheten i
Norrland. Arkiv för Norrländsk hembygdsforskning 1946) att
klimatförsämringen icke haft de ödeläggande verkningar man
tidigare trodde och anför en del skäl för denna uppfattning. Han
erinrar även om att förflyttningen söderut icke är arkeologiskt
påvisbar.
I en uppsats i fjolårets årgång av denna årsbok har jag antytt
möjligheten av att då Norrland för andra (tredje?) gången blir
föremål för en kraftig och slutgiltig invandring vid vår tideräknings början, så var skinnhandeln en av orsakerna. Därvid antyddes också den tänkbara möjligheten av att det berömda Kågefyndet kunde ha hamnat häruppe som bytesvara.
Fyndet består av några armringar, några fingerringar, ett par
ringspännen och en fibula, några fragment av ringar m. m. och
har tidigare utförligt i många sammanhang beskrivits. Det är,
med undantag av ett betydligt oansenligare fynd från Sydsverge,
unikt. Som bekant anses det härstamma från andra sidan Östersjön. Fyndet som från början bestått av åtskilligt fler föremål, låg samlat strax under markytan på Svedjan i Kåge. Höjden
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över havet är c:a 17 m. och fyndet har daterats till 200—300talet e. Kr.
Härmed, ha samtliga f. n. kända lösa förhistoriska fynd från
Kågedalen redovisats. Som väntat ha vi huvudmassan från
Kusmark. Redan för 20 år sedan spådde jag nya fynd från denna trakt och spådomen har på ett lysande sätt gått i uppfyllelseÅtskilligt mer är utan tvivel att vänta.
Bortsett från den boplats som jag anser finnas i Kusmark,,
utgöras alla hittills kända fasta fornlämningar från ådalen av
gravrösen. Det finns emellertid ett undantag av säreget slag. I
Ersmarksbodan, på Bråttbergets sydsluttning, i ett område där
även gravrösen förekomma, står en sten som torde vara unik i
Norrland. Den liknar närmast en liggande kon, är c:a 1,8 m.
lång och 0,8 m. vid basen. Under de tre hörnen står en mindre
sten, 0,3—0,4 m. hög.
Någon förklaring om vilket ändamål stenen tjänat har man
inte. Han har antagit att den ställts upp i kultsyfte. I Sydsverige
finns det på något ställe motsvarigheter till detta egendomliga
minnesmärke.
Antalet nu kända rösen inom ådalen är något över 40. En
verklig finkamning av terrängen och en noggrannare undersökn i n g av några av de större gravfälten kommer förmodligen att
högst avsevärt öka detta antal. Här har vidare av lämplighetsskäl,
hänsyn inte tagits till det 10-tal rösen som ligga på Kågnäsudden, ett område som närmast hör till Boviksområdet, där som
bekant ett halvdussin rösen finnas, väl samlade, intill byn och i
omedelbar närhet av kustlandsvägen.
På I gel t järnsberget, söder om nya hamnen i Kåge, ligga sex
rösen. Det största är 35 m. i omkrets och c:a 2 m. högt. Röset
är utkastat, och i dess mitt växer en tall.
Häradshövding Ekevall undersökte på sin tid ett antal rösen
bl. a. i Kåge och Ersmark. Hans orienteringsuppgifter är så
summariska att en säker identifiering tyvärr i en del fall är
omöjlig . Sålunda stämma inte hans uppgifter alls beträffande
rösena på Igeltjärnsberget.
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Gravröse på Igeltjärnberget i Kåge.

Strax öster om stora roset ligger ett ovalt röse, 7 m. långt
2 m. brett och c:a 0,7 m. högt. Det är illa spolierat, varför säkra
iakttagelser icke äro möjliga.
Omkring 150 meter från landsvägen, på bergets sydsluttning
ligga fyra små rösen. Ett är byggt i en liten skreva, och är cirka
15 m. i omkrets och 0,7 m. högt. Det är illa spolierat. Ett 25-tal
meter längre nedefter sluttningen ligga de övriga tre i rad. Ett
är ovalt, 7 m. långt och 2 m. brett, orienterat i ö-v.
Ett annat liknande är 4 m. långt och 1,5 m. brett och
det fjärde och minsta är så svårt skadat att man näppeligen kan
uppge ens ungefärliga mått. Alla fyra torde vara brandgravar.
Höjden över havet är omkring 50 m.
Sydväst om Kåge hamn uppe på Rosberget (Ryssberget) ligger ett båtformigt röse, 18 m. långt och 5 m. brett. Enligt Ekewall fanns i rosets mitt en kista, orienterad i s-n, 2,5 m. lång och
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0,76 m. bred. Grav för obränt lik. Höjden över havet cirka 60 m.
På Näsbergets topp ligger ett gravfält som omfattar minst
tre stora rösen (Ekewall 22—24). Röset på toppen befanns vara
orubbat vid Ekewalls besök. Det innehöll en kista, 2,66 m. lång
och 0,85 över bredaste delen.
Den döde hade lagts på ett 10 cm. tjockt lager fin sand som
anbringats i kistan på kala berget. I kistans mitt låg en stor
klubba av s. k. tjärwri, d. v. s. kådig utväxt från en tall. Skaftet
som var i det närmaste förmultnat var skuret ur samma träd.
Av liket iakttogs bara den vanliga mörka randen av förmultnade
organiska ämnen.
Röset har en omkrets av 56 m. och en höjd av 2,5 m.
Ett stycke söder om detta röse ligger ett annat, men endast
ungefär hälften så stort. Det rrtäter 25 m. i omkrets och 1 m. i
höjd. Antagligen grav för bränt lik. Detta antagande styrkes av
att ytterligare ett stycke längre mot söder ligger det tredje röset,
37 m. i omkrets och 4 m. högt. I dess botten fann Ekewall en cirkelrund stensättning av vanlig typ, vilken innehöll kol.
Ett 100-tal meter väster om Kustlandsvägen och ett stycke söder om Igeltjärnsberget, ligger ett lågt ovalt röse på skogshöjdens östsida. Är man väl orienterad ser man röset från vägen.
Grav för obränt lik.
På Spännarberget, c:a 800 m. öster om de stora grusgroparna
i Högåsen ha tre rösen legat. Två äro alltjämt bevarade. Det
största mäter 21 meter i omkrets och 1 m. i höjd och är en brandgrav med rund stensättning i botten. Det andra som är illa
spolierat har av allt att döma även varit brandgrav.
På Hultängesbergets (Kvistberget) västra del, på högsta
punkten, finns tre rösen. Det största har Ekewall mätt till 36 m.
i omkrets och c:a 2 m. i höjd. Innehöll en kista för obränt lik,
orienterad i ö-v. Strax norr därom ovalt röse, 4 m. lång 3 m. brett
orinterat i n-s. Sydväst om det största röset "rösbotten" cirka
3 m. i diameter.
På Markbergets sydostsluttning, ett stycke från där befintlig
odling, ligger ett runt röse utan kista, 22 m. i omkrets och 1 m.
högt. Grav för bränt lik med stensättning i botten.
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På Storängesbergets sydvästra sluttning, nära intill odling,
strax öster om rågången Ersmark—Kåge ligger ett gravfält om
fyra större rösen och ett antal mindre.
Det sydligaste innehåller kista för obränt lik, omkrets 31 m.,
höjd 1,7 m. Kistan orienterad s-n., 2,35 m. lång och omkring 0,7
m. bred.
Norr härom ligger en brandgrav, 13 m. i omkrets och 0,5 m.
hög. Cirkelrund stensättning i botten innehållande kol. Strax
härintill ligger ett 13 m. långt, 4,5 m. brett, skeppsformigt röse,
c:a 1 m. högt. Ekewall berättar att mitt på rosets sidor samt i
båda ändarna voro spetsiga stenar uppresta. Röset innehöll en
kista efter hela sin längd och denna var genom kullerstenar avdelad i rum av olika längd. Från söder till norr hade dessa rum
följande längd: 0,87 m., 1,12 m., 0,57 m., 1,0 m. och 2,79 m.
Sistnämnda avdelning har emellertid tydligen också varit avdelad,
varför kistornas antal varit 6. Djupet varierar mellan 0,15 m.
och 0,40 m. Röset är en brandgrav. Här har man tydligen företagit bränningen på annan plats och sedan gravsatt bålresterna.
Fjärde röset som är 15 m. i omkrets, har tydligen innehållit
kista. Om det är en brandgrav må lämnas därhän.
Det finns anledning att tro att man i närheten av dessa rösen
— detta gäller på flera andra ställen också — vid noggrann undersökning av terrängen kommer att hitta ytterligare gravar.
Det har nämligen visat sig att Ekewall aldrig ens omnämnde
smårösen, som han inte undersökte och i åtskilliga fall torde han
helt enkelt inte ha observerat de minsta.
Omkring 500 m. norr om detta gravfält på bergets nordvästra
sluttning ligger ett 0,5 m. högt röse som är c:a 11 m. i omkrets.
Höjden över havet är c:a 35 m.
Något nedanför det egentliga Bråttberget, ett stycke väster om
rågången mot Kåge i skogen norr om odlingarna i Björnänget,
ligger ett litet gravfält som omfattar ett stort röse och ett antal
små. Det stora röset är c:a 3 m. högt och c:a 50 m. i omkrets.
Det är uppkastat så att man kan se takhällen till en kista av
vanlig typ, orienterad i no-sv. Grav för obränt lik. Uppe i bergets
sluttning, c:a 100 m. no. om stora röset ligga de små rösena,
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alla mer eller mindre spolierade. De äro c:a 5 m. i omkrets och
0.5 m. höga.
Något väster om dessa rösen ligger den tidigare omnämnda
koniska stenen.
Omkring 1 km. väster om vägen till Ersmarksbodan, och ett
par hundra meter norr om Norra Bredvägen, ett stycke väster
om där en liten bäck skär vägen, ligga två stora rösen. Båda äro
runda, med kistor för obrända lik. Södra röset mäter 33 m. i
omkrets och är 1 m. högt. Kistan, orienterad i ö-v, är 2,5 m.
lång och 0,5 m. på bredaste stället. Norra röset är en obetydlighet större. Kistan är orienterad på samma sätt här och är c:a
2 m. läng.
Omkring 700 m. söder om dessa rösen ligga ytterligare två,
c:a 200 m. öster om kraftledningen Blöberget-Ersmarksbodan.
Dessa rösen äro avsevärt mindre, båda c:a 14 m. i omkrets och
0,5 m. höga. Båda ha kistor för obrända lik. Orienterade i ö-v.
Intill vägkorsningen Jörnsvägen—Ersmiarksbodan norr om
landsvägen och väster om den ¡senare ha två små rösen legat,
det ena byggt på berg i dagen, det andra i en liten skreva. Endast
det ena röset är bevarat.
En dryg km. norr om Jörnsvägen och c:a 150 m. väster om
vägen till Ersmarksbodan, ligga på c:a 30 meters höjd över havet två rösen för obrända lik. Båda äro c:a 11 ra. i omkrets och
1 m. höga.
Omkring 500 m. nordväst Jörnsberget, på den lilla "Kläppen"
norr om landsvägen ligger ett röse 20 m. i omkrets och c:a 1 m.
högt. Grav för obränt lik, kistan orienterad i ö-v.
Strax nordost om gården i Blöberget, ett 50-tal meter från odlad jord, ligger ett röse som är 40 m. i omkrets och c:a 1,5 m.
högt. En intilliggande stensamling är möjligtvis ett röse. Röset
är avsevärt spolierat.
Till sist kan nämnas, att strax väster om rågången till Boviken inte så långt från den lilla Lomtjärn, finns det även ett
par rösen men de få väl närmast anses höra till Boviksgruppen.
Avståndet till rösena vid Igeltjärnsberget är emellertid inte så
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stort och sambandet mellan rösgrupperna på dessa höjder är
uppenbart.
Det må även framhållas att beträffande flertalet måttuppgifter
ha Ekewalls anteckningar följts, likaså beträffande gravarnas
typ i övrigt i de fall där iakttagelser inte kunnat göras utan att
rubba rösena.
Vid en första överblick av det sålunda redovisade materialet,
en redovisning som säkerligen på långt när inte är fullständig,
framstår det först, som man ju hade att vänta, att stenåldersbebyggelsen träffas på 50—60-metersnivån i Kusmark, där otvivelaktigt en talrik koloni varit bosatt under stenålderns slutskede
— när nu detta verkligen inträffade häruppe. Om en gissning
skulle tillåtas, så bör man i terrängen norr om byn ha stora möjligheter till ytterligare fynd och vissa spår som befolkningen tillskriver lapparna ge näring åt förhoppningarna. I avvaktan på
vad som sålunda kan komma fram, får man t. v. hålla sig till den
bosättning som säkert kan konstateras på den plats där älven
på denna tid övergick i havsvik.
Många teorier ha tillgripits för att tolka innebörden av de tre
stora, man skulle vilja säga omlotiverade flintfynd, vi ha från
norra Västerbottenskusten, från Bygdsiljum, Kusmark och Bjursele. Personligen lutar jag åt den uppfattningen att en katastrof
av något slag kommit över människorna. Beträffande Bygdsiljumsfyndet kan man tänka sig att en båt eller flotte kantrat, i
Bjursele förefaller det som om föremålen grävts ned. I Kusmark skulle man kunna gissa att döden plötsligt slagit en samling män som lägat sig inom ett begränsat område. Det enda som
inte förstörts i sanden är flintorna. Medan man är inne på gissr
ningarnas område kan man givetvis även tänka sig att ett antal
människor som bott här i ren panik flytt, kvarlämnande all sin
egendom.
Frågan måste lämnas öppen t. v. i avvaktan på någon upptäckt som kastar ljus över dunklet.
Endst ett litet stycke norr om flintfyndplatsen i Kusmark har
en vacker båtyxa anträffats, f. ö. ett av de mycket få båtyxefynden
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häruppe. Huruvida detta faktum kan sättas i samband med flintfyndet må lämnas därhän. Om man till raden av övriga hypoteser räknar med att det krigiskt betonade båtyxefolket kan med
våldsamma medel ha jagat bort de fredliga jägarna och fiskarna,
så bör båtyxefyndet vara ett om ock svagt stöd för denna teori.
Den i Kusmark påträffade bronsyxan bidrager givetvis på ett
betydelsefullt sätt att fylla ut den åtskilligt över tusenåriga fyndluckan från stenålderns slut och till århundradena närmast efter
Kristi födelse. Ett fynd av en skifferyxa från ett stort röse i Yttervik bestyrker ju att stenverktyg använts långt ned i bronsåldern. Graven vari denna yxa hittades, är en brandgrav utan
kista. Ett stort antal av samtliga rösen inom Kågedalen äro av
exakt samma typ som detta ytterviksröse, och sammanlagt ungefär hälften äro brandgravar. Dock må framhållas att i ett röse
har gravsättningen av askan skett i små korta stenkistor. Även
den typen av gravar förekommer i Yttervik. Det förefaller inte
orimligt antaga att då bålresterna samlats inom en rund ring
har bränningen skett på platsen. Då de däremot nedatts i kista,.
har eldbegängelsen skett på annan plats.
Det är orimligt antaga att det folk som lade stenyxor hos sina
döda skulle ha invandrat hit upp så sent som efter Kristi födelse
då man längre söderut sedan länge kände till järnet.
Att antalet rösen mot bronsålders slut och ned i tidig förromersk järnålder minskar, är uppenbart. Befolkningen blir fåtalig, rösen minska i storlek och antal. Då folkmängden åter
börjar öka och välståndet stiger, öka rösena i antal och storlek
igen, men under tiden har gravskicket blivit ett annat och nu
läggas de döda obrända i kistor.
Hjärnes undersökningar av det omskrivna Kågefyndet anses
ge vid handen att handelsförbindelser kan ha funnits mellan
Västerbottenskusten och östersjöländerna, århundradena efter
Kr. f. Den enda naturliga slutsatsen blir ju att häruppe fanns
folk att driva denna handel med och varorna kunna inte ha varit
andra än skinn och produkter av jakt.
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Århundradena efter Kr. f. börjar landet häruppe på allvar tagas i besittning. Från vikingatiden äro visserligen lösfynd sällsynta men de som finnas äro otvetydiga. Inte det minsta spår har
kunnat framletas som pekar på ett nytt avfolkande fram mot begynnade medeltid. Tvärtom bör ju betingelserna inte minst i
Kågedalen ha varit mycket goda för bosättning. Nedersta delen
av den breda dalen har säkert mot hednatidens slut varit ett
vidsträckt myr- och träskland mycket gynnsamt för jakt, fiske
•och fäbruk. Den tidigaste medeltidens bebyggelse kan lättast
skönjas i Ersmark där Jörnsbergets utlöpare mot öster, och bergets sydsida, varit väl lämpade för bebyggelse och där det vimlar
av husgrunder ovanpå varandra. Den äldsta vägen från kusten
har gått från Kälen över till bergets utlöpare på sankmarkens
smalaste ställe.
Vid 1500-talets början finner man fyra stora byar i ådalen,
bland vilka Kåge, Ersmark och Kusmiark äro bland landsdelns största, ett resultat säkerligen av många generationers
arbete.
I detta sammanhang förtjänar en liten anspråkslös, men inte
desto mindre intressant sägen att återgivas. Den som berättat
sägnen var född i början av 1800-talet och han torde knappast
ha kunnat läsa — om han haft någon bok att läsa ur. Motivet
är ett ganska vanligt vandringsmotiv och sägnen lyder:
Den som först började odla byn (Ermark) bodde på Jörnsbergets sydsida. En dag då han plöjde kom en jättekvinna från
Slomparberget (ett berg i nordvästra delen av byn) och tog bonden, hästen och körredskapet i sitt förkläde och bar hem alltsammans till leksak åt sin barn. På kvällen då jättefar själv kom
hem och fick se leksakerna, blev han djupt allvarlig. — Jaså,
sade han, de ha kommit nu! Då måste vi flytta, ty det är dessa
som skola besitta jorden. Bär genast tillbaka detta dit du fann det.
Under hällkisttid, någon gång under tredje årtusendet f Kr.
födelse, ha älvmynningarna och vikarna häruppe på allvar tagits
i besittning av människorna. Tvivelsutan ha spridda jägarstammar även tidigare varit mer eller mindre bofasta här. Men de
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människor som lämnat efter sig de stora flintfynden — eller de
väldiga gravrösena — måste emellertid ha nått ett visst mått av
välstånd och bebyggelsen synes ha konsoliderats vid stenålderns
slut längs hela den dåvarande kusten. Det söderifrån kommande bronsåldersfolket har snabbt brett ut sig på öar och skär
med en synnerligen påtaglig anhopning i trakterna mellan nuvarande Nysätragränsen i söder och Jävretrakten i norr. De
började efter hand tillämpa ett nytt gravskick, bränningen, som
var allenarådande under yngre bronsåldern. Ungefär vid tiden
för Kristi födelse återkommer seden att begrava de döda obrända.
De två gravskicken förekomma sedan jämsides under hela
järnåldern.
Med ledning av vad som nu är känt om gravskicket häruppe
vågar man hoppas att det inte skall vara omöjligt att fylla ut
fyndluckan under årtusendet f. Kr. födelse och en grundlig undersökning skall förvisso bekräfta antagandet att gravrösena
omspänna en tidsrymd av ett par tusen år.
LITTERATUR.
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Skafthålsyxa. Fynd från G u m m a r k s n o r e t , Skellefteå.

