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T i l l å r sbokens läsare 

D e t är m e d en viss b ä v a n , s o m r e d a k t ö r e n ö v e r l ä m n a r V ä s t e r b o t t e n 1 9 4 7 
i l ä s e k r e t s e n s Lände r . F ö r d e t f ö r s t a liar l ian aldriå r ed ige ra t n å g o n b o k f ö r r , endas t 
o n d g j o i t sig ö v e r r e d a k t ö r e r n a s t j a t o m a t t sna r t å t e r f å k o r r e k t u r . F ö r d e t andra 
är b a n n y i n o m V ä s t e r b o t t e n o c b ba r e j b u n n i t få d e n k r ingsyn i l äne t , s o m be -
h o v s f ö r a t t r ed ige ra en b o k av d e n n a ar t . F ö r d e t t r e d j e ba r b a n e j b u n n i t a t t 
ägna t i l l nä rmel sev i s d e n t id , s o m b e b ö v t s , å t r ed ige r ing . L ä n e t är s t o r t o c b de 
a n g e l ä g e n b e t e r s o m l andsan t ikva r i en ba r a t t t a s tä l ln ing till ä r o m å n g a h a n d a o c b 
s k i f t a n d e . T i d e n d ä r e m o t är k o r t . D e t kan väl tyckas , a t t b r å d s k a n i n t e b e b ö v e r 
vara så s t o r f ö r d e n , s o m sysslar m e d g a m m a l t o c b f o r n t . K a n så vara . D e eamia 
b u s e n ba s t å t t l änge , s ägne rna ha leva t länge, d e t är l änge s e d a n d e gamla s k å l e n 
målad es. M e n d e ba ej lång « d a t t leva . T r a n s p o r t e r n a m e d gammal t t i m m e r rassla 
på väg m o t v ä r m e p a n n o r n a i S t o c k h o l m . S ä g n e r n a t y s t n a på l äppa rna på d e m , s o m 
ä n n u k ä n n a d e m , d e n g e n e r a t i o n , s o m n u är ö v e r 7 0 år. D e gamla s k å p e n stå 
o c b f rä t a s s ö n d e r i u r i n l u f t e n i s t a l l p o r t e n , t i l ls d e » u p p t ä c k a s « av n å g o n , s o m vill 
ba e t t m i n n e av de t t a n o r d l i g a l and . L ä n g e d r ö j e r d e t ej , f ö r r ä n ä v e n s k å p e t rass-
lar iväg m o t s ö d e r till o i g e n k ä n n l i g h e t f ö r b ä t t r a t o c b vans tä l l t f ö r a t t f r a m l e v a si t t 
v ida re liv s o m k u r i o s u m o c b f ö r t j u s a n d e m i n n e i a l lmoges t i l . — V ä s t e r b o t t e n s 
k u l t u r a r v är f ö r t j ä n t a v e t t bä t t r e ö d e ä n a t t t ä m l i g e n s p å r l ö s t f ö r s v i n n a e l ler a t t 
sk ingras fö r alla b i m m e l e n s v inda r . D e ans lagsg ivande m y n d i g b e t e r n a i n o m l ä n e t ba 
u n d e r h ö s t e n på e t t s t o r a r t a t sä t t givit s i t t s t ö d å t k u l t u r m i n n e s v å r d e n . T a c k s a m -
b e t e n h ä r f ö r är s to r , o c b d e t är so rg l ig t a t t b e h ö v a k o n s t a t e r a , a t t u p p g i f t e r n a än-
d o c k Uro ö v e r m ä k t i g a . M e n då m å s t e m a n o c k s å b e t ä n k a , b u r s t o r t l äne t är. I me l l e r -
s ta o c b s ö d r a de la rna av l a n d e t f i nnas på s a m m a yta åtskil l iga l andsan t ikva r i e r till s t ö r r e 
d e l e n a v l ö n a d e g e n o m bidrag f r å n S t a t e n , m e d a n V ä s t e r b o t t e n s l än e n d a s t ba r e n 
t j ä n s t e m a n f ö r k u l t u r m i n n e s v å r d e n a v l ö n a d m e d s ta t sb id rag . D e t r äcke r inte m e d , 
a t t A C 7 4 9 1 i s o l s k e n o c h regn o c h s n ö , på d a g e n o c b i m ö r k r e t , rusar f r a m 



på l äne t s vägar . D e t b e h ö v s m e r a f o l k o c k p e n g a r . D e t b e h ö v s a n s l a g s m e d e l f ö r 
m e r a p e r s o n a l vid l ä n s m u s e e t f ö r k u l t u r v å r d s u p p g i f t e r n a o c h ä v e n f ö r a t t få kun-
s k a p e n o m k u l t u r m i n n e n a s v ä r d e o c h b e t y d e l s e s p r i d d b l a n d d e n i g l äd jande o m -
fa t t n ing k u n s k a p s t ö r s t a n d e a l l m ä n h e t e n . D e t b e h ö v s p e n g a r u t o m b u d g e t e n f ö r o l ika 
t r ä n g a n d e r äddn ingså tgä rde r . O m d e , s o m h a d e en s l an t a t t avvara e l ler a t t tes ta-
m e n t e r a , villa b e s i n n a , v i l k e n o e r h ö r d t j ä n s t d e h ä r m e d g j o r d e s in h e m b y g d , o c h 
h u r d e h ä r m e d h ö l l e s i t t m i n n e l e v a n d e i e f t e r k o m m a n d e s t a c k s a m h e t , sku l le m y c k e t 
vara v u n n e t . 

A r d e t i n t e i n t r e s san t , o c h är d e t i n t e ro l i g t a t t få j ä m t hålla på m e d så-
dana hä r s a k e r ? D e n f r ågan h ö r s o f t a . J o , v i s s t är d e t så. M u s e i m a n n e n s a r b e t e 
är d o c k icke en i n t r e s s a n t h o b b y , s o m ö v e r g å t t till y r k e . H a n ha r e n u p p g i f t o c h 
e t t ansvar . I lans a r b e t e är e j fy l l t av p o e s i o c h fan tas i . D e t är e t t y r k e s o m alla 
andra . M u s e i m a n n e n är en kugge i d e t s t o r a s amhä l l smask ine r i e t . H a n h a r a t t till-
varataga vissa de la r av k u l t u r a r v e t o c h se « i i , a t t dessa f ö r a s v ida re , o c h a t t hålla all-
m ä n h e t e n s ö g o n ö p p n a f ö r u t v e c k l i n g e n s s a m m a n h a n g . I d e n f o r n a s t i l l s amma u t -
veck l ingen , s o m i r inga grad påve rkades av in f ly te l s e r u t i f r å n , o c h då m a n h a d e 
t id , f ö r m e d l a d e s k u l t u r a r v e t av sig själv f r å n g e n e r a t i o n till g e n e r a t i o n . D e n nya 
t i d e n f ö r d rar särski lda v å r d a r e av d e t . K ä n n e d o m e n o m ä ldre u t v e c k l i n g s s k e d e n är 
s o m e n n y p a salt . G r ö t e n smakar f a d d o c h k ö t t e t vill gärna r u t t n a u t a n salt . ^ F ö r 
en l andsan t ikva r i e s å l igganden lämnas r e d o g ö r e l s e i s t y r e l s e b e r ä t t e l s e n i s l u t e t av 
å r s b o k e n ) . 

I n f ö r d e s t o r a o c h t r ä n g a n d e k u l t u r v å r d s u p p g i f t e r n a i n o m l ä n e t h a r redak-
t ö r e n i b i ld ve la t l ä m n a en l i t en p r o v k a r t a på o l ika k u l t u r m i n n e n o c h o c k s å på 
så sä t t ge en l i t en inb l i ck i l andsan t i kva r i ens v e r k s a m h e t u n d e r å re t . B i l d e r n a göra 
in t e ansp råk på a t t vara k o n s t n ä r l i g a . L a n d s a n t i k v a r i e n är i ngen k o n s t n ä r l i g f o t o g r a f . 
B i l d e r n a ä r o tagna f ö r a t t till f r a m t i d e n beva ra b i l d e n av o l ika f ö r e t e e l s e r . D e ä ro 
alla tagna u n d e r t j ä n s t r e s o r , o c h på sådana f i n n s ej m ö j l i g h e t a t t väl ja väde r . N ä r 
b i l d e n av O i l l e s n o u l e t o g s , var d e t t . ex. r egnd i s , o c h nä r b i l d e n av p o r t l i d r e t till 
B y g d e å b o r g t ogs , var d e t så kal l t , a t t f i ng ra rna e f t e r en s t u n d s r i t a r b e t e h a d e stel-
na t , så a t t k a m e r a n f ick t ryckas av m e d t ä n d e r n a . 

G U N N A R W E S T I N 



D e n n a r u n d i ó l e m e d k o r n b o d f)å t ake t i Ö v r e A b y n i B u r t r ä s k liar u n d e r 
å r e t reg is t re ra t s s o m k u l t u r m i n n e . T y j ^ e n är nä s t an h e l t f ö r s v u n n e n . H e m -
mansäga ren J o t a n B u r s t r ö m ka r ¿ e n o m a t t låta reg is t re ra b y g g n a d e n o c k 
d ä r i g e n o m t i l l försäkra d e n skvdd o c h vård ¿ j o r t en b e t y d a n d e ku l tu r in sa t s . 



D e n b äs t b e v a r a d e b y g g n a d e n till d e t f o r n a k a j ) t e n s b o s t ä l l e t B y g d e å b o r ö 
i B y g d e å är f j o r t b y g g n a d e n . F r u S e l m a L u n d k v i s t liar b å d e låtit regis t rera 
b y g g n a d e n o c b s k ä n k t d e n j ä m t e e r f o r d e r l i g t m a r k o m r å d e till en särskild 
s t i f t e l s e . H o n liar h ä r m e d g jo r t sig f ö r t j ä n t av hela l äne t s t a cksamhe t . 
E, t t ö n s k e m å l är. a t t hela d e n e n h e t , s o m b o s t ä l l e t u t g ö r , k u n d e bevara.-* 
f ö r f r a m t i d e n . 





J a k o b J a k o b s s o n s gård i T e g s - a s e t i 
d e n gamla V ä s t e r b o t t e n s - e å r d e n s särar t , 
vå r en . 

D e g e r f o r s bar beva ra t m y c k e t av 
" U n d e r s ö k n i n g a r ba g jo r t s bä r u n d e r 



J a k o b J a k o b s s o n s i t t e r bär själv |oå bagarstugutra|}£>an. länge jag lever, , 
får gå rden vara kvar ' , säger han . 



D e n n a b i ld av B v g d e å präs tgård var avsedd at t påvisa d e t g läd jande fcii t ä l -
j a n d e t . a t t d e n vackra t i m m e r b y g ä n a d e n skul le r e s t au re ras o c k bevaras . I s täl let 
i n f ö r e s b i l d e n n u m e d en p å m i n n e l s e o m al l t ings. sars liilt l iultu r m i n n e n a s . 
f ö r g ä n g l i ^ h e t . U n d e r r e s t a u r e r i n g s a r b e t e t n e d b r a n n b y g g n a d e n he l t . 
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-- - -u ¿ 
C « C :«s j i « I t s •So . c = ;0e 



I en s tändig k a m p m e d en liård n a t u r o c h m e d f ö r oss näs tan o f a t t ba r a 
u m b ä r a n d e n ha nybygga rna tagit l a n d e t i be s i t t n ing ända till f j ä l l ens f o t . 
D e n n a gamla, sna r t f ö r s v u n n a gård i l i ö g å s i T ä r n a talar sit t tys ta språk d ä r o m . 





N Tära N l i c k e l s b r o t t e t i R å s e l e f o r s e n i "Vi lhelmina s t o d till l ö r en t id s e d a n 
d e n n a t r ä s k u l p t u r u t h u g g e n i en t r ä d s t a m på r o t . V e m s o m har g j o r t d e n . 
o c h h u r gammal d e n är, är o b e k a n t . G a n s k a gammal m å s t e d e n d o c k vara . 
n en liar nu f ö r t s in till i l ä n s m u s e e t . 



\ e m s o m g j o r t s k u l p t u r e n må l ämnas å s ido . N å g o t av e t t k o n s t v e r k är 
d e n i s in pr imi t iva e n k e l h e t . L a p s k lär d e n ej vara enl ig t expe r t i s ens u t s a g o . 
A r d e t en ge tare ell er en f l o t t a r e . s o m fö rd r iv i t en s t u n d m e d a t t vxa 
till d e n . K a n s k e skall f r a m t i d e n ge svar . 



D e n lapska k y r k s t a d e n i A . m m a r n ä s i S o r s e l e kar b e v a r a t my eke t av si ni 
u r s p r u n g l i g h e t . D e n m o d e r n a b e b y g g e l s e n t r ä n g e r d o c k b o t a n d e nä ra . 
B o d a r n a bål la ä v e n j)å a t t r epare ras m e d f r ä m m a n d e mate r ia l . V i d s a m m a n -
t r äde m e d s a m e r n a bar d e t visat sig, a t t dessa na s t o r t i n t r e s se f ö r a t t 
kyrkf>latsen bevaras i värd ig t skick. U t s i k t e r t o r d e d ä r f ö r f innas , a t t dettai 
f ö r l äne t t äml igen e n a s t å e n d e o m r å d e bevaras . 



D e t sägs, a t t a d e l s m ä n sällan f ö r e k o m m a n o r r o m D a l ä l v en . A n n u säll-
s y n t a r e t o r d e f i d e i k o m m i s s e n vara n o r r o m d e n n a . L a n d e t s no rd l i ga s t e är 
en l ig t u t g i f t d e t U l f h j e l m s k a F r e d r i k s l u n d u t a n f ö r S k e l l e f t e å . D e n lille 
b l i vande f i d e i k o m i s s a r i e n b e t r a k t a r u n d r a n d e d e n k o n s t i g e f a r b r o d e r n s f ö r e -
h a v a n d e . 



E,n av de märkl igas te k y r k o r n a i Ö v r e N o r r l a n d är U m e å s o c k e n s kyrka. H ö s t e n 1 9 4 7 liar Byggnads-
s ty re l sen "fastställt f>'a;i f ö r dess res taure r ing . S å liär såg kyrkan ocli t r ak t en d ä r o m k r i n g u t i b ö r j a n 
av Ift 40-tal et enl igt en tavla. må 'ad av l a sa re t t s syss lomannen O . R . H ö g b e r g , i kyrkans ägo . 



1 8 9 3 hä r j ades U m e å s o c k e n s kyrka av e ld . Eli ter b r a n d e n så§o d e öve rka lkade , m e d e l t i d a väggmål-
n inga rna l ö r en k o r t t id dagens l jus f ö r a t t å te r dö l j a s u n d e r jbutsen. F ö r s ö k skall n u ¿öras a t t f r amtaga 
d e m . B å d e s o c k n e n ocli l äne t k u n n a kanske h ä r i g e n o m kli e t t m y c k e t v ä r d e f u l l t k u l t u r m i n n e r ikare . 
I - n tavla målad av J . O . 1 Iögs t ad ius i kyrkans ägo visar ky rkan b å d e f ö r e o c h e f t e r b r a n d e n . 



S ä k e r t u t a n a t t ka n å g o t d i r ek t s a m b a n d h ä r m e d p å m i n n e r de t t a gamla 
r ö k h u s i R ö b ä c k m e d s i t t h r a n t a t ak o c h låga väggar o m j ä r n å l d e r n s bygg-
nade r på G ö t l a n d o c h O l a n d . D e t liar f ö r v ä r v a t s f ö r a t t så s m å n i n g o m 
Hyttas till G a m m l i a . 



Från 1850-talets Umeå 
Utdrag ur Plagemann-brev redigerade av 

Docent Carl Johan Lamm 

¿f y 
Stockholmsposten på Umeå Storgata. Blyertsteckning av 

Arnold Plagemann. 1848—50. 

De excerpter och bilder, som här publiceras, ha hämtats ur 
det Plagemannska familjearkivet, huvudkällan för C. J. Lamms 
nyligen utgivna arbete "C. J. F. Plagemanns resor i Norrland, 
Dalarna och Västmanland samt på Gotland åren 1833—1856". 

Carl (Johan) Fredrik Plagemann, som bar titeln assessor och 
som var far till historie- och porträttmålaren Carl Gustaf Plage-
mann, hade två yngre helbröder, Conrad Ludvig och Wilhelm 



Daniel, vilka båda voro verksamma i den svenska kolonien Saint-
Barthélemy. Den förre hade i sitt äktenskap med Mary Abbott 
fjorton barn, av vilka det tolfte var marinmålaren (Abraham) Ar-
nold Plagemann (f. 1826), som vistades hos sin farbror i Umeå 
kort före den tid, från vilken de här excerperade breven stamma. 

(Dorothée Plagemann till sin fader C. ]. F. Plagemann, Umeå 
den 20 juni 1851.) 

Här har varit Roosens (Johan Petter Roos') teatertrupp, som 
gifvit 4 representationer och nu afrest till Norra orterna. 

(Dorothée Plagemann till C. J. F. Plagemann, Umeå den 2 
juli 1851.) 

I går aftons hedrades vår trädgård (tomt nr 104 vid Storgatan) 
med besök af en resande Italiensk Professor Hr [Filippo] Paria-
tore, samt en Magister [Carl] Hartman; Rektor [John] Unseus 
anförde dem, men som det var så sent att mamma redan hade lagt 
sig, så gick jag ej ut utan kikade blott bakom jalusien på dem. 
Professorn (en berömd botanist) gick med annotationsbok i han-
den och antecknade der hvarje ny planta han kom till. Skada 
blott att så få ännu hunnit slå ut i blomma. Eglanterierna äro 
färdiga att slå ut, men på de andra rosorna synas inga knoppar. 
Hela förra veckan rensades trägåln och vattnades flitigt, så att 
växterna må mycket bra. — Något nytt är ej att berätta, om ej, 
att Bjurhska huset inroptes af handl. [Mauritz O.] Thegerström. 

(Dorothée Plagemann till C. ]. F. Plagemann, Umeå den 16 juli 
1851.) 

Trädgården mår ej särdeles bra af detta rusk, jag begriper ej 
huru ändå så pass mycket blommor ha kunnat komma sig före. 
Den persiska syrenen blommar herrligt, pioner och en jättestor 
röd vallmo, alla Nemophiler och Aklejor samt Hesperis. Löfko-
jorna på kalljord och i lafven stå i knopp, men inne i krukorna 
blomma de vackert och sprida, tillika med Reseda, den behag-
ligaste doft i salen der vi sitta och arbeta. . . 

Med Thule i går hade vår stad den äran att emottaga skalden 
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Runeberg. Landshöfdingen och stadens förnämste emottogo 
honom vid bryggan och förde honom upp till Residenset, der 
sexa var arrangerad, musik och tal afvexlade, och omkring kl. 11 
återvände han till Ångbåten åtföljd af sällskapet . . . I dag af-
reser han öfver till Wasa. — I dag ges på teatern "Döden fadder" 
(av August Blanche), jag vet ej om vi gå dit. Det regnar i ström-
mar. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 21 
okt. 1851.) 

Jag vill blott nu med ett par rader avertera Dig, att Din goda 
Mamma i går eftermiddag reste (för att hälsa på sin nygifta 
dotter i Stockholm) ombord på ångfartyget Berzelius, som låg 
uti fjerden, circa x/2 m ' l från staden, [e]medan fartyget var myc-
ket lastat och ej kunde gå upp til staden. 

(C. ]. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 11 
sept. 1852.) 

I dag är marknad här i staden und viel zu machen på condi-
toriet (som drevs av Dorothées äldre halvbror Fredrik Plage-
mann). Herr L. Skoog från Sundsvall erbjuder sina galanteri-
varor åt det Resp. publicum i mlle Ögrens lokal. Jernkrämare, 
modehandlare, kopparslagare, bokbindare &c. hållas på torget. 
Den förstnämnde annonserar en bal om söndag på rådhuset, då 
hvarje balgäst får en galanteripiece! 

(C. J. F. Plagemann till sin dotter och måg Dorothée och Fabian 
Kind strand, Umeå den 1 fan. 1853.) 

På nyårsafton var jag jemte [postinspektör Claes Adolf] Bag-
ges familj och några Herrar bjuden hos Fredrik. Emma (den 
förres maka, f . Menck) hade en julgran med mycke ljus och kon-
fekter, hvilka sistnämde lottades bort . . . 

Sedan kommo gossarna med stjernan . . . 
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Bjudning hos provinsialläkare Carl Hay i Umeå. Karikatyr tecknad 
i blyerts av Arnold Plagemann 1848—50. 

(C J. F. Plagemann till Dorothée Kinclstrand, Umeå den 5 febr. 
1853.) 

I morgon 8 dar blir tacksägelsen och veckan derefter begraf-
ning (av brevskrivarens andra maka, Eva Sophia Åslund) med 
bjudning kl. 11 förmiddag. Jordfästning i kyrkan och sedan föres 
liket till Södermarkska grafchoret, där det får stå tills i vår, då 
barmark blir och vår familjegrav på kyrkogården blir åtkomlig. 
Nu är den täckt med 4 alnar hög snö. 
(C. J, F. Plagemann till Fabian Kindstrand, Umeå den 18 febr. 
1853.) 

I dag hela eftermiddagen [har jag] haft brottom att rangera 
och påskrifva bjudningskort, som vännen [apotekaren Johan 
Olof] Asplund i morgon skall kringföra; neml. bjudning till vår 
älskade och saknade mammas begrafning nästa tisdag. Det bju-
des til kl. 11 förmiddagen, först omkring 12 äro gästerna sam-
lade, då bjudes Caffe och kringlor, sedan Vin och Bischoff, Con-
fekt, Sylt, torta, sockerbrön, pepparkakor, efter härvarande sed, 
sist bouillon och pasteijer. Sedan ringning börjat omkring kl. 3 
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e. m., rangera sig herrarna efter upprop, och det kära liket bäres 
af vänner från Likrummet til porten, derifrån i likvagn til kyrkan, 
där desamma bära det til Choret. Jordfästn. sker af Pastor 
[Jonas] Åberg; sedan bäres det ut, sättes i Likvagnen. En del af 
herrarna skiljas då åt; men andra jemte de sörjande följa med ut 
till kyrkogården; där insättes kistan i Södermarkska Grafchoret. 
De som officierat, samt några af mina intimare bekantskaper, 
komma då tilbaka i sorghuset, omkring 30 personer, och äta 
middag på stående fot. Ack! om det väl vore förbi! det blir en 
svår och påkostande dag för mig. Men Gud har gifvit mig 
mycken styrka, i en följd af flere genomlefvade olyckor under 
den långa tid jag vandrat här ( f . 1779). Min hälsa är Gudi lof 
god, och nu är här så brottom, att jag inte har tid att sörja. Rum-
mena äro redan i ordning; Asplund och [apotekaren Gustaf 
Adolf] Bonnedal blifva värdar och [fru] Marie Gebhardt och 
fru Asplund värdinnor vid begrafningen. Jungfru Nordin och 
[hushållerskan] Carin [Sjöström] skola ge Dedé (Dorothée) en 
fullständig berättelse om den kära Modrens sista lefnadsveckor. 
Hennes små hårflätor har jag tagit i mitt förvar. Blomkammarn 
är afdelt på hälften, klädd med hvitt, och 4 Candelabrar med 4 
armstakar och 12 stear[in]ljus komma att, ehuru på dagen, be-
lysa det sorgliga föremålet. Kistan är svartlackerad och prydd 
med plåtar, handtag, försilfrade fötter och 132 st. nordstjernor 
af bleck. De kungliga portraiter, speglar, bord, stolar, äro öfver-
klädda med hvitt. I det innersta rummet är hörnsoffan längs 
efter insatt, och stolar [och] birauer [äro] utröjda ur alla rum; i 
detta innersta rum skola vi 3 sörjande sitta, och flere, och öfver 
soffan sitter min älskade Dedés portrait öfverklädt med svart 
flor. Allt blir så väl tilrustat som möjL kan ske för en hederlig 
begrafning. 

(C. J. F. Plagetnann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 26 febr. 
1853.) 

Hvita sorggardiner, som vi fått låna af fru [Anna Maria] 
Meuller, skola efter ortens sed hänga kvar för fönstren åt gatan 
6 veckor, ack! långa veckor. 
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(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 23 
mars 1853.) 

Åter har ett dödsfall timat, neml. unga fru [Anna Elisabeth] 
Lindberg [ f . Lundemark] dog efter barnsängen 36 år och 3 
mån. gammal, f rån man (länsbokhållaren, v. häradshövding Carl 
Erik L.) och barn, så att mina från fru Meuller lånte sorggar-
diner måtte i dag tagas från fönstren och tvättas och återlemnas 
för att ånyo til Lindbergs utlånas. Emellertid ser det nu litet 
gladare och trefligare ut i mina rum, sedan dessa skynken kom-
rao bort . . . 

Du kan tänka, att när folket går på Sjögatan, så ser jag til 
och med fötterna på dem från mit salsfönster; ty snön ligger 
högre, ja en aln högre, än mit trägårdsstaket, som naturligtvis 
då också är begrafvet i snön. På samma vis är gatan längs efter 
skoltomten och Landshövdinggården. 

(C. J. F. Plagemann till Fabian Kindstrand, Umeå den 31 aug. 
1853.) 

Sädesskörden här har gifvit god äring i år, men hö är otil-
räckligt för behofvet under vintern . . . 

Nu instuderas "Örebro fåfänga" (av Johan Jolin) och "Min 
hustrus andre man" (av Mélesville, pseudonym för Anne-Honoré-
Joseph Duveyrier, och Xaiver Boniface, kallad Saintine) för att 
gifvas som invigningspiécer på den nya theatern, som inom en 
vecka blir färdig. Dyrt här i stan, man begär 12/ kannan för 
mjölk i ställe för 8/, och 22/ för smör som förr kosta 18/ pundet. 

(C. ]. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 5 nov. 
1853.) 

Vi hafva här i Umeå den märkvärdigaste höstväderlek man i 
mannaminne öfverlefvat. D. 1 och andra Oktober voro ett par 
frostnätter, och altsedan har väderleken varit blid som i septem-
ber och är så ännu, med ömsom solskins, ömsom mulna dagar, 
bar mark och ingen snöflinga. I trägården blomma papavern och 
penséer och löfkojor . . Bladen hafva väl fallit af aspar, lönnar 
och rönnar; men de förre hafva svällda nya knopp och de senare 
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"Sann händelse". Blyertsteckning av Arnold Plagemann. Umeå 1848—50. 
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[äro] fulla af rönnbär. Ångbåtarna ha väl slutat sina turer hit, 
men gå ännu til Örnsköldsvik och Hernösand. . . 

Nya folkskolan är nu färdig, äfvensom vår vackra kyrka, hvar-
omkring allt är planerat och beplanterat. Sällskapsspektakel få 
vi ej förr än i slut [et] af November; ty det går trögt som vanligt 
med rolernas antagning.. . 

Kakelugnsmakar [C. O] Sjöström har af lidit efter 4 dagars 
sjukdom med cholerinsymptomer, eljest är det friskt i staden. 

(C. J. F. Plagemann till Fabian Kindstrand, Umeå den 25 ¡an. 
1854.) 

Nästa måndag begynner salpeteruppbörden här i staden och 
räcker till månadens slut . . . (Assessor Plagemann var direktör i 
första salpetersjuderidistriktet, som omfattade Norrbottens, Väs-
terbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.) 

Här forslas nu alla dagar plankor och bjälkar till hamnarna i 
den mängd, att om detta ohejdat får fortfara ett par tiotal år, så 
blir det slut med skogarna. — Det nya ölbryggeriet anlitas nu 
här och tycks få god avsättning, icke vad som beträffar till mig, 
ty jag dricker helst vatten FPO1 — NB brunnsvatten — och äm-
nar få dricka brunn på Tivoli några veckor i sommar för att 
restaurera min gamla lekamen. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 29 jan. 
1854.) 

De resande från Örnsk[ölds]vik hade ämnat sig på Car'sdags-
balen, jemte flere från kringliggande trakter; men Drätselkam-
marn g[jJorde ingen Carlsbal i år, fruktande att få för litet 
folk, i anseende dertil, att många tilhörande Cons. [Lars] Glas 
stora slägt skulle i anseende til sorgen uteblifva. 

För Sällskapsspektakel råder nu en oförklarlig liknöjdhet; 
sedan invigningsdagen d. 11 Sept. sistl. år har theatern ej be-
gagnats. Såväl bland spelande som bestyreisen fattas ruff och 
beslutsamhet. Hrr [Johan Willehard] Weselius och [Robert 
Gustaf] Broman, som nu hela vintern spela på Södra Theatern 
i Sthlm, ha anmält sig att vela komma hit i sommar o[ch] besöka 
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de norrländska städerna, och man har föreslagit dem slut[et] af 
Juli o[ch] fortfarande på hösten så länge ångarne gå. 

(C. J. F. Plagemann till Fabian Kindstrand, Umeå den 5 april 
1854.) 

Vesterhottens fältjägarbataljon och beväring skall (med anled-
ning av Krimkriget) exercera en månad före den vanliga tiden 
på Gumboda hed och lär sedan, som det förmodas, afgå til 
Haaparanda. Norrbottens Bataljon lär deremot efter mötet få bli 
qvar på sina rotar. Man tror här Ryssen inte mer än jemt, — 
få se hvad utgången blir? —, en märkvärdig sommar emellertid, 
det blir [det] säkert! 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 26 april 
1854.) 

I går var husförhör i min rote, och som kammar [rätts] rådet 
[Pehr] Lundmark flere år bortåt haft presterna til middag, så 
beslöt jag att i år ha dem och medsamma få se några vänner hos 
mig, hvilka under loppet af ett par förledna år haft godhet att 
bjuda mig, och att tillika se Albert (en äldre bror till Arnold Pla-
gemann ) och önska honom vara välkommen. Ergo, hade jag circa 
30 personer på en middag i går å la fourchette för herrarna; Em-
ma [Plagemann f . Menck] var det enda fruntimret dervid, och her-
rarna hade tilfälle att få pumpa Albert på nyheter från Ryssland 
och från Finnland, och han var jemt belägrad och cernerad [än] 
af den ena gruppen, än af en annan. Jag hade nöjet att se mina 
gäster glada och nöjda med anrättningarne, och att de togo väl 
til bästa, så väl af maten som ur bouteljerna. Carin [Sjöström] 
hade lagat allt, som bestod först af smörgåsbordets flerehanda 
updukade saker och sedan bouljon med smörbakelser, varma, så 
inlagd börting, uplagd såsom en å la daube, derefter en kokt 
skinka med senapsås, tunga och fina ärter. Derefter en boudding 
af rismjöl, ägg, russin och mandelmassa med sauce af åkerbär-
sylt, litet bischof och vand. Derefter fogelstek med lingon, gurkor 
och lök, samt resten af pickels efter ditt bröllop och slutligen 
vingelé och mandelrufor, hvilka jag beställte från Conditoriet. 
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Efter maten rökte herrarna full alla mina rum och mina ögon 
och kläder, fingo kaffe och derpå likör, hvarefter alla välbelåtne 
gingo hem för att taga sig en dorm. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 9 maj 
1854.) 

Fredrik (sonen konditorn) och jag hade bjudit något öfver 200 
personer på thé och bal å rådhuslokalen; några och tjugu kom-
mo likväl icke, utan anmälde förhinder. Kl. 6 samlades de öfrige, 
och sedan thé var serverat, proponerade Hr Landshöfdingen på 
vår begäran Kronprinsens Välgång[s]skål med åtföljande tal; 
och sångarne afsjöngo kung Carls Nationalvisa (ur vägen mos-
koviter). Sedan fylldes glasen, och sedan Hr Landshöfd. i ett allt-
för grannt tal framställt mina förtjenster om ortens industri, 
om mina bemödanden för Thalias nöjen och blomsterskötselns 
upmuntrande i orten m. m., önskades mit fortfarande qvarblif-
vande i samhället . . .; så proponerade han min välgång[s]skål 
som dracks, och jag klingade först med alla damer och sen med 
herrarna allesammans. Sedan börjades balen med en polonaise 
promenad, hvartil jag hade bjudit opp fru Landshöfdingskan, 
och promenerade med henne en omgång genom hela salen, d.v.s. 
med flere personer, innan jag feck henne tilbaka. Salen och rum-
men voro dekorerade med kongl. portraiterne. Gardiner för alla 
fönstren, röda och svarta i danssalen, hvita i förmaket och mina 
rödrutiga bomulsgardiner i de öfriga rum. Eclairering alle-
städes med stearinljus. Under balen serverades glace och glace-
bröd, Mandelmiölk och Lemonad, och åt Herrarna Punsch och 
Bischoff. För de äldre spel- och rökgubbarne voro spelbord och 
cigarrer tilgängliga. I salen var på pjedestales en colonne tron-
quée upsatt, omlindad af levande murgrön och flere blommande 
krukväxter, ofvanpå Colonnen en armstake af silver med 5 ljus 
uti (som tilhör Fredriks). Balen fortsattes til kl. 2, hvarefter 
soupén serverades (jag hade likväl redan gått hem kl. 11). Efter 
soupén var ett par valsar, så att gästerna alla väl belåtna med 
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allt, som ock med uppassningen, lemnade stället omkring kl 3, 
sedan kaffe var serverat. 

Den snälla Emma och Fredrik hafva haft mycke besvär och 
kostnad härmed, och jag har endast bestådt musiken, lokalhyran 
och eclaireringen. Så förflöt i år d. 3 Maj (brevskrivarens 75-
årsdag)... 

Våra gator äro nu rena från is; i kryddgården ligger ännu 
litet snö i hörnet mot Sjögatan, alla rabatter äro städade och nar-
cisslökarna titta upp ur den svarta mullen o. s. v. På kyrko-
vallen timras hela hopen åt [lanträntmästaren Fredrik Edvard] 
Thalin, som har köpt /expeditionskronofogden Bror Oscar] Holm-
ströms gård, midtemot mig; han bygger dertil dubbla rum i 
bredden och en öfvervåning öfver den delen af huset, som vätter 
åt Stora gatan. .. 

Vår nya sparbank är öpnad; och jag har lagt bottenpenningen 
i 2ne kontraböcker åt mina jungfrur, en åt hvardera. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 1 okt. 
1854.) 

Vi hafva här Gud vare lof alla hälsan. Några kolerafall ha 
visat sig och inträffat på Böle, vid Holmsundet och i Wännäs, 
men endast ett par af arbetsfolket (alltså inga av b or ger skåpet!) 
har dött deraf. Skonerten Ceres har strandat, och en del af Fred-
riks varor ha blifvit skadade. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 25 nov. 
1854.) 

Choleran som under hösten varit gångbar på glasbruket vid 
Strömbäck har nu upphört, och hälsotilståndet i staden är i all-
mänhet godt. Finnarna, som varit i mängd här hela hösten, äro 
nu borta. Folkmängden ökar sig och med detsamma dyrkas all-
ting upp. Mjölken från 8 til 12/ kannan, smör f rån 16 til 24 å 
26/ marken, kött från 2.24 til 3 V 2 Rd. pundet o. s. vidare. 

Värre blir det väl nästa sommar, om de förenade flottorna åter 
komma och proviantera. 
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Från Oscarsdagen (1 dec.) 1849. Längst ned t. v. en fältväbel vid 
Västerbottens fält jägarkår. Pennteckning av Arnold Plagemann. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, LJmeå den 6 dec. 
1854.) 