Båtyxefynd i Gummarksnoret.
Av Ernst Westerlund.

Ett stycke öster om mejeriet i Gummarksnoret påträffade hemmansägare Gustaf Andersson under plöjningsarbete häromåret
ett par intressanta, ännu inte offentliggjorda förhistoriska fynd,
som under fjolåret kom i Skelleftemuseets ägo. Åtminstone det
ena föremålet, ett bryne, eller kanske rättare, en slipsten, som är
starkt sliten, indikerar en boplats. Höjden över havet är omkring 60 m.
Brynet är 24 cm. långt, 8 cm. över bredaste delen och endast
någon centimeter tjockt. Det är använt på alla fyra sidorna. Stenarten är finkornig, gråbrun sandsten.
Det andra fyndet är en båtformig skafthålsyxa. Stenarten skulle
närmast kunna klassificeras som finkornig granit. Yxan är avslagen i skafthålet. Längden är 15 cm., bredden 6 cm. över bredaste delen, tjocklek 3,5 cm. Skafthålets diameter 2 cm. Yxan år
i genomskärning halvcirkelformig och eggens längd är endast
2,5 cm. Kring skafthålet, på den sida som vändes åt skaftet, är
en 2 cm. hög "hylsa" eller holk utsparad.
Fyndet har påträffats i den djupa, och på sina ställen ganska
breda dalgång som leder in mot Skråmträskbäckenet med dess
talrika förhistoriska fyndplatser.
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Detalj f r å n sängskåp.
Tillhörigt Nils V ä n n m a n i Brännland.

En Västerbottnisk allmogemålare.
Av E. Larsson.

På begäran av redaktionen har jag nöjet att i den nu föreliggande och, som jag hoppas, några kommande hembygdsböcker ge korta avsnitt ur det västerbottniska bygdemåleriets
historia under förra delen av 1800-talet, baserade på undersökningar, som hittills gjorts, företrädesvis i kustsocknarna.
Meningen är att avhandla en bygdemålare i var årsbok, för
att på så sätt så småningom få fram ett typgalleri av de mest
framträdande förmågorna.
Inledningsvis må framhållas, att man numera endast hittar
sparsamma rester av detta en gång rikt blommande konsthantverk, som omspände alla former av målad dekor, från väggmåleri till utsmyckning av allehanda småting. Framförallt är
väggmåleriet på papp och väv sorgligt spolierat, av figurmåleri på vägg är endast ett par prov kända, fast även sådant måleri
enligt gammalt folks utsago varit rätt vanligt. Då det är troligt
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att en del väggdekorationer av olika utförande finnas övertapetserade eller täckta på annat sätt, riktas härmed en vädjan till alla
västerbottningar att meddela länsmuseet i det
fall att sådana målningar komma i dagen vid
omtapetsering eller rivning av gamla hus.
Museet får då tillfälle att genom fotografering eller avritning bevara mönster till eftervärlden.
Av möbelmåleriet, huvudsakligen bevarat
på skåp, kistor och klockfoder, finns däremot så pass mycket, att man kan få en någorlunda fyllig bild av hur de olika mästarna arbetat. Vad som verkar förvånande är,
att så många duktiga "rosmålare" kunnat
uppträda inom ett relativt begränsat område
under den inte allt för lång tid (slutet av
1700-talet—1860) varunder detta måleri hade
sin höjdpunkt. Kanske förklaringen är sökt,
men jag älskar att tro att så att säga upptäckten av färgen, alltså själva glädjen i att
kunna låta färgen blomma ut inom de grå
stugornas väggar är förklaringen till detta
fenomen.
De allra flesta av dessa bygdekonstnärer
äro och torde väl även förbli okända namn.
De äro för länge sedan borta ur tiden och
med något enstaka undantag stå inga som
helst sakuppgifter att erhålla om dem numera. Det blir deras stil som får säga vem som
är vem.
Det bör kanske tilläggas att målarnas verksamhetsområde synes vara starkt begränsat.
Det förefaller att i regel endast omspänna
ett par socknar eller också endast vad som
får antagas vara målarens hemsocken. Detta

var väl antagligen en kommunikationsfråga.
Den målare, som här presenteras
i några bilder och ord, har jag tagit
mig friheten ge namnet drakmålaren,
på grund av att han ofta använde ett
egenartat fabeldjur i sitt måleri.
Jag känner arbeten av honom endast från Umeå och Sävar socknar,
där han målat skåp av olika typer,
sängar och klockfoder, däremot har
jag ej sett någon kista målad av honom, vilket ju naturligtvis ej hindrar
att sådana finnas. Han målar alltid
årtal och ägarens initialer, ibland
t. o. m. bynamnet. Det äldsta, av
mig kända årtal, som han målat är
1801, det yngsta 1820. En stark personlig stil utmärker honom, märkbar i färgens blonda ton och den
individualistiskt formade mönsterskatten, där man främst märker rosenbusken, som ständigt återkommer i
olika variationer. Vidare målar han
ett fabeldjur, med hästhuvud och
man, ormtunga och omstjärt, ibland
simmande och ibland betande i
strandens gräs, som osökt leder tanken till den skånska bäckahästen, ytterligare ett skepp med vita, svällande segel. Men han försöker sig också på stillebensmålning, ett bord
med duk, där han placerat en bägare
och ett fat, eller brännvinsflaskan och
-glaset, flankerade av rosenbuskar.
De målade föremålens färg är blått,

Ståndur.
(Umeå museum).
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Skåp tillhörigt Adolf Andersson i Västerhiske,
skåpet inköpt f r å n Sörfors.
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"Fabeldjuret"

någon gång med marmorering, eller brunt, med ljust grå eller
ibland rent vita spegelfyllningar, som ibland i underskåpen ha
ett bladornament i rött. På skåpens kranslister anbringar han
ofta en bladranka, där hans lediga och eleganta penselföring liksom annars i hans blomstermåleri kanske bäst kommer till sin
rätt'. Som slutomdöme kan sägas att han torde vara en av de
mest betydande skåpmålarna i Västerbotten, framförallt när det
gäller teckningen.

Dekoration av D r a k m å l a r e n har j a g återfunnit på följande föremål:
Dubbelskåp, brunmålat, å r t a l 1805, med r o s e n b u s k a r å de övre och bladornament å de nedre dörrspeglarna.
S k å p d ö r r med d r a k e samt
S k å p d ö r r med fullriggat skepp.
Ä g a r e : M a r i a Eriksson, Täfteå.
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Litet sängskåp, blått, årtal 1806, med målad girland och å dörrspegeln'
målat bord med duk, bägare och litet fat.
Ä g a r e : Nils Vänman, Sörfors, Brännland.
Dubbelskåp, blått, årtal 1806, med rosenbuskar å de övre speglarna och:
bladornament å de nedre. Bladslingor på kranslisterna. Urspr. från Dahlg r e n s gård, Sörfors.
Ä g a r e : Adolf Andersson, Västerhiske.
Dubbelskåp, blåvitmarmorerat, årtal 1801, med bladslingor och fabeldjur
på kranslister, rosenbuskar i övre och nedre dörrspeglarna. Med1 initialer: N. N. S. och M. N. D. Strand, Umeå. Ursprungligen från den
s. k. Gam-gårn i Strand.
Skåpdörr med rosenbuskar och drake, betande i strandgräset. U r s p r u n g ligen från Djäkneböle.
Ägare: Evert Larsson, Hössjö.
Klockfoder, brunmålat, årtal 1821, med målat skepp samt blomstermålade
lister.
Klockfoder, brunmålat, årtal 1806, med rosenbuske och simmande fabeldjur
på vit spegelfyllning.
Sängskåp, brunmålat, med rosenbuskar målade på likaledes bruna spegelfyllningar.
Ä g a r e : Länsmuséet, Umeå.
Litet skåp med målad brännvinsflaska å ena dörrspegeln och -glas å den
andra.
Ä g a r e : Algot Karlsson, Holmnäs.
Ägare av föremål, som kunna anses vara målade av Drakmålaren o m b e d jas vänligen meddela detta till Länsmuseet, tel. 886, då museet gärna vilL
fotografera sådana föremål.
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En kyrkbrand - en sockensorg.
Av K y r k o h e r d e H e n r i k Carlson.

En stor och gripande stund var det, när en vår-söndag 1940
Burträsk kyrka åter togs i bruk, sedan den några månader varit
under reparation efter ett eldsvåde-tillbud i januari samma
år. Det hade sett hotande ut, men skadorna stannade vid en
del härjning av kyrkans inre. Den genast påbörjade renoveringen
genomfördes lyckosamt. Kanske var helgedomen nu i ett värdigare och skönare skick än någonsin förr. Var det underligt, att
man från även de avlägsnaste byar ville vara med och bringa
lovets offer i den förnyade helgedomen? Den rymliga kyrkan var
fylld till trängsel. Stiftets biskop predikade. Det hördes i psalmen och det syntes i blickarna, att detta var en glädjedag av
-stora mått. Ingen av oss ville väl då tro, att en ny och svårare
hemsökelse skulle drabba fädernas kyrka i Burträsk redan julhelgen 1945.
De båda första juldagarna voro förbi. I den tidiga vintermorgonen på tredje-dagen upptäcktes, att elden åter var lös i kyrkan.
Ett rådigt och energiskt släckningsarbete var efter några minuter i gång. Vi bådo och hoppades, att elden skulle kunna begränsas också denna gång. Men alla ansträngningar voro förgäves. När eldtungorna började svepa om tak och torn, förstodo
de stora skaror, som kommit tillstädes, att vi bevittnade vår
gamla kyrkas sista stunder. En allmän och djup gripenhet var
uppenbar. Det var en hel församlings andliga hem, som här
lades i aska. Somliga sade: "Vi satte nog inte tillräckligt värde
på vår kyrka, medan vi ännu hade henne. Därför har det behagat Gud att sända oss denna prövning." Och sorgen gick ut
över hela socknen. Ännu hade man i friskt minne den olyckans
dag i augusti 1930, då Burträsks gamla kyrkostad ödelades av
brand. Men förlusten av kyrkan var dock tyngre. Under veckor
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Burträsk kyrka, exteriör.

efter branden kunde man se människor av alla åldrar med tårfyllda ögon stå på den tomma kyrktomten som vid en klagomur.
Minnena av helg och högtid i denna Herrens gård överväldigade
hjärtana. Och när man tänkte på framtiden, tänkte och sade
man: "Visst skola vi få en ny kyrka, kanske skönare och ståtligare än den, vi förlorat, men så kär som den gamla lär den
aldrig bli för oss." Och när fråga blev om platsen för den nya
kyrkan, menade många: "Må den få resa sig på den gamlas
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plats! Vi skola då få lättare att känna oss hemma i den."
Psalmens ord visade sin realitet: "Rummet, som nämns med
Herrens namn, böra vi älska och ära såsom för själen ljuvlig
hamn, ja, såsom hemmet det kära."
Den nu förlorade kyrkan var den tredje socken-helgedomen
sedan församlingens tillblivelse genom beslut vid den bekanta
riksdagen i Linköping år 1600. Den skymtar första gången i
ett sockenstämmoprotokoll av den 16 juni 1816. Sockenskrivaren
Burström meddelar i detta protokoll — f. ö. utmärkt väl och
prydligt skrivet — att dåvarande kyrkoherden Wattrang till
socknemännens begrundande och utlåtande framställde ett antal
frågor, av vilka den första lydde: "Om socknemännen, nu sedan
den gamla Trädkyrkan, som är både för trång och enligt kyrkobyggmästare Simon Getings skrifteliga, nu upplästa intygande
är till alla delar så bristfällig, att ingen reparation å densamma
kan äga rum, ville enligt överläggningen vid härstädes sisthållne
visitation den 24 sept. 1815 företaga ny kyrkas uppbyggande av
sten och till den änden inom 4 års tid anskaffa erforderliga
materialier av sten, kalk, järn och trävirke, samt året därpå, därom icke krig, missväxt eller annan landsnöd inträffar, verkställa byggnaden och under tiden göra nödiga penningsammanskott till inköpandet av järn, glas och övriga behov samt till
byggmästarearvodets bestridande." Alla menade tydligen, att
kyrkobygget var angeläget. Icke nog med att man i det gamla
templet var blottställd för snö och regn, som det heter i ett
annat yttrande av pastor. Av församlingens 2,615 själar kunde
allenast 430 rymmas i kyrkans bänkar. Men i fråga om byggnadsmaterialet uppkommer den tanken, att man hos Kungl.
Maj:t "i underdånighet skall anhålla om allernådigst tillstånd
att få av trä uppbygga en rymlig korskyrka, vilken för att bliva
varaktig och för att få ett anständigt utseende bör med hyvlade
och väl hopfogade bräder både in- och utvändigt beklädas samt
med någon tjänlig oljefärg anstrykas." Mot byggandet av en
kostsammare stenkyrka talade socknemännens svaga ekonomi
efter 1809 års fientliga besök med den utsugning, som därmed
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Burträsk k y r k a brinner.

följt. Tillgången på tjänlig sten var också knapp, varemot
det fanns gott om skog och trä.
Framställningen behjärtades å högsta ort. Ritningar upprättades av nyss nämnde kyrkobyggmästare Geting och redan den
15 september 1817 påbörjades kyrkobygget. Socknemännen
ålades en uttaxering av 2 riksdaler Banko från varje tunnas
skatt till utgifterna för företaget och varje "rök" skulle bidraga
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Burträsk kyrka, interiör.

med 17 dagsverken. Kl. 5 på morgonen kallade kyrkklockan
till arbete och då skulle varje man vara på sin plats. Arbetet
gick raskt undan. Redan på eftersommaren 1819 var kyrkan i
det närmaste färdigbyggd, frånsett inredning och torn. Ritningar
till altare och predikstol anskaffades. Det var bildhuggare Petrus
Wessman från Utanö, som erhöll detta betydelsefulla uppdrag.
Och det må betygas, att han skiljde sig ifrån det med heder. Altaruppsättningen och predikstolen voro törhända de konstnärligt
värdefullaste detaljerna i vår gamla kyrka.
När kyrkan togs i bruk för sitt ändamål, är icke med visshet
känt. Men sannolikt skedde det någon gång i början av 1820talet. Under detta årtionde skedde ock uppbyggandet av tornet,
vars vindflöjel hade årtalet 1829.
I omkring 125 år fick alltså denna kyrka, byggd av fäderna
med stora uppoffringar och eget arbete, göra sin tjänst. Väl
ägde den icke så synnerligen mycket av dyrbarheter och konstnärlig prydning. Men den hade alltid det som mer än allt annat
gör en helgedom skön: en talrik och trogen menighet. Dess 1800
bänkplatser voro icke sällan otillräckliga. Och för mången för-
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samlingsbo i gången och närvarande tid har templet härnere,,
byggt av människohand, fått vara en förgård till Guds eviga
helgedom i höjden.
Var sockensorgen stor och allmän, när vår gamla kyrka skattade åt förgängelsen, så var ivern och intresset för en ny kyrkas,
tillblivelse icke mindre allmänt och samfällt. När sockenborna
en januari-dag detta år inbjöds till överläggning i kyrkofrågan,
infunno sig ej mindre än ett 300-tal mannar från församlingens
alla delar, och alla hade bara en mening: en ny kyrka skall resas
på den gamlas plats; den skall byggas så, att vi hava heder av
den inför nya Burträsk-generationer; även om detta kyrkobygge
kommer att kräva dryga omkostnader, kan det aldrig bli så
kännbart för oss, som vad det var för fädren att resa den gamla
kyrkan.
Och nu äro förarbetena för våra nya kyrka igång. I en hållen
arkitekt-tävlan avgick det av arkitekten Bengt Romare upprättade förslaget med segern. Hans förslag har i dagarna av
Kungl. Maj:t fastställts. Kanske våga vi hoppas att om några år
åter hava en helgedom, genom vars portar vi få ingå sjungande
med jublande hjärtan: "Nu tacken Gud allt folk." Detta är förvisso en innerlig längtan och en enig förhoppning inom Burträsk
socken i denna tid.
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Nyförvärv under år 1945.
Av Anna-Lisa Hedberg.