Stor Oscarsbal d. 1 Dec. på den nymålade Rådhussallonen, 
med stoppade buldansbänkar, nya tapeter och ny toilett, med ny 
uppgång för musiken. Stor Barnbal d. 3dje, mycket animerad för 
dem som voro där (Carl [Gustaf, sonen målaren] och Maria 
[f.Ricci; dessa gästade assessor Plagemann hösten 1854—hösten 
1855]). Om söndag blir Bröllop hos Rentmästar Thalin, som 
gifter bort sin äldsta dotter (Clara Fredrika) med förste Landt-
mätarn [Anders] Tunell1 (dennes 3:e gifte). Om söndag 8 dar til 
Bröllop i [Inner-JTafle, hos Gubben Matte [Matts] Nilsson, då 
jungfru Carin Nordin gifter sig med skräddaren [C. O.] Beck-
man och flyttar hit til Umeå, allom fruar och flickor til stor för-
nöjelse. Vår Caisa (Carin Sjöström), Maria Markzin och 6 andra 
grannjungfrur skola där officiera som brudtärnor! ! ! (De först-
nämnda voro födcla 1817 resp. 1783.) 

I går hade jag af våra vid sälskapstheatern debuterande unga 
personer omkring 18 st. på repetition hos mig. Louise o[ch] 
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Jungfru Sara. Blyertsteckning av Arnold 1 Plagemann. Umeå 1848—50. 
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Matilda M[ontgomer]y, 2 fljickor] Södermark, Mlle Hambraeus, 
fru [Maria Matilda] o[ch] mamsel Saul, ej Davids döttrar, utan 
skomakardöttrar från Stockholm, hvaraf d[en] äldre nyss är gift 
med handl. [Carl August] Saul härstädes. (Emma Mencks ser-
deles intima vän sedan hon är puffad med fru Amélie Berg-
mark.) . . . 

I går afton var repetition på Theatern, och om thorsdag, d.v.s. 
i morgon, blir spektakel — "Lilla kusin" (av Adrien Decourcelle 
och Théodore Barrière) — och "Bekännelserna" (av Edouard 
von Bauernfeld). Men se jag kommer inte denne gången. . . 

De handlande äro på Nordmalingsmarknaden och resa sedan 
till Skellefte som vanligt. 

(C. J. F. Plagemann till Fabian Kindstrand, Umeå den 17 ¡an. 
1855.) 

Nå, hur låter det i Stockholm, skola vi få muntert här i vår på 
våra kuster, och skola våra Jägare få visa sig på styva linan med 
sina Tappstudsare? Tidningarna spöka, och Nikke (Nikolaus I) 
ger inte efter. Vår massiva öfverstelöjtnant [Adolf Magnus] 
v[on] B[römssen] får då mycke myror i hufvet, mången skön 
tår fälles för de älskvärde löjtnanterne! Guskelof att jag har 
ingen måg som är militair, de äro mycke att beklaga, de goda 
Officers fruarna, i thy fall! 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 31 ¡an. 
1855.) 

I dag morse har jag begynt att fungera vid vår Salpeterupp-
börd hos Rådman [Anders] Grahn vid torget. Det är klart och 
kallt à 18°; men jag är väl klädd och åker dit om rnornarna och 
hem om middagarna. Jag hoppas att, genom försiktighet i diet 
och klädsel, lyckligen genomsträva den här uppbörden; må hän-
da den sista? 

Sistl. Söndag, Carlsdagen, var enl. vanlighet assemblé och bal 
på Rådhuset besökt af en ganska blandad Société. Fredrik och 
Emma voro där, men jag, Carl och Maria voro til middag hos 
Fredrik och stannade där till x/2 9 för att från fönstren åskåda 
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ett fyrverkeri på Torget, som kanslivaktmästarn [P.] Backman 
hade tilverkat och hvartil han hade begagnat mina fyrverks-
aparater, som jag ock ämnar bortsälja til honom; ty man får 
sällan en annan Liebhaber til sådana saker, och jag orkar nu-
mera aldrig med sådant arbete hädanefter. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 31 mars 
1855.) 

Theaterdirectörn [Johan Petter] Roos med sällskap har kom-
mit hit öfver från Finnland och ger representationer på vår 
Thaliatheater, "Eric d[en] XIV" (av Johan Börjeson), "Pariser-
pojken" (av Jean François Alfred Bayard och Étnile Vander-
bur ch), "Lucidor" (av Carl Oscar Wijkander), "En söndag på 
Amager" av Johanne Luise Heiberg f . Pœtges), "Rataplan" (av 
Charles Augustin de Bassompierre, kallad Sewrin, och A V. 
Vizentini), "Danaës bild" (av Johan Ludwig Deinhardstein), 
"Don Ranudo de Colisbrados" (av Ludvig H ölberg) m. fl. för 
teml. godt hus. Jag har bara varit där en gång af lutter ny-
fikenhet, att se hur man kunde ge Eric på vår lilla theater; men 
se det geck, och geck bra, och med gentila tidens brukliga ko-
stumer. . . 

Jag har mycke nöje af mina kruktörnrosor, som jag hade med 
mig från Lübeck; de äro ympade på nyponstammar och hafva 
nu altredan flere blomknoppar, så att om en månad har jag 
törnrosor här i Umeå, en riktig raritet! Mina hyacinter ha nu 
blommat ut hos mig och hos andra vänner hä r . . . 

Här är nu mycken rörelse med plank och timmerkörning til 
Dicksons (James d. ä.) warf; flere stora mastträn har kronan 
köpt för flottans behov och låtit från landet forsla hit för att i 
vår afskeppas. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 19 maj 
1855.) 

Carl är namodad att restaurera Dronning Christinas portrait, 
som sitter i Rådhussalen, hon har gifvit Umeå stad sina privi-
legier, och Magistraten vill nu af tacksamhet låta putsa upp hen-
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nes fysionomi allom balgäster till förlustelse. Carl tror det vara 
en Copia af Ehrenstrahls original.. . 

Theaterdirectörn Roos ger om söndag sin 16de representation 
på vår Theater för goda hus . . . 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kind strand, Umeå den 6 juni 
1855.) 

Ljustalg har jag här ej fådt under 10 Rdr pundet och jag har 
åt mig måst köpa 4 pund. Mjölken kostar nu här 10 å 12/ kann. 
och är ondt efter, smör utbjudes sällan; ty Landtfolket äro ej i 
behof att sälja, emedan de (i anledning av kriget) förtjena så 
enormt med trävaror och tjära, att de bli öfvermodiga; fisk som 
förr kostade 40/ pundet, kostar nu 2 och 2 y 2 Rdr pundet, allt är 
dyrare, arbetslöner betalas med 1 Rdr 3/ å 2 Rdr om dagen. Nu 
ha vi trägården i ordning. I dag ta vi ut innanfönstran, mattorna 
af, att vädras och piskas bort, och rummen skola skuras, stor-
tvätt och brödbakning til midsommar m. m., som min ordentliga 
jemna Carin [Sjöström] ställer til med. 

(C. J. F. Plagemann til Dorothée Kindstrand, Umeå den 27 juni 
1855.) 

Jag skyndar nu att enligt mitt löfte berätta för Dig förloppet 
af det ståtliga brölloppet hos Landshöfdingens (Gustaf Adolf 
Montgomery g. m. Hedvid Elisabeth Wallmark) i förrgår d. 25te. 
De bjudna och objudna gäster och öfriga stadsboer uppfyllde vår 
numera vackra kyrka kl. 5 på eftermiddagen. Mareskalkerna och 
Brudgummen (kamrer ar en Fredrik Bernhard Beskow) infunno 
sig, äfven som kammar[rätts]råd[et Pehr] Lundmark, hvilken 
representerade Brudgummens frånvarande fader (grosshand-
laren Gustaf B.). Altarrunden var smyckad med krukväxter, 
samlade från många hus i staden. Kl. % 6 kom iru Landshöf-
dingskan åkande med sina 2 minsta flickor Augusta och Oscaria. 
Snart derefter kom den vackra bruden (Louise), klädd i hvitt 
siden och tyll, samt d:o slöja, myrtenkrona och krans, åtföljd af 
Landshöfdingen i full galauniform, samt efter följd af 6 Brud-
tärnor klädda i röda tyllklänningar med 5 garneringar och hvita 
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Fröknarna Montgomerys äventyr på slädfärd från chefsbostället i Böle. 

Blyertsteckning av Arnold Plagemann. 1848—50. 

Annan version av samma motiv som ovan. 
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blommor på håret. Dessa voro Constance [von] Brömssen, 
Georgina Stiernhoff, Josefine Lundmark, Mathilda Montgomery 
[och] Sofie Grafström, alla nästan lika långa till växten. Efter 
en afsiungen psalm af utvalda sångare förrättades vigseln af 
Doctor [Anders Abraham] Grafström. Framför altaret voro 
prydliga mattor och dynor, broderade med utmärkt vackra 
mönster. Efter vigseln sjöngs åter en psalm, hvarefter de bjudna, 
i vackert väder, promenerade till Residenset; där bjöds thé, 
Rhenskt vin, Confect, apelsiner, 2 sorters glace, fikon, krakman-
del, Russin, Valnötter och mycke annat rart, hvarefter högtiden 
i allmänhet slutades kl. 8. De fleste voro likväl qvarbjudna på 
qväll, deribland ock mina söner och Maria (Carls maka), men 
jag absenterade mig för att ej komma ur min vanliga diet. De 
kommo först hem kl. 2 om natten. En af Fredrik tilvärkad Cro-
kan, ett non plus ultra i Conditoriväg, väckte allmän beundran, 
äfven som hans eleganta Confect. Bruden och hennes man voro 
glada och trefliga. Marskalker voro Landssekter [Wilhelm] 
Cygnaeus, Consul Kretsman (som Fabian och jag voro i säll-
skap med i fjol hos Voge i Hamburg), vidare Brudgummens yng-
sta bror, en Beskow (Wilhelm Bernhard), en Doctor från Hud-
viksvall och 2 andra stockholmare, hvars namn undfallit mitt 
minne. — Andra dagen, neml. i går, var stor middag kl. y 2 3 
å la fourchette för omkring 100 personer. Jag och mina söner 
samt Maria (som den dagen hade sin nya blårutiga sidenklän-
ning) voro ock där (men alla herrar civilklädda). Middagen var 
elegant, fina viner, hvit glass med marengtortbotten, Gris å la 
daube, Bouillon med sparrisknopp och macaroner, fina morötter, 
kalfstek med grönsalad och söta inlagde gurkor, sparris med 
smörgås och bakelser med vingelée samt Sherry, port, madera, 
Rhenskt Rudesheimer och Champagne, samt Confect, fikon, Val-
nötter, Rusin & mandel, [som] slutade vällefnaden. Efter mål-
tiden serverades Caffe; Matilda M[ontgome]y satte sig til 
pianot, och några valser dansades. Derefter obligerades mlle 
Normelin, som jemte sin svåger o[ch] syster f rån Skellefte äfven 
bevistat brölloppet, och obligerades som sagt att regalera säll-
skapet med sin sång, som sades vara förträfflig, fastän jag inte 
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hörde det fina utafvet. I dag på morgonen väntades det nya 
Ångf[artyge]t från Haaparanda tilbaka, men kommer troligen ej 
upp til staden (numera vanligt med alla våra ångbåtar), och 
brudparet har på båt afrest til Lastageplatsen, åtföljt af många, 
många af societledamöter, tärnor, marskalker och vänner, deri-
bland äfven Fredrik, som då möter sin syster Emma och Albert, 
hvika varit til Avasaxa. Fredr[ik] har tagit Maria och Carl med 
sig på båten. Vädret är vackert i dag. 
(C. J. F. Plagemann till Fabian Kindstrand, Umeå den 18 juli 
1855.) 

De många finnar, som ännu ligga här med sina båtar och 
mindre fartyg, äro nu i stor förlägenhet, sedan Englands krys-
sare blockera hela kusten af Österbotten. Man omtalar, att de 
giort besök i Christina (Kristinestad) och fordrat att få provian-
tera mot torgpriset, och i fall af nekande svar staden skulle ned-
skjutas. Magistraten [skall ha] begärt betänktid för att inhämta 
Gouvernörens i Wasa tilstånd, som för den gången har blifvit 
beviljat, hvarefter Engl. provianterat och betingat sig ej slagtad 
utan lefvande boskap samt lofvat komma igen om 14 dar. Ett 
rvkte förmäler äfven att staden Lovisa skall vara förstörd?! 
(Stadens brand har möjligen förorsakats av en brittisk raket.) 
Ack! hvad elände det här kriget åstadkommer. Gudskelof så 
länge vi slippa att vara med i den olyckliga leken! 
(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 18 juli 
1855.) 

Den 9de kom fregatten Eugenie til Umeå fjerden och låg qvar 
till d. 14. Commendör Capten [Carl Fredrik] Löwenborg invite-
rade Landshöfdingens om bord med anmaning att medtaga några 
af sina vänner; deribland var jag, Carl och Maria äfven ihog-
komna. De sistnämde bevistade festen, men jag som ej älskar 
båtresor och kalaser blef qvar hemma. På fregatten lär det ha 
gått muntert til. Våra flickor och fruar äro aldeles förtjuste 
öfver officerarnas artighet, den goda musiken ombord och dan-
sen under et tak sammansatt af alla nationers flaggor, genom 
hvars brokiga färger solen skinade (sic), vidare en gentil trak-
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tering, åskådning af kanonexercis m. m. och vid afskedet rå-
manning för Landshöfdingen och salut med 8 skott. Dagen der-
efter inviterades befälet på bal å Rådhuset i staden; våra offi-
cerare voro samma dag hemkomna från mötet, hvilka jemte her-
rarna i och omkring staden repartiserade om kalaset (d. v. s. till-
sköto en för varje deltagare lika andel i kostnaderna för detta). 

(C. ]. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 4 ang. 
1855.) 

Här har varit en faslig värme och torka alla dagar. Hela som-
marn hafva vi bara haft 2 gånger en liten regnskur. . . Medel-
värmen har varit 25 å 28 grader; man har vattnat alla qvällar i 
Krydgården, och ingenting har velat växa ( j f r dock nedan). 
Blomstergården, annars så vacker, ser högst eländig ut, den 
gröna platsen på gården är alldeles brun och förtorkad. Värmen 
har gjort oss slö [a] och mattja], mig i synnerhet; skogseld har 
rasat på många ställen i socknarna, atmosferen [varit] tjock af 
rök och solen om aftnarna röd som ett glö[d]gat jern. De få 
blommor som här kommit fram ha gått sin kos under nam[n]s-
dagsveckan (fruntimmersveckan), äntligen d. 2 aug. på eftermid-
dagen fingo vi här ett dugtigt åskväder och åtföljande regn några 
timmar, som gör slut på skogselden och upfriskar den smägtan-
de jorden. Genom flitig vattning ha vi likväl ärter, bönor, mo-
roter, röbeter som grönska, samt cichorier och salat åt mina 
italienare (Carl och Maria). Hallon tycks bli mycke i år, men 
jordgubbar o[ch[ smultron äro förtorkade. Mina krukväxter der-
emot äro vackra. En hortensia med stora blomklasar, jesminer 
som dofta i salen och ffere andra sällsynta växter ha sysselsatt 
mig, för öfrigt ett beständigt dolce far niente hela Guds dag 
igenom, en o(ch) annan gång lite hushållsanordningar o. s. v. 
[Johan Petter] Roos är nu i Hernösand med sitt sällskap och Hr 
[Carl Gustaf] Hessler har från Piteå hitkommit och ger repre-
sentationer på vår theater. Hans sällskap utgör 14 personer; han 
gaf senast förl. vecka "En man af verld och en man af värde" 
(af Johan Jolin), samt "Ett Klosteräfventyr under Richelieus tide-
hvarf" (av Amable Villain de Saint-Hiliaire och Paul Duport), 
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och i morgon gifves en 5 akts piece "Hortense d' Auberive" ("La 
Dame de Saint-Tropez", av Anicet Bourgeois och Adolphe Phi-
lip pe kallad Dennery). De spela väl och ha godt om vackra o[ch] 
passande Costumer. Äfven är lindansaren [ [ . ] Riego här och 
dansar på fru [Anna Maria] Meullers gård för plebejerna och 
visar panoramer i folkskolans Local. 
(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 15 
sept. 1855.) 

Här har varit marknad och baler, hvilka vi dock ej ha bevistat. 
Fredrik hade bästa nyttan deraf, ty ofantl. mycke allmoge var i 
staden, och pengar ha de nu att svänga och handla med.. . 

En Engl. örloggfregatt ligger här utanföre och flere af dess 
officerare ha varit på marknadsbalen här, hvilket var något nytt 
för Damerna här. Jag har redan låtit insätta [innan] fönster i 
min kammare och eldat något. Med blommorna är det slut hardt 
när, och flere 100 astrar komma vist ej att spricka ut, endast en 
och annan blommar. Ack, om jag vore väl borta f rån detta Si-
birien! 
(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 21 nov. 
1855.) 

Väderleken är blid, marken bar, elfven har åter godt upp, och 
penséer finnas ännu på rabatten, i sanning en högst märkvärdig 
väderlek mot slutet af november! Fartyg ha kommit in, och finn-
båtar praktisera sig hit öfver, oaktat ännu 2ne Drakar som äro 
qvar i bottniska farvattnet, hvilka söka att dem uppsluka. . . 

Den infernaliska bränvinspannan på Teg är nu åter i full 
gång på en månad, och tilverkningen kontrolleras af Kapten 
[Otto] Edelstam, som hitkommit från Burträsk och nu bor på 
bränneriet. Bryggeriet, som inrättades och drifves af Löjtnanter-
ne [Conrad] Schildt och [Anders Reinhold] Hörnell, gör godt 
Öhl och svagdricka (förr ont om härstädes), har en sjungande 
afsättning i stad[en] och i provinsen, folket super mindre. Äfven 
har ett dylikt bryggeri i år blifvit etablerat i Skellefte af konsul 
[Seth Michael] Franzén & Co. (Inrättandet av bryggerier an-
sågs motverka superiet.) 
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Löjtnant Anders Reinhold Hörnell i Umeå "förande hem en tunna gull" 
genom sitt gifte med Rosa Christina Bergmark. Karikatyr tecknad 

i blyerts av Arnold Plagemann 1848—49. 

(C. J. F. Plagemann till Fabian Kindstrand, Umeå den 8 iuni 
1856.) 

Måtte allt hastigt och lustigt framkomma med vårt snälla far-
tyg Umeå. Fartyget är det enda af de norrländska som går up 
til stadens bro; de andra lossa o[ch] lasta ute i fjerden, hv[il]ket 
gör mycket omak för resande och kostnad för dem som få sända 
varor. 

(C. J. F. Plagemann till Dorothée Kindstrand, Umeå den 12 juli 
1856.) 

Fredrik har nu redan et par dagar begagnat sin nya aquisi-
tion, och Sällskapet Sauvelett har gifvit musik i den nu härligt 
blomstrande trägården, och Fredrik dermed haft inkomst i salen 
och blå rummet samt röda förmaket, där herrar och fruntimmer 
befunnits intaga blancmanger. (Han hade samma år inköpt 
faderns fastighet i Umeå; denne avreste 21 juli till Stockholm, 
där han bodde till sin död 1864.) 
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Av Kemigra f Oscar Er iksson 

I ska tala-om för-je, att ä jer eint aall som täla-ve att slä skalin 
ni 'n stajn s' att seinnren tennann skogselln ä huvude wal sä 
grest att du sej tanka deres djöning spräcka. Dem bruk wal mar 
á meinner skraal änä ä tag. Ä sen spräcka jer ät-spackle sä upp-
taickese att tanka leigg-kvar utve stainom. 

Men I tjänn 'n kar som eint alls vart na mar tokui än 'an var. 
Han hajt Linus Nöjström á bo oppi Knealevattne. Á jenna ske 
je fä hair höre he djeck-deill: 

I fjol om vorn, da he hall á vara blia mitti dan á glagga om 
kwellan, sä sät 1 ä käxä ut djöning fönstre, á dá ság-I att 'n 
Linus Nöjström kom stampän oppövör backom á skull ästa hällsch-
oppä mag. Han bar 'n karbidlökt i nevan, för 'ä bört á vara 
brano mört. Men dá 'n for vara mitti backom sä slo bajna onna 
unner á 'an smet á fáll á slo skalin ni isglagga s' att ä spute 
seinnren ä glommre som da du spraing 'n stajn. 

Nö kan 'ä ju henn att 'n del ä seinnrom komme bärti karbid-
lökta, men emelleromti ä detta sä to 'e faktiskt elln uti 'n auler-
bask som sto alldeles ätve. 

Nä, 'n Linus han spátte ju opp bäska s' att 'on slákne á sä 
staig-en opp ä varsä knaver-sä ein deill mäg. Men dá 'n saig-ihop 
oppa vealärom sä ság-I att 'an hadd banne 'n stor 'n saickhann-
duk kringom skalin. 

— Hä var e bra sätt! sa I. Hä skada eint att ha bunte huvude 
dä ä jer sä skrenut som ä jer nöu. 

k a r v d n 
NN RAVELBIT op[>A 
s k e l l e t m S l A ' N OSCAR. 
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— Hardu, sa 'n Linus, hav-du 'n sackslarv deill I få lånå-dä? 
I tjäänn att I wal hava nanteing mar som hållihop skalln. I tro 
raint e ha vorte nan sprääck oppå 'n. Karbidlökta som I hav 
ham explodere för-mä i afta å schwent-bort allt hår s' att I jer 
nästan fleintskallu. Å nöu då I staitt-mä sä töittj-I att 'ä drag sä 
fördömdat rett djöning'en! 

— Men vå seg-du! sa I. No je r ' e fäll elänn vä lökten jenna! 
Naa, elektriskt belisning hä skull man hava, hä voor nånting hä! 
Henna går ju eint i laingdn eint, sa I. 

Dö hav sä sannt, sä sannt! schwåra 'n Linus. Men höre ska-vä 
bäraåss åt? Ä wal sä himmelens durt att d ra 'n ainkom leni änna 
hitti Knealevattne! I tro raint I wal djära e' vattuhjul bårti knäpp-
härveln som I hav oppa veinnom, å så sätt-I han ni Skravelbait-
jen! Hä tro I skull wal 'n kuselit fin än maskin, bara man hadd 
sjölve dinamon. 'n töcken bårti 'n sikel hä wal alldeles för lite 
hä! 

— Jåå, howa ligen! sa I. 
Men 'n Linus hä jär eingen dumskall, förstå je, å bästerevar 

sä rist'n-opp å ramme: 
— Jåa, I väjt, I väjt! Hä går att få elektrisk djöning att gnii å! 

Gni tjwå olik a saker mot vårtanne sä val-ä elektrisken, hä jär 
sä säkert som i seg-e, bara he jer rette sakren du gni! 

Å som 'an hadd sagt he sä sprant 'n som än gärning oppa 
dörom å skrecke-å å aschål neövär backen, å sä förschwann 'n 
eiin näst säg. 

Men dagen äätt sä kommen'n tidit om mårjan å var anfått å 
hadd bråttom så förbarmelit, å sä sa'n: 

— Hardu Oscar, sa'n, dö wal komma å fåli-mä ska dö få sej 
elektricitetsverke som I hav gjort, I tro ä ska wal ljusst järi 
Knealevattnen nöu I! 

Jaa, I djeck å fårt-om. Å vänten ska je få hair vå i feck sej: 
Jåå, 'an hadd tajje 'n kopparbonk, å einni hanom hadd 'n ä fus-
emmer som var bårti seinkplåt, å hä trelie å djeck einni koppar-
bonken. Å nan pång om senner sä small-ä-deill däri knäpphär-
veln. 

— Ojoj, Linus, sa I, tro dö att henna går nå vidare? 
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— I hav eingen leni å eingen lamp, sa'n Linus, men man skull 
fäll kånna prov 'en djöning att sätta tonga åtiom? 

Å he 'an gjoort. Men 'an vart bara nalta mar döingu oppa 
tongen. Nan elektrisk fann 'ä eint däri elännen han hadd ställd-
deill. 

— Dö ha räkne fel, Linus, sa I. Gå ham å laigg-dä å dra 'n 
tomsaick deill över skalln. Dö hav noeint kvar hale förstånne 
nöu. Vaitt hä leigg fäll deve aulerbåska storlåtn bårti-nä, sa I. 

— Vå harskuln seg-du! ramme'n. I jär möittje slöuvare än 
döu, hä ska I viss-dä hä! 

Å sä sprant 'n Linus å gömd-sä bakerom 'n bjärklånn som sto-
där, å då 'n komme-fram igen så bar 'n kallscheingren i nevan, 
å dem voor döingu så harre levannes alldeles. Dem snårt 'n sen 
ni elektriskmaskin, hälld-dit ä vattuemmer å ställd-sä å bört å 
räken knappan däri knäpphärveln: Ajn, tjwå, trej, fiir, fem, saix, 
sju, åått, neej teej . . . 

— Nö schwär-I oppa att kallscheingren va rajn! sa'n. Å sä 
stane'n-å vattuhärveln å tout kallscheingren bårti kopparbonken. 

Å tamme klåån, voor dem eint nästan klitwit å naoppalajda 
skaplit rajn! 

Nö' hav 'n Linus Nöjström tjent möitje päningom oppa tjwött-
industrin utve Skravelbaitjen å hav snart tjent-ihop s' att 'an kan 
draein lise einni gålom sine. Tjälingen teingoppå dagligen dags 
s' att maskinerie trell å går som i ain. Men 'n Linus bö eint höv 
va-där å sköt-omme för 'an hav sätt-opp ä plagat utve maskmom 
där ä står: 

"Kalsonger tie knäppar. Vammalsbixor tolf knäppar . . ." å sä 
vidare å snevare. 

S'att m a i r tukut jär 'n eint ätt knäppen 'an feck. 'an jer na 
som vanlit. 
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Bidrag till kännedom om 
hembygdens flora 

Av Överstelöj tnant Lennar t Wahlberg 

Uti Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok ' Väster-
botten'", årgångarna 1923—1927, 1931, 1932, 1938, 1941, 1942 
och 1945 har jag, såsom föreståndare för Länsherbariet i läns-
muséet, Umeå, publicerat en mängd av mina floristiska anteck-
ningar rörande förekomst och fynd av intressanta växter i länet. 
Till detta vill jag nu ytterligare tillägga: 

Asplenium Ruta muraria (Murruta) har överraskande hittats 
flerstädes på fjället Gräskevardo i Tärna socken av Lycksele 
lappmark Beläggsexemplar har insänts ävensom foto. (Axel 
Granberg). 

Cystopteris montana (Finbräken) har insänts från Storbacken 
vid Mjödtjärnliden i Lycksele socken. Finns ock vid Kvarnbäcken 
mellan Hästliden och Mjödtjärnliden i samma socken. Reg. silv. 
(A. Granberg). 

Pteris aquilina (Örnbräken) uppgives förekomma på Måns-
berget vid Ö. Ormsjö i Dorotea socken av Åsele lappmark. (H. 
Stenar). 

Botrychium lunaria (Låsgräs), som är tämligen allmän i kust-
landet, har insänts f rån Sorsele socken, där den finns vid Vindel-
älvstranden mellan Steuko- och Vivojokks utlopp (V. Gaunitz) 
och har iakttagits på Månsberget i Dorotea socken. (H. Stenar). 

Botrychium lanceolatum har iakttagits i ängsbacke nära Ris-
bäcks kapell uti Dorotea socken (H. Stenar) och har insänts från 
Lycksele socken från lokal vid "Svarvuddsgärdan" nära lands-
vägen mellan Hede och Karonsbo (A. Granberg). 

Botrychinum boreate finns i herb. bl. a. f rån Sorsele socken: 
Sydberget vid "Brudslöjan" nära Vallnäs (D. Gaunitz). 
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Botrychinum matricarice, en ganska vanlig höstart, finns i herb. 
bl. a. från Skellefteå socken: Kyrkobordet (G. Samuelsson) och 
från Sorsele socken: Gillisnuole vid gamla kapellet. (V. Gaunitz). 

Ophioglossum vulgatum (Ormtunga) finns rikl. i Sävar socken 
vid Ostnäs: södra viken vid västra stranden bl. a. (L. W—g). 

Isoetes echinosporum (Braxengräs) hittad 1947 på dyig botten 
i Strömbäcksviken, Umeå socken. (L. W—g). 

Pica excelsa f . virgata (Ormgran) förekommer här och där. 
Bl. a. finns ex. från Bygdeå socken: Robertsfors (S. Grapen-
giesser) och den har uppgivits från Umeå socken: Ersmark (L. 
W—g) samt från Lycksele socken, dels i Tuggenliden, där 2 st. 
växa uppe på toppen, dels i Storbacken både vid övre Prästbäc-
ken och vid övre bron över Tannbäcken. (A. Granberg). 

juniperus communis var Suecica (Träd-En). Då denna form 
är unik för Västerbotten, vill jag omtala, att en dylik stamform 
av en år 1928 hittades i Nysätra socken uti skogen på hemmanet 
Zakrismarken (foto finns å sid. 134 i Västerbottens läns Jakt-
vårdsförenings årsbok 1929). Enen var då 10 cm. vid brösthöjd 
och 5,2 meter hög. (Bert Strandberg). 

Typha latifolia (Kaveldun) hittades 1946 i Hörnefors socken: 
uti en havsvik vid Prästholmen i Sörmjöle by. En stor grupp 
fanns, men endast en planta var fertil (L. W—g). 

Elodea canadensis (Vattenpest). En säregen händelse inträffa-
de för ett par år sen — jag tror det var 1944 eller 1945 — då 
jag var ute och rodde vida uti Västerfjärden. Då jag kom i land 
vid min sommarstuga på Orrholmen och drog in årorna, såg jag 
att det i en sticka på ena åran fastnat en grönsak. Jag tog vara 
på denna ipch såg att det måste vara en topp eller gren av Vatten-
pesten, som aldrig förr iakktagits i någon av Umeälvens utlopps-
fjärdar. Den måste alltså finnas någonstädes där på sjöbotten, 
men varest? Sedan har jag sökt växten, och till sist har jag i 
sommar hittat den på två ställen i fjärden, dels i Strömbäcks-
viken utanför kajerna, alltså i Umeå socken, dels i en djupare 
grop på grundet söder om Orrholmen, alltså i Holmsunds socken, 
och den torde finnas på flera dyiga ställen i hela Västerfjärden. 
(L. Wg). 
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Phippsia algida (Snögräset). Åsele lappmark, Vilhelmina socken, 
Rainesfjäll N.O. om toppen och V. Vardofjäll Ö. sid. av Rasta-
tjåkko vid snöläge. Reg. alp. (O. Rune). 

Cynosurus cristatus (Kamäxing). Tillfälligt vid vägkant i Lyck-
sele stad (hamn) enligt insänt ex. (A. Granberg). 

Poa remota (Storgröe) insänt från Åsele lappmark, Vilhelmina 
socken: Kittelfjället i Reg. silv. vid en bäck (O. Rune). 

Poa laxa (Mjukgröe) finns nära toppen på Saxfjället, Ljus-
fjället Ö. om toppen och flerstädes på Rainesfjäll samt 

SSp. flexuosa (sm) Hyl. insänd från Rainesfjäll nordsidan av 
toppen och från Östra Fjällfjället, östsid. om syptoppen på vitt-
ringsgrus, allt i Åsele lappmark, Vilhelmina socken (O. Rune). 

Agropyron latiglume (Fjällvete) insänt ex. från Lycksele lapp-
mark, Tärna socken: Skalmodal, sydsidan av fjället Amervardo 
i Reg. subalp. (O. Rune). 

Scirpus Taberncemontani (Blåsäv). Hittad i Hörnefors socken: 
Sörmjöle, vid havsstranden i sund vid Prästholmen (L. W—g 
1946). 

Kobresia (syn. Elyna) myosuroides (Sävstarr). Ex. inkomna 
från Åsele lappmark, Vilhelmina socken: Tjåkkolaberget (strax 
öster om stugan) — (O. Rune) samt från Lycksele lappmark, 
Tärna socken: Gräskevardo, övre delen. (A. Granberg). Lär även 
förekomma på Mieskattjåkko i Tärna. 

Car ex parallela (Lappstarr). Ex. inkomna från Åsele lapp-
mark, Vilhelmina socken: Graipesliden (V. om högsta toppen) i 
översiln.-kärr. Reg. alp. samt från Lycksele lappmark, Tärna 
socken: Gränssjö, S. sid. av Svälvatjåkko, i mossrik Dryashed. 
Reg. alp., c:a 950 m. (O. Rune). 

Carextnicroglochin (Borststarr). Ex. inkomna från Åsele lapp-
mark, Vilhelmina socken: Lasterfjället, V. sid. av toppen Tjårro-
nuonje. Reg. subalp. samt f rån Lycksele lappmark, Tärna socken: 
Arefjället, s. sid. av Vallintjåkko nära Svälvajokk på översilat 
skiffergrus. Reg., alp., c:a 800 m. (O. Rune). 

Carex capitata (Huvudstarr). Ex. inkomna från Åsele lappm., 
Vilhelmina socken: Borka, på myrområde N. om Valojaur, c:a 
650 m. (O. Rune) samt från Lycksele lappmark, Lycksele soc-
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Övre Norr lands Orchidé (Calypso bulbosa) 
Foto: Bertil Ekholtz, Umeå. 
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ken, stranden av Helsingforsavan i Ume älv, y 2 mil nedanför 
Lycksele stad (A. Granberg). 

Carex leporina (Harstarr) inkommit från Skellefteå socken: 
FäHbäcken. (Cedergren 1942). 
Carex brunnescensyj.enuiflora. Denna hybrid är funnen och in-
sänd från Lycksele socken: Björkberg, enstaka tuva på svårtill-
gänglig plats S. om Öster-Stormyren. (Nordenstam 1946). 

Carex rufina (Dvärgstarr). Belägg inkommit från Åsele lapp-
mark, Vilhelmina socken: Skaitonåje, S.V. sid. (— 2 km. Ö. om 
sjön Övre Ransans utlopp). Reg. subalp. Vidare uppgives den 
finnas på följande platser: N.V. ändan av Slipsikjaur; Ö. sid. av 
Jadnem; N. sid. av Tjalingen vid sjöarna; flerstädes på strän-
derna av Övre Ransaren; N. ändan av Fremsjön samt vid Sax-
fjället på Ö. sid. av sjön p. 903. (O. Rune). 

Carex digitala uppgives växa på Månsberget, Dorotea socken. 
(H. Stenar). 

Carex ornithopoda (Fågelstarr) uppgives finnas i Dorotea 
socken: Långsele. (H. Stenar). 

Carex rariflora inskickad fr. Åsele lappmark, Vilhelmina soc-
ken: Marsfjällen, N.V. sid. av Girifjäll invid Rissjön, i blötmvr. 
Övre Reg. subalp. (O. Rune). 

Carex laxa (Slakstarr) insänd från Åsele socken: Tjärnmyren, 
vid vägen mellan byarna Yxsjö och Insjö. (S. Nordenstam 1946). 

Carex atrofusca, f . flavescens (Kük) insänd från Åsele lappmark,, 
Vilhelmina socken: V. Vardofjäll (c:a 3 km. V. om kronolägen-
heten Vardofjäll) i lutande ängsartat kärr. Reg. subalp., 750 m. 
(O. Rune). 

Carex glacialis — syn. pedata — (Fotstarr) insänd £rån Åsele 
lappmark, Vilhelmina socken: Graipesliden, S. delen på olivin-
stenknalle. Reg. alp., c:a 750 m. Vidare från Lycksele lapp-
mark, Tärna socken: Skalmodal, S. sid. av Amervardo på skif-
fergrus. Reg. subalp. c:a 800 m. (O. Rune). 