De nyförvärv, som tillförts Västerbottens läns museum under
år 1945 uppgå till ungefär ett 130-tal. Av dessa är en del av
-stort intresse och kunna betraktas som goda exponenter var och
en för sin grupp.
Inom den förhistoriska avdelningen har endast stenåldern
berikats med några nyförvärv, men dessa äro däremot både rikliga och representativa. Här märkes först och främst det rika
material, som arkeologen Knut Tinnberg hopsamlat på av honom upptäckta stenåldersboplatser i Dorotea socken. Vidare ha
från Sandsele, Sorsele socken, inkommit två synnerligen vackra
redskap, det ena en utomordentligt välarbetad skafthålsyxa och
det andra en 35 cm. lång s. k. Rovaniemihacka, även den sällsynt välgjord. En del verktyg och vapen av grönsten, skänkta
av folkskollärare K. V. Rehnström, Umeå, äro också av stort
intresse. Föremålen, bland vilka märkas en s. k. Norrbottenshacka och ett par spjutspetsar, äro påträffade i Norra Renbergsvattnet, Burträsks sn, där förut även vackra fynd från stenåldern gjorts. Från Mjösjöby, Bjurholms socken, ha inkommit
tvenne redskap av skiffer, som visa att denna del av länet,
;som hittills varit synnerligen fattig på fynd från förhistorisk
tid, ej helt saknat bebyggelse under stenåldern.
Den lapska avdelningen har fått en del nyförvärv från nomaden Hans Heriberts "stabbur" vid Svartsjöbäcken (numera flyttad till Fattmomakke) i Vilhelmina socken. Bland dessa föremål
märkas flera klövjeställningar för ren, ett par pack-korgar s. k.
kisa för klövjning och en torkad renmage för förvaring av renblod. Intressantast är kanske en c:a 70 cm. lång "gompatunna" med stamp och sked av trä. "Gompa" är ju en vegitabilisk maträtt, som lapparna bereda genom att låta blad av en
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Rumex — eller Mulgediumart komma i jäsning och sedan
blanda detta med mjölk.
Till jakt- och fiskeavdelningarna ha inga gåvor inkommit och
även avdelningen för jordbruk och hushåll har varit ganska
vanlottad.
Ifrån Stöcksjö har förvärvats en del möbler, bl. a. ett sängskåp
och en sängstol. En del textilier och ett präktigt fälltäcke av fårskinn, fodrat med ylletyg i rosengång härstammar från samma
plats.
De textilredskap, som inkommit utgöras av tre linhäcklor, ett
par kardor och en nystvinda av säregen modell, härstammande
från Vännäsby och skänkt av fru Maria Olofsson i Spöland.
En brudkrona av mässing, som använts vid brudklädsel i
Tärna socken under mitten av 1800-talet, har skänkts av fru
Selma Lundkvist i Bygdeå.
Museets myntsamling har fått flera värdefulla tillskott. Framförallt märkes det märkliga fynd, som gjorts på gårdsplanen
till hemmanet Degerfors nr 2. Det består av 5 st. kopparplåtmynt, präglade mellan 1716 och 1752. De ha antagligen under
ofredstid grävts ned i jorden och först under vår tid kommit i
dagen.
En vacker myntsamling, innehållande såväl in- som utländska
silver- och kopparmynt, uppgående till ett 170-tal, har skänkts
av fröken Lotten Waldenströms stbh. Mynten lära vara hopsamlade i ruinerna efter Umeå stads brand år 1888.
Dessutom ha åtskilliga äldre svenska kopparmynt skänkts av
hemmansägaren Artur Mattsson, Överklinten.
Från Västerhiske har förvärvats en mindre orgel med skulpterat överstycke av ganska säreget slag, då den endast är försedd med en trampa. Den lär vara tillverkad i Brännland för
att användas av en folkskollärare, som på grund av invaliditet
endast kunde bruka ett ben.
En del äldre lantmäteriinstrument, som tillhört bergsnotarien
och chefen för Robertsfors, G. O. Tundal (f. 1825, d. 1895)
har skänkts av dennes dotter, fru Fanny Edström, Bredbyn.
8
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Åtskilliga fotografier över det gamla Dalkarlså och medlemmar av familjen Häggström ha museet fått mottaga av lärarinnan Anna Söderholm i Holmsund.
En uppmaning i pressen till gamla stabbläggare att ihågkomma museets skogsavdelning med förr brukliga stabbläggarputor och axelspakar, förklingade glädjande nog ej ohörd. Både
från Holmsund och Sofiehem insändes sådana, som varit i bruk
för ett 50-tal år sedan, vid ortens brädgårdar.
De viktigaste av årets nyförvärv, som mestadels äro gåvor,
ha här ovan nämnts och länsmuseet ber att till samtliga givarefå uttala sitt varma tack. Men ännu finnas många luckor att
fylla i för att den bild av våra fäders liv och verksamhet, som
vårt museum i görligaste mån försöker återgiva, skall bli så
fullständig som möjligt och därför vädja vi till våra vänner och
gynnare att icke förtröttas i insamlandet av för länet typiska och
representativa föremål.
De, som ihågkommit museet med gåvor äro följande:
H e r r Artur Andersson, Holmsund.
Fru Fanny Edström, Bredbyn.
Fröken Mimmi Fjällström, Umeå.
Vaktmästare Ragnar Grahn, Umeå.
Byggnadssnickare Rubert Grahn, Ålidbacken, Umeå.
Disponent Herman 1 luldt, Stockholm.
Fr. Lisa Johansson, Vilhelmina.
Förrådsvaktmästare Helmer Karlsson, Sofiehem, Umeå.
Häradshövding I. Kramer, Sundsvall.
Landstingsman Alfred T. Kriström, Holmsund.
Fru Selma Lundkvist, Bygdeåborg, Bygdeå.
Kommunalkamrer Nils Marklund, Arvidsjaur.
Hemmansägare Artur Mattsson, Överklinten.
Herr A s s a r Nordkvist, Mjösjöby.
Herr K. A. Norlin, Strand, Vännäsby.
F r u Maria Olofsson, Spöland.
Folkskollärare Gust. A. Persson, Vännäs.
Fru Alma Petterssons sterbhus, Umeå.
H e r r Hjalmar Pettersson, Gröndal.
Folkskollärare K. V. Rehnström, Umeå.
Lärarinnan Anna Söderholm, Holmsund, och
Fröken Lotten Waldenströms sterbhus, Umeå.
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Föreningsmeddelanden.

STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Redaktionssekreterare Ernst Westerlund,
Skellefteå.
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.

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.
Konstsmed Seth Lindgren, Umeå.
Fil. Kand. Carl Segerståhl, Vindeln.
Överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Rektor Fredrik Borelius, Vindeln.
Folkskollärare Simon Johansson, Teg.
Riksdagsledamot Ragnhild Sandström, Överboda.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Landskamrer D. Wilén, Umeå.
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå.
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1946—'1949.
Kyrkoherde A. Råde, Nordmaling.
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå.
Artist Evert Larsson, Hössjö.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Direktör Erik Bengtsson, Skelleftehamn.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå.
Komminister A. Guldbrandzén, Dorotea.
1947—1950.
Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå.
Kapten Sven Huldt, Umeå.
Riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå.
Fabrikör Hilding Carlsson, Umeå.
Folkskollärare Bertil Borin, Västerhiske.
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå.
Överlärare Elis Essegård, Vilhelmina.
Folkskollärare Nils Eriksson, Skansholm.
Landstingsman Uno Olofsson, Rödingträsk.
Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå:
Redaktör E. Dufvenberg, Umeå.
Redaktör K. Gafvelin, Umeå.
Arbetsutskottet.
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Redaktionssekreterare E. Westerlund, Skellefteå.
Kontorschef Axel Söderberg, Umeå.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand1, Umeå.
Riksdagsledamot Ragnhild Sandström, Överboda.
Folkskollärare Bertil Borin, Västerhiske.
Slöjdlärarle Erik Lök, Umeå.
Suppleanter:
Kapten Sven Huldt, Umeå.
Riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå.
Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå.
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Sekreterare:
Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
Kassaförvaltare:
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå.
Revisorer:
Kontorschef A. Digerfors, Umeå.
Bankkamrer E. Åström, Umeå.
Suppleanter:
Kassör Ruben Eriksson, Umeå.
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå.

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÄR 1945.
Styrelsen har under det gångna året haft 2 och arbetsutskottet
3 protokollförda sammanträden.
Intresse för föreningen och dess verksamhet finnes i betydande
omfattning, därom tror sig styrelsen ej taga fel. Önskvärt vore
dock om livsyttringarna av detta intresse toge mera påtaglig
form. För att genomföra de uppgifter, som är föreningens och
som kunna och böra omfattas av varje ansvarskännande medborgare fordras mer än ett latent intresse. Det är nog så att även
om arbetet är av ideell natur fordras för dess genomförande en
ekonomisk grundval, Gammlia med dess åldriga byggnader,
länsmuseet med dess oersättliga samlingar behöva vård och underhåll. Det fordras pengar till reparationer och till så prosaiska saker som t. ex. ved och malutrotningsmedel. För den kanske
viktigaste grenen av föreningens verksamhet, den kulturminnesvårdande, fordras det också en ekonomisk bakgrund. Oerhört
mycket finnes att taga vara på eller att åtminstone avbilda och
uppteckna, byggnader, fornminnen, åldriga sedvänjor och folkminnen. För varje dag blir beståndet mindre och fara ligger
i dröjsmål. För nuvarande tid och kommande tider kan värdet
aldrig överskattas, att arvet och traditionen från gångna tider
hållas levande.
Genom riksdagsbeslut har nu förutsättningar skapats för att
anställa en landsantikvarie som föreningens verkställande tjänsteman. Härigenom har hembygdsföreningen än mer än tidigare
blivit inlemmat i den rad av föreningar, som var och en inom
sitt område har att slå vakt om landets kulturella minnen. Staten
är till 2/3 ansvarig för landsantikvariens avlöning. Visserligen
har härigenom teoretiskt sett inträtt en lättnad i föreningens
lönekostnader, men denna uppväges i huvusak av att landsantikvarien äger åtnjuta högre lön än föreningens tidigare tjänstemän samt att i flera fall lön ej utgått för hela året. På grund
av rådande dyrtid är löneförbättringar även oundgängligen
nödvändiga för övrig museipersonal. Tidigare behövde anslagen
ej helt tagas i anspråk för lönen utan en summa — om ock
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blygsam, blev övrig till forskningsändamål. Nu då föreningen
nått den punkt i sin tillvaro, då den på allvar skulle kunna
börja sin verksamhet i upplysningens, forskningens och samhällets tjänst, då alltså det förnämliga Länsmuseet står färdigt,
landsantikvariebefattning inrättats och tjänstemän tillsatts,
räcker anslagen knappt till lönerna, utan föreningens möjlighet
till verksamhet är starkt kringskuren på grund av medelbrist.
Styrelsen vill därför rikta en vädjan till myndigheter, föreningar,
företag och enskilda att behjärtä och stödja föreningen. Föreningens verksamhet är av så allmänt intresse och betydelsefull
art att det borde vara en hederssak att kraftigt giva den hjälp.
Ett sätt att ge föreningen stöd, som bör vara möjligt för var
och en, är att bli medlem i föreningen. Att vara medlem i länets
hembygdsförening är en sak, som borde ligga varje medborgare
om hjärtat'. Styrelsen vill därför vädja till alla och en var att
tillföra föreningen nya medlemmar och därigenom bidraga till
föreningens syften och giva den bästa möjliga förankring bland
länets innebyggare.
Till sina anslagsgivare, Västerbottens läns landsting och
Umeå stad, vill styrelsen framföra sitt varma tack. Utan de erhållna anslagen skulle föreningens verksamhet vara helt lamslagen. Då detta skrives, har nyss ingått meddelande om att
Umeå stad i sin stat för år 1947 på ett förebildligt sätt behjärtat föreningens sak, för vilket styrelsen redan nu vill uttala
sitt varma tack. Styrelsen har efter bästa förmåga med de begränsade möjligheter, som stått till buds, sökt verka för föreningens kulturella mål. Styrelsen uttalar med tillförsikt den
förhoppningen, att föreningen i en ej alltför avlägsen framtid
på mer effektivt sätt än tidigare skall kunna verka för sitt mål
att tillvarataga och vårda arvet från flydda tider och hålla detta
levande för den nu levande generationen och föra det vidare till
kommande släkten. Värdet härav kan aldrig överskattas men underskattas alltför ofta.
Genom penninggåvor från Västerbottens gille i Stockholm och
Skellefteå Spisbrödsfabrik har det varit möjligt för föreningen
att ekonomiskt bidraga till en kulturhistorisk inventering, som
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Nordiska Museet utfört i Åsele socken och i en del fiskelägen
i norra Västerbotten.
I Länsmuseet har skogsavdelningen färdigställts och bergbruksavdelningen kompletterats. Detta har varit möjligt genom
gåvor från Bureå A.-B., Holmsunds A.-B. och Mo & Domsjö
A.-B. Även andra företag skola lämna bidrag till denna avdelning. I lilla salen på museet har museets innehav av modern konst
utställts.
Ett flertal föremål har under året överlämnats till föreningen.
En redogörelse härför lämnas på annan plats. Till alla givare
vill föreningen framföra sitt varma tack.
Amanuensens verksamhet har i stor utsträckning varit förlagd till Skellefteå, där han biträtt vid uppordnandet av Västerbottens norra fornminnesförenings betydande samlingar.
Länsmuseet har under året besökts av 6,390 personer, varav
2,054 skolbarn och studerande, fördelade på 93 grupper. Samtliga skolbarn ha erhållit fritt inträde och där så önskats även
sakkunnig visning av samlingarna.
Museets sal för tillfälliga utställningar har under året hyst
ett flertal konstutställningar. Sålunda har konstverk tillhörande
Österbottens Historiska Museums till länsmuseet evakuerade
samlingar visats i tvenne expositioner. Nationalmuseums vandringsutställning "Broderfolkens konst" besökte under hösten
Umeå på inbjudan av Umeå stad och visade ståtlig kollektion
nordiska konstverk. Umeå konstförening celebrerade sin 10-åriga
tillvaro med en jubileumsutställning, vid vilken visades en hel
del av de konstverk, som genom konstföreningens utställningar
hamnat i Umeå och dess omgivningar. Svenska konstnärers
förening har haft en utställning och dessutom har ett flertal
enskilda konstnärer haft uppmärksammade expositioner, nämligen Folke Öström, Elsa och Ova Holmquist, Evald Lundquist
samt Barbro Cheesman och Margareta Christersson.
I samarbete med Egnahemsnämnden och Samfundet för Hembygdsvård och Hushållningssällskapet har föreningen under
hösten anordnat en studiekurs för unga byggmästare, huvudsakligen rekryterade från länet.
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Ute i länet ha ett flertal kulturvårdande arbeten pågått. I
Skellefteå har museiområdet utformats. Vissa byggnader ha flyttats inom området och flera byggnader ha flyttats till området.
I Åsele ha tre kyrkstugor flyttats till hembygdsområdet. I Degerfors har Kamsjöstugan, bygdegårdens sommarstuga, färdigställts och invigts. I Dorotea har hembygdsföreningens område
utökats. I Nordmaling ha samlingarna väsentligen ökats. I
Tärna har mark arrenderats för det blivande museet av Västerbottens lapska museiförening. Västerbottens läns hemslöjdsförening kan glädja sig åt ett stort intresse från allmänhetens sida.
Föreningen har anordnat ett flertal utställningar och kurser av
olika slag. I övrigt hänvisas till de olika föreningarnas redogörelser.
Som föreningens verkställande tjänsteman har under året
fungerat amanuensen, fil. kand. Hans Beskow. Amanuensen har
under året åtnjutit tjänstledighet från den 15 oktober till årets
slut. Kanslibiträde har varit fil. kand. fru Anna Lisa Hedberg.
Vaktmästare har varit herr Ragnar Grahn och städerska fru
Ada Grahn. Till institutionen ha dessutom under en kortare tid
varit konstnären Manne Östlund och fru Britta Östlund.
Sävargården har under större delen av året varit tagen i anspråk som annex till beredskapssjukhuset i Umeå. Restaurantrörelsen återupptogs den 1 december. Restaurangkommittén har
utgjorts av fru Clara Nilsson, drätseldirektören Harald Bengtsson samt stadsträdgårdsmästaren J. A. Strand. Föreståndarinna
har varit fru Ebba Larsson.
Under den tid restaurangen varit nedlagd har kaffeservering
och smärre fester förekommit på Jämtbölegården.
Föreningens ekonomiska ställning 31/12 1945 framgår av nedanstående tablå:
Inkomster.
Anslag från länets landsting
Anslag från Umeå stad . . . .
Räntor
Medlemsavgifter för år 1944
Entréer