Juncus castaneus (Bruntåg) insänd från Åsele lappmark, Vil-
helmina skn: Remdalen vid gångstigen, nära Fremsjokk. Reg. 
sub. alp. (O. Rune). 
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Luzula Wahlenbergii (Fjällfryle) insänd från Ásele lappmark, 
Vilhelmina socken: Saxfjället, S. sid. c:a 1100 m. (O. Rune). 

Polygonatum veriicillatum (Stjärnrams) inkommit till länsher-
bariet från Lycksele socken, Storbacken. (A. Granberg). 
Cypripedium calceolas (Guckusko) insänd från Åsele lappmark,. 
Dorotea socken: Ö. Ormsjö, Månsbergets sydbrant. (H. Stenar). 
Den uppgives även finnas i Lövstrand, byn mitt emot V. Ormsjö 
på Ormsjöns S.V. sida. (H. Stenar). 

Vidare har kantor Axel Granberg anmält befintligheten av föl-
jande lokaler för Guckuskon i Lycksele socken: 
1 :o) en stor lokal i Storbacken på 100-tals ex., storblommiga — 

en del med 3 blommor — högväxta, 70 å 80 cm., ja, ända 
till 1 m. höga ex., som sprida en egendomlig doft, lokalen 
är praktfull vid midsommar! 

2:o) en mindre lokal vid lilla Kvarnbäcken, rakt S. om lokal 1; 
3:o) en lokal i byn Knaften vid en ladugård; 
4:o) en lokal V. om Knaften under branten av Lövberget; 
5:o) en lokal i Tuggenliden vid Bäbränntjärn. 

Orchis pseudocordigera Neum. (antagl. = O. lapponica Lsest.) 
finns i länsherbariet från Lycksele lappm., Tärna socken: "Mo" 
i Björkvattnet, norr om Nedre Fäbodarna vid en liten bäck 
(L. W—g) samt från Åsele lappm., Vilhelmina socken: byn Kit-
telfäll, ängsartat kärr m. carex lasiocarpa, nära landsvägen i V, 
delen av byn. Reg. silv., c:a 500 m. d. 15 juli 1946 (Olof Rune). 

Ch.amorch.is alpina (Ripört). Denna lilla Orchidé har hitsänts 
från Åsele lappmark, Vilhelmina socken, dels från Tjåkkola-
berget (strax Ö. om Tjåkkolastugan), dels f rån S. sid. av Atjan-
tjåkko på V. Vardofjäll, Dryashed i Reg. alp., c:a 1000 m. (O 
Rune 1945 och 1946). 

Epipogium aphyllum (Skogsfru). Tre nya lokaler anmälda 
från trakten av Storbacken i Lycksele socken, därav en rik, be-
lägen mellan Gorpaberget och Mjödtjärnliden vid rågången, som 
skär lilla Kvarnbäckens översta tillflöde (enl. A. Granberg). 
Corallorrhiza trífida (Korallrot) uppgives växa vid landsvägs-
kanten i Tvärsele, Dorotea socken av Åsele lappmark. H. Stenar). 

Calypso bulbosa (Norna, Övre Norrlands Orchidé). En stor 
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Lilla Hällskär i Västerfjärden 1947. 
Foto: H. Rickman 

lokal uppgiven från Storbacken, Lycksele socken och en lokal 
f rån Norråsliden vid Hede, 6 km. fr. Lycksele, en annan från 
Stakamyrliden vid bäcken från Stakamyrtjärn samt en lokal f rån 
Tuggenlidens sluttning mot Tuggenbäcken, Ö. om Gravsjö (A. 
Granberg). Vidare har två nya lokaler anmälts från Vilhelmina 
socken, nämligen en S.O. om Bäsksjö i Storberget, sydligaste 
delen och en S.O. om Bäsksele och Ö. om Norrsjön. (S. Thyrel). 

Salix petitandra (Jolster) insänd från Åsele lappmark, Vilhel-
mina socken: Svalgonäs, på deltalandet vid bäckutflödet i Nedre 
Fättjaur, 2 km. V. om byn. Regio subalp. c:a 560 m. (O.Rune). 

Koenigia islandica (Dvärgsyra) insänd från Lycksele lappm.. 
Tärna socken: Skalmodal, N. sid. av Amervardo på skiffergrus 
vid. snölega. Reg. alp. s:a 950 m., och från Åsele lappm., Vilhel-
mina socken: Remdalen på gångstigen nära N. bron över F rems-
jokk. Reg. subalp. Finns ock på N.Ö. sid. av Rainesfjäll och på 
N.V. sid. av Fjälka. (O. Rune). 

Rumex fennicus (Finnsyra). Ny lokal hittad i Holmsunds soc-
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ken vid sundet mellan Obbolaön och ön Tarv på Obbolasidan åt 
Flässkärs-hållet till. (L. W—g). 

Chenopodium foliosum — syn. Blitum virgatum — (Bärmål-
la i Umeå socken, Ytter-Rödå, väster om Vindelälven nära nya 
bron i s. k. Älglund. (Klas Bergman). 3. sept. 1947. 

Cerastium arctkum — syn. C. Edmonstonei — Polararv), säll-
synt, insänd från Lycksele lappmark, Tärna socken: Skalmodal 
på Arefjället, toppen 1236, på översilat vittringsgrus. Reg. alp. 
c:a 1200 m. (O. Rune). 

Cerasticurn alpinum var. glabrum (glatt Fjällarv) insänd från 
Vilhelmina socken av Åsele lappmark: V. sid. av Grönfjället, 
där den växte på olivinstensknallen Gurtatjåkko. Reg. alp. c:a 
950. (O. Rune). 

Sagina intermedia (Lappnarv) sällsynt. Ex. insänt från Åsele 
lappmark, Vilhelmina socken: Rainesfjäll, S.Ö. sid vid p. 1005. 
Den finns även på N. sid. Stekavare, N.V. sid. Kronakken, Mars-
fjället vid N. sid. av Ortentjakk och på toppen Dåranåje vid p. 
905. (Olof Rune). 

Arenaria norvegica (Polarnarv) sällsynt. Ex. insända från 
Åsele lappmark, Vilhelmina socken: Kittelfjäll på V. sid. av 
Grönfjället på Olivinstensknallen Gurtatjåkko. Regio alpina, c:a 
950 m. samt från Lycksele lappmark, Tärna socken: Gränssjö, 
Rotikken på serpentinstensgrus. Reg. subalp., c:a 700 m. (O. 
Rune). 

Moehringia trinervia (Skogsnarv) iakttagen växande på Måns-
berget i Dorotea socken. (Helge Stenar 1946). 

Actcea spicata (Trolldruva) uppgives växa i Storbacken och på 
Tannseleberget och Berglundaberget i Lycksele socken (A. Gran-
berg) samt på Månsberget i Dorotea socken. (H. Stenar). 

Anemone tre mor osa (Vitsippa). I byarna mellan Risbäck och 
Borgafjäll vid landsvägen i Dorotea socken förekommer den rik-
ligt. (H. Stenar). 

Ranunculus sardous (Syd-smörblomma) inlämnad från Sävar 
socken: Skeppsvik, där den på Hästskär hittats på barlastjord av 
(L. Holm). 

Thalictrum flavuinXSimplex. Denna hybrid är på sin tid hit-
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tad vid epidemisjukstugan i Ásele, och exemplar från lokalen 
finns i länsherbariet (Th. Wolf). 

Thlaspi alpestre (Backskärvfrö) uppgives finnas i byarna Ris-
bäck, Avasjö, Lövsjön, Tvärsele i Dorotea socken. (H. Stenar). 

Draba nivalis (Isnagelört) finns på skifferblock på S sid. av 
Valdanvardo i Vilhelmina socken av Åsele lappmark samt även 
på fjället Oraipesvare. (O. Rune). 

Arabis arenosa (Sandtrav) finnes på odlad mark i Borga, 
Tvärsele m. fl. byar i Dorotea socken. (H. Stenar). 

Turritis glabra (Rockentrav) förekommer på Månsberget uti 
Dorotea socken. (H. Stenar). 

Arabidopsis thaliana (Backtrav) insänd till herbariet från 
Åsele lappmark, Vilhelmina socken, Henriksfjället, sydbranten 
på klippblock i rasmarken. Reg. Subalp. (O. Rune). 

Saxífraga tenuis (Dvärgbräcka) insänd från Lycksele lappm., 
Tärna socken: Oränssjö, Ö. sid. av Svälvatjåkko på översil. mi-
neraljord. Reg. Alp., c:a 1000 m. (O. Rune). 

Saxífraga Hirculus (Myrbräcka). Två nya lokaler inrapporte-
rade' från Åsele lappmark, Vilhelmina socken. Den ena är be-
lägen N.V. om Ulfvoberg på myr söder om " M " i gården Myr-
berg, den andra nätt 2 km. S.V. om "S" i Storberget uti myr 
nära och Ö. om landsvägen (S. Thyrel). 

Sorbas intermedia — syn. S. AriaXfennica — (Oxelhybrid) 
växer nära inpå bryggeriet i Robertsfors, Bygdeå socken. (L. 
W - g ) . 

Rubus arcticus (Åkerbär) blommar vackert i Bergvattnet, Lång-
sele, V. Ormsjö med fl. byar i Dorotea socken, men går ej i frukt, 
ty därför behövs fläktar från Bottenhavet. (. Stenar). 

Anthyllis vulneraria var lapponica (Harväppling). Ex. insänt 
från Lycksele lappmark, Tärna socken, Skalmodal, S. sid. av 
Amervardo, Dryas-hed i Reg. alp., c:a 900 m. (O. Rune). 

Astragalus frigidus (Fjällvicker) insänd från Åsele lappmark, 
Vilhelmina socken: V. Vardofjäll, S. sid. av Atjantjåkko på 
Dryas-hed, c:a 900 m. (O. Rune). 
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Guckuskon (Cypripedium calceolus), Storbacken, Lycksele. 
Foto: V. Granberg, Lycksele 
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Astragalus glycyphyllus (Backsöta eller Sötvedel). Förekom-
mer i sydbranterna på Månsberget i Dorotea socken. (H. Stenar; 
först upptäckt av Heintze). 

Astragatus norvegicus — syn. A. Oroboides — (Vippkloärt) 
insända ex. f rån Åsele lappmark, Vilhelmina socken, dels från 
Lasterfjället, S. sid. av Tjårronjuonje, c:a 900 m., dels från V. 
Vardofjäll, S. sid. av Unna Gaisartjåkko, på Dryashed, c:a 850 
m. (O. Rune). 

Oxytropis lapponica (Lappkloärt). Ex. insända från Åsele 
lappmark, Vilhelmina socken, dels från Skaitonåje, S. sid. av p. 
1065, V. om Tjåkkolastugan, dels från Lasterfjället, N.Ö. sid. 
av Tjårronjuonje, torr Dryashed. Reg. alp., c:a 1050 m. (O. 
Rune). 

Lathyrus maritimas (Strandärt). Växer vid havsstranden ned 
emot Prästholmen i Sörmjöle, Hörnefors socken. (L. W—g). 

Viola mirabilis (Underviol). I skiffergruset på Månsberget i 
Dorotea socken av Åsele lappmark finns frodiga bestånd av den-
na viol, som återfinnes på åtskilliga gynnade lokaler i länet. 
(H. Stenar). 

Daphne mezereum (Tibast) finns också på Månsberget i Doro-
tea socken. (H. Stenar). Uppgives även förekomma i Storbacken, 
Tuggenlidens S. sid. mot Snålmyren och flerstädes vid Tann-
bäcken i Lycksele socken (A. Granberg). 

Iiippophae rhamnoides (Havtorn, Finnbär). Ny lokal funnen 
uti Hörnefors socken: Sörmjöle, c:a 3,5 km. S. om "Barnkolo-
nien" vid havsstranden. (G. Wahlberg). 

Epilobium Hornemanni, f . flor. alb., Åsele lappmark, Åsele 
socken: Yxsjö by, vid källa inom skogstrakten "Flatbrännan". 
(S. Nordenstam 1946). 

Gentiana tenella (Polar-stålört) hittad och hitsänd från Åsele 
lappmark, Vilhelmina socken, dels från Remdalen, S. sid. av Val-
danvardo på skifferblock, c:a 900 m. samt från Lasterfjäll, N.Ö. 
sid. av Tjårronuonje på Dryas-hed i reg. alp., c:a 1000 m. Dess-
utom finns den på Tjåkkolaberget, nära toppen, och S.V. om 
Skaiton samt S.V. om Rainesfjäll vid p. 1005. (O. Rune). 
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Oentiana nivalis (Nord-stålört). Uppgives växa i Lycksele soc-
ken: byn Knaften vid ett litet källdrag S. V.om Beckmans gård. 
(A. Granberg). 

Scrophularia nodosa (Flenört) insänd från Månsberget i Do-
rotea socken (H. Stenar). 

Veronica borealis — syn. V. tenella — insänd från Lycksele 
lappmark, Tärna socken: Skalmodal, Arefjället, S. sid. av toppen 
1236 invid källdrag, c:a 1000 m. (O. Rune). Uppgives även 
finnas i Borga, Dorotea socken, Åsele lappmark. (H. Stenar). 

Pedicularis sceptrum carolinum (Kung Karls spira). Upp-
gives växa i Lycksele socken: byn Knaften tillsammans med 
Gentiana nivalis. (A. Granberg). 

Pinguicula alpina (Fjälltätört, vit) insänd från Åsele lappm., 
Vilhelmina socken: Bellivardo, N. sid. strax V. om Fråskon-
kåtan på V. Fjällfjäll (O. Rune). 

Pinguicula villosa (Dvärg-tätört) insänd från Åsele lappmark, 
Vilhelmina socken: S. Gardfjället, Klitvallens lappläger på 
Sphagnum fuscum-tuvor i myr. Reg. silv. (O. Rune). 

Viburnutn opulus (Olvon). Kvist i blom insänd från Lyck-
sele lappmark och socken och tagen vid Vargstrupen, Ume älv. 
Uppgives även finnas på två ställen vid Tannbäcken. (A. Gran-
berg). 

Lonicera xylosteum (Try, "Benved"), vilken buske växer vild 
på Månsbergets sydbranter i Dorotea socken av Åsele lapp-
mark. Beläggex. i herb. (H. Stenar). 

Campanula uniflora (Fjällklocka) inkommit från Åsele lapp-
mark, Vilhelmina socken, Lasterfjället på tre ställen (se när-
mare bidraget å sid. 139 i "Västerbotten" 1945. (O. Rune). 

Erigeron borealis insänd från Åsele lappmark, Vilhelmina 
socken: Svalgonäs, stranden av Nedre Fättjaur. Reg. subilp. 
c:a 560 m. (O. Rune). 

Erigeron unalaschkense insänd från Åsele lappmark, Vilhel-
mina socken: Lasterfjället, N.Ö. sid. av toppen Tjårronjuonje, 
snölägebetonad gräshed, c:a 1100 m. samt från Lycksele lapp-
mark, Tärna socken: Skalmodal, Arefjället, Ö. sid. av p. 1236, 
gräshed invid snölega, c:a 1200 m. (O. Rune). 
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Författ. och Professor The Svedberg 
i Ostnäs 18/7 1947. 

Foto: H. Rickman 

Petasites frigidus (Fjällskråp) växer i diken vid V. Ormsjö, 
Dorotea socken. (H. Stenar). 

Av Taraxacum finnas nu i Vb.-herbariet 40 olika former, 
av vilka några angivas nedan. 
T. acutidens f rån Degerfors socken. 
T. albicollum, f rån Degerfors socken. 
T. biforme, från Lycksele socken. 
T. brachycephalum f rån Degerfors socken och Umeå stad. 
T. brachycranum från Lövångers socken. 
T. campylum från Umeå socken, Nordmalings socken och 

Lycksele socken. 
T. canaliculatum f rån Umeå stad. 
T. ccespitans från Umeå socken och Lycksele. 
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T. caudatulum från Lycksele socken och Umeå stad. 
T. chrysostylum från Bygdeå socken, Umeå socken och Löv-

ångers socken. 
T. cordatum från Umeå stad. 
T. croceum f rån Degerfors, Sorsele, Lövånger o. Tärna socknar. 
T. crocodes, hittad på två lokaler i Lycksele lappmark, dels i 

Tärna socken: Yttervik vid Oäutajaures strand, dels i Sor-
sele socken: Råstrand på N. sid. Vindelälven. 

T. Dahlstedtii från Lycksele socken och Lövångers socken. 
T. retroflexum från Lycksele socken och Umeå stad. 
T. rubidipes f rån Granö i Degerfors socken. 
T. septentrionale från Degerfors, Umeå och Holmöarna. 
T. subpenicilliforme från Lycksele. 
T. tenebricans från Umeå och Lövångers socknar. 
T. tenuilobum från Umeå socken: Jämnåker. 
T. triangulare f rån Hörnefors socken. 
T. v estrob ottnicum /rån Umeå, Degerfors, Lövångers, Lycksele 

och Stensele socknar. 

Fortsättning en annan gång! 

* 

TILLÄGG: 
1 :o) Strax före tryckningen meddelar mig kand. Olof Rune i 

brev, att han även i sommar gjort märkliga växtfynd i 
Vilhelmina- och Tärna-fjällen såsom t. ex. Potentilla nivea 

(Lappfingerört) vid Tjiripsjaur i Tärna, Carex arctogena 
vid Arevattnets N.Ö. del på p. 912 i Tärna samt framför 
allt fyndet av den sällsynta: Minuartia (Alsine) rubella 
(Rödnörel) dels i Åsele lappmark, Vilhelmina socken, på 
Graipesvare och Murfjället rikligt i midsommar, dels se-
nare även i Lycksele lappmark, Tärna socken på Mieskat-
tjåkko. 
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2:o) Vidare har kantor Axel Granberg också berikat länsher-
bariet med ett exemplar Asplenium viride (Fjällspring) från 
unik lokal, nämligen från trakten av Storbacken i Lyck-
sele sockens skogsland, en mil S. om Lycksele stad. 

RÄTTELSER: 
l:o) Då jag år 1945 överraskande upptäckte en form av Ar-

mería (Gräsnejlika) på lilla Hällskär i Västerfjärden (Ume-
älvens södra utloppsfjärd), så fick jag den bestämd till Ar-
mería maritima var. Sibirica. Sedan har det tvistats om, 
huruvida det vore den nordliga sibirica-formen eller ej. 
Docenten Hylander ansåg, att var. sibirica skulle strykas, 
och nu har man enats om att endast kalla arten Armería 
marítima, men man borde kunna tillfoga /. glabra, ty den 
är kal, då den södra arten A. maritima är finluden. 

2: o) Uti mitt bidrag i "Västerbotten" år 1945 å sid. 139 kun-
gjordes, att Symphytum asperum — ev. hybriden S. aspe-
rumXofficinale — hittats av adjunkt Cedergren uti Skel-
lefteå socken. Det har nu konstaterats, att det är hybriden, 
men denna hybrid kallas numera Symphytum uplandícum, 
vilket härmed som rättelse meddelas. 

Till alla meddelare och alla, som bistått mig i mitt fortsatta ut-
forskande av Västerbottens läns flora, ber jag att få frambära ett 
hjärtligt tack! Särskilt ber jag att få tacka amanuens Olof Rune 
för hans energiska, storartade och värdefulla insats 1945—47 
för utforskandet av Vilhelmina och Tärna socknars fjällflora, 
samt lektor Helge Stenar för hans bidrag till utforskningen av 
Dorotea sockens — särskilt Månsbergets — flora, ävensom 
kantor Axel Granberg för hans intresserade och kunniga bidrag 
ifråga särskilt om Lycksele sockens fortsatta genomforskande. 
Hoppas på god fortsättning! 
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REDOGÖRELSE 
för länsherbariets samlingar på länsmuseet i Umeå. 

Faneroganier och kärlkryptogamer: 
barlastväxter 44 
cultväxter 68 
förvildade växter 18 
tillfälligt förekommande växter 20 150 
Taraxaca 40 
Hieracier 129 
av släktet Carex 107 
av släktet Salix 70 
av övriga arter 821 

Summa arter incl. former 1317 st. 

Antal växtark = 3.213 fullt klistrade och inordnade, då av 
många arter finns flera ark från olika lokaler och socknar. 

Av mossor, lavar, alger och svampar finns dessutom en rätt 
stor samling, delvis ordnad. I samband härmed får jag meddela, 
att disponenten S. Grapengiesser överlämnat en större samling 
mossor och lavar, som han i sommar insamlat i Lövånger och 
Skellefteå, bland vilka märkes en sällsynt levermossa, som är ny 
för Västerbotten — ej förr känd norr om Ångermanland, näml. 
Lepidozia setacea (Borstflikmossa), hittad den 30/6 1947 i Vb., 
Skellefteå socken, Vitbergstjärn, inblandad bl. a. i Sphagnum 
fuscum och Sphagnum compactum, 1 e g. Sten Grapengiesser, 
d e t . H. Persson. Dessutom innehöll samlingen en stor sortering 
av artar och former av släktet Sphagnum (Vitmossa). 
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Johan Henrich Schönheit 
Av Rektor K . Fahlgren 

Ett stycke västerbottnisk kulturhistoria. 
År 1690 utkom på svenska en bok med titeln: Om den för-

träff elige kyske Josefs, Jakobs käreste son i Egypten, uppbygge-
lig, utförlig, mycket tillökt och berömmelige levernes beskriv-
ning. Där utlovas en fortsättning. Den kom år 1696 och hade 
titeln: Anhang om den grundfromme kyske Josefs trogne tjäna-
res och hovmästares Musai tänk- och läsvärdige levernes berät-
telse. Dessa böcker äro översatta till svenska av landsfiskalen 
och barberaren i Umeå Johan Henrich Schonheit. De bestå till-
sammans av 14 ark (224 sidor) oktav. Den förra innehåller 18 
kapitel på 10 ark och den senare 5 kapitel på 4. Här har den 
bibliska berättelsen om Josef blivet en roman, där rabinska och 
österländska tillsatser äro många och där Potifars hustru spelar 
en framträdande roll. 

Böckerna blevo förbjudna. Av den förra konfiskerades 500 
exemplar, och översättaren blev uppkallad till överståthållaren 
Clo och fick stå till svars för att han i sin skrift nämnt något 
om konungens obillighet emot livländske adeln i samband med 
reduktionen. Fastän Schonheit försvarade sig med "censoris im-
primatur", måste han dock i arrest. 

Det var nu icke enda gången Schonheit var i delo med rätt-
visan. När han kom till Umeå, blev han bekant med bl a. 
Maria Willstadia, syster till borgmästaren i Karleby (ovisst om 
gamla eller nya) Jacob Willstadius. Hon var gift med borgaren 
Östen Östensson Lehman, men hans kärlek kom enligt Svea 
hovrätts vittnesbörd aldrig över det platonska stadiet. Maken 
säges också ha "levat illa". Hovrätten betraktade detta som för-
mildrande omständigheter, när hon blev beslagen med att ha 
skänkt Schonheit sin kärlek, och lät det för båda stanna vid böter. 
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Dessutom skulle de en söndag stå kyrkoplikt. Senare blev Maria 
Willstadia Schonheits hustru, enligt en uppgift först efter den 
förre mannens död, enligt en annan redan medan han levde. 

År 1703 blev Schonheit åtalad dels för vissa satser rörande 
religionen — de uppgivas ha haft viss likhet med den beryktade 
Böhms åsikter — dels för några hårda uttalanden emot vice pre-
sidenten Herdenhielm. Han dömdes då att i Stockholm bliva kåk-
struken och sedan att med ett halsjärn i sin livstid arbeta i Mar-
strand. 

Man kan tycka, att Schonheit med denna dom skulle ha tömt 
motgångens och förnedringens bägare till botten, men det hade 
han dock ej. Den 13 juli 1705 dömdes han av kommissional-
rätten i Marstrand på grund av sina, som orden lyda, "ohörliga 
grova blasphemer" att avrättas på följande sätt: först skulle hans 
högra hand avhuggas, sedan skulle hans "förargelige" skrifter 
av bödeln i hans åsyn uppbrännas, därefter skulle hans tunga 
med en krok utdragas och avskäras, sist skulle han halshuggas 
och å båle brännas. Huvudet och handen skulle vid kåken på 
torget fastspikas. Enligt en annan uppgift har huvudet bränts 
tillika med kroppen. Domen gick i verkställighet den 30 juli 
1706. 

Schonheit beskylldes för ateism. Det är förklarligt. Det be-
rättas, att han på vägen ut till avrättsplatsen disputerade med 
prästerna, som följde honom och ville, att han skulle bereda sig 
att taga nattvarden. Medan hans skrifter uppbrändes, skall han 
också leende ha sagt till prästerna: "Ja, så skola också Edra 
själar brinna i helvetet en gång". Emellertid anser biskop Nor-
din, som samlat notiserna om Schonheit, att beskyllningen för 
ateism är obefogad, och han stöder detta på en uppgift om att 
Schonheit vid sin avrättning på tyska åkallat Jesu namn, död 
och förtjänst, på vilka han ville dö och hoppas att varda salig. 

I Svenske Mercurius för oktober 1764 lämnar Pehr Högström 
följande sammanfattande skildring av Schonheit. Den är skriven 
av komminister Joh. O. Melin i Lövånger och ger en delvis ny 
aspekt på Schonheits mellanhavande med rättvisan: "Schonheit 
hade vid sin första ankomst till Umeå både namnet och gagnet, 
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ty förutom ett kvickt geni ägde han en vacker kropps hållning. 
Det säges, att han i storlek och utvärtes avseende varit mycket lik 
konung Karl XI. I sitt uppträdande var han behagelig, i kläder 
snygg, kunde väl dansa och var en stor processmakare. Men hans 
första felsteg var bekantskap med fruntimmer. En gammal för-
mögen handlande vid namn Östen Lehman hade en ung och flink 
hustru, Maria Willstadia. För henne kom Schonheit, icke utan 
orsak, i ett elakt rykte och mycket äventyr, vilket dock omsider 
så slöts, att han efter Lehmans död blev successor matrimonii. 
Äntligen började han en olyckelig process emot dåvarande lands-
hövdingen greve Douglas. Efter någras berättelse har Schonheit 
velat angripa landshövdingen för några fel i ämbetsmål, men 
han tappade saken och blev satt i häkte på Umeå rådstuva och 
fördes sedan till Stockholm. Huru vidare gått, vet man intet, 
utan att han fått en ynkelig ändalykt. Men ovanstående berättel-
se har jag av gamla f ru Cicilia Gädda på Bolät (Prästbordet?)." 
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Några reflexioner kring västerbottnisk 
1300-talshistoria 

Av Redakt ionssekre terare Erns t Wester lund 

Vid flera tillfällen har i denna årsbok publicerats uppgifter 
om åtskilliga av de åtgöranden, som den svenska riksstyrelsen 
vidtog efter Nöteborgsfreden 1323 för att knyta landet häruppe 
fastare till riket i övrigt. En liten redogörelse — som av utrym-
messkäl dock måste bli rätt knapphändig — för några av de vik-
tigaste tilldragelserna under början av 1300-talet, jämte en del 
härtill knutna reflexioner, borde kunna påräkna intresse, ty det 
rör den tid då vår landsändas historia just börjar avspegla sig i 
skrivna dokument, låt vara att dessa äro mycket få och svårtydda. 

Den gryende medeltiden var häruppe, liksom på andra håll i 
landet, en brytningstid och en nydaningstid, som har få mot-
svarigheter i vår historia. Alla våra större ådalar och trakterna 
kring de större sjöarna voro befolkade, och åtminstone under den 
yngre järnålderns senare århundraden var denna befolkning bo-
fast så mycket som en befolkning med jakt och fiske som huvud-
näring och ett svagt utvecklat fäbruk och möjligen ett gryende 
jordbruk blir i verklig mening bofast. Under senare järnåldern 
voro förbindelserna söderut mycket livliga. Åtskilligt pekar på 
att så var förhållandet just beträffande det område, som man i 
vidsträckt mening kan kalla Skelleftebygden. De stora centra i 
Medelpad och Hälsingland utgjorde utan tvivel under senare 
järnåldern och ett stycke in i medeltiden huvudorter för det vid-
sträckta upplandet. Där fick man avsättning för vad jakten gav 
och där kunde man byta sig till vad man behövde. 

Det blir nog aldrig klarlagt, när de första missionärerna gjort 
sina resor hit upp. Det finns sägner om Sankt Staffan häruppe, 
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strängt lokaliserade till viss plats. 1200-talet torde emellertid ha 
varit kristnandets århundrade, ty åtminstone under 1300-talets 
andra decennium är den kyrkliga organisationen i sina huvud-
drag klar till Bygdeå. Man bör kanske tolka Hälsingelagens ord 
"och alla som bo nordanför" (Bygdeå) så, att där slutade den 
fast organiserade bygden, men inte förbise, att de även innebära, 
att man visste om svensk bebyggelse norr om denna plats, utan 
att där dock fanns någon huvudort av betydelse att böra nämnas 
i sammanhanget. Likaledes bör ej förbises, att de som kodifierade 
Hälsingelagen säkerligen hade mycket små kunskaper om de när-
mare faktiska förhållandena häruppe. De nödgades nog lita till 
de kyrkliga myndigheternas sparsamma och, som vi strax skola 
se, inte alltid så tillförlitliga uppgifter. 

Bygdeå socken omnämnes år 1314 i en förteckning över år-
liga beloppet av den s. k. sexårsgärden, som utgavs av pastoraten 
i Uppsala stift. I längden står: De bubdu dimidiam marc denar. 
Senare har intill denna anteckning tillskrivits: Skellopt cum ca-
pella Lefanger 1 marc sol. Det har av flera ifrågasatts, att denna 
anteckning gjorts långt i efterhand, kanske tidigast i mitten av 
århundradet, av någon, som velat komplettera den äldre förteck-
ningen och gjort detta i enlighet med de faktiska förhållanden, 
som voro kända vid denna senare tidpunkt. De omständigheter 
som styrka slutsatsen äro emellertid inte alldeles övertygande. 
Det finns belägg för att de anteckningar man gjorde inte alltid 
voro så fullständiga. I längden över avgifterna till pallium åt 
ärkebiskop Olof Björnsson av år 1316 finns sålunda varken 
Umeå eller Bygdeå upptagna. Man kan naturligtvis inte på grund 
härav göra gällande att socknarna ej fanns, då de stå i den två 
år äldre längden. Man hade helt enkelt hoppat över dem. I nedre 
kanten av det blad där taxan är förtecknad, har en senare hand 
räknat upp alla socknarna från Umeå och norrut till Torneå. 
För alla socknarna antecknas prästens och kyrkans avgifter var 
för sig. Det bör särskilt uppmärksammas, att beträffande Löv-
ånger namnes endast kyrkans andel. Innebär detta att Lövånger, 
då tillägget gjordes — när nu detta skett — fortfarande var an-
nex under Skellefteå och inte hade egen präst? 

46 



Att på basis av dylika, ofullständiga uppgifter förneka, att 
Skellefteå existerade som pastorat 1316, förefaller litet förhastat. 
Uppgifterna peka, synes det, snarare på möjligheten av en om 
ock svag och ung kyrklig organisation. Det förefaller också syn-
nerligen otroligt, att den man som gjort de ovan nämnda till-
läggen skulle ha konstruerat dem på fri hand. Avståndet i tiden 
är inte större än att den, som inspirerat till anteckningarna eller 
utfört dem, själv kunnat äga personlig kännedom om förhållan-
dena 1316. Det ligger dessutom inte alls utom möjligheternas 
gräns, att den första blygsamma träkyrkan redan vid denna tid 
var byggd i Skellefteå, då en ny träkyrka invigdes där ett 70-tal 
år senare. 1374 fanns det åtminstone kyrkoherde i Skellefteå. 

I sin Episcoposcopia sviogothica omtalar Rhyzelius åtskilliga 
ärkebiskopsbesök i Skellefteå. Sålunda nämner han besök 1298 av 
ärkebiskop Nils Allersson, 1314 av Nils Kettilsson och 1345 av 
Hemming Nilsson. I Skellefteå lfs äldsta urkund kan man kontrol-
lera Rhyzelius uppgifter fr.o.m. 1386 och beträffande Hemming 
Nilssons resa i Norrland är den möjlig att på annat sätt bestyrka. 
Allerssons och Kettilssons besök ha antingen förnekats eller ock-
så har man överhuvudtaget inte nämnt dem, antagligen av den 
orsaken att Rhyzelius ansetts vara ovederhäftig. Hans källa i 
detta fall är också okänd, men onekligen är det ett indicium för 
sanningshalten att de kontrollerbara uppgifterna visar sig rik-
tiga. T. v. måste naturligtvis frågan lämnas öppen. 

* 

De krigiska förvecklingarna på Karelska näset skulle snart nog 
göra markerna häruppe aktuella. Fred slöts i Nöteborg den 12 
augusti 1323 och fredsslutet följdes fyra år senare av en betydel-
sefull kolonisationsinsats enligt tidens sed och bruk; landet mel-
lan Skellefteå och Ule älvar bortsattes i förläning. 

Fredstraktaten i Nöteborg slöts i kung Magnus- och storfurst 
Juriljs namn och gränslinjen skulle gå längs en sträcka uppräk-
nade råmärken från Systerbäck i söder till Kajeno hav i norr. 
Originalurkunden är sedan länge förkommen, antagligen för-
störd vid Stockholms slotts brand 1697. Dess innehåll är känt ge-
nom ett par avskrifter, men det märkliga är, att dessa förete så-
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dana olikheter, att fråga uppstått, om inte den version som är för-
månligast för Sverige är en förfalskning. Som förfalskare har 
Sten Sture d. ä. utpekats och den åsikten har åtskilligt, som talar 
för sig, men kan inte anses vara tillfyllest styrkt. 

Om gränslinjens utgångspunkt i söder och en del av dess 
sträckning råder ingen nämnvärd diskussion. Det är framförallt 
om ändpunkten i norr, Kajeno hav eller Helsinge hav, som striden 
stått. Den gängse åsikten var tidigare, att med detta hav mena-
des Ishavet. Numera anser sig den finske forskaren Jalmari 
Jaakkola ha bevisat, att det är fråga om Bottniska viken, och 
hans åsikter torde vara accepterade av flertalet. Gränsen skulle 
ha gått ned i Bottenviken ungefär vid nuvarande Salo kyrka. 

Sträckningen skulle för vår del inte vara av större intresse om 
det inte i olika sammanhang gjorts gällande, att man på ryskt håll 
tänkte sig en fortsättning av gränsen över havet mot svenska 
landet i höjd med Bjuröklubb. Ryssarna skulle så sent som i 
slutet av 1400-talet ha rest anspråk i enlighet med denna tolk-
ning. Kort sagt skulle detta innebära, att landet norr om Bjurö-
klubb av ryssarna ansetts vara ryskt territorium eller i bästa fall 
ett ingen-mans-land, på vilket de hade anspråk. 

På svensk sida var man fullständigt oförstående för denna tolk-
ning. Här vidtogos omedelbart energiska åtgärder för världslig 
och andlig kolonisation. Jaakkolas slutsatser ha heller inte mot-
tagits utan reservationer. Fråga är, om inte von Törne kommer 
sanningen närmast, då han i olika sammanhang trycker på den 
sannolikheten att underhandlarna i Nöteborg i själva verket hade 
ganska dimmiga geografiska begrepp och att då det gällde den 
nordligare delen av gränslinjen ingendera parten så noga visste 
hur gränsen kom att gå i terrängen. 