9.000: —
6.000: —

1.993: 19
6.065: —
2.910: 55
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Lotteriet
Andra inkomster
Årets förlust
Kronor

2.887: 19
710: 93
112: 73
29.679: 59

Kronor

16.155: —
3.167:63
1.020:70
1.124: 07
5.703:37
15: 85
36: 88
386: 50
408: 21
865:86
697: 82
97: 70
29.679: 59

Utgifter.
Löner
Årsboken 1944
Porto, telefon, assurans
Värme, lyse m. m. för museet
Fastigheternas reparation och underhåll
Gammlias planering och planteringar
Fågeldammen
Resor
Bokinköp och fotografier
Inredning och anskaffning
Dansbanan
Övriga utgifter

Tillgångar.
Postgiro
Obligationer
Museet och övriga bvggnader å Gammlia
Wallmarksgården
Inventarier
Sävargårdens renovering
Skogsavdelningens inredning
Restaurangens konto
Övriga fordringar
•
Diverse

587: 14
50.000: —
402.670: —
9.701:23
17.905:61
6.391: 45
2.313: 63
6.836: 12
10.255: 20
2.596: 34
Kronor 509.256:72

Skulder.
Reserverade medel
Lönefonden
Donationen från västerbottenslärarna
Bank
Gåvors konto
Sävargårdens renovering
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772: 46
50.000: —
3.129:44
1.093: 56
2.100: —
2.250: —

Diverse kreditorer
Diverse
Kapitalkonto

22.115: 87
150: —
427.645:39
Kronor 509.256: 72

Restaurangens räkenskaper för år 1945 utvisa följande:
Inkomster.
Av rörelsen
5.382: 26
Årets förlust
1.061:45
Kronor
6.443:71
Utgifter.
Värme, lyse
Löner
Telefon o. postporto, försäkr.- o. fören.-avgifter
Annonser och reklam, musik
Nöjesskatt och utskylder
Fastighetens utgifter
Diverse utgifter
Kronor

1.558: 87
2.352: —
409: 71
633: 60
292:94
396: 86
799:73
6.443:71

Restaurangens tillgångar och skulder pr 31/12 1945 voro:
Tillgångar.
Kassa
Bank
Inventarier
Lagerbehållning
Div. fordringar
Kapitalkonto
Kronor

196: 16
19: 97
23.1111:25
1.266:49
2.680:03
3.780: 67
31.054:57

Kronor

6.000: —
18.218: 45
6.836: 12
31.054:57

Skulder.
Flvror till Hembygdsföreningen
Övriga skulder
Hembygdsföreningen
Umeå den 16 november 1946.
GUST. WIGREN.
G u n n a r Westin.
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1945, få härmed avgiva följande berättelse.
Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit del.
Kassabehållning, saldon å bankräkningar och obligationer
överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande belopp.
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt
tillgångar och skulder för Hembygdsföreningens och Restaurangen överensstämma med räkenskaperna.
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen
ej föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 15 november 1946.
E. Åström.
B. Nordstrand.
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
N. Frost.
Av Stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor.
Rolf Axelsson.
Av Länsstyrelsen förordnad revisor.
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DEGERFORS SOCKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING.
Sedan i "Västerbotten 1945" en redogörelse gavs för föreningens verksamhet, finns att meddela, att Degerfors sockens minnesgård fått sin sommarstuga — Kamsjöstugan — iordningställd och vid hembygdsfesten på "midsommarsbönhelgen" i juli
1945 invigd.
Vid 1946 års hembygdsfest vid samma helg invigdes gårdens
"fälstall", vagnslider och vedbod, vilken byggnad flyttats från en
granngård.
Bygdegården sluter sig nu kring gårdstunet, och endast en
loftbod i linje med den senast uppförda byggnaden saknas nu i
det centrala gårdskomplexet (en gårdssmedja, en sommarladugård och en tjärdal planeras på lämpligt avstånd därifrån).
I arbetet "Svensk bygd och folkkultur" (i Stockholm 1946) har
föreningens ordförande i en artikel "Bygdekulturella strävanden
i Degerfors socken" redogjort för förefintlig litteratur angående
socknen, de bygdekulturella insatserna från länets folkhögskola
och bygdegårdens framväxt. Särtryck av artikeln har utsänts till
föreningens ständiga medlemmar, som under senaste åren blivit
allt flera, och till övriga intresserade.
En studiecirkel kring förhållandena i Degerfors by i gångna
tider har bildats och vunnit stor och intresserad anslutnng.
Föreningens styrelse har följande sammansättning (10 ordinarie och 10 suppleanter):
Fil. kand. Carl Segerståhl, Vindeln, ordförande.
Fru Anna Lundström, Vindeln, vice ordförande.
Fru Elisabet Segerståhl, Vindeln, sekreterare.
Fjärdingsman O. A. Karlsson, Vindeln, kassör.
Förvaltare Franz Olsson, Holmsund.
Hemmansägare A. Mattsson, Rödåsel.
Fru Astrid Hörnberg, Degerås.
Fabrikör Carl Jacobson, Tvärålund.
Nämndeman C. A. Lundberg, Bjursele.
Hemmansägare. Olof Nilsson, Granö.
Flemmansägare Jonas Lindgren, Risliden.
Hemmansägare K. Lindberg, Ekträsk.
Hemmansägare A. Stenberg, Ekorrträsk.
Fru Svea Olofsson, Vindeln.
Verkstadsarbetare Rune Jonsson, Vindeln.
Fabrikör Sture Thuresson, Vindeln.
Faktor Aug. Sandström, Vindeln.
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Handlandlen Sten Johansson, Tvärålund.
Fil. kand. Gustaf Malmros, Vindeln.
Fru Signe Löfgren, Åmsele.
Vindeln den 12 november 1946.
Carl Segerståhl.
DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING.
Ny h e m b y g d s g å r d 1 .
Under det gångna verksamhetsåret 1945 har ej kunnat genomföras tidigare omnämnda planer för uppförande av en större
hembygdsgård i vinkelställd byggnad med erforderliga utrymmen för museets samlingar, som ökas varje år, på grund av att
medel härtill saknats och det försvårade tidsläget på byggnadsmarknaden med stänga förordningar om byggnadsförbud.
Vi hoppas dock och förbida den tiden, då vår hembygdsförening en gång får rymligare lokaler samt en större samlingssal
för fester och dylikt, där såväl ungdom som äldre kunna finna trivsel och förströelse under värdiga former och i hembygdens anda.
Vägen.
Planeringsarbeten till förbättring av vägen till hembygdsområdet har under året utförts.
Hembygdsområdet.
Hembygdsområdet har utökats genom inköp av tomten nr 1 i
kvarteret Uttern med 2.925 km. Frågan om ytterligare förvärv av
viss del av "Kvarnberget" från A/B. Kramfors har även varit under behandling. Genom denna del utökas själva parkområdet.
Hembygdsföremål.
Förvärv av olika föremål har under året tillförts samlingarna.
B e s ö k a n d e.
Av föreningens besöksbok framgår, att 175 personer antecknat
sina namn, men utom denna statistik tillkommer en hel del besökare, som glömt anteckna sina namn i boken.
Bland dessa besökare: märkas dels skolbarn med lärare i studiesyfte, och dels turistande besökande. Detta visar, att hembygdsgården med dess samlingar har blivit en av de väsentligaste sevärdheterna i vår socken näst kyrkan.
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Styrelsen.
Styrelsen, vilken är densamma som tidigare, har efter bästa
förmåga sökt att bringa kunskap om hembygdsrörelsens verksamhet'. Härtill har i synnerligen stor utsträckning genom osjälvisk nit och uppoffrande arbete ordf. komminister A. Guldbrandzén bidragit.
Kommunalt

anslag.

Med stor tacksamhet har föreningen mottagit kommunala
myndigheters beslut om ett årligt bidrag av kr. 500:— räknat
från år 1945, vilket utgör ett synligt bevis på uppskattning av
hembygdsföreningens snart 20-åriga verksamhet.
Till sist vill styrelsen uttala dien förhoppningen, att det även
i fortsättningen måtte bli ett ökat intresse för hembygdens sak i
vår socken.
Dorotea 1945.
Sekr.

NORDMALINGS HEMBYGDSFÖRENING.
Nordmalings hembygdsförening har under år 1945 inriktat sig;
på komplettering av samlingarna i hembygdsgården och lyckats
att i väsentlig grad utöka desamma. En stor mängd nyförvärv
kunna antecknas, t. ex. ett vackert s. k. byxsäcksur av år 1655, keramik och glas från 1700-talet, Röråsfajanser och engelska d:o
från förra hälften av 1800-talet, minnen från finsk—ryska kriget
1808—1809, vackra Strömbäcksglas, klubbhjul och åkdon m. m.
Föreningens styrelse har nu följande sammansättning: kyrkoherde Adolf Råde, ordf. och samlingsvårdare, kommunalfullmäktiges ordf. Henrik Hörnlund, v. ordf., kyrkoadjunkt Alvar
Thörn, sekr., järnhandelsdirektör G. A. Näslund, kassaförvaltare,
disponent Gustaf Johansson, nämndsordf. J. M. Nilsson ochombudsman Hjalmar Lundberg, suppleanter äro målarmästaren
Harald Wallander, herr Albert Edlund och fröken Helena J.
Winnberg. Revisorer äro: bagarmästaren Frans Näslund och
nämndeman John Strömdähl och suppleanter för dem fru Flilda
Jacobsson och juvelerare Holger Hseggman.
Nordmaling den 10 oktober 1946.
Adolf Råde.
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ÅSELE HEMBYGDSFÖRENING.
Föreningen har huvudsakligen lagt an på att få de kyrkobyhus,
•som på grund av kyrkstadens sanering måste bort därifrån, förflyttade och konserverade på hembygdsområdet. Vid fredsslutet
1945, måste de civilvärnpliktiga, som sysselsatts med detta arbete, hemförlovas två månader tidigare än vad som beräknats.
Då voro tre stugor återuppförda och två rivna och nedforslade.
Försök att få dessa två stugor uppförda redan på hösten 1945,
misslyckades, då arbetskraft inte fanns disponibel. Utsikterna att
kunna få arbetskraft genom Riksantikvarieämbetet sommaren
1946 voro ytterst små, men i stället kunde ett ekonomiskt bidrag
på 3.000 kr. erhållas, om föreningen själv kunde anskaffa arbetskraft. Detta lyckades också till sist, och nu äro båda stugorna
snart under tak. Vi hoppas också få grunden till den sjätte stugan grävd och gjuten innan vintern kommer på allvar, så att
den kan uppföras redan tidigt våren 1947.
Kommunen har visat stor välvilja och förståelse för detta företag och även för kommande verksamhetsår anslagit 3.000 kr.
Flyttning av Åselegården till hembygdsområdet och uppförande av en ungdomsgård har på grund av svårigheten att genom
Riksantikvarieämbetet få arbetskraft måst bordläggas tills vidare.
Åsele den 12 oktober 1946.
Ruben Ådell.
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:
Landshövdingen Elof Lindberg, Umeå
Fröken Engla Ringström, Umeå
Kyrkoherden E. Oddmar, Tärnaby
Renägaren Sivert' Andersson, Bräskafors, Örnäsudden
Lappfogden Hilding Johansson, Umeå.
Styrelse suppleanter:
Nämndemannen Anders Georg Nilsson Winka, Yttervik, Tärnaby
Fru Anna Klemetsson, Borka, Dikanäs
Renägare Nils Mikael Nilsson, Subme, Borgafjäll
Fru Anna Sara Sjulsson, Setsele, Malåträsk
Kyrkvärden Axel Grahn, Ammarnäs.
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R e v i s o r e r f ö r 1945:
Landssekreteraren S. A. Swedberg, Umeå
Taxeringsintendenten Agnar Cederberg, Umeå.
R e v i s o r s s u p p l e a n t e r för 1945:
Landskamreraren David Wilén, Umeå
Lektorn Harald Svanberg, Umeå.
Mandattiden för såväl de ordinarie ledamöterna i styrelsen
som suppleanterna omfattar årien 1946 och 1947, varför val av
styrelseledamöter ej behöver ske vid instundande ordinarie föreningsstämma.
Under diet verksamhetsår denna berättelse avser, har museets
markfråga lösts på så sätt att föreningen av Tärna pastorat för
tiden 14/3 1945—44/3 1955 arrenderat ett jordområde å cirka
6,35 hektar omedelbart nordväst om Tärna kyrkby. Området motsvarar i huvudsak det som finnes angivet å den av vandringsrättären Ragnar Tjärnström upprättade kartan över området. Årliga arrendet utgör 25 kronor.
Under arbetsåret har Tärna församlings gamla kyrka nedtagits och flyttats till museiområdet. I avbidan på instruktioner
rörande vissa tekniska åtgärder beträffande grund etc. har uppsättandet av byggnaden ännu icke kunnat ske, men det är att
hoppas att saklen skall kunna ordnas under sommren. I övrigt
har några mera omfattande arbeten icke utförts. Föremålssamlingen har utökats med några nummer men mycket återstår ännu att uträtta i detta hänseende.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning får styrelsen
hänvisa till revisorernas berättelse.
Umeå den 20 juni 1946.
Elof Lindberg.
Engla Ringström.
A. G. Winka.

A. E. Grahn.
Hilding Johansson.

Revisorernas berättelse över verkställd granskning av Västerbottens läns lapska museiförenings räkenskaper för tiden den 1
januari—den 31 december 1945.
Av räkenskaperna framgår att föreningens inkomster och ut
gifter under den tid revisionen omfattar varit följande:
9
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Inkomster:
S a l d o : Behållningen den 1 januari 1945
Influtna medlemsavgifter, bidrag och ränteinkomster
Summa kronor
Utgifter:
Utgifter för inköp av museiföremål
Skrivhjälp, portokostnader, annonser m. m
S a l d o : Behållning till år 1946
Summa kronor
Revisionen har icke givit anledning till anmärkning,
svarsfrihet tillstyrkes.
Umeå den 4 juni 1946.
S. A. Swedberg.

11.658: —
676: 90
12.334: 90
18: 50
209: 85
12.106:55
12.334: 90
varför an-

Agnar Cederberg.

VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING,
avseende verksamheten år 1945.
Styrelsen har under året bestått av; herrar Torie Thörngren,
Gunnar Lindekvist och Carl-Ola Andersson, valda av stadsfullmäktige; herr Ludvig Brännström, suppleant fröken Ruth Bergstrand, Anderstorp, valda av landstinget; herrar Sten Palmgren,
K. G. Dahlberg, R. Svenonius, Gunnar Gihl och Ernst Westerlund, valda av föreningen.
Herr Palmgren har varit ordförande, herr Dahlberg vice ordförande, hterr Westerlund sekreterare och herr Svenonius kassör.
Området'.
Museiområdet utformades under året i enlighet med de uppgjorda planerna. Mellan Nyborg och Storgatan (landsvägen) ha
tre dammar anlagts och den fjärde dammen har bildats i den
s. k. Bullgroven. Områdets utformning har handhafts av Trädgårdsstyrelsen, vilken även anlagt tre av dammarna. Den nedersta
och största anlades av Lejonströms fiskodlingsanstalt mot villkor att den skulle få utnyttjas för fiskodlingsändamål. Vattnet
tillföres dammarna dels genom den lilla bäcken från Dödmantjärn, och dels genom pumpning via den s. k. Fågeldammen.
Byggnaderna.
Genom stadens försorg flyttades Kågegårdien från sin gamla
plats och placerades intill och omedelbart öster om Nyborgsbyggnaderna. Lilla boden svängdes in för att bereda plats för
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väg över området. Härigenom bildades en på tre sidor sluten
gårdsplan framför huvudbyggnaden.
Det inre av huvudbyggnaden undergick en ganska fullständig
renovering. Samtliga elektriska ledningar ha omlagts. Väggarna
ha beklätts med Unite och målats i ljus färg.
Samlingarna.
I samband med en fullständig genomgång av samlingarna
företogs en delvis helt ny uppställning. I nedre hallen ha en del
minnen från krig i orten sammanförts och dessutom uppgifter beträffande boställets forna innehavare.
I nordöstra gavelrummet ha uppställts redskap för bössmide,
föremål berörande jakt och fiske samt prov på smide, såsom
ålderdomliga lås, beslag m. m. I sydöstra gavelrummet uppställdes redskap för tygtryck, guldsmedsverktyg, kardmakeriverktyg,
skomakareverktyg, verktyg för skinnberedning, en del äldre ur
samt en samling redskap för mått, mål och vikt. I det forna biblioteket uppställdes en del högreståndsmöbler m. m. Köket' har
givits karaktären av ett gammalt herrgårdskök.
I övre hallen utställes alltjämt museets innehav av äldre kyrklig konst. De skulpturer, som voro i trängande behov av konservering, ha av sakkunniga behandlats och konserverats.
I västra gavelrummet har en stor väggmonter uppställts för
textilier. I östra gavelrummet inrymmes bibliotek och kansli.
I stora mittrummet på nedre botten har sammanförts förhistoria, stadshistoria m. m.
Huvudbyggnaden på Nordanå undergick ien ganska grundlig
renovering. Bl. a. inrättades en helt ny köksavdelning. I södra
ändan av Stora Längan på Nordanå inreddes ett modernt vandrarhem med plats för ett 20-tal bäddar.
O. A. Westermarks vadmalspress och stamp flyttades och återuppfördes i ursprungligt skick inom museiområdet. Vid god
vattentillgång kan stampen drivas med vattenkraft. Av Adolf
Forsberg, Granträsk, Kalvträsk, inköptes en skvaltkvarn och
återuppfördes i bäcken mellan Kvarndammen och Fiskdammen.
På initiativ av grosshandlare Svante Lundeli återuppfördes på
Nordanå ett i detalj tidstroget tjärvräkarhus. Herr Lundeli anskaffade på privat väg de härför erforderliga medlen. Av utställningsbestyrelsen överlämnades till föreningen ett av Tärnalappar
uppfört lappläger.
Under vintermånaderna disponerades vissa lokaler i vandrarhemmet av Skellefteå ungdomsråd. Ett antal studiecirklar ha hållit sammanträden i lokalerna.
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Samlingarna besöktes under året av i runt tal 2.500 personer
från öppningsdagen den 21 juni till säsongens slut.
Till museiföreståndare antogs från den 1 november 1945 bland
ett 80-tal sökande fanjunkaren i K. 4:s reserv Artur Hedin, Skellefteå.
Lokalerna å Nordanå ha under året varit synnerligen livligt
frekventerade.
Vid styrelsesammanträde den 13 februari 1946 utsågs sekreteraren till intendent t. v.
Stadgarna ha undter året överarbetats och styrelsen har utökats med en ledamot, i sylte att bereda Skellefteå sockens kommunalfullmäktige möjlighet att utse en representant i styrelsen.
VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING.
Styrelsen för Västerbottens läns hemslöjdsförening u. p. a. får
härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet under
tiden 1/7 1945—30/6 1946.
Den 31 december 1945 var medlemsantalet 673.
Styrelse.
Av hemslöjdsföreningen utsedda ledamöter:
landshövdingen Elof Lindberg (ordf.), Umeå,
fru Wivan Wilén (v. ordf. o. sekr.), Umeå,
fröken Henny Schönfeldt, Umeå,
fru Elin Hederström, Skellefteå,
fru Hildur Silén, Umeå,
lappfogden Hilding Johansson, Umeå,
fru Anna Johansson, Nordmaling,
slöjdläraren Signar Strandberg, Umeå,
konsulenten Elof Lindgren, Umeå,
fru Maja Brunsson, Umeå.
suppleanter:
fru Birgit Unander-Scharin, Klemensnäs,
skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå,
fru Alice Johansson, Umeå,
fru Harriet Bengtsson, Skelleftehamn.
Av Västerbottens läns landsting utsedd ledamot:
fru Nea Dufvenberg, Umeå,
suppleant:
fru Nanny Lidström, Vännäs.
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Av Västerbottens läns hushållningssällskap utsedd ledamot:
konsulent Maja Nilsson, Umeå.
suppleant:
fru Hedvig Sandström, Grisbacka.
Hedersledamot:
fru Emma Andelius, Stockholm.
Styrelsen har under året sammanträtt tre gånger.
Revisorer hava varit vägstyrelsekassören Erik Eriksson, Böle,
och direktören Holger Persson, Umeå, med landstingsassistenten
Pontus Wiklund, Umeå, som suppleant, samtliga utsedda av
hemslöjdsföreningen samt hemmansägaren Erik Holmström, Teg,
med hemmansägaren Torsten Sandström, Grisbacka, som suppleant, utsedda av Västerbottens läns hushållningssällkap.
Siffergrankare har varit häradsskrivaren Signar Lind.
Föreningsstämma hölls i Umeå den 23 november 1945.
I samband med jubileumsutställningen i Skellefteå hölls hemslöjdsutställning under juli—augusti.
Föreningen har nu under en följd av år anordnat utställningar
inom de flesta av länets socknar. Nyttan och betydelsen för föreningen att på detta sätt komma i kontakt med landsbygdens folk
har visat sig vara mycket stor. Föreningen hoppas därför att så
snart råvarubristen upphör kunna fortsätta denna utställningsverksamhet.
Även i år har föreningen anordnat kurser i växtfärgning, spånad och stickning. Kurserna, som letts av lärarinnorna Edit
Hansson, Gudrun Samelius och Britta Norbeck, ha alla varit fulltecknade.
Kurser i växtfärgning hava hållits:
i Flurkmark den 10—12 juli 1945,
i Rödåsel den 26—28 juli 1945,
i Bullmark den 6—9 aug. 1945,
i Flarrsele den 19—22 sept. 1945,
i Hössjö den 25—28 juni 1946.
Spånadskurs har anordnats:
i Flurkmark den 21—26 jan. 1946.
Stickningskurser hava hållits:
i Jämteböle den 15—20 febr. 1946,
i Tavelsjö den 23—29 maj 1946.
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Vid hushållningssällskapets vävkursavslutningar i Tavelsjö
och Flurkmark har hemslöjdens föreståndarinna medverkat med
hemsl öj dsf öredrag.
Försäljningssumman för föreningen har under året ökats. Intresset från allmänhetens sida för hemslöjdens alster är mycket
stort. Föreningen har mottagit stora beställningar från bl. a.
Landstinget och Svenska Handelsbanken. För Vilhelmina socken
har i samråd med amanuensen Beskow och överläraren Essegård
komponerats en folkdräkt, som också tillverkats i åtskilliga exemplar.
Sedan januari 1946 är föreningen ansluten till Hemslöjdsförbundets engrosförsäljning.
Under verksamhetsåret har föreningen erhållit anslag från
Västerbottens läns landsting med 2.500 kronor för konsulterande
verksamhet, från Kungl. Kommerskollegium med 1.300 kronor
för hållande av kurser samt från Norrländska stödanslaget med
1.000 kronor för anordnande av utställningar.
Föreningen har under året sysselsatt följande antal slöjdare:
vävning 52, stickning 7, spinning 4, sömnad 5, mattrasklippning
6, korgflätning 7, hornslöjd 3, smide 2, träslöjd 14, tenntrådsdragning 2, brodering 2, spinnrocksslöjd 1 eller tillsammans
105, därav för Skellefteå vävning 10 och övrig slöjd 5.
Umeå den 30 oktober 1946.
För styrelsen för Västerbottens läns hemslöjdsförening u. p. a.:
Elof Lindberg.
/ Wivan Wilén.
Rättelse
till "Guldsmedskonst i Västerbollens kyrkor" av fil. lic. Aron Andersson i
"Västerbotten", 1945.
På s. 62 står "Lövångers kalk är med ganska stor visshet tillkommen
redan under 1600-talets senare del, men tyvärr är dess mästarstämpel N U
ännu ett olöst problem". Tyvärr hade förf. ej observerat den bestämning
av kälken, som med slöd av kyrkans räkénskapsbok meddelas av kyrkoherde
J. Hedqvist i en uppsats om kyrkans lösa inventarier i denna årsbok, 1942,
s. 45—74. Kalken ä r tillverkad år 1731, och mästarens namn är Nils Ulander. Samtidigt ber förf. få taga tillbaka sitt påstående, att det godronnerade höljet kring skålens nedre del skulle vara ett senare tillägg. Med tillkomståret 1731 passar denna ornering utmärkt väl samman i stilhistoriskt
avseende.
A. A.
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HANDEL OCH INDUSTRI

EN' B E T Y D E L S E F U L L K U L T U R E L L I N S A T S GÖRA D E F I R M O R OCH F Ö R E T A G , VILKA ANLITA ÅRSBOKEN SOM ANNONSORGAN OCH DÄRMED S T Ö D J A HEMBYGDSFÖRENINGEN I DESS ARBETE G Y N N A

DÄRFÖR ÅRSBOKENS ANNONSÖRER.