Sedan man plöjt igenom det mesta av den rikhaltiga littera-
turen om Nöteborgsfreden, inklusive de sinsemellan olika av-
skrifter, som finnas av traktaten, samt de urkunder, som vittna om 
vilka åtgärder som den svenska riksstyrelsen vidtog efter freden, 
står det fullkomligt klart, att svenskarna aldrig fäst avseende vid 
en eventuell gräns i Österbotten, som skulle ha skurit av landet 
även väster om Bottenviken i höjd med Bjuröklubb. Redan efter 
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en jämförelsevis kort tid är landet på båda sidor om havet ända 
upp till dess norra ände inlemmat i svenska riket i organisato-
riskt avseende och inte så långt efter 1300-takts mitt — senast — 
är den kyrkliga organisationen efter svenska kusten klar ända 
upp mot den nuvarande gränsen. 

Det förefaller som om man på goda grunder kan ifrågasätta, 
om inte Nöteborgsfredens bestämmelser på svensk sida i stället 
tolkades så, att eventuella anspråk östarifrån voro avfärdade. Om 
någon osäkerhet varit rådande, skulle näppeligen drotset Knut 
Jonsson 1328 åter kunnat kungöra den på mötet i Telge utfär-
dade bestämmelsen att vem som helst ägde att bosätta sig i landet 
ända upp till Hälsinglands norra gräns, som sträcker sig till 
Ule älv och Ule träsk. Om nu, som gjorts gällande, åsikten om 
gränsens belägenhet i norr möjligen kan vara ett missförstånd, 
baserat på en felaktig tolkning av ett dokument rörande gränsen 
för Jämtland och avseende sjön Ulen i Trondheims fylke, för-
ändrar detta inte själva huvudsaken. Uppenbart är ju att man 
menade den finska älven. 

År 1347 träffades ärkebiskop Hemming Nilsson från Uppsala 
och Hemming från Åbo i Torne för rannsakning om gränsen 
mellan de båda stiften. Det förefaller inte otroligt, att en påbätt-
ring av gränsmärkena ägt rum vid detta tillfälle. 1374, då ärke-
biskop Birger Gregersson var på resa häruppe, hölls ånyo en 
rannsakning i gränsfrågan bland annat i närvaro av kyrkoherden 
i Skellefteå, herr Johannes. Två gamla sockenbor i Luleå vittnade 
därvid om, att det av ålder varit sägen och rykte, att gränsen gått 
vid Ule älv. Det ena vittnet visste t. o. m., att gränsen varit ut-
märkt med "en stor hop eller hög" av stenar. Vid samma till-
fälle vittnade Sigurd från Glappastad om, att riddar Nils Am-
björnsson bättrat på råmärkena. Sigurd hade inte varit med på 
detta, utan hört det av sin son Herse som varit närvarande. A. 
Bygdén anmärker härtill i "Källorna till Piteå sockens äldsta 
historia", att uppgifterna om ett gammalt gränsmärke inte utan 
vidare kan frånkännas vitsord, och framkastar den förmodan att 
(en av ?) förbättringarna av märkena skett i samband med ärke-
biskopsmötet 1347. Tänkbart är, tillägger den citerade förfat-

4 49 



tåren, att gränsmärket tillkommit för att markera ändpunkten av 
det land, som upplåtits för kolonisation. 

* 

Det är fem personer, som från början spela en mer eller mindre 
framträdande roll vid koloniseringen häruppe. Det är ärkebiskop 
Olof Björnsson, fogden över Hälsingland Johan Ingemarsson, 
riddaren Nils Ambjörnsson, Nils Farhtiegnsson och Peter Unge. 

Med ledning av en del gamla brev kan man få en uppfattning 
om hur dessa fem personer dela upp det område de fått i föt-
läning. Ärkebiskopen och fogden hade bevisligen Lule älv med 
omgivningar och bifloder och Ambjörnsson hade motsvarande 
förmåner beträffande Pite älv. Dessutom hade ärkebiskopen och 
fogden andelar i Sukobiyskie å. Därmed torde Åby älv åsyftas, ty 
den del av älven som ligger inom Piteå socken heter t. ex. 1553 
"Lisle Byske ånn". Den större Byske älv kan det inte vara fråga 
om, ty den heter år 1337 Bredhabyskio. Slutligen äges fisket i 
Byske vid denna tid av en annan person, utanför huvudkolonisa-
törernas krets men från ungefär samma trakt i södra Norrland 
som just Farhtiegnsson. I andra sammanhang framgår det, att de 
stormanssläkter det här är fråga om hade släktskaps- och affärs-
förbindelse med varandra i sina hemorter, och så snart någon-
ting viktigt händer häruppe, skymtar alltid någon representant 
ur dessa släkter i sammanhanget. Slumpen och tillfälligheterna ha 
nog inte spelat någon större roll i de händelser det är fråga om. 

År 1337 testamenterar en Gudlev Bilder troligen boende i Sol-
lefteå bland annat halva laxfisket i Byske till Helgeandshuset i 
Stockholm. Det bör uppmärksammas, att fisket i den största av 
älvarna, Skellefteälven, aldrig nämnes, ehuru laxfisket här ännu 
i början av 1500-talet var ett berömt kronofiske. 

Då nu området mellan älvarna delats upp norrifrån och vi av 
det anförda sett, att Farhtiegnssons och Peter Unges andelar i de 
nordligaste områdena måste ha varit mycket små, är knappast 
den slutsatsen för djärv, att de två sistnämnda verkat i trakten av 
den, näst Luleälven, största av älvarna inom området, nämligen 
Skellefteälven. 

* 
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I Skelleftetrakten finns det än i dag en del lokala sägner, som 
utan större svårighet kunna återföras till det skede i traktens 
historia, som det här är fråga om. Sägnerna äro företrädesvis 
lokaliserade till Buretrakten och några byar inom denna socken. 
Det är sägnerna om Fale Bure. Det skall då genast sägas, att 
namnen Fale och Fardiaekn, eller latiniserat, Farhtignus, äro 
identiska. 

I sin äldsta version äro dessa sägner kända genom Johannes 
Bureus' anteckningar från 1601, då han besökt© släktingar i 
Bureå. Hans mormors far var den kände birkarlen Anders Japs-
son eller Jakobsson från Bureå. 

Tidigare har man i allra högsta grad betvivlat riktigheten av 
Bureus' uppgifter. Denna misstänksamhet har dock gått till 
uppenbara överdrifter och många av hans anteckningar har vid 
kontroll visat sig överraskande korrekta. Överbibliotekarien 
Leon. Bygdén framhåller också, att han blivit "mer än skäligt 
misskänd" och att hans genealogiska anteckningar "böra an-
tagas vara gansk tillförlitliga". 

Bygdén har i en uppsats "Om ursprunget till den historiska 
myten om Fale Bure" i Samlaren 1890 upptagit Bureus' uppgifter 
om denne Fale till granskning och kommit till överraskande re-
sultat. Först skalar han utan svårighet av Bureus' fantasterier 
om Fåles hjältedater och sedan konstaterar han, att de tradi-
tioner Bureus upptecknat av honom daterats minst 100 år för 
långt tillbaka i tiden. Därefter kvarstår en liten kärna av san-
ning, till vilken jag strax skall återkomma. 

Bureus' uppteckningar på ort och ställe år 1601 innehålla i 
största korthet följande: I Byrestad (Birsta) i Sköns socken i Me-
delpad levde den mäktige och namnkunnige Fale Bure den unge. 
Den yngste av hans söner övertog fädernegården, medan en av 
de äldre, Herse Falesson, drog norrut och slog sig ned i Bureå, 
där han grundade ett kloster. 

Om klosterbygget och sägnerna kring detta har överlärare C. 
H. Nyström i Bureå utförligt berättat i denna årsbok 1931, var-
för det här kan förbigås. Uppgiften om ett kloster i Bureå har 
förnekats, därför att andra uppgifter än Bureus' om detta inte 
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i Sköns kyrka. 
(Efter Leou Bygdén) 

finnas. Biskop K. G. Nordin, som en tid var kyrkoherde i Skel-
lefteå, har i en marginalanteckning avfärdat uppgiften genom att 
omtala, att det var ett gille. Han lämnar dock inga bevis för detta 
påstående. Då Bureus besökte Bureå, bör emellertid där ha fun-
nits personer, som själva sett anläggningen i fråga. Den enda 
svagheten är dock vad hans sagesmän menade med ett kloster, 
om vilka de måhända inte hade någon kunskap. 

Anläggningens karaktär må i detta sammanhang lämnas där-
hän, att där legat en institution är däremot urkundligt styrkt. 
Där har således Bureus inte fablat. Man må också ha rätt an-
taga, att han verkligen påträffat en tradition om anläggningens 
grundläggare, särskilt som denne synes ha varit en märklig och 
framstående man även om naturligtvis traditionen — eller Bu-
reus — förstorat glansen omkring honom. 

I sin ovan citerade uppsats i Samlaren har Bygdén till fullo 
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Nils Farhtiegnssons sigill. 
(Efter Leou Bygden) 

visat, att i Birsta bott en Fardiäkn, och han har i Sköns kyrka, 
lyckats återfinna dennes gravsten, på vilken han rent av trott sig 
kunna läsa nästan hela namnet. På gravstenen är dessutom ett 
vapen inhugget, som visar precis samma bild som ett sigill, 
brukat av den Nils Farhtiegnsson, som var med och delade lan-
det häruppe, varom talats i det föregående. Denne Farhtiegnsson 
var far till den Fale den unge, som vilat under gravstenen på 
Sköns kyrkogård. 

Här måste det med till visshet gränsande sannolikhet förhålla 
sig på det sättet, att sägnerna i Buretrakten som sanningskärna 
innehålla minnen från kolonisationstiden och att det verkligen är 
en son och en sonson till den Fardiäkn unge som vilar på Sköns 
kyrkogård, vilka äro förebildar till sägenfigurerna. Bureus har 
inte uppfunnit sägnerna, han har bara bättrat på dem en smula. 
Hans släktskap med Fardiäknarna är ju inte heller härigenom 
bevisad. Även om Japsson i Bureå var en avkomling av Fardiäk-
narna, kan ju Bureus endast via Japssons dotter räkna släkt-
skap med dem. 

Här frågar sig kanske någon, varför inte Fardiäkn i Skön kan 
vara sägnernas förebild. Härtill är bara att genmäla, att sägner-
na mycket noga skildra Herse Falessons hädanfärd. Han blev 
nämligen narrad till Kåsböle och ihjälslagen där samt begraven 
i Lövånger. Att traditionen under 200 år bevarat detaljer om en 

53 



så framstående mans dödssätt, särskilt när det skedde under upp-
seendeväckande omständigheter, är inte det minsta underligt. 
Det finns släktsägner i Skelleftetrakten, som bevisligen måste 
vara omkring 500 år gamla, och de ha aldrig varit återgivna i 
tryck så att de på den vägen överlevat. 
Litteratur: 

Att här å terge alla källor, vari ovan behandlade förhållanden i olika sam-
manhang avhandlas, skulle uppta ett alldeles onödigt ut rymme och inie 
vara av så stort värde för hembygdsintresserade i gemen, enär de vik-
tigaste ä r o svåråtkomliga och, vad vär re är, mycket svårti l lgängliga. Här 
citerade medeltida urkunder ä ro tryckta i Svenskt Diplomatar ium, äldre och 
yngre serien, och, beträffande Nöteborgstraktaten, även i "Sveriges trakta-
ter med f rämmande mag te r " 1. Stockholm 1877. För övrigt kunna följande 
källor, utöver de som citeras i texten, anges : 
Jaakkola, J., "I tämaan synnyn 600-vuotismuisto" i Historiallinen aikakau-

skir ja 1944. 
Mikkola, I., Den nordliga gränsen enligt freden i Nöteborg . Hfor s 1942. 
Törne, O. P., Nöteborgsf redens gränsbestämmelser i Historiallinen arkisto 

1933. 
Hagnell, Karin, Sten Sture d. ä. och den oäkta Nöteborgstraktaten. Histo-

risk t idskrift 1943. 
Spridda uppgif ter rö rande våra nordl iga landamären finnas också i åt-

skilliga registerverk av medeltida handl ingar . 

54 



Båtbräder åt snöjven 
Av Folkskol lä rare Ar tur Olofsson 

Det var en vacker kväll hemma i Degerfors sommaren 1891. 
Jag som då var en tolv års pojke hade kommit hem f rån getar-
skogen och fått av mig de tämligen trasiga skorna och de genom-
sura fotlapparna av gammal säckväv och skötte nu om mina 
svullna och såriga fötter. 

Jag tvättade dem med kallt vatten och skarp hemkokt tvål 
och smorde sedan in dem med saltlake. Behandlingen var inte 
angenäm, men den brukade vara effektiv. 

Sedan den värsta svedan lagt sig, tog jag slidkniven och bör-
jade putsa tånaglarna. I detsamma gick gubben Karl-Anton för-
bi. Han stannade, tittade på mig och utbrast: 

— Sitter du och gör båtbräder åt snöjven (den lede) ? Plocka 
ihop nagelbitarna och bränn upp dem! Om du kastar kring blå-
naglarna på det där sättet, så kommer snöjven och tar dem, och 
du kan råka ut för nånting dåligt. 

— Det där är inte sant, tänkte jag. Den onde är nästan lika 
allestädes närvarande som Gud, och han far genom luften lika 
hastigt som en ljungeld. Det står i bibeln. Han kan också gå på 
vattnet, om han vill. Vad skulle han ha en båt till? 

Men tanken att den lede kunde intressera sig för mina naglar 
var i alla fall en smula kuslig. Jag brände upp avfallet i den 
öppna spisen inne i stugan. 

Några dagar senare frågade jag far om saken. Han fick ett 
roat uttryck i ögonen och sade: 

— Förr i världen var man allmänt rädd för att något, som 
hört människokroppen till, såsom hår, naglar, ja till och med 
smutsen man tvättat av sig, skulle komma i händerna på troll 
eller onda människor. Dessa kunde nämligen, trodde man, an-

55 



vända sådana saker som medel att spå (trolla) sjukdom och 
annat ont på den ursprungliga ägaren. 

I min barndom hörde jag ofta talet om båtbräder åt snöjven, 
fastän ingen visste, vad han skulle ha en båt till. Men allt det 
där är gammalt skrock, som ingen förståndig människa numera 
tror på. 

Tiden gick, jag tänkte inte vidare på saken och glömde den. 
En dag åtskilliga årtionden senare stod jag vid bokhyllan och 

slog i ett band av Nordisk familjebok, men glömde det ord jag 
sökte, ty min blick fastnade på följande. 

"Nagelfar (nagelskeppet), enl. Eddadikten "Voluspa" det far-
tyg, på vilket Muspells skaror färdas till ragnarök med Loke 
som skeppshövding. I Snorres Edda säges, att N. är byggt av 
döda mäns naglar; därför bör man alltid klippa naglarna på 
lik, så att det må dröja länge, innan N. blir färdigt. Snorre åter-
ger här isländsk folktro". 

Detta föreföll mig höra ihop med någonting, som jag upplevat, 
och plötsligt dök en minnesbild skarpt och klart fram i mitt med-
vetande. Jag såg mig själv som tolvåring sitta på gården och 
putsa tånaglarna, hörde gubben Karl-Anton tala och kom på 
samma gång ihåg mina tvivlande frågor om snöjvens båtbräder. 

Nu hade jag svaret på frågorna. Den hedniska myten om 
nagelskeppet har utan tvivel varit känd även bland våra förfäder, 
och den har, om ock i efter hand stympad form, levat kvar hos 
folket genom tusen år av kristen tid ända till våra dagar, ty om 
litterär påverkan kan här icke vara tal. 
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Brurgommen som raka å se ögbryna 
Av Folkskol lärare Ar tu r Olofsson 

'N Kal-Ers Kal västömån höll på å sku gift se. Gässbö sto te 
swärfargå/n hansch. Gässbösfa/ke hadd kömme å satt te saln å 
vänte. Hä va bara prästns å brurfa/ke söm fattase. 

Brura höll dem på k/e inni salskammarn, men 'n Kal, söm 
hadd fått på se brurgomk/ea å va fä/u, han hadd dem stöppe 
önna te kökskammarn sä läng. Han gick där ejnsamman å drejv 
krinöm gö/ve å swettese å gruve se. 

Han mådd iil, då han tänkt på höre allt fa/ke inni saln sku si 
på'n, meda han sto brurgöm. Å inte trivdes'n te k/ea. Stärksakren 
va beswärli, å byxen va vä/ spitt bå kringöm een å bejna, men 
finbyxen sku vaa sä på den tin. 

Åssä va'e ögbryna. Dem va stor å swart å börstu, å han hadd 
hatt förargelsa för dem enda seda han va bån. Hä fanns förstås 
människen söm hä va ont e s/ag ti, å dem könne int lätta b/i å 
spjucke/ ve'n om dem. Han tyckt hä va'n rikti försmädelis, då 
han höört, att fa/ke tala om skobörsta å b/ankswärta å töckdenna 
bara för att han fanns nassener. 

Han ställd se å såg se ti spegeln, som sto på dragkista. 
— Men, tänkt'n, ja ha ju alldeles nyest gjort om muntaschen, 

å hä sku fäll getta gå lika bra ve ögbryna. 
Han to rakagniven å topå sköobb, å no vart ögbryna smeder, 

men int fick'en diem feger. Å ju mer han sköbbe, ju olick/iare 
skejn'e. Ått s/uten vart'n tvärjä/ak å två/e in, hä som va kvar, å 
raka bort vartenda strå. 

Just då han va fä/u, köxe ejn å brurpigen te döra å saa, att 
prostn å prostinna hadd kömme å att brura va k/edd. 

Han gick å sku hämt'a, men då han kömme in te brurkam-
marn, sä höll hon int på sku känn igen'en. Å vörke dy, för howa 
sä jut han hadd vorte! Han hadd ju bara två b/anka röa ränner 
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ve mörk'en böttn, där storswartögbryna ha/zsch hadd sotti. Först 
sto'a å bara spärre på'n, men sä vart'a vis, va hä va för e fei 
på'n å försto, va karagussrise hadd gjort. 

— Ka/vskall! skridd'a dell å to på sku riv å se krona å s/öja. 
Jag kom aller å viges ve deg, för sä tokut jär ja int, att ja gift 
me ve'n göw. Ja bort ta brannkäppen å s/ö de i skalln. 

'N Kal bedd'a, å mora hannars hyllre ve'na å tröste'na å sa, 
att på nager vicku sku karn ha fått igen ögbryna, å höre hä va, 
sä ga'a se. 

Nu könne dem ju ha töje nalta sot inna/zi murlade å måle på 
karn nya ögbryna, men sä pass vett hadd dem int, utan brurfa/ke 
gick in te saln söm hä va. 

Där vart'e först alldeles töst. Fa/ke bara spärre. Men så va'e 
'n pojkflip söm gnustre dell, å genest sä vridd dem se å stö/zt å 
skratte allihopen. Hä va bara prostn som varse hall se, men hä 
rycktes oppi öga på han å. Han to å se g/asöga å torke dem 
läng, å sä fort han fått igen prästansikte sitt, to'n opp en psalm. 
Då gick f/ine genest borti tannöm på bröllöpsfa/ke, å dem stämt 
in. Å vigsla han gick söm hon skull, fast'n brura va alldeles 
gåle griin å brurgömmen va utan ögbryna. 

Sedan dem hadd kömme se åtte matbo/e vart'e anne å täntj på, 
för jänna fanns'e bå matn å brännvine. Hä vart e stordunners-
bröllop. Dem åt, å dem drack, å dem danse å hadd ro/it i tri 
daga å'n bra bit in på f järn. 

Ögbryna hansch Kal dem vax förstås igen å vart bara större å 
börstuare, å han å kälinga hansch komme bra sams. Aller hörtes 
hä dell, att dem gre/e å va ovänner värre än anne fa/k. 
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A Jonkes Lena å 'n Per Mats Nicke 
å 'n Ohl Kalsa (Folkskol lärare Olof Karlsson) 

A Jonkes Lena va söm mager. 
Fast dem tyckt no hon va fager. 
Hon hadd kruset hår. 
Hon en fästman ville hava, 
int söm gamjänt gå å slava 
alltjämt år ät år. 

Hon no borti burka smort sä, 
pudre på å vacker gjort sä, 
söm nu jänten bruk. 
Men ändå sä kömme ingen 
ongkar ve förlövningsringen. 
Lena vart söm sjuk. 

Hon te siltjesstrompen svanse, 
då på lördaskvälln hon danse 
hell på bio for. 
Håre hä skull kruses, våges. 
Föttren dem skull gå plåges 
te för trånga skor. 

Nya hatta skull e vara 
int ejn gang öm åre bara, 
nä, bå höst å vor. 
Plamboka sä hart fick plåges. 
Int ändå häville måges, 
där söm Jonkes bor. 
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Men 'n Jonk dell slut han sa da: 
"Tokjänt, va du fahles, ta da 
deg na nyttet för. 
Du ska still ä mjölk, spinn ulla, 
skur ä steda, baka bulla, 
mangel ä kärn srnör. 

Du ska si öm gamslörklea, 
spol ä nyst ä tre vevskea. 
Hä tytj kara öm. 
Dem söm mest bruk stä ti'n spegel 
ha söm lit-e höpp i regel, 
att nan gang vahl göm." 

Lena to ä pä besinn sä, 
to pä arbejt söm 'n kvinn sä, 
Nästan söm 'n kar. 
Utan smorning vart a rulet, 
lika gla da hä va mulet, 
söm da klart hä var. 

Sä en dag köm Per Mats Nicke. 
Hjärte hansch söm hart no picke. 
Han int varn va fri. 
Langt han bruke ha ät ohla. 
Mest va 'n ä bök te johla, 
eta palt ä bruttun si. 

Han pä gärn hadd vorte ejnsam. 
Ä sä va 'n söm brano sejnsam, 
satt han int hann ve 
sköt hushälle, johla, kräka. 
Meste fick 'n palt 'n käka. 
Bruttun vart 'n le. 



Nu han ville ha sä 'n gömma, 
söm höll snyggt, för nu te römma 
hovum drovum låg 
byxen, kakun, fälla, ködda, 
gamskon, slören, stohla, södda, 
rörut varsch man såg. 

Å sä tyckt 'n öm pannkakun. 
Å han tänkt: "Hä va fäll hakun, 
öm hä int skull gå 
få sä 'n kvinn för köksbestyre, 
ejn söm kön hall opp humyre, 
grädd pannkakun å." 

En dag njidd'n dynja å sä 
å to herdasklea på sä. 
Han ett sjuttans påt 
hadd ve kragan, bejt hop tänren, 
böra på ve bägge hänren, 
för å få 'n gå åt. 

Ut a bron stö 'n läng å gruve, 
hadd öm natta lite suve. 
Va skull han nu seg? 
Skull'n seg: Vill du vahl min maka? 
Heller: Vill du hjälp mä 'n dag å baka? 
Heller: Älsk du meg? 

Han på frågen int de mönstre 
hadd behövt, för görning fönstre 
Lena råke si, 
såg 'n Nick, försto hansch ären. 
Int hon ställ sä skull på tvären, 
öm han ville fri. 



'N Nick han klejv in, snodd på hatt'n 
höll på sätt sä mitt på katt'n, 
sa förstås: "Goddag!" 
Men då hä vart ende ohle, 
tänkt a Lena övarn bohle: 
"Ja jett ställ dell jag." 

"Köm," sä sa a, "ut a hjähla!" 
Där hon låsse skren ve hähla, 
satt hon nästan föll. 
'N Nick då opp i famn gatt ta a. 
Där sä rolet hä va ha a. 
Läng han sto å höll. 

Dell slut gat t 'n ändå släpp a. 
Men då 'n Nick på bägge läppa 
hadd å vorte smort. 
Hä söm sjölve stämpeln va på, 
att nu vo då 'n Nicke klar på, 
frieri va gjort. 

Att han hä hadd stöke önna, 
va då vähl. Nu skull 'n då könna 
söva gött igen. 
Nu skull 'n hejm å bök te johla. 
Öm sä bara varm skejn sohla, 
vart nan rå no sen. 

Dem på jähla läng vart varaan. 
Ingen såg dem mer än haran. 
Då dem fardes darn, 
sa a Lena ljuvt: "Försanne, 
ätter farn min ska 'n hejt Janne, 
öm ve få en sarn." 



Grafisk metod för hembygdsforskningen 
Av Vägmästare Gunnar Audén 

Hembygdsforskningen är en intressant och förnämlig hobby, 
som bedrives av tusentals hembygdsvänner i vårt land. Det är 
kanske mest släktkänslan och viljan att lära känna något om släkt-
skap och anor under gångna sekler, som lockat till dylik forsk-
ning, men många ha även av kärlek till jorden, till skogarna och 
sjöarna sökt sig till arkivens gömmor för att där lära känna mera 
om hembygden och de olika dragen i dess utvecklingshistoria. 

Det oegennyttiga och tidskrävande arbete, som nedlagts av 
hembygdsforskarna vid insamlingen av detta kulturhistoriska ma-
terial, har i bästa fall resulterat i en släktkrönika eller hembygds-

Bild 1 å närmast följande två s idor: Utsnitt av sammanställning, ri tad 
i storlek 80X200 cm., visande jordbrukets utveckling och ägenderätten till 
jorden inom Renbergsvattnets by i Burträsks socken under fyrahundra år. 
Byns första bebyggelse förlorar sig i sagans dunkel vid1 medeltidens slut. 
Linder 15- och 1600^talens hårda levnadsbetingelser står utvecklingen 
nästan stilla för att i tidigt 1700-tal blomstra upp. Under detta århundrade 
begynner skogshanteringen och ett allmänt svedjebruk att medföra ökat 
välstånd, men därmed skärpas även kraven på större klarhet i fråga om 
äganderätten till jorden. Vid seklets slut genomföras därför tegdelning, av-
vittring och storskifte. År 1854 slutföres den allmänna jorddelningen för 
byn genom laga skifte. Sedan dess äro många hemman uppdelade i relativt 
små brukningsenheter och anledningen därtill har i regel varit att byns 
ungdom önskat stanna kvar på fädernehemmafien. Många av byns hem-
man hava gått från släktled till släktled i flera sekler och i en del fall 
under hela den tid som sammanställningen omspänner. Sammanställningen 
är g jord av Gunnar Vilhelmsson-Audén. Uppgifterna har hämtats från jorde-
böcker, lagfartsprotokoll, lantmäteriförrättningar och övriga handlingar i 
Riksarkivet, Kammararkivet, Kammarkollegiets arkiv, Lantmäteristyrel-
sens arkiv, Krigsarkivet, Landsarkivet i Härnösand, Länsstyrelsens arkiv 
i Umeå, Lantmäterikontorets arkiv i Umeå, Västerbottens Mellersta Dom-
sagas arkiv i Umeå och Ånäset, Burträsk kyrkoarkiv samt Renbergs-
vattnets byahandlingar. 

Beteckningar: Arv. = Arv genom dödsfall eller arvskifte, Fasta — tid-
punkt för lagfart, K. = Köp, J.b. 1668 — Jordeboken år 1668, Klyv-
ning = Tidpunkt då klyvning medgivits av häradsrätten, Omkr. = Exakt 
tidpunkt för övergång till ny ägare ej känd. 
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Bild 1. Jordägare i Renbergsvattnets by, 
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skildring. Ofta har svårigheten att erhålla en god överblick av 
det samlade forskningsmaterialet försvårat dispositionen, en klar 
linje i framställningen har varit nästan omöjlig att finna och 
forskarens möda har drunknat i mängder av blad med detalj-
anteckningar. Mången gång har då inträffat, att allt vad forska-
ren under kanske ett livslångt, intressefyllt fritidsarbete samlat 
och antecknat om hembygden, dess människor och bebyggelse, 
aldrig blivit publicerat till glädje och upplysning för andra hem-
bygdsvänner. ' 

När det gäller släktforskning, har emellertid ett antal handled-
ningar för amatörer utgivits av olika författare, vilka på ett in-
struktivt sätt åskådliggjort tillvägagångssättet vid uppställning 
av antavlor och genomförandet av släktundersökningar. Inom 
andra områden av hembygdsforskningen blir utformningen och 
framläggandet av forskningsresultaten i huvudsak beroende på 
respektive forskares stilistiska förutsättningar och förmåga att i 
skrift behandla det ämne, som varit föremål för undersökningar-
na. 

Vid åskådliggörandet av en byundersökning rörande bebyggel-
se och jordäganderätt i Renbergsvattnets by, Burträsk socken, 
har en grafisk sammanställningsmetod kommit till användning, 
(bild 1). Metoden är tämligen lätt att utföra och ett överskåd-
ligt resultat erhålles. En dylik sammanställning kan utgöra illu-
stration till en hembygdsskildring, men även framläggas som ett 
fristående och avslutat forskningsresultat. 

Då det kan antagas, att den förenkling i framställningen, som 
den grafiska metoden utgör, intresserar hembygdsforskarna, läm-
nas här en beskrivning efter vilka riktlinjer ¡en dylik samman-
ställning uppritas. 

Vi antaga sålunda, att införskaffandet av primärmaterialet, det 
vill säga anteckningar från olika arkiv eller privata handlingar, 
framskridit så långt att stommen för den grafiska uppställningen 
kan bestämmas. Det gäller då att fastställa den skala, i vilken 
sammanställningen skall uppritas. Denna bör tilltagas så stor, att 
texten erhåller plats även i de minsta enheterna. Som exempel 
kan nämnas, att om uppställningen avser att åskådliggöra jord-
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Bild 2. 
Exempel på sammanställning av enklare typ uppritat på millimeterrutat 

papper. 

äganderättsförhållanden, varvid längdskalan framställer tiden 
och höjdskalan mantalet samt minsta enheten är t. ex. 1 / 6 4 mtl., 
så kan längdskalan bestämmas till 0,5 cm = 1 år och höjdskalan 
0,5 cm = l / 0 4 mtl. 

Uppritningen sker lättast i blyerts på millimeterrutat papper 
(bild 2). I en förskrift bör då först angivas vad utredningen av-
ser, vilka arkiv eller handlingar, som legat till grund för utred-
ningen — synnerligen viktigt om någon senare önskar komplet-
tering av uppgifterna —, vem som utfört sammanställnings-
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Bild 3. 
Registernummer införda på sammanställningen. 

arbetet samt den skala, i vilken uppritningen skett. Om förkort-
ningar av beteckningarna med hänsyn till utrymmet ansetts nöd-
vändiga, så angives detta lämpligen i en not under skalan. Sålun-
da kan jordebok förkortas till J.b., köp till K., fasta till F. o. s. v. 
Till alla förkortningar böra förklaringar lämnas till förhindran-
de av misstag och tvekan om deras betydelse. 

Förklarande text bör användas där så erfordras, men ej i 
onödan belasta uppställningen. Skattläggning och jorddelning 
kan sålunda angivas i en särskild avdelning under eller ovanför 
den grafiska uppritningen och på så sätt direkt ansluta till den 
tid, då en viss jorddelning och skattläggning genomförts. 

Då hela uppställningen utförts i blyerts och granskning verk-
ställts, avritas densamma i tusch eller bläck på ritväv eller genom-
skinligt papper, så att ljuskopiering kan utföras. Detta är nöd-
vändigt, då dessa kopior sedan kunna förvärvas av intresserade 
ortsbor, lämnas till Hembygdsföreningens samlingar eller socken-
arkiven och läggas till grund för fortsatta utredningar i fråga 
om släktförhållanden m. m. Registerbeteckningar vid dylika ut-
redningar införas lämpligen på kopior, så att originalritningen 
kan bevaras oskadad. Ljuskopior i storlek 1X2 meter betinga för 
närvarande ett pris av omkring 5:— kronor; en bråkdel sålunda 
av kostnaderna för sammanställningens duplicering genom avrit-
ning på ritpapper. 
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Bild 4 . 

Registerkort med personalia och hänvisningar i skilda kolumner. 

För bearbetning av det material av personalia och övriga upp-
gifter om hembygden som insamlats kan metoden med grafisk 
uppställning vara till stor nytta. Man kan sålunda förse varje om-
nämnd person med en registerbeteckning såsom framgår av de-
taljbild från sammanställningen för Renbergsvattnets by (bild 3). 
Här har exempelvis Nils Johansson betecknats med R—J3, vilket 
betyder: R = Renbergsvattnet, J = tillnamnets begynnelsebok-
stav och 3 = tredje bladet under registerbokstaven J. En sådan 
registerbeteckning underlättar arbetet emedan anteckningarna 
sammanföras, och i synnerhet hänvisningarna bliva enkla att ut-
skriva och förstå. För en by, där kanske under seklernas lopp 
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Bild 5. 
Registerkort med personalia och hänvisningar i skilda kolumner 

(fortsättning till registerkortet bild 4.) 

minst 10 personer burit namnet Nils Johansson, kan det ofta 
vara svårt att utan betydande omskrivningar angiva vilken Nils 
Johansson man avser att omtala. Med registerbeteckningen 
R—J3 är detta kort och koncist angivet. 

Registerblad kunna uppställas på många olika sätt allt efter det 
ändamål som åsyftas. En uppdelning av bladet med skilda platser 
för personalia och hänvisningar (bild 4) giver god överskådlig-
het och lämnar utrymmen för uppgifter om var ytterligare per-
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sonbeskrivningar och använt källmaterial kunna återfinnas samt 
varest muntliga sägner upptecknats och vem som varit sägen-
berättare. 

Vid tillämpningen av ovan beskrivna metod är översikten myc-
ket god och luckor i forskningsmaterialet kunna lätt återfinnas 
och kompletteras. Samtidigt med uppritningen av sammanställ-
ningen och förandet av registerkorten framstå även samman-
hangen i en klarare dager, vilket mången gång kan vara till stor 
nytta, när endast antaganden kunna göras om olika företeelser 
inom det område som utforskas. 

Den grafiska metoden bör med fördel kunna tillämpas även på 
andra förhållanden och forskningar. För den, som önskar fram-
ställa en översikt av hemsocknens kyrkliga liv så långt urkunder-
na veta berätta, kan en sammanställning av kyrkans byggnads-
och restaureringsförhållanden, kyrkoherdarnas och komminist-
rarnas tjänstgöringsår, anställning av klockare och ringare samt 
boställsinnehavare m. m. åskådliggöras på en enda sammanställ-
ning. Den, som vill utröna detaljerna för jordavsöndringar, mili-
tärboställen, soldattorp eller industrianläggningar i orten, har 
möjlighet att göra detta på samma sätt. Det gäller endast att 
fastställa en ram, inom vilken arbetet skall utföras, och sedan full-
följa uppritningen från detalj till detalj — en synnerligen intres-
sant och givande sysselsättning. 

Den, som påbörjar en grafisk sammanställning, bör dock ej 
underskatta svårigheterna, utan även taga med i beräkningen att 
därtill erfordras intresse och arbete. Många utredningar kräva 
omfattande arkivstudier i olika arkiv, vilket kostar tid och pengar. 
Har man ej möjlighet till dylika arkivstudier, kan man nå goda 
resultat genom att börja med nutiden, för vilken det är tillräck-
ligt med i orten tillgängliga handlingar, samt bygga vidare mot 
gångna sekler så långt urkunder kunna uppsökas. 
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"Sex nya dikter och visor" 
Ett "skillingtryck" från 1911 

Av Redakt ionssekre terare Erns t Wester lund 

Framför mig ligger en liten trycksak utförd 1911 på "Tr.-A.-B. 
Norra Västerbotten" i Skellefteå, och rubriken på häftet lyder: 
"Sex nya dikter och visor av folkskalden Thure Lindeqvist. 
Eftertryck förbjudes. Pris 25 öre." Det var alltså inte billigt 
precis, det 8-sidiga häftet, om man betänker vilket värde en 25-
öring hade 1911. 