IJ
I M M å l
smakar

härligt,
dricks

begärligt

Sundsvalls Ens k i l d a Bank
AKTIEBOLAG

beviljar lån, diskonterar växlar
öppnar kredit i checkräkning
p å f ö r m å n l i g a villkor

Insättningar mottagas å

Checkräkning, Depositionsräkning,
Sparkasseräkning

Kapitalräkning,

I/cl5 te

t

Lo tten

5 -Ku

t it

en

har blivit d e

Västerbottniska
hemmens tidning
Effektivt annonsorgan
God

nyhetstidning

upplaga 27.400

exemplar

Störst i V ä s t e r b o t t e n
Störst

i

Norrland
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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

Bröderna Lindfors, Umeå
Telegramadress: Lindforsarna, telefon: n a m n a n r o p : Bröderna Lindfors
Skellefteå telefon: namnanrop: Bröderna Lindfors

i l
S t o r g . 53, U m e å , T e l . 61, 128

äcLe t—jj^a^et—yi/tuuLaliet
Eftersom norrlänningarna äro finsmakare på kaffe
hava vi skaffat dem marknadens bästa.
Njut bönan LYX

NORDSVENSKA

KÖPMANNA

UMEÅ

Tel. namnanrop

A/ät

det fället

(rücket

H e d s t r o m s
K u n g s g a t a n 63

IN-
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OCH

A.-B.

B o k h a n d e l
UMEÅ

Telefon 909

Välsorterad i
UTLÄNDSK
LITTERATUR

A/ät

det

btinnet

i

knutatna

gäller det ha f ö r s ä k r a t till fulla v ä r d e t f ö r att få full e r s ä t t n i n g . U n d e r s ö k r e d a n i d a g , om Er b r a n d f ö r s ä k r i n g v e r k l i g e n
t ä c k e r hela v ä r d e t a v det f ö r s ä k r a d e . G e n o m v ä r d e s t e g r i n g ,
t i l l b y g g n a d eller n y a n s k a f f n i n g k a n s k e Ni s t å r en o n ö d i g
självrisk. Alla ha råd a t t ha t i l l r ä c k l i g t f ö r s ä k r a t 1 l ä n s b o l a g e t med dasa s e d a n g a m m a l t låga p r e m i e r .
R i n g och r å d g ö r m e d v å r a d i s t r i k t s o m b u d eller vårt k o n t o r
i Umeå

VÄSTERBOTTENS LÄNS ÖMS.
BRÄNDFÖRSÄKRINQSBOLÄQ
R å d h u s e s p l . 10

Umeå

Tel. 528, 769

ELEKTROSKANDIA
FILIALEN, UMEÅ
S T O R G A T A N 35
TEL. 4510, 4511, 4512
Utföra:
INSTALLATIONER AV ALLA SLAG

Försälja:
R A D I O A P P A R A T E R

PUMPAR
MOTORER
E L M A T E R I E L

•QUt i (ttanick

enl
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GYNNA

H E M B Y G D E N S

AFFÄRER!

U n d e r s ö k kvalité och pris h o s

A.-B. JOH. FORSMAN & C:o
K u n g s g a t a n 48, UMEÅ - Tel.: n a m n a n r o p " F O R S M A N S B O L A G "
innan Ni r e k v i r e r a r v a r o r f r å n a n n a t håll.
STÖRSTA SORTERING!

PRIMA V A R O R !

BILLIGA P R I S E R !

Folke Rings S p a r k s t ö t t i n g f a b r i k
VÄNNÄS

Tel. Penglund 1

mottager beställningar på masstillverkning av större och mindre artiklar i trä.
Spécialité:
SPARKSTÖTTINOAR - Infordra offert
Ensamtillverkare

av

patenterad leksakshund i trä, vilken roar genom sina rörliga bakben.

Västerbottens

Elektriska

A.-B.

Vår rikhaltiga sortering av armatur erbjuder Eder rätt
armatur på rätt plats.
Telefon 1442, 3403, Umeå

ALLT
"Tänd

j o 11 lju.5

ELEKTRISKT
i tätt

<ztma.tu.t

I VÅR RIKA SORTERING FINNER NI ALLTID
DET SOM P A S S A R J U S T EDER

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ
UMEÅ
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TEL. 854 och 1314

Isoleringsplattor
Mellanväggsplattor
Ventilationstrummor
Träullsplattor
Arets nyhet:
VENTILATIONSTRUMMOR för ladugårdar.

Aktiebolaget
Tel. 908

Korkbetong

UMEÅ

S K A N D / N A

Tel. 1380

VISKA

B A N K E N
AKTIEBOLAG
UMEÅ
SKELLEFTEÅ
S K E L L E F T E H A M N

Alla slag

av

bankrörelse
141'
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i

O^åcat
Tapet & Färghandel

£

kloten

UMEÅ

P a r f y m e r i & Sjukvård

Tel.: Kont. 85,445, Butiken 1855, P a r f y m e r i a v d . 1854, K u n g s g . 49
H a g a tel. 4466
Filialer:

P o s t g i r o 62037

Vännäs, telefon 88, Vindeln 84

F Ö R S Ä K R I N G S A N S T A L T E R N A
FOLKET
Liv-, kapital- och
studieförsäkringar.
Konkurrenskraftiga

SAMARBETE
Sak-iörsäkringar, alla slag. Kollekt, olycks{allsförsäkringar inom o. utom arbetet.
(Störst i Sverige)
premiesatser.

—

Betryggande

fondbildningar.

O m b u d s m a n för V ä s t e r b o t t e n :
S . K. V I K S T E N , U m e å
Telefon 1488, 2870
Storgatan 89

AB. HENRIK H A R J U
ETABLERAD 1909

SJUKVÅRDS- & P A R F Y M E R I A F F Ä R
ENGROS. DETALJ
Tel. affären 423

UMEÅ

Tel. kontoret 422

Postgiro: 29307.

Telegr.-adr.: Harju,

Bank: Sundsvalls Ensk. Bank.

H j o r t s b e r g s Pappershan del
UMEÅ
Välsorterad Parti- & Minutaffär
ALLT I BRANSCHEN

TELEFON 241
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1

[

U T T E R S T I I M Si
JÄRNAFFÄRER
Umeå, Nordmaling

och Holmsund

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

ALLT

Försök oss, döm sedan! Priserna passa!

A b .

H .

A n d e r s s o n s

V ä r m e

Östra R å d h u s g a t a n 2
Telegr.-adr.: V ä r m e b o l a g Tel Namnanrop: A n d e r s s o n s Värme
utföra

Värmeledningar
Djupbrunnsborrning
Vatten- & avloppsledningar
Filteranläggningar
Sanitära installationer
Köks- & tvättanläggningar
F ö r s ä l j a i parti och m i n u t

Rör, Rördelar, Armatur, Värmeledningsmaterial
Sanitetsporslin och -emaljgods
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il!!1 5 1 1 wALTEUS

T

SjUKVÅRDSAFFÄR
Cityfastigheten, tel. 1349
Specialavdelning för väskor m. m., tel. 1350
Filial i Holmsund, tel. 27

1 lager allt som hör till en välsorterad

sjukvårdsaffär

Parfymer

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

93

förmedlar långfristiga lån — understundom intill 75 % a v taxeringsvärdet — i
fastigheter belägna i städer, köpingar och
municipalsamhällen inom Västerbottens län

BEGÄR

10

U P P L Y S N I N G A R !
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Västerbottens läns

Hushållningssällskap

lämnar fackkunnigt biträde

genom

Jordbrukskonsulenter,

Länsträdgårdsmästare,

Siöjdlärarinna,

Husdjurskonsulent,

Fiskeriinstruktörer,

Täckdikningsförmän.

Hemkonsulenter,

Vandringsrättare,
Upprätthåller följande

Umeå lantmannaskola, a d r . : B o x 84,

skolor:

Umeå.

Strömsörs lanthushållsskola, a d r . ; S t r ö m s ö r p r

Håknäs.

Anderstorps lantmanna- och lanthushållsskola, a d r . : S k e l l e f t e å .
Malgomajs lantmanna- och lanthushållsskola, a d r . :

Laxbäcken.

Sorselegården, Yrkesskola för jordbruk och lanthushåll, a d r . : S o r s e l e .
F ö r m e d l a r lån för olika ä n d a m å l ,

såsom:

Hingstlån, Stolån, Tjurlån, Fiskerilån, Maskinlån.
U t l ä m n a r lån eller b i d r a g

till:

Nyodling,

Jordkörning,

Avloppsförbättring,

Betesförbättring,

Stenröjning,

Täckdikning,

Förbättring av ladugårdar och gödselvårdsanläggningar

samt

Uppförande av silor.
Anordnar undervisningskurser

av olika slag,

såsom:

Lantmannakurser,

Beteskurser,

Växtfärgningskurser,

Husmoderskurser,

Hemvårdskurser,

1 äckdikningskurser.

Konserveringskurser,

Vävkurser,

U n d e r s t ö d e r tjurförenings- och kontrollföreningsverksamhet.
U t g i v e r Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar

samt

Tidskrift för Västerbottens län.
Bliv m e d l e m i s ä l l s k a p e t o c h s t ö d d e s s

verksamhet.

Råd och u p p l y s n i n g a r i j o r d b r u k s f r å g o r l ä m n a s av sällskapets
t j ä n s t e m ä n eller från s e k r e t e r a r e e x p e d i t i o n e n ,
11, U m e å . T e l . 143 o c h
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925.

Rådhusesplanaden

Västerbottens
Slakteri
Charkuterifabrik
BÖLEÅ,

UMEÅ

Butiker:
K u n g s g a t a n 59
Tel. 317, 412
Generalsg.4Haga
Telefon 5 6 2
Ersmarksgat.
Haga Tel.
4579.

24

4578,

Slakteriförening

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

ring. . -

Slakteriföreningen, Umeå
Tel. namnanrop

Skellefteå
Vilhelmina

Västerbottensosten
har på grund av de statliga restriktionerna
under krigsåren icke förekommit i marknaden. När restriktionerna någon gång upphävas, äro vi emellertid redo att i våra välutrustade mejerier återupptaga tillverkningen av såväl denna speciella västerbottensprodukt som övriga högvärdiga ostkvaliteter
Kronstämpeln

å

Västerbottensosten

är en borgen för en förstklassig

kvalitetsvara.

Västerbottens Södra Mejeriförening
Tel. 208

UMEÅ

Tel. 2042
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PARTI- & M I N U T A F F Ä R
i Färsk frukt & Grönsaker m. m.
T e l e g r a m a d r e s s ; V O N A H N, t e l e f o n : n a m n a n r o p

VONAHN

Sandbergs Konditori, Umeå
KUNGL. HOVLEVERANTÖR

ALLTID FÄRSK HEMGJORD

Sasdéns

CHOKLAD & KONFEKT

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

Endast kvalitetsvaror

till priser överkomliga för alla

Hilding Carlssons Mekaniska

Verkstad

R i k s t e l e f o n 15

S k o l g a t a n 89

UMEÅ

Tillverkning av
RÄLSBUSSAR
i
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OCH

MOTORDRESSINER

NORRA

VÄSTERBOTTEN
ät

cSLeiie^teli^ttikteU

Áeniiuetan

Âe

tiÂncn^

T o t a l u p p l a g a år 1 9 4 6
1 8 5 0 0 ex.
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KONTORSMASKINER

KONTORSMÖBLER

S P E C I A L V E R K S T A D FOR
R E P A R A T I O N O . RENGÖRING
AV K O N T O R S M A S K I N E R

FÄRGBAND
KARBONPAPPER
KORTSYSTEM

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

Vad fattas

Er?

Ni h a r m å n g a b ö c k e r som e j ä r o b u n d n a i v å r a
v a c k r a b o k b a n d . R i n g 182 och vi o r d n a r b o k b i n d ningen.

Zetterström & Almströms Bokbinderi
K u n g s g a t a n 58, U m e å , t e l e f o n : 182, b o s t a d e n 2504

UMEÅ

ADVOKATBYRÅ

Ledamöterna av Sveriges

Advokatsamfund

SIGURD NILSSON ock BIRGER J O H A N S S O N
Rådhusesplanaden

4

Tel. 870 och 804

Den bästa inköpskällan i GARNER
MANUFAKTUR och TRICOTAGE

SANDBERQS

Telefon 102, Kungsgatan 53, Umeå
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MÖBLER
M J U K A M A T T O R • SÄNQKLÄDER

MÖBELSNICKERIET
QRISBACKA, U M E Å

TEL. 394 O C H 684

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

EMIL
S k o l g a t a n 47

LUNDMARK
UMEÅ

Tel. 17 & 559

S p e c e r i e r . Konserver. D e l i k a t e s s e r .
Färska och k o n s e r v e r a d e f r u k t e r .
I parti och m i n u t .
Nederlag av:
P y r a m i d e n s k a f f e . Mjöler. P r e s s j ä s t .

Hermansons Eftr. Möbelaffär
Möbler - Mattor och Gardiner
Telefon 183

(Trångsund)

Storgat. 36
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B U D S AKTIEBOLAG
HOLMSUND

Tillverkar:
Trävaror,

sågade

och

hyvlade

monteringsfärdiga trähus, byggnads
snickerier, lamellplattor, lamellgolv
fanér, svarvad och knivskuren, skal
konstruktioner, sulfatcellulosa, harts
terpentin, rå och renad.

152'

APOTEKET JÄRVEN
Kungsgatan 45, Umeå. Telefon 2841

Bakteriologiska och fysikaliskkemiska vattenundersökningar,
p a s t ö r i s e r i n g s - och fetthaltskontroll å mejeriprodukter m.m.

A K T I E B O J D A G r E X

jr.
Etablerad 1861

U M E Å

Etablerad 1861

T e l e g r a m a d r e s s : B A C K L U N D Tel. n a m n a n r o p : B Ä C K L U N D S

Filialer i Holmsund, Lycksele och Vännäs

Välsorterad Järn- & Maskinaffär
L a g e r a v S l p o r e x , W e l l l t , M a s o n i t e , Ljusneboard och U n i t e
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Konsum - Umeå
Bästa inköpskälla för
a l l a slags varubehov.
BARSERVERING
Kungsgatan 67, Umeå
1 tr. och Holmsund.
Eget bageri. Goda limpor och gott kaffebröd.

Umeortens
Konsumtionsförening

154'

< ;, HOGBORG/ , HÅLSÖFODA

WASA

SPISBRÖDSFABRIKER

ANSLUTNA
A r B. W A S A SPISBRÖDSFABRIK, F I L I P S T A D

FÖRETAG:
A r B . ÖH M A N S K A BAGERIET,

A r B . SKELLEFTEÅ S P l S B R Ö O S F A B R I K , S K E L L E F T E Å
A r B . S K Ä N S K A - S P I S B R Ö D S F A B R I K E N , KRISTIANSTAD ,
NORDSTJERNANS K N Ä C K E B R Ö D A r B . , T A N N E F O R S
S A M M A N L A G D ÅRSKAPACITET CA

För nybyggnad,
träfiberplattan

STOCKHOLM

A r B . A .U. B E R G M A N S E N K A . S T O C K H O L M
A r B .KRON BRÖD, STOCKHOLM
OSKARSHAMNS K N Ä C K E B R Ö D ArB., O S K A R S H A M N
IS MILLIONER KG.

modernisering

eller reparation är

det idealiska materialet. Porös för isolering, hård för
ytterbeklädnad och inredning, extra hård Unitex för
kvalitetssnickerier.

Ä.B. SCHARINS SÖNER, Clemensnäs
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Västerbottens

Lantmannaförbund

förening u. p. a. U m e å
Tel. Namnanrop:

"Lantmannaförbundet".

Filialer med egna magasin i:
Skellefteå
Bureå
Dorotea
Vännäsby

tel.
„
„
„

10229, 11529
89
Bjurholm tel. 134
72
Vindeln
„
15
25
Ånäset
„ 39

Varunederlag och egna magasin i:
Bastuträsk, Flarken, Klutniark, Kusmark, Kåge,
Skellefteå och Vilhelmina.

Norsjö,

Röbäcksby,

Dessutom varunederlag å 43 platser inom Västerbottens län.

JORDBRUKARE,
Stöd Ditt eget företag — ökad försäljning ger ökad omsättning och därmed
ökad vinst åt Dig själv. —
Bliv medlem i

BYQQNADSSNICKERIER
INREDNINQAR

OLSSON & NORDBERG
SNICKERIFABRIK
Lundberg & Schäders Eftr.
Tel. 701

UMEÅ

Bost. 2271, 2 2 7 2

_J
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Västerbottens

läns Hemslöjdsförening

U m e å tel. 429

Skellefteå tel. 10893

Mattor, möbeltyger och gardiner
Äkta f ä r g e r och b ä s t a kvalité

S K O - «Sfc L ä D E R ä F F Ä K
HJZUIIIEÅ.
Tel. affären 493

O T O «

Tel. p r i v a t 474

IB 1KBE <Ö> M

Z

FOTOGRAFI ATELJE

Rådhusesplanaden 3, UMEÅ

Umeå

Tel. 310

- Vännäs

City-Biografen
Holmsund

Förstklassiga

filmer i trivsamma

lokaler!

157'

E L E K T R I S K A
Å N G P A N N O R

A K T I E B O L A G ET

Z A N D E R & INGESTRÖM
STOCKHOLM

158'

r

SPAR TRÄ
I dessa virkesbristens tider är det ett brott mot sund
ekonomi att icke tillvarataga de möjligheter till virkeskonservering som forskningen givit oss.
B o l i d e n i m p r e g n e r i n g e n mångdubblar virkets brukningstid och gör det motståndskraftigt mot röta.
Vid impregneringsverket i Holmsund konservera vi
Staket- och stängselstolpar
Ledningsstolpar
Sågat och hyvlat virke
Sliprar

Vi utföra dessutom

impregneringsuppdrcig

Mellersta V ä s t e r b o t t e n s
Skogsägareförening
u. p. a.
Skolgatan 55

Telefon 3350
U m e å
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NYHETER!

HANDSMITT

SILVER

i lapsk stil
Postorder e x p e d i e r a s

omgående

* «

t o ^ J ^ A » ^

W Hovjuvelerare G ö t e Pe rsson
T e l e f o n 101

VILHELMINA

Kvalitetsvaror

i CEMENT

köper Ni säkrast av oss. Vi tillverka nutidens

förnämsta

cementhålsten,

Vibro-

blocket, samt väggtegel i olika storlekar,
brunnsringar, avloppsrör, vägkulvert, trädgårdsplattor och urnor m. ni. m. m.

Lycksele Cementgjuteri
Box 121

Lycksele

^Jhjclaele

staÅi

Tel. 321

älÅiia.

S m ides v e r k s t a d
— startades år 1886 —
Utför allt i SMIDESARBETEN, TIMMERDONINGAR, BJÖRNBINDSLEN, SVARVNINOAR, OAS- och EL-SVETSNINGAR
Firman övertogs 1937 av Bröderna Saalo.

Lycksele Smiclesverkstad
T e l . 22
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Box 363

fens

Folkbla«

museum i ar
Tunnbrödets redskap till
samlingarna.

t

Museet å Nyborg i Skelleft e å har haft en god säsong
under den förflutna sommaren. Det fanns anledning tro
att allt det intresse som koncentrerades till området under
utställningen skulle ha skapat
en viss övermättnad, men så
h.ar ingalunda varit fallet. Besöksfrekvensen har varit god
och
föremålsbeståndet har
ökat med en del intressanta
nyförvärv. Antalet nyförvärv
är drygt 80.
f ö r e m å l e n ä r av mycket akifSom exempel kan
håliare f ö r brudbujegant liten p j ä s som \
rtrarna Ruth

En » b u l t a » f ö r r u n d i ó s e f r å n den n y a

För små lokaler på
Nordanå.
T y v ä r r räcker inte u t r y m m e n a
. Dlla "

jordbruksavdelning-en.

inae, a t t museet i
lägenhet e n b a r t
s t a hand f ö r i
iska a t t
-tt kunna j

DagskrÖDikan - länets historia.
Som en röst ur det förgångna talar till oss tidningsläggens
gulnade sidor. Mellan första sidorna med deras tillspetsade r u b r i k e r
om våldsamma världshändelser och annonsspalternas blandade innehåll av högtidligt f o r m u l e r a d e kungörelser och frejdigt stiliserade
diverseannonser stiger bygdelivet f r a m , såsom det under årens långa
lopp skildrats i små bygdebrev och personalnotiser med eller utan
bilder och porträtt. Så h a r Västerbottens Folkblad blivit den mest
läsvärda nyhetstidningen för västerbottningarna

och samtidigt

en

outtömlig källa för den som törstar efter k u n s k a p om allt det som
h ä n t och intresserat västerbottningarna fordomsdags.

Prenumerera

redan i dag på

Västerbottens Folkblad
— tidningen med länsspridningen

11
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1TTENS I.
M W
UMEÅ

Rikstelefon: Direktören
Kamreraren
Expeditionen

751
125
62

E x p e d i t i o n s t i d : kl. 10 f m . — 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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PRODUKTER

kä nnetecknas av
k v a l ¡tet alltigenom
Vår p r o d u k t i o n o m f a t t a r alla s l a g s c e m e n t v a r o r och b e t o n g r ö r för v ä g a r och a v l o p p
samt "Dala-Block" — förnämsta vibrerade
h å l t e g e l för g r u n d e r , m a g a s i n s - och h u s b y g g nader. Finnas med och utan isoleringsplatta.
— B e g ä r v å r a priser.

Carl Jacobsons Cementgjuteri
TVÄRÅLUND

Tel. 3

Ensamtillverkare för Västerbottens län av "Dala-block".

BYGGMÄSTARE

JOHAN JOHANSSON
Tel. 111

Vindeln

Åtager sig uppförande av större och mindre byggnader
av olika slag på entreprenad.

U m e å F ä r g & T a p e t AB
tel. namnanrop

O t/te A/ottLandi itötita
Begär offert å Eclra

{¡'¿ig handel

förbrukningsartiklar.

L I N D B E R G S J Ä R N H A N D E L A.-B.
Jordbruksredskap, Byggnadsmateriel,
Jakt- och Sportartiklar
Tel. N a m n a n r o p L I N D B E R G S JARN.
Kont. o. b o s t . 37.

QULD

VINDELN

SILVER

alltid på lager

"t 4

E. H. Y t t e r g r e n s G u l d s m e d s a f f ä r
Tel. 324, Umeå
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M o d e r n a b o s t ä d e r kräva vackra golv, tip-top inredning, förstklassiga
moderna dörrar och fönster samt ledstänger i alla trappor. Våra ek, björkfuruparkettgolv ha genom sin slitstyrka och praktiska egenskaper mer och
kommit till användning i Norrländska hus. Underhållskostnaderna äro små
det eljest ofta betungande städningsarbetet underlättas avsevärt.

och
och
mer
och

Vår m o d e r n a s n i c k e r i a v d e l n i n g under fackkunnig ledning rekommenderas
vid behov av alla slags byggnadssnickerier och inredningar.
S p e c i a l i t é : B u t i k s i n r e d n i n g a r . Antingen Ni ämnar bygga ny fastighet
eller renovera Er gamla begär då offert p å :
PARKETTGOLV,

TRAPPLEDSTÄNGER

alla slag av BYGGNADSSNICKERIER

samt
från

Skelleftehamns Golvparkett AB
Skelleftehamn
Telefoner:
Skellefteå 31078 ankn. verkm.
31578 chef kontor
31016 chef bostad
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