Häftet är tryckt på vanligt tidningspapper och illa medfaret av 
tidens tand. Det är med säkerhet ett av de första civiltryckalster 
som utgick från det strax före årsskiftet 1910—11 startade tryc-
keriet. Häftet är emellertid märkligare av en annan orsak; det är 
ett av de allra sista "skillingtrycken", äkta i anda och innehåll, 
som utförts i våra trakter. Innehållsförteckningen lyder så här: 
1. Medlemordet. 2. Till Norrland, Till Norrland. 3. Vinterkväll. 
4. Den Westerbottniske emigrantens avsked. 5. Drinkarens bikt. 
6. Emigrantens hemlängtan. 

Motivvalet för dikterna är som synes klassiskt och tongångar-
na så "folkliga" och sångbara som helst på kända melodier. 

Häftet väckte stort uppseende, när det kom ut och spreds i 
Skelleftetrakten. Anledningen härtill var den första dikten, den 
som skildrar det samma år inträffade Medlemordet, som väckte 
sådan sensation långt utom ortens råmärken. 

Omständigheterna äro sådana, att ett par av diktens verser 
böra uteslutas i detta sammanhang. För övrigt lyder den som 
följer och kan sjungas på melodien: "Kom och se jag vill be-
rätta" etc. 
"Lyssnen nu jag vill berätta, om ett grymt och rysligt mord, 
Som i mörka vinternatten blev begånget här i Nord. 
Medle by var skådeplatsen för det hemska dramats akt 
Då en bonde, Erik Brännström, ömkligt blev om livet bräkt! 
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Lördagskväll han kom från staden, hem till sitt som mången ann' 
Icke anande de trådar som omkring hans liv man spann. 
Hustruns ömma, trogna kärlek, han ej mera räknar på 
Men att på hans liv man lurar, detta kan han ej förstå. 
Flaskan till sin vän han tagit, sen hans kärlek gått i kvav 
Men den vännen svek som vanligt, endast bäddade hans grav, 
Ty ett skott i stilla natten ljöd så hemskt kring Medle by 
Och den arme aldrig mera skådar någon morgon ny. 
Klockan re'n var midnatt slagen, då det hemska bud man hör: 
"Erik Brännström, blivit mördad, han förblöder nu och dör". 
Grannar skynda till och finna mannen skjuten som man sagt 
Och hans egen Teolinda makligt sig i sängen lagt. 
"Han blev slagen av en främling, nu i natt" berättar hon 
Men sen blodet man avtvättat, blir hon tagen ur den tron 
Han var skjuten med revolver, snart hans sista suck man hör 
Livet nu ej mer kan räddas. Kulan träffat har, han dör." 

(Här skildras i fyra verser hur de som skyldiga ansedda fängslas 
och buras in samt få sin dom, och hur hustruns "lyckosol sjönk 
neder uti blod en lördagskväll". Så följer den avslutande versen): 

"Nu min lutas strängar tystna, tanken flyr till Medle by 
Där det hemska dramats minne svävar likt en kolsvart sky 
Länge, länge man förtälja skall om detta hemska mord 
som förgäves sökt sin like här uti vår kalla Nord." 

Författaren och folkskalden Thure Lindeqvists övriga litterära 
kvarlåtenskap är inte stor. Det mesta gick sitt öde till mötes i en 
gammal lada i Ljusvattnet någon tid efter hans död. Han strödde 
tillfällighetsvers och visor omkring sig men skrev även en del 
allvarligare saker. I en dikt "I höstekväll" heter det så här: 

"De ha tystnat nu i gröna lunden 
tonerna av Nordens näktergal. 
Solen inte mer från himlaranden 
sänder varma strålar till vår dal. 
Kylig fläkt av själva Bores anda 
Sveper allaredan om vår kind, 
höst och vinter kan den sammanblanda, 
denna bistra, kalla höstevind." 
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Sex 
nya dikter och visor 

af 
Folkskalden Thure Lindeqvist. 

1. Medlemordet. 

2. Till Norrland, Till Norrland. 

3. Vinterkväll. 

4. Den Westerbottniske emigrantens 

afsked. 

5. Drinkarens bikt. 

6. Emigrantens hemlängtan. & 
(Eftertryck förbjudes.) 

fl*«Meft«å 1911. Tr.-A.-B. Norm V M m M h . 

Vignettsida till vishäfte av Thure Lindeqvist. 
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Han var född i Brönstjärn inom Burträsk, men förde en ganska 
ambulatorisk tillvaro och försökte sig på åtskilliga yrken. Han är 
död sedan ett par tiotal år tillbaka, men ännu torde nog många 
minnas någon av hans strofer, såsom t. ex. dessa verser ur dikten 
"Vinterkväll" på melodien: "På en enslig häll": 

"Uti vinterkväll, ibland Nordens fjäll 
Med min luta i handen jag står. 
Uppå himmelens päll, flammar norrsken i kväll 
som en vårdkas i ljusnande vår. 
Jag i väster ser, just där sol gått ner 
Huru himlen sig färgar helt röd. 
Själva vintern han ler, när min ande den ber 
med kärlekens värmande glöd." 
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Historiska dokument från Baggböle 
Av Redak tör Gust. Dahlebo 

"Fisktiondet" till kyrkoherden. 
I mars månad år 1836 anlände till byåldermannen i Baggböle 

ett brev från kyrkoherden i Umeå landsförsamling, professorn A. 
A. Grafström, vari denne begärde att få "sin lagliga rätt" av 
Baggböleböndernas laxfångster och stödde sig på en förord-
ning härom av den 8 februari 1681, till vilken han hänvisade. 

Den 18 mars samma år sammankallades bönderna i Baggböle 
till byastämma för att dryfta frågan. Delade meningar rådde vid 
stämman om "den lagliga rätten" och man fattade beslut om att 
utreda vad egentligen den förordningen innehöll som kyrkoher-
den stödde sig på. De flesta av de närvarande voro icke hågade 
att utan vidare lämna "fisktionde"; byn lämnade för övrigt vid 
olika tillfällen varje år en hel del laxar som gåva till kyrkoherden 
och man tyckte, att detta borde räcka. 

Byns allt i allo J. Leander synes ha fått uppdraget att under-
söka vad nämnda förordning stadgade. Någon tid därefter före-
låg följande utredning: 

"P. M. 
Kongl. Maj:ts Påbud och Förordning af den 8 Febr. 1681 

innehåller bland annat, att Prästerne som bo på Landsbygden 
skola bekomma af sina åhörare Tertialen af den tionde som efter 
årsvexten faller, och att de (neml. åhörare) som vid Saltsjön bo 
och ringa åker hafwa "skola gifva i det skälet, nemligen hvar 
Skäriebonde som hafwer sin egen Bååt, om våren fyra Cand 
Fisk, och om Hösten en Fjerding Strömming". — 

Af uttrycket i d e t s t ä l l e t synes böra slutas att om Tionden 
gifwes af årsvexten bör den icke gifvas tillika af fisket då detta 
är Bondens eller Skattemans egit, och att om Skatte fiske brukas 
och därför gifves i Tionde till Pastorn 2:ne Band Fisk om våren 
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och 1 Fjerding om Hösten af hwarje Båt, bör fisk 10:de dermed 
vara liqviderad utan att Pastorn må äga att kräfwa särskilt Tion-
de af Lax om den vid Skattemannens egit Land och Strand 
fångas. 

I anledning deraf att mål om Fisk 10:den blifvit så olika och 
ofta twärt emot innehållet af ofvanåberopade författning afgior-
de, samt besluten funnits grundade å författningar utfärdade för 
andra orter i Riket, begärdes förklaring öfver förstnämnda för-
fattning. — Önskligt vore få bestämt att Skatteman äger be-
gagna egit fiske utan att behöfwa göra Pastorn redo för hwad 
sort fisk han fångar. —" 

Av ovanstående utredning framgår, att det rådde delade me-
ningar om tolkningen av innehållet i förordningen, och me-
ningen var troligen att inhämta en sakkunnigs utlåtande; ut-
trycken "begärer förklaring" och "önskligt vore få bestämt" ty-
der härpå. 

Troligen blev skrivelsen icke avsänd och någon ytterligare ut-
redning icke företagen, ty i byastämsprotokollet av den 5 april 
finnes ingen anteckning härom. Däremot upprättade bönderna 
följande "contract": 

"Contract ang. Lax till Prosten. 
Med förbehåll att den tillökning i fisktionden som genom detta 

Contract stadgas för Baggböle, emot hvad den af fordne varit, 
icke må anses såsom skäl för en slik tillöknings fortfarande sedan 
detta Contract uphör, förbinda sig Baggböle Byamän härme-
delst, att årligen lefwerera i Prostgården å Kyrkobordet Trettio-
fem (35) Lispund färsk Lax, varje fisk icke under 1 IJspunds vikt, 
såsom Pastorns rätt af Lax- och Öradsfisket vid Baggböle. 

Och kommer detta Contract att gälla från och med innevaran-' 
de år samt så länge Herr Professorn och Kyrkoherden A. A. 
Grafström förblifwer innehafware af Umeå tjäll; Byamännen 
dock förbehållit, att i händelse fisket vid Baggböle skulle genom 
uppgrundning, utskäringar eller nya fiskeanläggningar nedan-
före i Elfwen eller fjerden, så försämras eller förstöras att fång-
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sten flere år skulle understiga den qvantitet som fordras innan 
Pastorns Lagliga rätt vid räkning uppgår till ofwanbestämde 35 
Lispund, då äga rätt att upsäga detta Contract, hwilket likväl 
först ett år efter det upsägelsen skedt kommer att till all kraft 
och verkan uphöra. 

Umeå den 5 April 1836. 
Nils Hansson unga Olof Olofsson Nils Andersson Nils Jonsson 
Hans och Eric Jonssöner och Nils Jonsson Eric Ericsson Anders 
Jonsson C. I. Liljewalch och Joh: Aug. Malm. Anders Olofsson 

Olof Pehrsson gamla Olof Olofsson J. Leander 
(Bomärken) 

Wittna: 
Jacob Ström 59. Gabriel Gabrielsson i Baggböle. (Bomärken) 
Med ofwanstående öfwerenskommels förklarar jag mig nöjd: 

A. A. Grafström 
Wittna: 
J. A. Brannius. Carl Gust. Lind." 

Av den citerade handlingen framgår, att man enats om att ut-
öka den kvantitet fisk, som kyrkoherden årligen fick från Bagg-
böle, men samtidigt sade man ifrån, att förbindelsen endast gällde 
under den tid kyrkoherde Grafström tjänstgjorde inom försam-
lingen och under förutsättning att fisket icke försämrades. 

Båda parter voro nöjda med uppgörelsen, som gällde hela 
tiden kyrkoherde Grafström bodde och verkade inom försam-
lingen. 

Då "Kronan" gick miste om 35 tunnor salt lax. 
För omkring 100 år sedan krävde Kronan helt plötsligt i 

arrende för laxfisket av baggbölebönderna icke mindre än hela 
35 tunnor salt lax i arrende för laxfisket. Frågan om arrendets 
storlek drogs inför domstol och blev mycket segsliten och allt 
eftersom tiden gick blevo luntorna i ärendet allt digrare från de 
olika instanser, där ärendet skulle behandlas. Så här lyder 
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"Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Höfdinge-
dömes" utslag i frågan, sirligt och prydligt nedpräntat, då det 
överräcktes till baggböleböndernas åldersman: 

"Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Höf-
dingedöme Utslag, uppå Bönderne Olof Olofssons, Olof Pehrs-
sons och Jon Danielssons i Baggböle by och Umeå Socken, å 
egne och öfrige byamännens derstädes vägnar, gjorde ansök-
ning, att som Kongl. Maj:t genom Dom af den 10-de Julii inne-
varande år, i Nåder gillat och fastställt Dess och Rikets Svea 
HofRätts Dom af den 16-de Juli; sistlidne år, hvarigenom Bagg-
böle byamän blifvit tillerkände full rättighet till begagnande af 
Baggböle Laxfiske samt besittning och användande af deras där-
städes uppförde, till samma fiske hörande byggnader, emot er-
läggande af den ständiga Taxa, som gällande var när Skatt-
läggningsmetoden för Westerbottens Län den 23:dje augusti 
1773 utfärdades, nemligen Fyra och en half tunnor salt Lax samt 
tio Röta Laxar årligen, eller ock värdet deraf efter hvarje års 
Markegångspris; Sökande byamännen, som vid sist hållen arren-
de Auktion den 31 :sta Martii 1826, inropat berörde Laxfiske för 
en årlig Taxa af 35 Tunnor salt lax med vilkor att i händelse de 
tillvunno sig fisket, Kronans Dispositionsrätt till detsamma vid 
den tiden skulle upphöra, altså måtte frikallas från skyldighet, 
att för år 1827, hvarföre taxan ännu icke blifvit erlagd samt 
framgent, årligen utgöra mera till Kronan för Baggböle Lax-
fiske, än den Taxa, som genom Kongl. Maj:ts högst berörde 
Nådiga Dom blifvit bestämd, eller Fyra och en half tunnor salt 
Lax och Tio styckna Rökta Laxar, efter Markegångspris: Gifvet 
å Lands Contoret i Umeå den 11 :te Augusti 1828. 

Ofvannämnde ansökning har jag uti öfvervägande tagit: Och 
alldenstund Baggböle byamän, hvilka genom Sökanden Jon Da-
nielsson vid sist hållen arrende auktion inropat Baggböle Lax-
fiske, för ett årligt arrende af Tretiofem tunnor salt Lax, efter 
1827 års markegångspris, i penningar svarande emot 490 Rd 
Banco, blifvit genom Kongl. Maj:ts och Rikets Svea HofRätts 
Dom af den 16:de Julii samma år, hvilken Kongl. Maj:t medelst 
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Dom ai den 10:de Julii innevarande år i Nåder gillat och fast-
ställt, tillerkände full rättighet till begagnande af berörde Lax-
fiske samt besittning och användande af deras därstädes uppför-
de till samma fiske hörande byggnader emot erläggande af den 
ständiga Taxa, som gällande var, när Skattläggnings methoden 
för detta Län den 23:dje augusti 1773 utfärdades, nämligen fyra 
och en half tunnor salt Lax samt tio Rökta Laxar årligen, eller 
ock värdet deraf efter hvarje års markegångspris; Fördenskull 
och då Kongl. HofRättens åberopade Dom är giften i början 
af tiden för 1827 års Laxfångst vid Baggböle Laxfiske samt in-
nan Markegången var bestämd och Taxan borde erläggas för 
samma år, prövar jag för min del skäligt förklara Sökanderne 
icke skyldige att för sistnämnde år för Baggböle Laxfiske utgöra 
högre Taxa till Kronan än värdet efter markegångspris, af fyra 
och en half tunnor salt Lax 63 Rd och för 10 styckna Rökta Laxar 
sex Rd med tillsammans 69 Rd Banco; Skolandes, såsom en följd 
häraf, skillnaden emellan detta belopp och det, hvartill Taxan 
efter 1826 års arrende anbud uppgår, för år 1927 i Räkenskapen 
afföras med 420 Rd 16 s berörde mynt, men för innevarande år 
och framgent, påföres Baggböle Laxfiske, i Fiske Taxe-Längden 
endast fyra och en half Tunnor salt Lax samt Tio styckna Rökta 
Laxar; ankommande sådant allt, likväl på vidare prövning af 
Kongl. Maj:ts och Rikets KammarCollegium, dit en bestyrkt af-
skrift af detta utslag härifrån skall insändas. 

Den som med detta Utslag icke åtnöjes, eger att inom fyra 
månader efter häraf erhållen bevislig del, hvarje månad till Tret-
tio dagar räknad, sine Besvär deröfver, uti Kongl. Maj:ts och 
Rikets KammarCollegium ingifva, om någon talan gälla skall, 
och, i händelse Besvären till vederpartens hörande utställas, ålig-
ger det ändringssökanden till följe af Högbemälde Kongl. Col-
legii kungörelse den 25:te Februarii 1803, att den derom fallande 
Resolution tillika med Besvärsacten, antingen sjelf eller genom 
ombud uti Kongl. Collegium, så tidigt uttaga och Konungens 
Befallningshafvande tillställa, att bevis däröfver härstädes ut-
gifvit må kunna inom tvänne månader från Communications 
Resolutions datum, till Kongl. Collegium ingifvas, vid äfventyr 
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att målet i annat fall ej kommer under pröfning utan anses för-
förfallet och afskrifves. 

År och dag, som ofvan. 
O. L: af Schmidt 

Så lydde alltså utslaget, vilket emellertid överklagades av bön-
derna i Baggböle hos Högsta domstolen. Här undanröjdes emel-
lertid ovannämnda dom och Kronan blev 35 tunnor salt lax 
fattigare årligen. 

Samtidigt med denna process pågick en annan med Klabböle 
byamän angående den s. k. "Kungsådran" vid Baggböle, vilken 
process slutade lika lyckligt som den härovan relaterade. Trots 
processernas lyckliga utgång kostade desamma bönderna mycket 
pengar, icke endast protokollslösen och juridisk hjälp, utan även 
resorna till och från olika platser och sammanträden. 
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Ostviks fäbodar 
Av Landst ingsman Oscar Mark lund 

Att ens närmelsevis fastställa tidpunkten för uppkomsten av 
dessa fäbodar är synnerligen vanskligt och knappast möjligt. 

Vid det s. k. storskiftet, awittringen som — vad Ostviks by be-
träffar — avslutades år 1794, funnos 12 hemman i byn, och san-
nolikt hade varje bonde i byn redan då sin fäbodstuga, enär till 
för c:a 40 år sedan kvarstodo och voro i bruk 9 stycken av die 
äldsta stugorna på den egentliga fäbodvallen. Hemmanen nr 2 
och nr 6 hade sina fäbodar å respektive hemmans skogsskiften, 
c:a 500 meter i söder, och hemmanet nr 11 hade sina ägor, både 
skog och åker, i ett skifte, och kunde bekvämt utnyttja skogsbetet 
utan fäbodar. Förutom dessa äldsta stugor funnos, när bebyggel-
sen var som störst, ytterligare 4 stugor av något yngre datum, 
men även dessa av hög ålder. Att platsen nyttjats som fäbod 
långt före awittringen framgår av att en av stugorna bar årtalet 
1749, tyvärr även den borta för länge sedan. År 1862, vid laga 
delning av samtliga ägor tillhörande Ostviks by, avsattes ett 
område om c:a 5 hektar för gemensamt behov att användas som 
fäbodvall och för lertäkt. 

Foderknappheten på vårarna var ett nästan varje år återkom-
mande bekymmer, och för att hålla kreaturen vid liv måste dessa 
släppas ut, många gånger innan något gräsbete fanns, men 
med späda björkskott, f jolårsgräs o. d. kunde de dock uppehålla 
livet. Flyttningen till fäbodarna skedde därför ganska tidigt på 
våren. 

Men dessförinnan sklulle fäbodstugan skuras, nytt granris in-
läggas i mjölkkällaren, eldstaden, där diskvattnet skulle värmas 
i "storgrytan", skulle omses och förbättras i mån av behov, ny 
torvbädd inläggas i båsarna i det låga fähuset och bindslena av 
vridna björkvidjor repareras. Då de grå stugorna befolkats och 
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Stugor, Ostviks fäbodar. 

fäbodvallen genljöd av ko- och fårskällor, då var sommaren 
kommen. 

I allmänhet var det inte fäbodjäntor, som den tiden skötte krea-
turen vid fäbodarna. Detta ombesörjdes av äldre gummor, som 
hade sin arbetsförmåga något så när i behåll, ibland ett gam-
malt par makar, farmor och farfar, som flyttade till "bodarna" 
och skötte kreaturen. 

I ottan måste de vara uppe för att mjölka och släppa i väg kor-
na till skogen, och sedan upptogs deras dag med olika bestyr. 
Mesta tiden gick nog åt till att diska och hålla rent det stora 
antalet mjölktråg. Dessa voro av tvenne slag, "filtråg" och "söt-
mjölkstråg", se detta var långt före separatorernas och pasto-
rernas tid. Trågen diskades i enlag med kråkristvagar av egien 
tillverkning. Synnerligen viktigt var att inte "täta" fil i söt-
mjölkstrågen eller ens diska dem i samma vatten, då fick man 
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Stuga med typisk källare för förvaring av mjölk och mjölkprodukter, 
Ostviks fäbodar. 

så småningom endast sur mjölk. De platta laggade trä-mjölk-
flaskorna undergingo sin särskilda rengöringsprocedur, även 
dessa rengjordes med enlag och — småsten. Lag och småsten i 
lämpliga proportioner hälldes i flaskorna och dessa skakades 
"rajkäsä" ju våldsammare dess bättre. Den tätade mjölken, 
"filet", samlades i stora träbyttor och hämtades hem till hus-
hållen i byn i regel två gånger i veckan. 

Dessa gamla höllo strängt på sederna och söndagens guds-
tjänst fick inte försummas. Till den allmänna gudstjänsten kun-
de man inte komma, men man samlades i någon av stugorna, där 
söndagens text ur Luthers postilla förelästes, en kontrast mot 
den tidsutveckling, som lett till att de gamlas fäbodvall för-
vandlats till nöjesfält. 

Så gott som hela fäbodvallen består av ypperlig lera för tegel-
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Ladugård, Ostviks fäbodar. 

tillverkning, och tegel har tillverkats vid Ostviksbodarna sedan 
urminnes tid. Ostviks-teglet hade stadgat rykte för sin goda 
kvalité, trots de primitiva tillverkningsmetoderna. Äldsta me-
toden torde vara "lerlaven", där massan av lera och sand blan-
dades genom att rida omkring på hästar i laven. Ett stort fram-
steg var, när "lerbråken" kom i bruk som blandare. 

Det var ett rörligt liv på fäbodvallen veckorna mellan "vår-
annan" och "slåttannan". Då slogs tegel, ibland voro flera lag i 
arbete, och då brändes i regel varje år en tjärdal. Tack vare den-
na "industri" och närheten av landsvägen var isoleringen och 
avskildheten icke så fullständig som man alltid vill förknippa 
med fäbodlivet. Under de ljusa försommarveckorna hade livet 
vid fäbodarna, trots mången gång hårt och anstängande arbete, 
sin tjusning. Myrängar funnos i skogarna runtomkring, som av-
bärgades oaktat den knappa avkastningen, och då flyttade hela 
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familjen till fäbodarna under en tid av en å två veckor denna 
slätter pågick. 

Sedan sädesskörden inbärgats, då var det tid att bränna det 
under sommaren tillverkade teglet i s. k. kulor, då glödde elden 
från brännugnarnas draghål som stora odjursögon ut i den 
mörka höstnatten. 

Var det ljust och glatt under försommarens soliga dagar, så 
var det desto ruskigare fram på höstsidan, då korna inte längre 
ville komma hem på kvällarna, då uven hoade borta i Skälbober-
get och höstmörkret ruvade över de mångtusenåriga vikinga-
gravarna, som finnas där än i dag, då vittran och andra mystiska 
skogsvarelser snodde kring knutarna, då var det tid att samla 
ihop allt av bohag, som inte skulle kvarlämnas över vintern, de 
många trågen och hyttorna, se till att något bröd och elddon 
kvarlämnades, om någon vilsegången skogsvandrare under vin-
tern måste söka skydd i stugan, låsa dörren och stoppa in nyckeln 
i ett hål i stenfoten, och med kor och kalvar anträda hemfärden 
till byn. Sommaren var slut. 

Våra förfäder voro inte bortklemade, varken till kropp eller 
själ, de voro, kanske omedvetet, fatalister, som trodde på vittran 
och — Gud. 
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Västerbottniska allmogemålare 
Av Artist E. Larsson 

II 
Enligt uppgift erhållen 1942 av nu framlidna fru Carolina 

Granberg målades det vackra skåp (bild 1), som ursprungligen 
tillhört fru Granbergs fader Karl Eriksson i Kasamark, Umeå 
socken, och som nu utgör en prydnad för länsmuseets allmoge-
avdelning, av en målare Häggmark, om vilkens levnadshistoria 
dock tyvärr allt utom namnet är okänt för författaren. Att be-
klaga är också att utvecklingsgången i hans måleri är svår att 
följa, då han tydligen aldrig daterade sina verk. Denne Hägg-
mark förefaller efter bevarade verk av hans hand att döma ha 
varit verksam inom Umeå, Sävar och Degerfors socknar och är 
veterligen endast representerad på skåp och kyrkslädar. Att 
han specialiserade sig endast på dessa föremål är dock knap-
past troligt, och det vore av stort intresse att få uppgift om 
andra föremålstyper bemålade av honom. 

Tiden för hans verksamhet är svår att exakt avgöra. Troligen 
infaller den under förra delen av 1800-talet fram till århund-
radets mitt. Hans stil är klart personlig och lätt att avgränsa 
från andra samtidigt verkande bygdemålare. Motiven uppbyg-
gas fast och redigt med ledig och schvungfull penselföring med 
osviklig känsla för god linjeverkan. Han har också rik fantasi, 
upprepningar förekomma ej. Hans skåp skulle säkert ha verkat 
granna med all sin färgrikedom — så ställer han t. ex. klart röda, 
blå och gula färger mot vit botten — om ej färgen samman-
hölls av en osviklig färgkänsla (se bokens omslag). 

En framträdande egenskap hos Häggmark är hans förmåga 
att upptaga och dekorativt omforma element från olika håll av 
både sakral och profan natur. På ett skåp i Granö (bild 2) har 
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Bild 2. Dubbelskåp med draperier , Granö, Degerfors socken. 

han på de övre dörrarna uppmålat ett tydligen tidstypiskt tapet-
mönster. En i det närmaste liknande tapet finnes i Tegnérs 
Östrabo. Det förefaller egendomligt nog som om detta mönster 
vore betecknande för hela hans linjeföring, då detaljer härur 
ständigt återkomma med variationer. Vattenkonsterna på det 
praktfulla överskåpet från Röbäck (bild 3) kunna kanske även 
vara lånade från något tapetmönster. Tofsarna, som förekomma 
i hans draperier, ha en förbluffande likhet med "sänghjälpens" 
tofsar av rött och vitt garn. Det allseende ögat, siom finns både 
på bild 1 och bild 4, får väl jämte de ofta förekommande vin-
druvsklasarna antagas vara upptagna vid besök i sockenkyrkan. 
På den vackra röda kyrksläden från Sävar (bild 4) har han på 
det rikt dekorerade bakstycket målat ett emblem sammanställt 
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Bild 3. Dubbelskåp. med draperier och vattenkonster, 
Röbäck, Umeå socken. 
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Bild 4. Släde med dekorerat bakstycke, Sävar socken. 

Bild 5. Släde, på sidan dekorerad med två springande hjor tar , 
Slävar socken. 
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Bild 6. Dekorerat bakstycke till släde, 
Varmvattnet, Umeå socken. 

av jordbruksredskap, en "skuttu" (ett redskap att skjuta upp 
sädeskärvarna med i hässjan) flankerad av räfsor och skaror. 
På sidorna av samma släde (bild 5) har han med anmärknings-
värd säkerhet målat två springande hjortar på den ena samt en 
häst och en hjort på den andra, vilket visar, att han ej var främ-
mande även för figurmåleriet. 

Följande föremål målade av Häggmark äro kända av för-
fattaren : 
Dubbelskåp med draperien Tillhör fru Maria Granberg, Sörfors 

(bild, se bokens omslag). 
Dubbelskåp med draperier. Tillhör länsmuseet (bild 1). 
Dubbelskåp med draperier. Tillhör hemmansägaren Olof Nils-

son, Granö (bild 2). 
Dubbelskåp med draperier och vattenkonster. Tillhör länsmu-

set (bild 3). 
Släde med djurfigurer, blombård och dekorerat bakstycke. Till-

hör länsmuseet (bild 4 och bild 5). 
Bakstycke till släde. Tillhör hemmansägaren Gustaf Sandberg, 

Varmvattnet (bild 6). 
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Frälsningsarmén i sekelskiftets Umeå 
Av Jägmästare Olof T i rén 

Julafton den 24 december 1887, vid sextiden på kvällen, när 
familjerna i den lilla staden Umeå samlades för att i stillhet 
fira julhelgens början, hördes helt plötsligt klämtning i råd-
husets klocka, varslande om eldsolycka. Eld hade utbrutit i sta-
dens kyrka. Innan något kunde göras för att släcka elden, slog 
den ut genom fönstren i sakristian och strax efteråt genom 
fönstren i själva kyrkan, som snart bildade ett enda samman-
hängande eldhav. Vid halvsjutiden på kvällen störtade kyrkans 
mindre torn samman, och strax efteråt det stora tornet, varvid 
man hörde ett par vemodiga klämtslag från de i eldhärden ram-
lande kyrkklockorna. Elden förmodades ha uppstått av själv-
antändning i kyrkans värmeapparat. 

Ett halvt år senare, eller den 25 juni 1888, dagen efter mid-
sommardagen, kom vådeiden ånyo lös. Klockan tio på förmid-
dagen utbröt eld vid Holmsunds brädgård i närheten av telegraf-
stationen. Vid halvettiden utbröt en ny eldsvåda i det s. k. gamla 
bryggeriet, tillhörigt Umeå bryggeriaktiebolag. Det rådde un-
der dagen en orkanliknande nordvästlig storm, och vid åttatidten 
på kvällen antändes stadens sista hus vid östra esplanaden. Med 
den branden sjönk det gamla Umeå i ruiner. Det var en ödets 
tillfällighet, att branden inträffade jämt 300 år efter den första 
stadens grundläggande. 

Dessa korta data från Umeå stads brand äro hämtade från 
doktor A. Hjelmerus' föreläsning om Umeå stad den 2 mars 1911 
samt ur Birger Steckzéns bok: "Umeå stads historia 1588— 
1888". 

Stadens husvilla invånare tvingades att ägna all sin omsorg 
och offra alla sina lösgörbara tillgångar till såväl stadens som 
kyrkans återuppbyggande. Under dessa nybyggnadsår strömma-
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de mycket löst folk till den nedbrunna staden, ty det fanns gott 
om arbetstillällen. Det var huvudsakligen byggnadsarbetare och 
finsnickare, men även andra hantverkare. 

Brandplatsen röjdes ren, och nya, vackra hus reste sig ur 
askan. Gatorna blevo breda och ljusa och försedda med trot-
toarer, som kantades av björkplanteringar. Den nya kyrkan 
växte upp i kapp med de många husen, och den 2 december 
1894 kunde den invigas och blev ett centrum för den tillväxande 
staden. Omkring sekelskiftet byggdes även järnvägen från Vän-
näs till Umeå samt kasernerna för Norrlands dragonregemente. 
Med järnvägsbygget följde stora arbetsgrupper av rallare och 
deras förmän, vilka bodde i tillfälligt hopspikade baracker i 
stadens utkanter. 

Sommartid gästades den i vardande stadda staden av tivolisäll-
skap och ambulerande skjutbanor. De slogo upp sina tält och 
fingo en tacksam publik företrädesvis bland rallare och tillfälliga 
lösarbetare. Någon gång torde väl också någon av stadens bor-
gare ha nedlåtit sig till att göra ett kortare besök i deras tält. 

År 1893 utbröt en ny eldsvåda i Umeå. Den var av mera ofarlig 
och mindre ödeläggande karaktär än branden 1888. Det var 
Frälsningsarmén, som det året "öppnade eld" i en liten lokal i 
Rydmans gamla garveri. Denna första lokal var föga rymlig. 
Det var mycket lågt i taket, och när rummet fylldes av en ofta 
mycket "blandad" publik1, stod en kvävande luft vintertid kom-
pakt mellan de fyra väggarna. Det var lukten från med fårtalg 
och tjära insmorda stövlar, fuktiga vadmalskläder och ytter-
rockar, som blandade sig med doften av svett, snus och sprit-
ångor. Under dessa byggnadsår kunde säkerligen Frälsnings-
armén för det mesta glädja sig åt fullt hus på alla möten. Det 
var ont om nöjeslokaler i Umeå på den tiden. Biograferna hade 
ännu ej gjort sitt segertåg genom landet, och lokaler för inne-
dans vintertid saknades antagligen helt. Allt det myckna lös-
folket måste någonstans gå för att fördriva tiden. De gingo på 
Frälsningsarmén, ty där var varmt och förekom vacker och trev-
lig sång, som just slog an på dessa enkla människor. 

94 



Det var särskilt en sång, som gärna sjöngs under dessa första 
år av Frälsningsarméns arbete i Umeå, och den lydde: 

"Jesus, vid din fot med skövlat hopp 
jag mitt skuldregister rullar opp; 
brottslig för mig själv jag ryser, 
endast kval mitt hjärta hyser. 

Kan du ännu mig i nåd stå bi 
och min snärjda ande göra fri, 
skänka hopp och säga jag får bli 
ditt barn på nytt? 

Nåd det finns för varje skuld jag har, 
blod, som varje syndafläck borttar, 
kraft, som seger giver alla dar, 
för mig, för mig." 

När officerarna togo upp den sången, sjöngo de flesta med. 
Särskilt när kören sjöngs, blev det livligt. Alla kunde den utan-
till, och mörka skrovliga mansröster tävlade med mer eller min-
dre gälla kvinnoröster om att göra sig gällande. Sången steg 
och sjönk i vågor, och stämningen blev mer och mer förtätad 
och innerlig. Medan kören brusade, sökte sig drinkare och lös-
aktiga kvinnor tillsammans med andra längtande själar fram 
till den enkla botbänken. En av de allra första, som sökte fräls-
ning vid denna botbänk, var strykerskan Josefina Våhlin. Hon 
ägde en för en kvinna ovanlig kroppslig resning och styrka och 
gick allmänt under smeknamnet Karl XII. Hon blev med åren 
kårens fanjunkare och stöttepelare och dog i tron på sin Fräl-
sare, vilken hon efter sin omvändelse tjänade troget i många år. 

Den lilla Umeånkåren flyttade snart in i nya lokaler, och sol-
datskaran tillväxte. Lokalen numro två låg på fabrikör O. Wret-
lings nuvarande tomt och benämndes "ladan". Jag minns själv 
namnet från mina tidigaste skolår i Umeå läroverk. Jag kom-
mer även ihåg, att några skolpojkar en måndag berättade, att de 
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Fanjunkare Josefina Våhlins grav. 

på söndagskvällen varit uppe på Frälsningsarmén och "fört 
bus". De kallade då lokalen för "ladan". Detta var väl1 omkring 
år 1910. 

Två gamla umeåbor, som väl kände till Frälsningsarmén från 
dess första år i Umeå, nämligen skräddarmästaren Otto Lund-
berg, född 1879, samt fru Constance Jonsson, vilken varit soldat 
i Frälsningsarmén omkring sekelskiftet, ha många intressanta 
detaljer att berätta om de första verksamhetsåren. 

Skräddarmästare Lundberg ger följande livaktiga skildring av 
Frälsningsarméns arbete för nära femtio år sedan: 

"På hösten 1896 började jag besöka Frälsningsarmén. På 
den tiden fanns det ej så många nöjestillställningar att gå på. 
På lördags- och söndagskvällar var man ute och drack kaffe på 
något kafé och gick sedan på Frälsningsarmén, där det var 
varmt samt vacker sång och musik. Jag minns särskilt ett lör-
dagskvällsmöte, då det var fullsatt lokal och många något be-
rusade rallare med på mötet. En av dem hade gjort sig en snara 
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Skräddarmästare Lundberg berättar. 

av ståltråd och lade den om foten på en av dem, som satt fram-
för. När denne reste sig för att gå, föll han framstupa, och det 
blev ett väldigt tumult. När löjtnanten, som då fanns på kåren, 
började sjunga, dämpades dock bråket, och så lyfte Josefina 
Våhlin ut bråkmakarna. 

En annan gång var det en rallare, som tog upp en brännvins-
flaska och drack ur den mitt under ett pågående möte. När man 
kom för att ta av honom flaskan, gömde han den på spjället i 
den öppna spisen, vid vilken han satt. Josefina Våhlin bar sedan 
ut rallaren, men när de kommo fram till dörren, tog denne spjärn 
mot dörrposten, med påföljd att den något murkna dörrposten 
gjorde sällskap med rallaren ut i det fria. Flaskan med bränn-
vinet föll dagen därpå ned i den öppna spisen, när officerarna 
skulle draga upp spjället för att elda i spisen. 

En nyårsnatt brann lokalen. Det fanns då en manlig officer 
vid namn Blomberg på kåren. Han bodde i ett litet vindsrum 
ovanför lokalen. När branden bröt ut, måste han rädda sig ge-
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Frälsningsarméns nuvarande lokal i Umeå. 

nom att f rån vindsfönstret hoppa ned i en snödriva. I den ena 
handen hade han fiolen och den andra sina skor. Han hade endast 
nattskjortan, strumpor och byxor på sig, och då han hamnade 
i snödrivan, ropade han "halleluja". På den tiden fanns det 
ingen fast brandkår i Umeå, och mycket folk kom och såg på 
branden. Det hade varit möte på nyårskvällen, och då det varit 
kallt ute, hade det eldats kraftigt i kaminen i lokalen. Antag-
ligen hade det varit en spricka i muren, och så hade det börjat 
att brinna i trossbottnen. Kåren gjorde rätt så kännbara förluster 
genom denna brand. Soldaterna förvarade många musikinstru-
ment och uniformsplagg i lokalen, och allt förstördes liksom 
officerarnas personliga tillhörigheter och alla möbler." 

Fru Constance Jonsson, född Lindgren, berättar, att hon in-
vigdes till soldat i Umeå kår någon gång under vintern 1899. 
Ensajn Bengtsson, gemenligen kallad Bengta, var då befäl-
havande officer på kåren. Hon blev sedermera gift med kommi-
nister Ssedén i Bygdeå. I fyra år var Constance Jonsson soldat i 
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kåren. Hon blev under tiden bekant med sin nuvarande man, 
som var medlem i Lutherska missionskyrkan, och när de gifte 
sig, bliev också hon medlem i missionskyrkan. 

När fru Jonsson blev frälst på Frälsningsarmén, var hon en-
dast sexton år gammal. Det fanns då en frälsningssoldat på 
kåren, fröken Norberg, vilken sedermera blev gift med kyrko-
herde Svartengren. Hon brukade ta hand om de nyfrälsta och 
hjälpa dem under den första litet mödosamma tiden. 

För de kvinnliga soldaterna bestod uniformen för det mesta 
av en röd blus och en mörk kjol. Constance Jonsson, som var 
linnesömmerska till yrket, sydde själv sin uniform. På lediga 
stunder sålde hon Stridsropet. Det brukade gå särskilt bra att 
sälja tidningarna mellan klockan nio och elva på söndagsför-
middagarna. 

När dragonregementet kom till Umeå, började militären be-
söka Frälsningsarméns möten, och många av dem blevo frälsta 
och senare officerare i Frälsningsarmén. Även många andra 
kommo ti 1 Ii kristlig avgörelse, och det var ofta liv och rörelse 
på mötena. En, som ofta predikade på Frälsningsarmén, var 
komminister Ssedén. 

Ett år var en skjutbana stationerad mitt emot Frälsnings-
armén. Där förövades en valborgsmässoafton ett dubbelmord. 
En, som hörde tilli skjutbanan, tog livet av sin fästmö och sedan 
av sig själv. Karl Ssedén, en son till komminister Saedén, var fräls-
ningssoldat och hade veckan före mordet sålt Stridsropet på skiut-
banan och talat med flickan och uppmanat henne att lämna sig åt 
Gud. Han talade om för henne hur mycket det gällde och att hon 
ej borde uppskjuta en sådan sak. Flickan hade sagt, att hon nog 
förstod vikten av att lämna sig åt Gud och bli frälst, men ändock 
ville hon dröja med det ett tag. Hon var ung och ville njuta av 
livet. Veckan därpå var hon död. 

Så långt fru Constance Jonsson. 
Att Frälsningsarmén öppnade kår i Umeå under den oroliga 

byggnadstiden efter branden torde säkerligen haft en ej ringa 
betydelse för ordningens upprätthållande och åstadkommit en 
mer än nyttig sanering av nöjeslivet. De många främmande och 
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oroliga elementen fingo en välbehövlig hämsko på sin syndfull-
het, framför allt som Frälsningsarméns möten för dem utgjorde 
den kanske enda verkliga förströelsen och avkopplingen från ar-
betet och utelivet. Den fria, glada och hurtiga religionsformen 

- ryckte dem med sig. 
Det var ett ädelt säde, som år 1893 såddes genom Frälsnings-

armén, och det har under den gångna tiden burit mycken frukt 
och givit både sextiofalt, sjuttiofallt och hundrafalt igen. 

C 1 j Till Ytterhiskeforsen ^ 
^ Av Läroverksad junk t Gunnar Appelgren ' j 

J Brobyggar Bore, ur köldens ^ 
r mäktiga arsenal ^ 
L skickar du mannar, som bygga J 
J broar utan tal. ( 
r Som över sovande jorden 
' , Stjärnströdda valvbågen spänts, J 
J bron mellan nipor, som stupa, £ 
^ bygges, till morgonsol tänts. j 
J Vanmäktig, urstarke Bore, f 
r kämpar du dock mot en man. 
v, I strömkarlen, bredaxlad och med J 
J nacke av tjuren din like du fann. ^ 
r Nere i nattsvarta djupen 
v, envigskampen går. J 
J Vit som en sky över fallet f 
^ andedräkt rykande står. 
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Gamla bröllopsseder i Ljusvattnet 
och nya 

Av N ä m n d e m a n J . A. Nys t röm 

De senaste 50 åren ha bröllopssederna i Ljusvattnet, vilken 
är en av de största byarna i Burträsks socken, undergått en stark 
förvandling från att ursprungligen vara en mycket omständlig 
procedur till någonting, som närmar sig det rent slätstrukna. 
Livets största högtidsfest har förenklats rent av häpnadsväckan-
de. Det enda som numera är kvar är väl vigseln, den efterföljan-
de middagen och dansen. 

"För gammalt" gick brudparet omkring och bjöd till bröl-
lops, trugade och bjöd på brännvin och medhaft socker i en 
påse. Nog nekades det tappert till att börja med, men till sist 
så vann väl brudparet övertaget, sedan spriten lättat på hu-
möret. Brännvinet förvarades i en blommerad flaska, som man 
bar på sig, men brudparet måste dessutom ha ett reservförråd 
med sig. Man kunde ju aldrig veta hur mycket som behövdes. 
Det kunde även hända, att någon, som visste med sin svaghet 
för spriten, gömde sig, så att brudparet inte fick tag i honom. 
Väggsängen i köket fick en gång utgöra gömstälte för en dylik 
person. Det förekom inga som helst skrivna eller tryckta bjud-
ningskort före 1900, men när de kommo i bruk, försvann mer 
och mer seden att gå och bjuda. 

När kyrkvigsel förekom, körde ett par hästar brudföljet till 
Gammelbyn, men på återvägen möttes det av spelmännen, i regel 
på den s. k. Kvarnbacken en halv mil från byn. Med spelmans-
skjutsen i täten anlände så brudföljet till byn. På 1880—90-talet 
var det mest fiolspelaren Karl Viktor Burman och klarinett-
blåsaren Lars Hällgren, som höllo takten. Den senare höll alltid 
sin klarinett mot gården, då man nalkades denna, för att kla-
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rinetten skulle höras bättre. Han hade en särskild bröllopsmarsch, 
som han brukade spela och som senare började kallas för Lars 
Hällgrens-marschen eller Burträsk-marschen. Brudparet tog in 
i en särskild kammare, brudkammaren, för att klä på sig brud-
stassen igen, som varit avtagen under resan. Någon brud, som 
satt i klädseln under hemfärden, förekom ej förrän i bilarnas 
tidevarv — dock med ett undantag. När Anders Lindmark i 
Ljusvattnet gifte sig i juni 1895, satt bruden i full brudstass un-
der hemfärden efter häst, men det var som sagt ett undantag. 
När brudparen började komma med bil till bröllopsgården, för-
svann också bruket att spela marsch. Spelmännen stodo i stället 
på vakt vid bron och klämde i med sina instrument, då kontra-
henterna klevo ur bilen. Numera är även detta sistnämnda sätt 
i det nogaste bortlagt — brudparet gör sin entré efter vigseln 
tyst och fridfullt och utan att väcka någon större uppmärksamhet. 

Efter brudskålen serverades bröllopsmiddagen och under den-
na brukade värden Nils Gustaf Burman "lysa gåvor", d. v. s. 
man fick tillfälle att lägga sin bröllopsgåva och det t. o. m. 
offentligt. När Burman slutade som värd, förföll också denna 
sed på 1890-talet för att alldeles upphöra efter 1900-talets in-
gång. Rätterna voro många och kraftiga, och man gick från 
bordet mättare än i våra dagar, då det vissa tider på året blivit 
mera "grönfoderbetonat", som en gubbe uttryckte sig. Men det 
var väl så, att då gröt och palt var vardagsmat, så voro dessa 
rätter högtidsrätter i alla fall. Dagen efter eller om "ättadag" 
skulle "koppmoran" visa sig på styva linan, och denna middag 
betecknades som stormiddagen per prefence. 

Så skulle bruddansen trådas, och så ställde paren upp till 
kadrilj, som var en bruddans med stil och färg över sig och 
tillika en turdans. Då var det som allra nervösast, ty det var en 
ganska viktig sak, att bruddansen gick prickfritt. En gammal 
sägen sade nämligen, att som bruddansen gick så gick hela livet. 
Trasslade det till sig i dansen, så visste man, att äktenskapet 
skulle bli mer eller mindre motigt. När Spel-Viktor år 1906 läm-
nade Ljusvattnet, upphörde kadriljen att vara bruddans. Vis-
serligen gjordes senare försök att återupptaga den, t. o. m. så 
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sent som åren 1929 och 1938, men resultaten blevo negativa vid 
dessa sporadiska tillfällen. Det blev vals i stället och så är det 
än i dag, både en, två eller tre stycken efter varann. 

Men bröllopen i forna dagar räckte inte bara en dag, och till 
slut blev man trött av allt flängande. I ett enkomt rum hade det 
bäddats flatbädd eller syskonbädd, som det också kallades. Myc-
ket sovet blev det självfallet inte, det fanns alltid någon, som 
sörjde för "underhållningen" bland denna skara av ogifta ung-
domar. För pojkarna fanns det ju rika tillfällen att göra vissa 
närmanden visavi det täckare könet, och dessa tillfällen utnytt-
jades även i ganska stor utsträckning. Man "friade" tämligen 
ogenerat, men någonting otillbörligt förekom aldrig. I och med 
1900-talets ingång försvann också denna sed, och gästerna reste 
hem för att återkomma följande dag. Det var då bilar och cyklar 
kommo i bruk mera allmänt. Dock firades det bröllop med flat-
bädd så sent som 1915, men detta var blott undantag. 

Ett bröllop var ett evenemang, som intresserade både gamla 
och unga. Den träffande titeln "koksare" säger oss, att de be-
kikade brudparet. Men i gamla tider voro dessa koksare ytterligt 
rädda om sig och uppträdde stundom maskerade, så att ingen 
kunde känna igen dem. Hela brudföljet med spelmännen i täten 
brukade marschera mer eller mindre långt när det var sommar, 
stundom förbi granngårdarna. Detta bruk kallades för långdans, 
Även denna försvann kring sekelskiftet och ersattes med att brud-
paret endast gick ut på bron och visade sig, vilket bruk ännu 
förekommer. En följd härav har blivit, att koksarna blivit mera 
djärva och påträngande, ja, det har hänt, att de av idel ny-
fikenhet trängt ända in i farstun. I samband med "visningen" 
ute på bron spelas nu för tiden en marsch, antingen Lars Häll-
grens-marschen eller Livregementets grenadjärers marsch för 
en eller två klarinetter och dragspel. Därefter utbringar någon 
ett leve för brudparet, som besvaras med rungande hurrarop 
och så kommer spontant: "Ja, må de leva i hundrade år . . ." 

Avslutningen på ett gammaldags bröllop var viktig och rätt 
omständlig. Då skulle nämligen bruden dansas ut, vilket tillgick 
så, att de ogifta flickorna ställde sig i en ring på golvet, musiken 
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spelade en marsch och bruden dansade ett par varv med varje 
flicka samt räckte henne handen till avsked. Därefter ställde 
alla f ruar upp till enahanda förfaringssätt och hälsade bruden 
välkommen till sitt stånd. Nu blev det pojkarnas och brudgum-
mens tur och därefter gubbarnas, varvid förfors alldeles på sam-
ma sätt. Till slut ställde flickorna upp igen, en bindel bands 
om brudens ögon, cirkeln satte sig i hastig rörelse och bruden 
infångade någon, vem som helst, men stundom hade bruden 
kanske kikat med ena ögat och utsett "offret", som då föreställde 
skulle bli nästa brud. Så ställde pojkarna upp och den nye "brud-
gummen" korades. Till slut hissades brudparet, sittande på var 
sin stol, och därefter det nyss utkorade paret under stort glam 
och jubel. Man kan nästan säga, att det var bröllopets verkliga 
clou, detta med att dansa bruden ut. Men stundom kunde det 
hända, att ögat tårades vid tanken på avskedet från ungdoms-
kamraterna, bruden kände det ändå som en skilsmässa och att 
livets allvar nu hade kommit. 

Då vittra locke koen 
Gå på mina höga lick-lack, hem mina kor: 
Tusätta, Vitterlin, Långspena, mina kor! 
Ros å a' Dal, Sammel å a' Sval, 
Köl å a' Rävaskinn, Snick å a' Snarömfot, 
koist-koast hem åt koällen! 

Ramsa, som fru Augusta Larsson, Vindeln, 
som t a m lärde av sin far Karl Nilsson, född 
i Hjuken, Degerfors socken, år 1860. 
Upptecknare: Carl Segerståhl. 
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Om bondeseglation i Västerbotten 
Av In tendent Claes Claesson 

I sin avhandling 1882 "Om det botniska handelstvånget" teck-
nar Oskar Fyhrvall i några få drag den nordsvenska bonde-
seglationens utveckling. "Inom Bottenhafvets område har man 
att särskilja två slag af seglation, som icke är städernas: det 
ena den vanliga allmänna bondeseglationen, som bedrefs af hem-
mansegare rundt om kusterna, det andra idkadt af de s. k. vinter-
liggarne. Dessa senare utgjordes af personer, som vid höstens 
annalkande begåfvo sig f rån de finska kusterna till de svenska 
hamnarna att derstädes söka arbetsförtjänst. . . . Hvad åter 
hemmansegarnes seglation beträffar, så framhålla handlingarne 
äfven af den två slag, nämligen den, som bedrefs af inbyggarne 
på Åland och i de öfriga skärgårdarne af allmoge, som ej var 
besutten på sina egande hemman, samt den, som bedrefs af andra 
bönder. Den förra kallas skärkarlarnes seglation samt fördrogs 
af borgerskapet utan större svårigheter. Det senare slaget åter 
är i egentligaste mening den s. k. bondeseglationen samt hade 
sitt stamhåll i Botniska vikens nordligare provinser Öster- och 
Vesterbotten, utan att dock derför alldeles saknas i de öfriga." 
Fyhrvall fortsätter, att ursprungligen och annan städer anlades 
vid Bottenhavet var naturligtvis all seglation i de trakterna 
bondeseglation och även i allmänhet fri och obunden. 

Det är mot denna bakgrund den bottniska kustkulturen skall 
ses. Inom dessa områden har båten allt sedan den första bosätt-
ningen spelat samma roll som dragaren och fordonet inne i 
landet. De långa och riskfyllda sjöresorna med bygdens samlade 
produkter ha under århundraden utgjort arbetsårets kulmen i 
produktiv motsats till mödorna i skog och på åker och till hant-
verkets, slöjdernas och skeppsbyggeriets lugna dagar. Fiske-
färderna och vårens fångst ute i sälisen skapade i rikt mått den 
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oförvägenhet, som krävdes för resor, vilka i öppen båt kunde 
sträcka sig över ett par tusen km. Säkerligen har, som Nikander 
och Hofrén påpekat, det bottniska kynnet i mycket formats av 
denna spänning mellan skilda näringsgrenar. Skellefte och Bur-
träsk allmoge förklarade redan 1802, att besättningarna åter-
vände till hemorten utan fördärvade seder och hälsa men mer-
endels med utvecklade begrepp om flera orters åkerbruk och hus-
hållning att ånyo plöja och röja egna fält. 

Här skall inte närmare behandlas vad Fyhrvall kallar skär-
karlarnas seglation, som i sin renodlade form hört hemma i de 
sydligare skärgårdarna och för övrigt i sak endast var ett kame-
ralt påfund, och inte heller vinterliggarna, oaktat denna ganska 
okända form av säsongemigration utan tvivel spelat en stor roll 
vid förmedlingen av ting och kunskaper mellan Bottniska vikens 
och Östersjöns stränder och även satt sina spår i de dåtida bergs-
lagerna. Här skall helt flyktigt pekas på några drag hos den 
egentliga bondeseglationen, varmed avses den lokalt betingade 
sjöfart, utan köpmannamässig prägel, vilken ingått såsom en 
väsentlig del i bebyggelsens och näringslivets organisation vid 
landets kuster och inre vattenvägar och i huvudsak bedrivits av 
bönder, som i regel varit samordnade i lag. 

Det bör emellertid påpekas, att bondeseglationen alls inte är 
karakteristisk just för våra nordligaste län. Den har frodats vid 
alla svenska kuster och vid de stora insjöarna, även om former-
na växlat med skiftande geografisk och politisk bakgrund. Det 
kvantitativa kärnområdet syn.es emellertid för det nuvarande 
Sveriges del ha legat i Norr- och Västerbotten, vilket givetvis — 
som kommerskollegium påpekar 1803 — har sin orsak i nöd-
vändigheten att söka avsättning för egna produkter och behovet 
av vissa oumbärliga köpmannavaror. Otaliga skutlag ha därifrån 
under århundraden sökt sig ned till Stockholm och otaliga kla-
gomål, tvister, förklaringar och besvär ha avsatt ett sällsynt rikt 
material i våra arkiv. Detsamma gäller Finland, vars bondesgla-
tion synes ha utvecklats tidigare och nått ännu rikare blomstring 
än den nordsvenska. Det bör förutskickas, att det område, som 
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här behandlas, icke motsvarar diet nuvarande Västerbotten utan 
är vida större. 

Den dåtida stadsekonomiska politikens tes att vissa närings-
grenar skulle räknas som stadsnäringar medförde tidigt konse-
kvenser även för bondeseglationen. Vår sjöfarts historia har få 
mer dramatiska moment att uppvisa än de statliga försöken att 
inordna denna uråldriga näringsform under de aktuella ekono-
miska systemen. Redan Gustaf Vasa utfärdade några inskrän-
kande påbud, och enligt 1614 års handels- och seglationsordi-
nantia skulle all inländsk bottnisk sjöfart riktas mot Stockholm. 
Efter ytterligare några skiftande bestämmelser satte tvångsregle-
ringen in för fullt 1723, då Kungl. Maj:t beslöt, att allmogen i 
"Västernorrlanden" — benämningen ledde sedermera till vid-
lyftiga diskussioner — visserligen finge föra "sin avel" med 
båt till vilken med tullplats försedd stad den ville, men att all 
fart med skutor och större fartyg vore förbjuden. Därmed hade 
kampen kring borgarnas och böndernas seglation inom det bott-
niska området blossat upp för fullt, denna gång med seger för 
städerna, enär långa fraktresor i småbåtar knappast kunde vara 
ekonomiskt bärande. Efter långvariga diskussioner i riksdagen 
modifierades beslutet 1766 därhän, att allmogen fick "rätt och 
frihet til Seglations idkande på alla orter inom Riket, at der få 
afsätta sina waror och Lantbruks afkastningar, på hwad ort och 
ställe honom lägligast faller, utan at denne frihet må wara in-
skränkt inom någon wiss tid på Året . . ." 

Härmed borde frågan varit utagerad och bönderna haft sin 
frihet. Så blev emellertid ingalunda fallet. Här skall i korthet 
refereras innehållet i en samling Handlingar angående väster-
bottniska bondeseglationen 1768—73, vilken redan genom sitt 
notisvärde ger en fyllig inblick i de strider, som följde, och i 
den svenska, nordbottniska bondeseglationens struktur och inre 
organisation. Visserligen äro akter av denna art färgade av de 
skilda intressena, men ställda mot varandra ge de möjlighet till 
en viss objektiv avvägning. 

Händelseförloppets upprinning är, att Umeå och Piteå borgare 
redan 1768 klagade över att bönder i angränsande landsändar 
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med stöd av 1766 års bestämmelser tagit sig före att med egna 
och som borgarna menade lagstridigt stora fartyg forsla sina 
varor till Stockholm. 

Tvisten blev segsliten och tidstypisk och handlingarna vandra-
de mellan instanserna fyllda av utvecklad dialektik. Nu ge de 
oss en snabbinventering av de dåtida förhållandena, av fartygs-
typer, sjöfart, ekonomiska förehavanden och samhälleliga funk-
tioner. Ärendet gick från landshövdingen till kommerskollegium 
och drogs till sist inför ständerna för att gå bönderna emot. 
Landshövding von Kohten kunde1 1772 meddela, att Kungl. 
Maj :t icke bifallit den ansökan allmogen gjort att till "sin avels" 
bortförande få betjäna sig av däckade fartyg. Endast öppna 
båtar finge användas samt haxar av den storlek, som ångerman-
länningarna och de mindre förmögna borgarna i Umeå ägde. 
Beslutet väckte omedelbart opposition från handlandena i Piteå, 
som framförde, att ett "visst alntal på kölen av slika båtar och 
haxar må bliva determinerat" samt sade sig känna till att all-
mogen, i synnerhet i Piteå och Skellefte socknar, hade misstänkt 
stora fartyg under byggnad, benämnda haxar. 

Som ett förarbete till denna väl samordnade framstöt hade 
Umeå borgerskap ett par veckor tidigare låtit skeppsbygg-
mästaren Anders Rönqwist i närvaro av en rådman mäta två av 
fiskerskapets haxar. Mätbeviset har följande lydelse: "Under-
tecknade hava avmätt tvänne stycken fiskarehaxar här i staden 
byggda på klink av furu, varandes fiskaren Johan Biströms, 
lång över stammarna tjugonio och en halv fot, bred emellan gar-
neringen nio och en halv fot, och djup i rummet ifrån garne-
ringen till relingarna tre fot, alltsamman svenska fot, och kan 
föra tre och en fjärdedels svåra läster aderton skeppund järn 
per last samt Johan Lamberts, lång över stammarna trettiotvå 
och och en halv fot, bred emellan garneringen elva fot, och djup 
i rummet ifrån garneringen till relingarna tre och en halv fot, 
alltsamman svenska fot, och kan föra fem svåra läster järn 
aderton skeppund per last som vi härmed attestera. Umeå den 3 
april 1773. Pehr H. Teeg, Anders Rönqwist, skeppsbyggmästare." 
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Av landshövdingens skrivelse i ärendet till kommerskollegium 
synes framgå, att bönderna lyckats tolka 1766 års bestämmelser 
därhän, att de skulle få bygga hur stora fartyg som helst, blott 
de voro odäckade. Enligt landshövdingens åsikt syftade detta till 
en otillåten, understucken handel, varför det borde fastställas, 
huru stora båtar och haxar allmogen skulle äga rätt att segla. 

Till måttstock härvidlag togos haxarna i Umeå, av vilken 
ingen befanns vara längre än 17 alnar på kölen. Allmogen er-
höll rättighet att använda sig av sådana, som voro en aln längre, 
alltså 18 alnar, motsvarande 9 lästers dräktighet, varmed de 
borde vara tillräckligt belåtna. Det voro de emellertid icke, och 
detsamma gällde handlandena i Piteå, vilka i sin tur så gott 
som omedelbart klagade hos kommerskollegium för att avvärja 
att landshövdingens beslut fastställdes. De anförde, att sedan 
50 år tillbaka hade ingen handlande i deras stad ägt ett större 
fartyg än mellan 18 och 24 alnar på kölen. Den föreslagna 
maximilängden om 18 alnar skulle dessutom vara stridande mot 
Kungl. Maj:ts ovannämnda skrivelse, att allmogens haxar icke 
finge vara större än de mindre förmögna borgarnas i Umeå. Nu 
hade man tvärtom som norm använt sig av de haxar, som ägdes 
av de förmögnaste handlandena. I ett bifogat, av två härnösands-
borgare underskrivet intyg omvittnades även, att allmogen i 
Ångermanland år 1773 ej ägde större haxar än om 10 å 12 alnars 
köl. Vidare påvisades, att de fiskarhaxar, som borgerskapet i 
Umeå i god tid låtit mäta, ej höllo över 12 alnar på kölen eller 
5 lästers storlek. Skrivelsen utmynnade i en hemställan, att dessa 
senare mått skulle fastställas som normer för allmogens haxar. 

Besvärsskrivelsen remitterades till landshövding von Kothen, 
som ålades att skyndsammast infordra förklaringar. Sådana in-
flöto från "skute- och haxeintressenter i Piteå och Skellefteå 
socknar". Av särskilt intresse är skrivelsen från haxlaget i 
Svensbyn i Piteå socken, som lämnar en mycket klar översikt av 
händelseförloppet. Där påvisas, att då allmogen i Västerbotten 
år 1766 ansåg sig ha erhållit fri seglation för sina varor, upp-
manades den vid landstinget i Piteå av dåvarande landshöv-
dingen Olof Malmerfeldt att bygga fartyg och utnyttja den grynn-
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samma situationen. På förfrågan hade Konungens befallnings-
havande meddelat, att de finge bygga så stora fartyg de behövde 
antingen för byn eller var för sig. Som följd härav byggde hax-
laget en skuta, om vilken gingo samman 22 bönder. När far-
tyget låg segelklart, möttes de oförmodat av förbudet att seg-
la vid vite av 20 daler silvermynt, emedan fartyget var däckat. 
Böndernas anhållan att få företaga resan mot det att de ökade 
antalet intressenter mötte ingen förståelse, utan fartyget beslag-
togs. 

De uppgåvo dock icke hoppet, utan vände sig på nytt till lands-
hövdingen med en förfrågan, huru stort fartyg de ägde rätt att 
utnyttja på en så lång resa som till Stockholm och hemställde, 
att de till skydd för varorna måtte få däcka åtminstone någon 
del av fartyget. Detta senare vägrades dem, men de erhöllo till-
stånd att bygga öppna haxar utan bestämd storlek. 

Resultatet blev, att de nu byggde en öppen haxe om 22 alnars 
köl, om vilken sex skattebönder gingo tillsammans. När den var 
så gott som färdig, möttes de av ovannämnda förbud att bygga 
haxarna längre än 18 alnar på kölen. 

I fortsättningen andrager haxlaget, att handlandena i sitt krav 
på 12 alnars kö! satt dem "til måttstock 2:ne de sämsta och Fat-
tigaste Fiskare Haxar, neml: Biströms och Lamberts, Biström 
Känna wij ej mera, än at Han är utfattig: Lambert, har för-
stört sit Fädernes Arf är en panquerothe, som äger ej mera at 
aflåta, än endast om han Kan Sommartiderne fiska någon tunna 
strömming". 

Vidare ger haxlaget med några rader en blixtbelysning över 
situationen. "Våra motståndare säga att en haxe om 18 alnars 
köl är större än [de] som de förmögnaste borgare bruka. Eders 
Excellens och Höglovl. Kongl. Kollegium täcktes nu betrakta ett 
hemligt konstgrepp, varmed de bjuda till [att] giva sin sak något 
sken av billighet, om det fått legat i mörkret. Icke en enda, 
varken ibland de rika eller medelmåttiga handelsborgarna segla 
med någon 18 alnars jakt till Stockholm, därtill hava de skepp, 
krejare och stora skutor, med de små jakter, som nu omtalas, 
fara Umeå handlande endast ifrån det ena skäret till det andra, 
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och samla ihop sina varor till ett ställe, och därtill behövas dem 
ej större, i anseende till varorna slom med dem hämtas, eller 
kunna de gärna vara större för det trånga farvattnet de segla 
uti; Piteå handlande hava endast till samma ändamål långt stör-
re haxar. . . . De vilja ännu överklistra sin sak, att Piteå hand-
lande för 50 år tillbaka ej brukat större fartyg, men det är idel 
osanning utan minsta grund, ty Piteå handlande hava i 200 år 
brukat sådana fartyg de nu hava, undantagandet [ett] par stora 
'Klafwerskiepp' [kravellskepp?] som de i sistlidna åren läto byg-
ga. På en 12 alnars haxe där kajuta skall byggas, kunna vi ju 
omöjligen inrymma våra varor; ångermanlänningarna hava en-
dast strömming och smör, vi åter bräder, tjära, ved, utom fisk-
varor, och våra returvaror bestå i hampa, lin, salt, spannmål, 
varpå ofta här varit en stor brist och dyrhet. Detta allt skulle ju 
på sådana käril av vatten och havsens minsta vågor fördärvas. 
Om Eders Excellens och Höglovl. Kongl. Kollegium täcktes nå-
digt låta efterhöra eller vi finge rådrum skaffa oss attester, så 
bevisas det snart, att ångermanlänningarna hava långt större 
fartyg opåtalt, ehuru de få fri marknad en gång om året, och 
hava ej längre till Stockholm, än halva vägen emot oss, samt 
bättre farvatten; i denna sommar låg vid Stockholms bro 2:ne 
sådana haxar den ena av 25 och den andra av 23 alnars köl. . . . 
Vi äro nu 5 om 22 alnars haxe vid 24 lästers drägt, som belöper 
4 4 / 5 på varje lott, vilket gör långt mindre än de själva föreslå, 
om vi hade varsin, han är ock den enda bondseglare som detta 
år gått ifrån Piteå. . . . Vi 5 bönder hava detta år överfört vår 
avel på en 22 alnars haxe och det med 3 personer. . ." 

Skrivelsen motiverar i fortsättningen det ekonomiskt lands-
skadliga, som skulle ligga i att allmogens tonnage uppdelades i 
allt för små enheter, och utmynnar i några förtröstansfulla ord 
om att Kungl. Maj:ts "faderliga hjärta menat sådana haxar, 
varmed borgare seglat till Stockholm och ej i sina strömmings-
fisken eller inom lastageplatserna" samt i en förhoppning "att 
få likasom allmogen i Österbotten, Åbo län och Öland [Åland?], 
vilka hava både närmare och bättre farvatten nyttja sådana haxar 
och båtar vi kunna åstadkomma". 
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I samma anda går den skrivelse, som bönder från Bureå och 
Furunäset i Skellefteå socken något senare avlät till kommers-
kollegium. I sin argumentering faller den tillbaka på ovan cite-
rade inlaga från haxlaget i Svensbyn. Genom att bifoga två mät-
i r ev av haxar påvisas, "att både i förre och i senare åren haxar, 
längre än med 18 alnars köl, nyttjats så av städernas borgare i 
detta län, som en del bönder i Ångermanland. Haxen vid namn 
Jöran, som i mätarebrevet omtalas och förd av skepparen Norin 
förledet år, köpte vi, åtta bönder i Bureå by av en pitehandlande, 
sedan vi förut av länets herre och hövding på piteåbors ansök-
ning blivit tvungna försälja en ifrån Umeå stad köpt däckad 
haxe, vilken även i vederpartens ögon var stor, men för oss liten 
att överföra till Stockholm 300 tolfter bräder och emellan 80 å 
100 tunnor tjära, utom andra varor, varest vi fått dem något 
hättre betalda än av borgerskapet, som understundom kvitterat 
en tolft bräder med en rulle tobak och en tunna tjära med ett skäl 
råg". Efter en allmän översikt över de ekonomiska förhållandena 
mellan bönder och handlande fortsätter skrivelsen, att "den haxe, 
som i Furunäs by för 2 år [sedan] och innan kunnigt blev om 
längden, byggdes, är endast två kvarter mer än 18 alnar, och 
drager, efter erfarna mätares i Stockholm betyg 13 läster och till 
vilken två bönder, Johan Hansson i Näsviken och Matts Matts-
son Boman i Bäck jämte underskrivna äro ägare, bär inte så 
mycket av bräder, plankor och tjära, som vi 3 gemensamt hava 
utan att göra 2:ne resor icke dess mindre och blott för den halva 
alnens skull blev förbjudet, att av densamma hava något vidare 
gagn". 

De skrivelser, som ytterligare avgingo i ärendet, äro i detta 
sammanhang av mindre intresse. Landshövding von Kothen vid-
höll sin åsikt, att haxarnas maximala längd för allmogens del 
borde sättas till 18 alnar på kölen, men sade sig vara medveten 
om att varken städerna eller allmogen därmed vore nöjda. Frå-
gans bästa lösning ansåg han närmast ligga däri, att städerna 
visserligen skulle vara avnämare av allmogens varor, men att 
borgaren också skulle tillhållas att ge bonden full valuta. I det 
fallet ställde sig von Kothen avgjort på böndernas sida i en 

112 



diskussion med gamla anor, som parallellt med huvudfrågan på-
gått rörande prissättningen på lantmannaprodukterna. 

De stridigheter, som här refererats, voro ingalunda enaståen-
de. Böndernas ekonomiska livsvilja ledde emellertid snabbt till 
framgång. Redan 1786 beslöt Kungl. Maj:t, att allmogen iös ter -
och Västerbotten samt i Åbo och Björneborgs län skulle få an-
vända sig av däckade fartyg till "de medhafwande laddningars 
bättre conservation". Dräktigheten fick emellertid inte överstiga 
50 läster för att inte allmogens håg skulle ledas in på förbjuden 
lanthandel och åkerbrukets vanvård. Härmed var målet för en 
flerhundraårig kamp i praktiken uppnått. Emellertid hördes 
även denna gång vissa missljud. Ett tjugotal bottniska städer 
ingav år 1800 en klagoskrift, i vilken de bland annat hemställde, 
att storleken på böndernas fartyg ånyo skulle bestämmas till högst 
20 läster, att frakten skulle få omfatta endast "egen avel" jämte 
byalagets, att med allmoge skulle förstås endast hemmansibrukan-
de bönder, men väl inga andra, samt att vissa tull- och kontroll-
åtgärder skulle vidtagas. Aktionen misslyckades, men gav åter-
igen ett värdefullt material genom de förklaringar i ärendet, som 
inlöpte f rån ett stor antal socknar runt Bottniska viken. 

Nu dröjde det inte länge förrän tvånget kring bondesegla-
tionen helt släppte. I Kungl. Maj :ts förordning den 11 februari 
1832 rörande den s. k. lantmannaseglationen erhöll var och en 
på landet bosatt frihet att ej allenast för transport inrikes orter 
emellan av egna och andra tillhöriga lantmannaprodukter och 
tillverkningar begagna däckade och odäckade fartyg och båtar 
av vad lästetal som helst utan att även med samma fartyg få 
idka fraktfart på alla orter i riket. Därmed bortföll ur kameral 
synpunkt begreppet bondeseglation. 

Som samhällsfaktor har bondeseglationen däremot fortlevat i 
det närmaste till våra dagar om än i mycket omformat skick. 
Dess mångfaldiga historiska problem äro emellertid i stort sett 
okända. Här skall endast beröras frågan om dess fartygstyper, 
om den bottniska bondeseglationens allmänna utveckling och om 
dess samhälleliga organisation. De bestämmande ekonomiska 
faktorerna måste däremot lämnas åsido. 
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I det samtida arkivaliska och litterära materialet mötas tre 
grupper av farkoster, nämligen båtar, haxar samt borgarnas 
stora skepp. De senare utgöra ett problem för sig, som endast 
kan diskuteras i samband med den allmänna dåtida fartygsut-
vecklingen. De verkligt små båtarna voro säkerligen då som nu 
av skiftande funktionella och lokala typer. Deras utvecklings-
historia är inte utredd. 

Haxarna ha däremot varit betydligt mer uppmärksammade. 
De topografiska arbetena nämna dem tidigt, och gävleborgarnas 
fiskefärder med haxar ha gett upphov till en hel litteratur. Även 
om källorna lämnat de mest motstridiga uppgifter har haxen 
med tiden fått karaktären av en speciell, bottnisk fartygstyp, till 
detaljerna visserligen okänd men vedertagen som historisk före-
teelse. 

Redan det samtida materialet visar, att haxen ingalunda ut-
gjorde något klart problem, och i statsmakternas återkommande 
försök att reglera den gensträviga bondeseglationen i Botten-
havet möter en ständig oförmåga att klargöra vad som egent-
ligen vore haxar bland dessa farkoster, på vilka de norra länens 
bönder forslade sina egna produkter. Det talas om bönders, bor-
gares och fiskares haxar. Samma fartyg kan omväxlande be-
nämnas jakt, skuta och haxe. Till och med en tremastad haxe 
finnes omtalad. Av de fyra mätbrev, som tillhöra aktsamlingen 
från 1768—73, visa två odäckade fiskarhaxar, byggda på klink 
av furu, omkring 30 fot över stävarna och lastande 3 14 til! 5 
svåra läster, samt de däckade bondehaxarna Anna och Gjöran, 
den förra byggd på kraveli, 53 y 2 fot över stävarna, lastande 25 
svåra läster och i mätbrevet benämnd jakt, den senare byggd 
på klink, 51 fot över stävarna, lastande 18 svåra läster och be-
nämnd skuta. Liksom Humbla påpekat beträffande Gävle fisker-
skaps haxar 1784, är det alltså tydligen fråga om ett helt hetero-
gent fartygsmaterial. Någon konsekvens synes emellertid finnas 
i användningen av begreppet. Det är icke alla farkoster, som 
erhålla benämningen haxe, utan just de små, lokalbetonade frakt-
seglarna, vare sig dessa ägas av fiskare, bönder eller borgare. 
Detta antagande bestyrkes icke blott av de exempel Humbla an-
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dragit utan även av annat litterärt material rörande den norr-
ländska kusten. Förhållandet framgår med all tydlighet av en 
notis hos Hülphers rörande Härnösand: "En del Handlande 
fragta ofta sjelfwe egne waror", (i inrikes fart) " och derigenom 
hafwa dubbel förmon. Men utom dess eger Borgerskapet omkring 
50 smärre fartyg, eller så kallade Haxar, som draga 8 till 12 
Läster, hwarmed Landtmans mästa afwel, samt bräder och tjära 
föres til Staden ifrån Socknarne jämte Hafssidan och Ångerman-
na ån, äfwen så wed och annat trädwirke". Samme författare 
meddelar angående Piteå socken, att "de tyngre waror lefwereras 
efter byarnas läge, wid Lastageplatserne jämte Hafs-stranden, 
eller up i Elfwen, därifrån de Handlande samma hämta med 
sine Haxsar eller smärre Fartyg." Hülphers anför samma för-
hållande även i sitt arbete om Västerbottens städer. Hermelin, 
säger, att köpmännen i Ångermanland och Medelpad "besörja 
om transporten til Städerne med många små Jakter och Haxar, 
ifrån de ställen i Skärgården dit varorne kunna församlas". Även 
uppteckningar från sen tid rörande handlandena i Umeå visa, att 
haxen betraktats som lokalt transportfartyg. Enligt en av Bucht 
återgiven anteckning från 1744 uppger borgerskapet i Härnö-
sand, att sådana farkoster, som hade- 4 bord, kallades båtar eller 
skötbåtar och kunde draga 10 å 12 tunnor gods. De, som voro 
byggda med 5 eller 6 bord, kallades storbåtar, och de fartyg, som 
hade 7 bord eller därutöver, benämndes haxar. 

Det synes alltså vara nödvändigt, att slutgiltigt mönstra ut 
ordet haxe såsom beteckning för en viss fartygstyp. Det över-
sättes väl lämpligen med skuta och bör användas som beteckning 
på de mindre segelfartyg, vilka i forna tider ombesörjde Botten-
vikens lokala nyttotrafik och som hade sin hemort där. 

Haxe kommer av det finska ordet haaksi — farkost. Frågan 
är hur den svenska omformningen och användningen av ordet 
uppstått. Därvid måste utvecklingen inom hela det bottniska om-
rådet betraktas som bakgrund. Mycket tyder på att den svenska 
bottniska bondeseglationen icke kunnat mäta sig med den finska 
och framför allt österbottniska i ålder och betydelse. Redan un-
der medeltiden synas sydvästra Finlands bönder ha spelat en 

115 



framträdande roll, huvudsakligen i stockholmsområdet men san-
nolikt även vid norrlandskusten. Calonius noggranna utredning 
rörande Österbottens handel och sjöfart under 1500-talet och 
början av 1600-talet visar klart, att denna landsända varit den 
svenska norrlandskusten överlägsen i f råga om seglationens 
rikedom och styrka. Medan det förstnämnda området under de 
jämna femårsperioderna 1580 till 1600 förmedlade varor till 
Stockholm med årligen respektive 40, 113, 80, 86 och 119 båt-
eller skutlag ( = antalet farkoster), visa Hälsingland, Medel-
pad, Ångermanland och Västerbotten för åren 1580, 1590 och 
1600 sammanlagt respektive 24, 37 och 42 båt- eller skutlag. 
Den intima kontakten mellan Österbotten och Stockholm fram-
skymtar enligt Calonius även i stadens tänkeböcker från 1500-
talet. "Hela det sätt, på vilket angelägenheterna rörande öster-
bottningarna där behandlas, visar, att de själva och landskapets 
förhållanden voro jämförelsevis väl kända i rikshuvudstaden. 
Allmogen från Pedersöre, Mustasaari m. fl. socknar betraktades 
ingalunda såsom främlingar i egentlig mening, utan snarare som 
avlägset boende fränder." Han omnämner även, att det ej sällan 
förekom, att österbottningarna stannade som vinterliggare i 
mälarbygderna. Det ligger därför nära till hands att antaga, att 
det finska ordet haaksi tidigt användes i försvenskad form så-
som kollektivt begrepp för att beteckna de båtar och små frakt-
skutor av olika slag, som österifrån säsongmässigt döko upp vid 
den svenska kusten. Därmed vågar man även framkasta antagan-
det, att ordet haxe med tiden — kanske till att börja med just i 
stockholmsområdet — kom att beteckna motsvarande farkoster 
inom den uppväxande svenska bondeseglationen i Bottniska viken 
och inom den i dessa trakter i stort sett sena stadssjöfarten med 
dennas intima inknytning till bondetradition och lokala handels-
distrikt. 

Det är vanskligt att ännu draga några allmänna slutsatser 
rörande den bottniska bondeseglationens utveckling. Det synes 
emellertid obestridligt, att landsändans allmoge närmast före 
1766 års kungörelse inte ägt större fartyg utan endast odäckade 
båtar. Förhållandet bestrides inte på någon punkt i 1768—73 
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års besvärskrivelser, trots att det för bönderna skulle varit av 
vikt att kunna utnyttja ett sådant argument. Samma tankegång 
återfinnes i svarsskrivelserna till borgarnas ovannämnda klago-
skrift av år 1800. Den närmast liggande orsaken torde man 
finna i 1723 års bestämmelser, som förbjödo all fart med skutor 
och större fartyg. Härmed fördröjdes en utveckling, som borde 
gått betydligt fortare. Med 1766 års kungörelse synes allmogen 
emellertid allmänt ansett, att ett nytt skede brutit in. Även av de 
fåtaliga litterära notiserna synes framgå, att Västerbottens bonde-
seglation genomgått sin omvälvande utveckling mot slutet av 
1770-talet. Detta innebar givetvis inte en total omläggning från 
småbåtar till stora skepp. De gamla förhållandena fortlevde otvi-
velaktigt i stor utsträckning, där de voro bäst anpassade efter 
den ekonomiska miljön. Så sent som 1806 konstaterar kommers-
kollegium, att bönderna i regel seglade med smärre båtar och 
fartyg inomskärs. 

Det är svårare att påvisa huru förhållandena voro före 1723 
års tvångsreglering, men det är sannolikt, att allmogen inte heller 
då ägde större fartyg. I annat fall skulle säkerligen 1723 års 
bestämmelser någon gång måst upprepas och skärpas för att 
leda till avsett resultat. Trots att det skulle varit av värde för 
allmogen att i ovannämnda besvärsskrivelser kunna påvisa, att 
den mot slutet av 1600-talet utnyttjat större farkoster, lyckades 
den inte finna några bindande skäl. Detta påpekades också av 
borgerskapet i Umeå. Ett försök vid 1769 års riksdag att klar-
lägga, att landsändans bönder redan på 1680-talet skulle ha an-
vänt sig av "så kallade Farkostar, eller nu nemnde skutor med 
däck och af ärforderligit utrymme för Bräder och Tjära", utföll 
inte lyckligt, emedan intet annat stöd för uppfattningen künde 
framdragas än en hänvisning till Kungl. Maj:ts resolutioner. 

Det material, som står till buds, synes tyda på att man inom 
hela det bottniska området kan räkna med en likartad utveckling 
av bondeseglationen, även om den inom skilda områden skett 
olika snabbt. Farkosterna voro till att börja med de långfärds^ 
båtar som över huvud taget använts för skilda ändamål, de må 
sedan kallas storbåtar, skötbåtar eller fälbåtar. Säkerligen ha de 
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haft lokala utformningar. Vid skilda tidpunkter, i vissa delar av 
Finland tidigare, i Sverige senare, har det statliga trycket släppt, 
samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna förbättrats. Bön-
derna ha därvid, i opposition mot städernas prispolitik och under 
inflytande av den stora sjöfartens skeppstyper, slagit sig sam-
man till byggande av större farkoster. Man vågar alltså tala om 
en ursprunglig och en utvecklad form av bondeseglation, vilka 
bägge i det senare skedet löpa jämsides och komplettera var-
andra. I Sverige synes brytningsskedet ligga under 1700-talets 
senare del. 

Att döma av det kända materialet synes den bottniska bonde-
seglationen så långt tillbaka man kan finna ha bedrivits av lag. 
Redan av praktiska skäl vågar man nog antaga, att en enskild 
företagare kunnat bedriva egentlig sjöfart endast inom ett mycket 
begränsat område. En samordning av intressenter var säker-
ligen av både tekniska och framför allt ekonomiska förutsätt-
ningen för långfärder. 

Rörande Sverige är frågan om den ursprungliga bondesegla-
tionens samhälleliga struktur mycket litet känd och tarvar fram-
för allt en ingående undersökning av arkivmaterialet. För Fin-
lands del har problemet berörts i förbigående av Calonius och 
Nikander och även antytts av Smeds. Den förre meddelar, att 
österbottningarna vid färderna till Stockholm hade en besätt-
ning på 3—8 man på sina små båtar eller skutor. Nikander an-
för, att bönder från trakten av Gamla Karleby under 1700-talet 
färdades till samma stad i båtar med "en besättning av 8 man — 
detta var själfångarlagets urgamla styrka —". Även Smeds sy-
nes räkna med ett visst samband mellan sälfångstlagen — fälbåt-
lagen — och den ursprungliga bondeseglationens besättnings-
grupper. 

I den utvecklade bondeseglationen framträder en mer avance-
rad form av intressegemenskap. Redan det material från 1768— 
73, som citerats ovan, innehåller åtskilliga notiser av värde. Det 
framgår, att böndernas omdiskuterade farkoster byggdes och be-
fraktades av lag, kallade haxlag. Dessas inre organisation synes 
ha inneburit en form av samordning, där igen part ägde påfal-
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lande större förmån eller befogenhet än övriga intressenter och 
där den ekonomiska avkastningen för individen sannolikt endast 
var avhängig av det arbete han presterade eller det egna gods 
han medförde eller medsände på resan. Fartygets roll i företags-
ekonomiskt hänseende kan, som Bjurling påpekat för tidig 
skånsk sjöfart, närmast jämföras med lastautomobilens uppgift 
i en nutida firmas verksamhet, d. v. s. det utgjorde inget själv-
ständigt element. Man satte icke pengar i ett fartyg för att tjäna 
på frakten utan för att tjäna på handeln. 

Huru samordningen mellan intressenterna i ett bondefartyg 
fungerade vid denna tid, framgår med all tydlighet av ett yttran-
de i en diskussion i ständerna 1762. "Norrländingen hugger 
stocken på egen skog, sågar den på egen sågqvarn, för brädet i 
eget skepp, som han timrat af eget virke och tjärat med egen 
tjära. Den ene redaren är repslagare, den andre brygger och 
bakar matsäcken, en tredje är skeppare, styrman eller matros och 
hans pojke är kajutpojke, och de lefva alla af hård kost. Stock-
holmaren åter måste köpa allt, lega dyrt folk och hålla styft kost-
håll, ty annars rymmer besättningen." Här framstår den ren-
odlade formen av en självvuxen ekonomisk samordning, ofrån-
komlig inom ett bondesamhälle av outvecklad typ. Men man bör 
icke heller bortse från andra faktorer, som verkat lagbildande. 
Otvivelaktigt har ansvarskänslan inför det egna godset, den 
osjälviska gemenskapen, hågen att bryta den vardagliga enfor-
migheten och möjligheten till extraförtjänster på främmande ort 
verksamt bidragit till att båtlagen kunnat bliva större än som 
egentligen krävts av tekniska och ekonomiska skäl. Ett utdrag 
ur kommerskollegii protokoll för den 8 februari 1785 rörande 
en tvist mellan Torneå stad och bönderna Hans Larsson Wida 
och Johan Mustaparta från Nedertorneå ger en utmärkt belys-
ning åt frågan. "Och äntligen att allmogens föregivande att 
mindre folk tages från åkerbruket till stora fartygs förande, än 
om varje bonde skulle färdas med egen haxe, förfaller såvida 
[såtillvida som] det är ortens bruk att hur stort fartyget är, 
skall ändå var och en godsägare vara med och följa sin egen 
bytta." Så sent som 1803 skriver allmogen i ett par finska sock-
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nar att "få af oss äro som nyttja tjenstefolk vid seglationen, utan 
besättes skutan af 4 å 5 man af godsägare ". Haxlagets 
organisationsform är alltså inte direkt jämförbar med det s. k. 
partrederiet, sådant detta var utformat inom den stora sjöfarten, 
koncentrerad till städerna. Enligt Gerentz stiftades ett sådant i 
regel i samband med ett fartygsbygge, ehuru inköp av redan fär-
digbyggda äldre fartyg också förekommo. De olika parterna 
ålåg det då att inbetala sin part i kontanter eller växlar. Det 
förekom emellertid ofta, att blivande partägare även fullgjorde 
sin prestation för, parten in natura. Ramen av arbetsgemenskap 
var här alltså till större delen bruten och företaget fick en mer 
utpräglad kapitalistisk prägel, oftast lett av en större handelsman 
i egenskap av huvudredare. Släktskap existerar emellertid otvi-
velaktigt mellan det egentliga partrederiets och haxlagets orga-
nisationsformer därigenom, att den ursprungliga bondesegla-
tionens lagbildningar utgjort rotsystemet för den kommande ut-
vecklingen, vilken formades av den stora sjöfartens krav. 

Heckscher har framhållit riskfördelningen som en faktor av 
allra största betydelse för partrederiets framgångar under 1600-
och 1700-talen, då framför allt den långväga sjöfarten var ut-
satt för oerhörda faror. Märkligt nog synes denna faktor inte ha 
9pelat någon påtaglig roll inom den bottniska bondeseglationen. 

Under trycket av statsmakternas restriktiva åtgärder fram-
tvingades en variant av haxlaget, som möjligen närmade sig det 
egentliga partrederiet. Av ovan citerade skrivelse från haxlaget 
i Svensbyn framgår, att när de 22 bönderna i laget förbjudits 
utnyttja sin nybyggda, däckade skuta, erbjödo de sig "att taga 
så många intressenter de ville oss ålägga", vilket emellertid icke 
medförde önskat resultat. Denna strävan att erhålla legalisering 
av "sammanlagd avel" innebar otvivelaktigt en tendens till 
sprängning av den självvuxna samordningen. 

Några årtionden senare hade också utvecklingen delvis gått 
därhän. Orsakerna voro flera. Dels kan pekas på 1786 års lätt-
nader i det statliga tvånget, dels hade bönderna otvivelaktigt se-
dan långliga tider ägnat sig åt en lika förbjuden som lockande 
allmän köpenskap, vilken säkerligen vidgat det ekonomiskt orga-
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nisatoriska blickfältet utöver de hävdvunna formerna. Bönder-
nas redan nämnda svar på städernas klagomål år 1800 belyser 
frågan. Städernas krav var, att den rätt allmogen åtnjöt att 
jämte "egen avel" även få transportera grannars skulle tolkas 
därhän, att med granne icke måtte förstås andra än de, som 
voro boende i samma byalag. Bönderna genmälte, att detta var en 
ekonomisk orimlighet, emedan gårdarna antingen lågo enstaka 
eller byarna i många fall voro för små för att på egen hand kun-
na bygga och utnyttja ett sj ovärdigt fartyg på ända upp till 50 
lästers dräktighet som deras rätt var. Skulle den av lagen god-
kända bondeseglationen kunna fortleva, var intressentkretsens 
lämpliga avpassning en förutsättning. Bästa uttrycket för bön-
dernas inställning och de rådande förhållandena ge bland andra 
Burträsks och Skellefte socknars representanter: "Allmogens 
rättighet at jemte egen Afwel äfwen föra sine grannars, är redan 
bestämd uti deras Fartygs nästomrörde tillåtne drägt, hwaröfwer 
de ej kunna Lastas: Icke dess mindre upkastas fråga om när-
mare jämkning deruti, och på hwad sätt? Jo — så at med gran-
nar icke måtte förstås andre än de, hwilka inom samma Byalag 
äro boende. Ett härligt förslag — men huru skulle då Allmogens 
å Beswärandernas sida medgifne naturliga rätt, at transportera 
egen afwel och den försälja hwarest dem godt synes — kunna 
begagnas utaf de Landtmän, hwilka, såsom uti detta widsträckta 
Lähn oftare än annorstädes inträffar, antingen åbo enstaka 
Hemman eller sitta uti Byalag af 2, 3, 4 och 5 eller med ett ord, 
så ringa antal grannar, at deras sammanlagda afwel näppe-
ligen utgjorde tilräckelig för en duktig Insjö- eller Skjärgårds-
båt? Nej — Localen, rättwisan och Lagar, alt säger at Allmogen 
härstädes, åtminstone uti en och samma Socken, utan afseen-
de på der warande Byalags inbördes afstånd, äga at sig förena 
om Segelfart med deras Afwel til så stor myckenhet, som Femtijo 
Läster Fartyg drager." 

Med denna utveckling hade bondeseglationen i mycket mist 
sina ursprungliga drag och hade icke längre karaktär av ett 
separat element i landets ekonomiska liv. Tiden var nu mogen 
för den att uppgå som en betydelsefull och värderad faktor i 
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den kustfart, om vilken 1832 års förordning säger, att den väsent-
ligen bidrager till bildande av sjöfolk både för den avlägsnare 
handelssjöfarten och för örlogsflottan samt är till särdeles för-
del för den inre rörelsen. 
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Västerbottens läns spelmansförbund 
En or ienter ing av Landsant ikvar ie Gunnar Westin 

Bland de mångahanda uppgifter, som äro Västerbottens läns 
Hembygdsförenings, finnes även den, att vårda sig om folk-
musiken. En hel del har gjorts, många låtar ha upptecknats och 
åtskilliga ha publicerats i Hembygdsboken. Oerhört mycket har 
dock med all säkerhet gått förlorat av tradition och låtar. Dessa 
låtar kunna på ett omedelbart sätt ge oss inblick i förfädernas 
själsliga liv, i deras glädje och sorg, i deras längtan och känsla 
inför naturen, både där den framträder hemsk och skrämmande 
och när dess skönhet framkallar stämningar, som ej kunna tol-
kas i ord men väl i musik. I många delar av landet har folkmu-
siken intagit en betydande roll inom folkrörelser, som satt som 
sitt mål att föra forna tiders arv vidare till kommande genera-
tioner. På åtskilliga håll ha särskilda spelmansförbund bildats 
för att vårda folkmusiken. För att slå vakt om den i många av-
seenden mycket värdefulla folkmusiken i Västerbottens län har 
något sådant förbund ej funnits, Ett beklagligt och oroande 
faktum har varit, att länets spelmän åldrats och att återväxten 
varit obetydlig. Det är därför synnerligen glädjande, att tecken 
nu ha börjat visa sig, som otvetydigt ge vid handen, att folk-
musiken endast skenbart varit döende. 

En lycklig tilldragele för länets folkmusik var, att riksspel-
mansparet Öst för ett tiotal år sedan bosatte sig inom länet, när-
mare bestämt i Meselefors. Flärigenom blev det självklart, att 
folkmusiken redan från början skulle komma att intaga en fram-
skjuten plats vid de hembygdsdagar, som Vilhelmina Hembygds-
och Turistförening sedan 1942 årligen har anordnat. En viktig 
del av programmet vid dessa dagar ha utgjorts av spelmans-
stämmor. Folkmusik ingår även i de av Elis Essegård författade 
krönikespelen Gammel-Kristian och Skogen faller, som uppföras 
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vid dessa dagar. För länets hembygdsförening är det en speciell 
glädje, att låtar, som ingå i dessa, ha hämtats ur hembygdsföre-
ningens årsbok. I detta sammanhang måste också nämnas det 
kraftiga stöd och livgivande intresse Essegård lämnat för folk-
musikens fortsatta och uppblomstrande tillvaro. Vid de första av 
dessa spelmansstämmor kunde man att döma av deltagarnas 
ålder med fog befara, att folkmusiken var i utdöende. Genom den 
uppskattning, som publiken vid dessa tillfällen visat spelmän-
nen, genom Östs verksamhet inom länet i övrigt, genom att ett 
större antal spelmän fått tillfälle att sammanträffa och sist men 
inte minst genom folkmusikens egen inneboende livskraft, har 
även den nu unga generationen vaknat till aktivitet beträffande 
folkmusiken. Detta framgår av, att deltagarna i spelmansstäm-
morna icke blott ökat oavbrutet i antal utan att medelåldern 
väsentligt sänkts, så att ungdomarna nu utgöra ett både kvan-
titativt och kvalitativt väsentligt inslag i dessa. Att spelmännen 
i länet äro av hög klass, framgår av det stora antal, som vid 
spelmansstämman 1946 erhöll Zornmärket. 

Vid spelmansstämmorna ha spelmännen allt kraftigare rest 
kravet på bildandet av ett spelmansförbund. När därför Väster-
bottens läns Spelmansförbund bildades den 11 juli 1947 i sam-
band med hembygdsdagarna i Vilhelmina, fick förbundet redan 
vid bildandet 46 medlemmar, representerande länets alla delar. 
Vid detta konstituerande sammanträde antogs stadgar för förbun-
det. Bl. a. beslöts även, att förbundet skulle ansluta sig till Väster-
bottens läns Hembygdsförening. Förbundet visade även sin akt-
ning för hembygdsföreningen och sin vilja till samarbete genom 
att till vice ordförande utse landsantikvarien. Då förbundets 
verksamhet kan väntas bli ett mycket välkommet stöd för en 
sida av hembygdsföreningens verksamhet, torde det vara på sin 
plats att här ur sammanträdesprotokollet lämna en del upp-
gifter, som böra vara värdefulla för hembygdsföreningens med-
lemmar att äga kännedom om. 

Förbundet beslöt ansluta sig till r iksorganisation för Sveriges spelmän 
så snart dylik organisation konstituerats. I avvaktan därpå skulle förbun-
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det anses tillhöra Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. 
Till ordförande för tiden intill nästa ordinar ie förbundissammanträde 

valdes Elis Essegård, Vilhelmina. 
Till vice ordförande valdes landsantikvarien Gunnar Westin, Umeå, till 

sekreterare J. A. Nyström, Ljusvattnet, till skattmästare Jonas Isaksson, 
Vilhelmina, och till vice sekreterare K. O. Widman, Skellefteå. 

Till styrelsesuppleanter valdes Annie Appelqvist, Vilhelmina, Tora Holm-
gren, Lövberg, Marsfjäl l , och Sjally Engström, Järvsjöby. 

Med hänsyn till de utomordentliga förtjänster, som vederbörande ned-
lagt beträffande fortlevandet av folkmusiken och tillkomsten av spelmans-
förbundet, beslöts att till hedersledamöter kalla riksspelmännen Jon Erik 
Öst och Ester Öst, Meselefors, samt nestorn bland spelmännen i lapp-
marksdelen av förbundets verksamhetsområde, riksspelmannen Lars Olof 
Hällsten, Nästansjö. Jon Erik Öst utnämndes jämväl till hedersledamot av 
förbundets styrelse. 

Beslöts utse följande or tsombud: 
K. O. Widman, Skellefteå, för Skellefteå stad och landskommun, Burträsks 

nedre, Bureå, Byske och Jörn. 
Sten Weibring, Umeå, för Umeå stad och landskommun, Holmsund, Vän-

näs, Sävar och Bygtiteå. 
Valter Byström, Vindeln, för Degerfors och Burträsks övre. 
Janne Mårtensson, Kvällträsk, Åsele, för Åsele och Fredrika. 
Hjalmar Palmgren, Lycksele, för Lycksele stad och landskommun. 
Hjalmar Wallin, Stensele, för Slensele och Tärna. 
William Holmgren, Sorsele, för Sorsele och Malå. 
Jonas Isaksson, Vilhelmina, för Vilhelmina köping och landskommun. 
Per Elleman, Dorotea, för Dorotea. 

Dessa ombud skulle ha till uppgift att inom sina respektive verksamhets-
områden verka för anslutning till förbundet, uppbära och till förbunds-
skattmästaren redovisa medlemsavgifter, samla verksamhetsområdets spel-
män till övningar och folkmusikaftnar samt att i övrigt på alla lämpliga 
sätt bevaka förbundets intressen inom verksamhetsområdet samt till för-
bundsordföranden göra de framställningar och lämna de meddelanden, som 
i detta syfte kan erfordras. 

Dessutom uppdrogs till vice ordföranden, landsantikvarien Gunnar 
Westin, att vid t jänsteresor i länet jämväl beakta folkmusiken och tillvara-
taga spelmansförbundets intressen. 

Uppdrogs till Jon Erik Cst att i samband med turné instundande säsong 
för förbundets arkiv uppteckna och insamla låtar i den utsträckning för-
bundets ekonomi kunde räcka till därför . I syfte att öka dia ekonomiska 
förutsättningarna härför beslöts uppmana ortsombuden, att i den utsträck-
ning det vore dem möjligt inom sina respektive verksamhetsområden ge-
nom anordnande av folkmusikaftnar och på annat sätt, som kan befinnas 
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ändamålsenligt, anskaffa och till förbundets förfogande ställa penningmedel 
att användas för upptecknande av låtar. 

Beslöts ansluta förbundet till Västerbottens läns Hembygdsförening 
samt till Västerbottens läns Folkbildningsförbund. 

Ett glädjande förhållande är, som framgår av det gjorda ut-
draget, att uppteckningen av gamla låtar är en av förbundets 
— kanske dess viktigaste — uppgifter. Hembygdsföreningen 
har all anledning, att önska det nya förbundet ett hjärtligt lycka 
till. Förbundet har även anhållit att få deponera sin uppteck-
ningssamling i länsmuseet. 

Samarbetet har redan burit frukt, då i årsboken kan återges 
de första uppteckningarna, som utförts genom förbundets krafter 
samt även en nygjord låt, som ställts till förfogande genom för-
bundets förmedling. 

De tre närmast följande låtarna ha meddelats av spelmannen 
Janne Mårtensson i Kvällträsk i Åsele och äro upptecknade av 
Jon Erik Öst. Janne Mårtensson har lärt sig dessa och många 
flera låtar av sin far Mårten Jakobsson, som var en skicklig och 
mycket anlitad spelman. Han var född 1851 och dog 1917. Janne 
Mårtensson är den sjätte generationen i en gammal spelmans-
släkt, som ursprungligen härstammar från Guliksberg i Anund-
sjö socken. 

Den därpå följande låten är gjord av riksspelmannen Fritz 
Holmgren. Spelmansparet Fritz och Tora Holmgren från Löv-
berg, Marsfjäll, båda i 20-årsåldern, tillhör de mest lovande 
exemplen på den ungdom, genom vilken man tryggt vågar påstå, 
att garantier finnas för folkmusikens fortlevande och utveck-
ling. Utmärkande för båda är den rena, fylliga tonen och tro-
heten mot traditionen. Särskilt Fritz Holmgren äger dessutom 
ett medryckande spelmanstemperament. 
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En gammal jordebok berättar 
Av f. Hemmansägare J. W. Olofsson 

Jordbruket i Lappland är icke gammalt. Under senare hälften 
av 1600-talet började nybyggen anläggas med myndigheternas 
medgivande, d. v. s. först då erhöllo jordbrukare laglig rätt att 
besitta och bruka jord på den stora allmänningen eller på lap-
parnas renbetesland. Redan tidigare hade säkerligen fiskare och 
jägare vid sina visten odlat någon liten jordlapp, men detta på 
lösa grunder, och det innebar ofta allvarliga och understundom 
hårdhänta tvister med lapparna. Dessa ansågo sig ju ha gam-
mal rätt åtminstone till renbete, jakt och fiske för hela Lapp-
land. I detta sammanhang må anmärkas, att så sent som år 1854 
en lappman av länsstyrelsen i Umeå tillerkändes rätten till ett 
milsvitt renbetesland i Lappland i sydöstra delen av Lycksele 
socken. 

Gavsele är det första nybygget i Åsele socken. Här slog sig 
ned år 1674 en finne, Nils Andersson. Senare samma år tog 
även Anders Jonsson upp ett nybygge här. Jonsson var ånger-
manlänning från Edens by i Junsele. Av gamla handlingar fram-
går, att Anders Jonssons nybygge ärvdes av sonen Jon Anders-
son och klövs mellan denne och hans son Per Jonsson enligt 
länsstyrelsens utslag den 23 december 1751. Så vitt jag kunnat 
finna, har förutom nämnda nybyggen endast Hällaström i Åsele 
socken med visshet upptagits under 1600-talet nämligen år 
1676—1696: I 1752 års jordebok uppges, att två åbor då fun-
nos där, och die hette Mats Pålsson och Johan Göransson. Det 
kan emellertid ifrågasättas, huruvida icke Almsele i Åsele socken 
har tillkommit på 1600-talet. En anteckning i 1825 års jorde-
bok uppger Almsele nybygge såsom mycket gammalt och att 
vara anlagt långt förr än Lappmarken fick egen kronofogde, 
varför dess ålder varken av åboarnas dokument eller jorde-
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böckerna kunnat fastställas. Bosättningen gick i långsamt tempo 
och nyodlingen än långsammare. När en nybyggare valde bo-
plats, var lämpligheten för jordbruk icke helt avgörande. Att 
skrapa ihop vinterfoder till en eller kanske rent av ett par kor 
tog sin lilla tid. Sommarbete var det ingen brist på. Men av en 
eller ett par kor kunde en växande familj icke få nödig näring. 
Nybyggaren måste skaffa mat i grytan genom jakt och fiske. 
Uppodlingen kom i andra hand och lustigt nog slog sig mången 
nybyggare ner, där det fanns gott om renmossa. Han behövde 
mossan som föda åt sina renar. Det är väl så, att mark, där ren-
mossa växer icke alls lämpar sig för jordbruk. Först under 
senare delen av 1700-talet blir det en större bosättning. Och nu 
igångsättes uppodling. Med de stora kreatursbesättningar, som 
åtskilliga hemmansägare hade på 1790-talet (varom närmare 
sedan) är det uppenbart, att nödigt vinterfoder icke kunde 
hämtas enbart från själwäxande ängar. Staten hade hittills be-
träffande Lappmarken huvudsakligen visat intresse för lappar-
na och den av dem erlagda lappskatten. Denna ansågs så viktig, 
att den till och med togs till anledning för krig. Emellertid bör-
jade staten på 1700-talet bemärka jordbruket i Lappmarken. För 
reglering av jordbrukarnas förhållanden och för att uppmuntra 
odlingen utfärdades ett antal lagbestämmelser. Här må nämnas 
1749 års lappmarksreglemente samt Kungl. Maj:ts förnyade 
plakat om Lappmarkens bebyggande. Redan år 1760 hade in-
struktion utfärdats för kronofogdarna i Lappmarken. I denna 
instruktion föreskrives bland annat, att kronofogden vart tredje 
år skulle upprätta en mycket detaljerad redogörelse, kallad jor-
debok rörande jordbrukets ställning. Av dessa jordeböcker fin-
nes mig veterligt intet original behållet inom länet. Men en pri-
vat avskrift av 1790 års exemplar gjordes på sin -tid av läns-
mannen och exeptionsfogden i Lycksele B. O. Holmström. Han 
var en man, som intresserade sig för både gammalt och nytt. 

Denna jordebok innehåller särdeles värdefulla upplysningar. 
Den anger för varje hemmansägare eller nybyggare mantal, i 
mantal årlig skatt, antalet kreatur av olika slag, åbyggnader, 
mängden av utsäde m. m. Vi få veta, att den jordbrukande be-
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folkningen år 1790 uppgick till i Åsele lappmark eller Ånger-
manlands, som omfattade Fredrika, Åsele, Vilhelmina och Do-
rotea, 308 personer av mankiön och 276 av kvinnkön eller sum-
ma 584 personer. I Lycksele lappmark eller Örträsk, Lycksele, 
Sorsele, Stensele och Tärna 274 av mankön och 269 av kvinn-
kön eller summa 543. Således sammanlagt 1.127 personer. 

Av nötkreatur fanns i Åsele lappmark 1.261 och i Lycksele 
lappmark 1.081. Man fäster sig vid, att ett relativt stort antal 
uppgives vara ungnöt. Kreatursbesättningarna ökades uppen-
barligen hastigt i samband med ökad fodertillgång. Hästarnas 
antal var jämförelsevis litet, nämligen 213 i Åsele lappmark och 
189 i Lycksele lappmark. En jordbrukare i Lappmarken behöv-
de icke, såsom i nutiden ofta sker, hålla hästar för skogskörslor 
utöver husbehovet. Man skattade skogarna endast på byggnads-
virke och ved. Ja, man svedjade nog också både här och där 
trots statsmakternas hejdande föreskrifter. Jordbrukarna hade 
många får, 1.882 i Åsele lappmark och 2.009 i Lycksele lapp-
mark. Dessa skötte sig ju själva en stor del av året och vinter-
tiden tillämpades säkerligen på dem och kanske även på korna 
en kreatursskötsel, som må benämnas svältfodring, en nödfalls-
utväg, som åtminstone för ett par tiotal år sedan måste nyttjas 
här och där i obygden. Några hemmansägare hade renar. Des-
sas antal uppgick till 336 renar i Åsele lappmark och 188 i 
Lycksele lappmark. Endast länsmannen Johan Edin i Söråsele 
hade ett större antal. Han hade förvärvat rätten till renbetes-
landet i södra Älgsjölandet och höll sig där med 200 renar. 

Olika slag av byggnader redovisas i jordeboken. Nästan varje 
jordbrukare hade del i kvarn. Endast i ett fall uppges, att en 
person hade flera kvarnar. Jan Jansson och Jon Jonsson i Bäck-
sjö hade icke mindre än sex kvarnar. De hade väl på sin mark 
en bäck med många fall. Man kan nog ännu i Lappmarken fin-
na bäckar, där lämningar efter husbehovskvarnar ligga tätt. 
Bostäderna voro små, ofta endast ett eldrum. Undantag fin-
nas dock. Förutnämnde länsman Johan Edin i Söråsele hade 
åtta rum med värme. Man kan för övrigt konstatera, att större 
byggnader uppfördes i Åsele socken än på andra ställen, detta 

131 



säkerligen beroende på inflytande från Ångermanland. Länsman 
Edin innehar emellertid icke rekord. Detta innehas av Jakob 
Andersson, Siksele i Lycksele socken, som kunde ståta med icke 
mindre än nio eldrum. Man kunde härav förledas tro, att An-
dersson var en fåfäng man. Men så var ej fallet. Han kunde 
även yvas över en stor kreatursbesättning, nämligen 12 kor, 3 
ungnöt, 20 får och 2 hästar. Egendomligt är, att jordeboken, 
som noggrant registrerar lador, stolpbodar, badstugor och till 
och med avträden, icke nämner något om ladugårdar. Räknades 
dessa möjligen in i antalet eldrum? Om så är fallet, måste man 
antaga, att en mångfald jordbrukarefamiljer hade kreaturen i 
boningshuset eller rättare sagt bodde i den blivande ladugården. 
Detta var nog det vanliga sättet, innan egnahemslån och annan 
hjälpverksamhet fanns att tillgå. Desto mera fäster man sig vid, 
att jordbrukarna i Lappmarken år 1790 hade icke mindre än 
229 badstugor. Storbönderna hade egen badstu. Andra delade 
med grannar. I många fall finnas 2 badstugor till samma gård 
och ägaren av det stora hemmanet 3/4 mantal Lattiksele, Jon 
Larsson, hade för gårdens behov tre stycken. Det kan förmodas, 
att invandrande finnar infört badstubaden. Eller var denna bad-
form allmän i Sverige på 1700-talet? 

I hela Lappmarken sattes 16 kappar potatis. Kornet var natur-
ligtvis liksom nu det vanligaste sädeslaget. I Åsele lappmark 
utsåddes härav 188 tunnor och 18 kappar och i Lycksele lapp-
mark 211 tunnor och 4 kappar. Av råg såddes 2 tunnor och 3 
kappar i Åsele lappmark. Det är intressant, att man börjat odla 
potatis, som då benämndes jordpäron. Potatisodlingen befann 
sig dock 1790 på försöksstadiet. Det var åtta föregångsmän, sex 
i Åsele socken och två i Lycksele, som vågade sig på försöket. 
Ingen riskerade mera än 2 kappar. Tillgången på utsäde var 
också ringa. Tillhopa sattes således i hela Västerbottens lapp-
mark 16 kappar potatis. Av jordeboken, som innehåller en del 
uppgifter även frän Norrbottens lappmark, framgår, att Arvids-
jaur låg före på området. Där satte man hela 19 kappar, men 
då bidrog länsman K. J. Kjäck i Glommersträsk på egen hand 
med 12 kappar. 1 detta sammanhang bör framhållas, att präster 
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och och andra statens tjänstemän i många fall varit banbrytare 
även på jordbrukets område. 

I Oavsele bodde år 1790 åtta hemmansägare och deras hem-
man skattade för 1 y 2 mantal. De ägde 96 nötkreatur och 13 
hästar och 152 får. Bland1 storbönderna märkas gästgivaren Da-
niel Gafvelin och tolvmannen Markus Danielsson. Almselebön-
derna voro endast två. De torde ha haft det bra ställt. På sitt 
hemman om 1 y 2 mantal hade de 25 nötkreatur och 50 får samt 
höllo sig dessutom med 14 renar. De hade besittningen till ett 
renbetesland. Var och en av Almseleborna hade fyra eldrum, 
kvarn, badstuga, avträde m. m. De tillhörde de sex bönder i 
Åsele socken, vilka odlade potatis. Jag bör kanske nämna, att de 
hette Olof Almroth och Erik Persson. Den senare var tolvman. 
Den fjärde 1600-talsbyn var Hällaström. Den hade år 1790 fyra 
åbor med hemman på sammanlagt % mantal, på vilka de födde 
31 nötkreatur, 6 hästar och 40 får. 

Ja, alla uppgifter i jordeboken äro av intresse. Jag vill emel-
lertid till sist här endast meddela, att den förutnämnda Jon 
Larsson i Lattiksele hade största kreatursbesättningen i Lapp-
land år 1790, nämligen icke mindre än 21 kor, 9 ungnöt, 28 får 
och 3 hästar. Det är nog icke många hemmansägare i Väster-
bottens län, som i våra dagar äga så stor besättning. 
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Ett litet bidrag till historien om den 
svenska lappmarkens bebyggelse 

Av K y r k o h e r d e Oscar Lundgren 

Lapparnas land är för många svenskar ett något obestämt be-
grepp. En skåning, som bor "söder om landsvägen", betecknar 
väl därmed både Svealand och Norrland och många mellan-
svenskar ofta hela övre Norrland.*) 

Det bör därför ej väcka förvåning, när en historieskrivare i 
Tyskland på 1000-talet talar om Hälsingland såsom lapparnas 
största samhälle. Mäster Adam, en överlärare vid domkyrkoskolan 
i Hamburg, skriver: "På svearnas och norrmännens gränsom-
råden bo scritifinni, vilka löpa snabbare än de vilda djuren. Deras 
största samhälle är Hälsingland, för vilket ärkebiskopen (Adal-
bert 1050—1072 i Hamburg—Bremen) som förste biskop vigde 
Stenpfi, som även kallas Symon. Denne vann genom sin pre-
dikan många av de där boende folken." Han säger även, att dessa 
skridfinnar eller lappar kläda sig i djurskinn och ej fråga efter 
bostäder. Greken Prokopius på 500-talet efter Kr. berättar även 
om "skridfinnarna", att "de äro det enda barbariska folket 
i Thule, leva av jakt och kläda sig i hudar, som de hopsy med 
senor, känna ej åkerbruk, dricka ej vin och samla intet ätbart 
från jorden." 

Kunskapen om det egentliga Lappland har långt in i historisk 
tid varit synnerligen bristfällig. Olaus Magnus, en broder till 
Johannes M. Sveriges siste katolske ärkebiskop, är den förste, 
som på grund av egna iakttagelser givit en utförlig skildring av 
Norrland samt en karta, vilken även beträffande Västerbottens 

*) A n m . Stundom kan man även få höra västerbottningar vid kusten 
tala om att resa "långt upp i fjället", fastän resan slutar långt nedanför 
lappmarksgränsen. 
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kustland är någorlunda tillförlitlig. Men beträffande lappmarken 
märker man genast, att han saknar personlig kännedom om för-
hållandena. Så bilda t. ex. Storavan och Luleträsk en enda sjö. 
Likaledes ha Storuman och Strömsvattnet i Jämtland samman-
förts till en "Lacus Urna." 

I Egil Skallagrimssons saga, ett av den fornisländska litte-
raturens mästerverk, nedskrivet på 1200-talet, berättas om ett 
besök, som gjorts i lappmarken på 800-talet. Thorolf Quedulfs-
son, som av konung Harald Hårfager i Norge erhållit finn-
skatten i förläning, företog på vintern 872—873 från Sandnäs 
vid Vafsenfjorden en marknadsresa till lapparna på fjället med 
90 man och mycket handelsvaror. Han kallade samman lappar-
na, tog skatt och höll köpstämma, varvid han for fram både med 
vänskap och skrämsel. När han sedan reste österut över fjället, 
(in i svenska Lappland) hörde han, att "Kylfingar" kommit 
österifrån, handlade med och rövade lapparna. Han for då efter 
dem och fann på en boplats 30 män, på andra 15—20, dräpte 
inalles 100 män, tog en mängd egodelar och for hem. 

Följande vinter for han åter upp på fjället och höll marknad. 
När han kommit långt österut, kommo "kväner" och sade, att de 
sänts av konungen i Kvänland, därför att kareler härjade hans 
land och han nu begärde hjälp att fördriva dem. Thorolf följde 
med dessa kväner, och norrmännen i förening med kväner-
na slogo och förjagade karelarna. Kylfingar = klubbmän, 
medlemmar i en klubb som sammankallas med en budkavel i 
form av av klubba. Trol. = Birkarlar. Kväner = ett fornnordiskt 
namn på finnarna, vilket ännu brukas i Norge. (K. B. Viklund. 
Återgivet efter P. A. Lindholm i Västerbotten s. 48.) 

Under medeltiden och långt in i nyare tid var nuvarande 
Lappland en kronans allmänning, i vilken ej blott lapparna 
utan även bönderna i kustlandet ägde rätt till fiske och jakt, med 
skyldighet att därför erlägga skatt till kronan. 1553 års jorde-
bok för Ume socken upptar ej mindre än 84 fjällträsk i Ume 
lappmark, för vilka bönderna erlade skatt i natura med 1/15 av 
utbytet. Bland dessa må nämnas Skivsjön, Åmsde, Vittanträsk, 
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Byssträsk, Gäddträsk, Lycksträsk, Sandöran (Sandsjön i Ör-
träsk). 1544 klagar Gustaf Vasa över, att birkarlarna hindra 
fattiga bönder i kustlandet, när de vilja röja hemman i lapp-
marken, som väl vore god lägenhet till. Som den goda ekonom 
han var, yrkar han på, att bebyggelsen i lappmarken borde upp-
muntras, "på det kronans ränta måtte ökas." Därav blev dock 
intet ännu på hundra år. 

På sin resa runt Bottniska viken till Finland år 1601 —1602 
synes Carl IX framförallt ha varit angelägen om att befordra 
kolonisation i Norrbotten samt att ordna med lapparnas skatt 
och birkarlarnas handel. I ett brev utfärdat under uppehållet i 
Lövångers prästgård den 4/3 1602 avlyses sålunda birkarlar-
nas ambulerande handel och bestämmes, att lapparna skola sam-
las till marknader 2 gånger om året under 2—3 veckor samt 
betala tionde av renar, fisk och skinn. Vid samma tillfälle hölls 
även i Umeå undersökning angående lapparna i Umeå och 
Åsele lappmark och antecknas, att där finnas 192 lappska in-
vånare, 566 renar och 81 fiskesjöar. 

År 1638 blev Västerbotten eget län och omfattar detta även 
nuvarande Norrbottens län. Vid denna tid upptäckas de första 
malmfyndigheterna i lappmarken, silver i Nasafjäll, koppar i 
Svappavaara och järnmalm i Övertorneå. 

Den tredje i ordningen av Västerbottens läns landshövdingar, 
Johan Gran, (1653—1679) synes ha varit en synnerligen du-
gande man. Han ivrade mycket för lappmarkens kolonisation 
och bergverkens utnyttjande. Lapparna synas emellertid ha vål-
lat honom bekymmer. För att främja silverbruket i Nasafjäll 
voro de ålagda att med sina renar forsla malm samt att handla 
med Piteå borgare vid Arieflods marknadsplats. När de tred-
skade och landshövdingen ville tvinga dem, gingo de över till 
Norge, ledsagade över en skara norrmän, brände upp smält-
hyttan och kyrkan i Silbojokk m. m. — allt för att slippa be-
tungande körslor och annat tvång. Då sände landshövdingen 
upp till Silbojokk "en hop allmoge, väpnad med 'räfflebössor' 
för att åtminstpne hindra norrmännen att bortföra järnredskap, 
bly och silver vid hyttan", vilket även synes ha lyckats. I skrivel-
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se till Kungl. Maj :t klagar Gran över, att lapparna börja över-
ge sina boplatser och bege sig ned till kusten för att tigga. Han 
medger, att djurfångst och fiskeri ej längre äro så givande: som 
förr i lappmarken, men "om de äro flitiga, så skulle även lösa 
lappar kunna försörja sig med att köra malm till bergverken." 
Vid krig äro de även nödiga till landets försvar, när de äro trog-
na; men kunna de även göra skada, om de fly till fienden. 

Den 6/8 1670 skriver landshövding Gran ånyo till kungen. 
Han förmodar, att den högfete med tiden skall låta flera bergs-
orter uppenbaras, och då vore det nödigt att bruka de medel, 
varigenom lappmarken kunde besättas och populeras, och lap-
parna hållas uti skyldig devotation och trohet mot Kungl. Maj :t 
och Kronan. Visserligen bestode lappmarken av otaliga berg, 
moras och sjöar, men där funnes även många orter med gräs-
mark och stora lövskogar, varmed andra kreatur än renar kun-
de födas, och sålunda borde människor kunna bosätta sig i lapp-
marken. Men först vore det nödigt upprätta en jordebok över 
lappmarken, "vilket ännu ingen konung gjort." Hittills hade en-
dast namn på lapparna insänts till Kammarkollegium, men ej 
någon förteckning över deras land och vatten. Därför intoge de 
ofta varandras land. Utan jordebok vore de ej heller möjligt att 
veta vilka orter, som lämpade sig för bosättning. Landshövdingen 
hade själv rannsakat och funnit det möjligt att upprätta en dylik 
jordebok över Ume lappmark och därvid även gjort ett prov på 
en sådan, som han nu sänder kungen. 

År 1671 erhöll landshövding Gran Kungl. Maj:ts befallning 
"att avrita lappmarken." Instruktion utfärdades för lantmätare 
Jonas Gedda, att så snart sjöarna bliva isfria resa upp till 
Grahnön och Lycksele och därvid noga aktgiva på, dels var 
gränsen till lappmarken går, dels undersöka varest nyttiga bo-
ställen, bestående av äng, lövskog och goda fiskevatten kunna 
finnas. Särskild uppmärksamhet borde ägnas åt Öreälvens dal-
gång, där landshövdingen hört skola finnas lämpliga boställen. 
Kartan iskulle upptaga namn, uppteckning och avmätning av 
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varje boställes tilltänkta mark, lasstalet hö, samt hur mycket löv-
skog, åkermark, svedjelandskog till hus, äng och mulbete, fiske-
sjöar och kvarnställen m. m. Undersökningen skulle även om-
fatta lapparnas visten, lämpliga gudstjänstplatser m. m. Färden 
gick uppför Ume älv till Storuman samt därifrån utför Öre-
älven till Örträsket, vid vilket synades plats för två lämpliga 
nybyggen. 

Den 27 september 1673 utfärdade Carl XI det s. k. lappmarks-
plakatet, ett öppet brev med löfte om frihet från skatt och krigs-
tjänst för dem, som sig i lappmarken velat nedsätta. Såsom mo-
tiv angives, dels att lapparna måtte bli försörjda med nöjaktig 
undervisning om själens salighet, dels att det land, som nu låge 
öde och obrukat, måtte göras nyttigt och upparbetas till rikets 
tjänst, enkannerligen genom svenska och finska åboer, vilka 
kunde bruka den jord, som lapparna ej kunna utnyttja till äng 
och mulbete samt annan tarvlig föda av skog, strömmar, sjöar 
och bergverk m. m. "Därför hade Kungl. Maj:t funnit gott och 
rådsamt: 1). att till den rena och saliggörande gudstjänstens 
förkovring skilja lappmarken från andra svenska och finska för-
samlingar att fördelas i särskilda socknar och prosterier. 2). att 
på det svenskar och finnar i Västerbotten och Österbotten, Ånger-
manland och Jämtland måtte flytta till lappmarken, benåda dem 
med 15 års frihet f rån alla skatter samt frihet från knektutskriv-
ning till evärdelig tid." 

Detta är lappmarkens Magna charta, det första privilegie-
brev för lappmarkens bebyggelse, som utfärdades av konung 
Carl XI på landshövding Johan Grans i Umeå förslag, och den 
närmaste anledningen till att kolonisationen i lappmarken kom 
igång från denna tid. Närmast kan det jämföras med det beslut 
och de åtgärder, som fattades och företogs i början av 1300-talet 
av förmyndarregeringen under Magnus Erikssons minderårig-
het, varigenom landet mellan Skellefte och Ule älvar uppläts för 
de kristna män, som där ville slå sig ned som nybyggare och 
köpmän. Båda hade vittgående följder och äro värda att kommas 
ihåg av befolkningen i landskapen Västerbotten och Lappland. 

Om man besinnar, att Finland nästan sedan urminnes tid 

138 



varit en svensk provins, att finnarna under 600 år delat ljuvt 
och lett med Sverige och att svenskt språk och svensk kultur 
fortfarande finnas väl bevarade på andra sidan om Bottenhavet, 
så må det ej förvåna oss, att några finnar voro de första, när 
det gällde att hörsamma kungens bud att kolonisera den svenska 
lappmarken. Snarare må det förvåna oss, att ej finnarna redan 
tidigare voro med om att befolka det västerbottniska kustlandet. 

Som bekant ha svenskarna ända sedan vikingatiden inträngt i 
Finland och därvid lagt beslag på kusttrakterna vid Finska 
viken, de åländska öarna och Österbotten, i vilka trakter de fort-
farande bo, delvis rätt oberörda av det finska språket och den 
purfinska kulturen. 

Finnarna inkommo i Sverige långt senare. Som arbetsfolk ha 
de väl importerats redan under Gustaf Vasas tid, men först om-
kring 1570 under hertig Carls tid slogo de sig ned i dennes 
hertigdöme Sörmland, Närike, Bergslagen och Värmland. Riktig 
fart i invandringen blev det först efter klubbekriget, det ödes-
digra finska inbördeskriget på 1590-talet, och fortgick den sedan 
fram till 1640-talet. Sist av alla kommo örträskfinnarna på 1670-
talet. 

Det är framförallt i tre områden i Sverige som finnarna slagit 
sig ned. 

1) I Tornedalen från kusten ända upp till norska gränsen, 
där de väl icke invandrat utan ursprungligen räknat sig hemma, 
då här knappast fanns någon riksgräns före 1809. Här ha de 
fortfarande på grund av närheten till moderlandet bevarat sitt 
finska modersmål och sin säregna kultur. 

2) Det mellersta finska bosättningsområdet sträcker sig från 
Örträsk i södra lappmarken ända ned till Gästrikland genom 
Ångermanland, Jämtland, Dalarna och Hälsingland. 

3) Det södra bosättningsområdet sträcker sig från Kolmården 
i Södermanland genom Närike och Västmanland, sammanhänger 
med det mellersta i Västerdalarna och fortsätter in i Värmland, 
där finnsocknar finnas i nästan alla gränstrakter i Sverige och 
likaledes på norska sidan. 

Då finnarna inkommo i Sverige på en tid då kusttrakterna se^ 
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dan länge redan voro befolkade, fingo de — i motsats till vad 
fallet var med svenskarna i Finland — nöja sig med öde skogs-
områden i det inre av landet, men där ha de koloniserat närmare 
200 kyrksocknar i olika delar av landet, vilket vi med tacksam-
het skola minnas. 

Det är även möjligt, att vissa egendomligheter i den finska 
folkkaraktären varit en bidragande orsak till att finnarna i 
Sverige huvudsakligen slagit sig ned i öde trakter. Alexis Kivi 
har i sin bok "Sju bröder" på ett mästerligt sätt skildrat den 
vildhet och oregerlighet, som drev dessa bröder bort från hem-
mets och hembygdens ordnade förhållanden för att bosätta sig i 
en koja i skogen, närmast för att slippa ifrån skoltvånget. 

Men om finnarna i Sveriges ödebygder menat sig få vara i 
fred, så misstogo de sig. I en stadga om skogarna år 1647 heter 
det: "Alla som komma på skogarna strykande utan lov för att 
där svedja och sig nedersätta, dem skall man söka att fånga och 
såsom andra skadedjur avskaffa. — Där sig några finnar på de 
stora skogarna i Västernorrland, Dalarna och Värmland neder-
satt och byggt hava, skola våra landshövdingar med lagmännen 
och nämnderna däröver hålla flitig ransakning, och så framt 
deras byggande befinnes landet och bergverken hinderligt, må 
byggnader och torp utrivas. Och om någon sedan finnes där ar-
beta och bygga igen, skall han fängslas och hans bygge upp-
brännas." Förutom omsorgen om skogen m. m. var det väl fram-
förallt omsorgen om finnarnas själ, som gav myndigheterna or-
sak att ej lämna dem i fred för sig själva. Vid tingen talas ofta 
om den själavåda, som de sväva uti på grund av att de, för de 
stora avståndens skull, sällan kunna komma till kyrkan mer än 
2 gånger årligen. Så heter det i en kungl. res. 7/12 1682. 
"Kungl. Maj:t besinnar den själavåda som skogsfinnarna störta 
sig i, i det de ej draga omsorg om att lära sina barn svenska 
språket och kunskap i krisdendom, vilket K. M. — intet kan 
tåla, utan skall guvernören därtill hålla dem — vid risk att K: 
M:t dem från landsorten förvisar." En annan gång heter det: 
"Var finne, som ej vill lära sig svenlstkio, gå i kyrkio, ting och 
stämma och i allo måtte ställa sig hörsam mot överheten och 
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predikoämbetet, samt from och kärlig emot dem svenskom, dens 
hem skall uppbrännas, torpasedel vara casserad och han själv 
ofredig för var svensk." 

Enligt samstämmiga uppgifter har den förste nybyggaren i 
Örträsk och måhända i hela lappmarken slagit sig ned där 
året efter lappmarksplakatets utfärdande, alltså år 1674. Han 
hette Johan Philipsson Hilduinen och Menligt en uppgift av 
prosten N. J. Sundelin i Lycksele (f. 1808 och broder till den 
förste prästen i Örträsk) var Hilduinen hemma från gården 
Hilduinen i Kemi socken i Finland. Födelse och dödsår finnes 
ingenstädes angivet, men enligt Sundelins anteckningar besökte 
H. kyrkan i Nordmaling samt avled under Carl XI :s regering, 
alltså före 1697. Johan Philipsson skall från Finland ha åtföljts 
av sin broder Philip, som slog sig ned i Gafsele i Ås-ele lapp-
mark. Något senare skola ett par andra finnar Jon Erk Kervel 
och Henrik Kosen (eller Kuusinen enl. prof. K. B. Viklund) ha 
slagit sig ned som nybyggare i Dorotea. 

De första nybyggarna i Örträsk slogo sig ned på det s. k. 
Näsberget, en på östra sidan om Örträsket i sjön utskjutande 
udde med ett synnerligen vackert läge. Denna plats har numera 
förvärvats av Örträsks hembygdsförening, vilken härstädes på-
börjat uppförandet av en hembygdsgård, till vilken bl. a. hör 
ett häbbre med årtalet 1689, vilket sannolikt tillhört den förste 
nybyggaren på platsen. 

Enligt traditionen skola de f rån Finland ha haft med sig en 
ko, några getter samt något husgeråd. Därtill voro de säkert 
vana vid det hårda nybyggarlivet, möjligen även striden med 
lapparna om fiskevatten och skogsmark, som lapparna ville be-
hålla för djurfångst och renbete men nybyggarna ville bruka 
till svedjeland. De första skriftliga vittnesbörd vi äga om Ör-
träskfinnarnas liv tala även om denna strid. Vid tinget i Lyck-
sele 10/1 1684 förbjudes lappen Erik Persson i Umbyn att 
störa Johan Philipsson Hilduinen på hans inrymda skog och 
fiskevatten, vid äventyr av 40 marks böter. År 1686 utfärdades 
förbud mot fortsatt ömsesidig åverkan mellan örträskfinnarna 
och två lappar. År 1690 förordnar rätten om syn för att skifta 
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landet mellan lappen Erik Persson, som skattar för detsamma, 
och örträskfinnarna, och den 10/1 1693 förordnades därtill två 
namngivna lappar och två bönder från Granön och Tiegsnäset. 
Vid samma tillfälle förpliktas örträskfinnarna att ersätta en 
granöbo för att de bränt upp dennes skog och förmanas att intet 
prejudicera lapparna på deras mark. Nästa år, 1694, bötar 
emellertid Johan Johansson i Örträsk 12 silvermynt för svedjan-
de, varigenom Erik Perssons renbete tagit skada, och 1696 bötar 
Erik Persson för intrång i tegsnäsbornas fiske i Gäddträsket. 
Angående svedjandet frågade befallningsmannen Renhorn inför 
rätten om någon visste något om orsaken till den stora skogs-
elden mellan Örträsk och Lycksele, och svarades därtill, att man 
trodde det thoreld skulle hava antänt densamma. 

Vid tiden för de första finska nybyggarnas bosättning i Ör-
träsk skall här enligt traditionen ha funnits några bofasta lappar, 
vilka dock ej torde böra räknas såsom nybyggare i egentlig me-
ning, då deras egentliga näringsfång varit renskötsel. Bland 
dessa må nämnas följande: 

1) Sanduddsgubben Mårten Hindersson, vilkens dotter Märta 
blev gift med Johan Hilduinens son Erik Johansson. 

2) Den s. k. Harrbergsgubben, vilken är till namnet okänd. 
Han skall ha bott vid Harrberget, mitt emot Näsberget, och om-
talas i 1684 års tingsprotokoll ha övat åverkan mot finnarna. 
Enligt traditionen skall han ha friat till Hilduinens dotter Mar-
gareta, och när frieriet avslogs, skall han en söndag medan fin-
narna besökte kyrkan i Lycksele:, ha såsom en hämdeakt bränt 
upp hennes stuga. 

3) Den tredje bofasta lappen som omtalas var Mats Matsson 
på Lappkåtaänget vid Öhråns utflöde i träsket. Denne var svär-
son till Erik Persson, vilken ägde rätt till och skattade för Al al-
bergets lappskatteland i nedre delen av Lycksele lappmark och 
därmed all jakt- och fiskerätt i trakten. Denne var en rik och 
mäktig man, och hans renhjordar skola ha uppfyllt hela Gamm-
åholmen mellan Örträsket och Gammån. 

Johan Philipsson Hilduinen hade fyra till namnet kända barn. 
Av dessa torde Samuel Johansson ha varit äldst. I varje fall 
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bosatte han sig å faderns nybygge, och från honom härstammar 
en del ännu levande örträskbor och andra invånare i södra 
lappmarken. Han avled 1725 och är begraven invid lappkyrkan i 
Lycksele. Sonen Johan Johansson upptog även nybygge i Ör-
träsk, men sålde det vid tinget 1701 med villkor att få uppataga 
ett nybygge vid Knaphtselet (nuvarande Knaften) å samma lapp-
skatteland. Lappen Mats Mats-son förklarade sig tillåta det. 
Frihetsåren skulle räknas från 1701. Detta var den förste ny-
byggaren i Knaften. Denne Johan Johansson blev 1709 jämte 
Lars Olofsson från Örträsk nämndeman, och voro dessa de 
första nybyggare, som sutto i nämnden från Ume lappmark. 
Johan Johansson hade två söner och två döttrar, av vilka söner-
na antingen avlidit ogifta eller spårlöst utflyttat från Lycksele 
socken. 

Hilduinens tredje son, Erik Johansson, var gift med Mårten 
Hinderssons dotter Märta, vilken vid tinget 1690 begärde 
att med sin man få bosätta sig i Örträsk och "bruka de ägor, 
som därtill kunna bekvämliga vara." Vid tillfället intygas av 
länsmannen, att makarna förra året flyttat från Näsberget och 
slagit sig ned 1/4 mil norr därom, där de begynt avröja skog 
och bryta åker, på vilken, enligt Märtas berättelse, de nu skördat 
tre skylar korn. Därtill hade hon, Märta Mårtensdotter, som sin 
fader brukat ett skälsland åker, och äng hade de i myrar och 
stränder till foder för 1 häst, två kor, sex får och två getter. 
1704 skatta de 3 dir. 

Denne Erik Johansson var en orolig man. 1699 botade han 
3 mark för olovligt fiske i Sandöran, där fiskevattnet fortfaran-
de ägdes av kustborna. (Enligt traditionen är det det goda fisk-
vattnet i Sandöran, som först lockade finnarna till Örträsk, och 
skola de möjligen först ha bott något år i närheten av denna sjö 
och därvid anlagt den s. k. Klyfällan och Bockfällan. Den 2/1 
1707 sålde Erik Johansson sitt nybygge i Örträsk till Lars 
Olofsson från Armsjö för 120 dir. kopparmynt och flyttade först 
till sin broder Johan i Knaftselet och sedan till marknadsstället 
å kyrkobordet i Lycksele, där han utan pastors vilja och vetskap 
tog sig för att hugga och bränne sved samt fiska i Tannselet, 
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för vilket fiske kyrkoherden betalade taxa till kronan. År 1709 
varnades han för fiske i lappskolans träsk och året därpå bo-
tade han 12 mark för olovligt fiske och tre mark för sitt sved-
jande utan tillstånd. Efter att i flera år ha processat om fisk-
rätten, blev han 1718 torpare under prästgården. Dog barnlös. 

Hilduinen hade även en dotter, Margareta Johansdotter, som 
blev gift med den första åbon i Rusele, Mårten Henriksson, som 
blev stamfader för den s. k. Ruseleätten (bl. a. släkten Rusén). 
Denne Henriksson var sannolikt finne och hade följt sin svär-
fader från Kemi. Hans son Mårten Mårtensson upptog 1738 
ett nytt nybygge i Rusele, och mågen Lars Håkansson från Ör-
träsk erhöll redan år 1730 rätt att där upptaga nybygge. 

I början av 1700-talet kommo nya nybyggare till Örträsk. Så-
som ovan omnämnts sålde Johan Johansson Hilduinen redan 1701 
sitt nybygge i Örträsk för att bosätta sig i Knaftselet. För ny-
bygget i Örträsk erhöll han 38 dir av Erik Eriksson från Arm-
sjö, vilken tidigare även inköpt ett torp av Margareta Johans-
dotter i Örträsk för 76 dir. Men redan 1703 anmäler Erik Eriks-
son för rätten, att han sålt sitt boställe i Örträsk till Påhl Pers-
son från Mjösjö by i Nordmaling, och erhåller Erik Eriksson 
nu med lappen Mats Matssons samtycke rätt att syna ett bo-
ställe vid Knaftselet eller Lödfotsoan, en plats, som redan i 1671 
års syneprotokoll omtalats för sin rika gräsväxt. Fr. o. m. 
1703 finns det alltså två nybyggare i Knaften, och den ene av 
dessa, Erik Eriksson, blev sedan stamfader för ett flertal nybyg-
gare i andra byar. 

I Örträsk är ännu släkten Hilduinen ensam, ty 1705 återbör-
dade Samuel Johanssons son, Samuel Samuelsson d. ä. sin far-
broders hemman av Påhl Persson för 38 d l r + 1 2 dir för för-
bättringar, och P. Persson upptog nybygge i Vägsele på Stöt-
tingslandet. 

Vid denna tid har tydligen en del löst folk sökt sig upp till 
lappmarken på grund av den stora ofreden och roteringsfriheten 
i lappmarken. Vid kyrkhelgerna passade myndigheterna på i Lyck-
sele för att få tillbaka förrymda knektar. Den 20 juli 1707 an-
kom länsmannen från Umeå till Lycksele lappkyrka och ställde 
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sig med fjärdingsmannen på vakt utanför kyrkan. När örträsk-
finnarna gingo ut, märkte de, att länsmannen med våld ämnade 
ta även dem till soldater stucko de sig därför undan i Mårten 
Mårtenssons kyrkstuga. Johan Johansson i Knaften hänvisade 
till lappmarksplakatet av år 1673 och Erik Eriksson i Knaften 
till sin bäcklighet. Detta uppträde var anledningen till, att ör-
träskfinnarna vid höstböndagen samma år endast sände kvinnor 
och barn till kyrkan. Vid tinget ansågos de ha kunnat förete laga 
förfall. 

Samma år, 1707, bosatte sig ännu ¡ett par nybyggare i Ör-
träsk, nämligen Lars Olofsson och Håkan Ersson. Även dessa 
uppges av Sundelin (se ovan) vara finnar, men därom vet man 
inte med bestämdhet. Däremot vet man, att de båda kommo hit 
från Armsjö i nuvarande Bjurholms socken och att de ej voro 
födda i Umeå socken. Bådas hemman i Armsjö om vardera 2 
tunnland åker utbjödos i april 1710 för tredje gången till kronan 
jämte sex andra hemman i Umeå socken. Nöden var stor i Väs-
terbotten på grund av kriget och utskrivningen, och många voro 
de som på grund av denna flydde till lappmarken och lämnade 
sina hemman vind för våg. Den 26/12 1707 klagade tolvmännen 
i Umeå i en till befallningsman Renhorn sänd skrivelse över, att 
Lars Olofsson och Håkan Ersson olofligen flyttat från Armsjö, 
lämnande efter sig en rest till socknen och knektroten. Lars 
Olofsson svarade, att sedan han blivit gift med Mats Hinders-
sons i Armsjö dotter Mariet hade han tänkt besitta sin svär-
faders hemman, men efter tio år hade svågern Johan Matsson i 
Bastuträsk tillägnat sig såväl ägor och fiskvatten och sagt sig 
vara rätt bördeman till sin faders hemman. Helt säkert är det 
Erik Ersson i Knaftselet, som även var hemma från Armsjö, 
som riktat Olofssons tankar till Örträsk. 

Lars Olofsson, som var född 1675, var tydligen en mycket du-
gande man. Redan två år efter sin ankomst till Örträsk blev 
han nämndeman, och ett stort antal av hans efterkommande ha 
även varit nämndemän och häradsdomare. Han räknades även 
för att vara en lika god trollkarl som lapparna. När han en gång 
drivit bort en lapp från hans bete, hotade denne att trolla olycka 
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över Olofsson, vilken emellertid skrattar och säger, att han varit 
i krig och svurit fanan, varför ingen trolldom biter på honom. 
"Ha dina kor även svurit fanan?" frågar lappen. Då en av 
Olofssons kor några dagar därefter dog, hånar honom lappen: 
"Nu har du fått kokkött, är nog bäst låta de andra korna svära 
fanan." Följande dag fann lappen fem av sina renar döda, 
utan tecken till yttre våld. Då måste lappen flytta. Från denne 
Lars Olofsson stamma ännu i dag en stor del av Örträskbygdens 
invånare. 

Håkan Ersson, som även kom hit till Örträsk 1707, uppgives 
ävenledes vara finne. Hans födelseår är okänt, men troligen 
var han äldre än Lars Olofsson, ty hans äldste son Mats Håkans-
son var född 1699 och själv avled han redan 1737. 

Sonen Mats bosatte sig i Knaften och blev gift med Johan 
Johanssons dotter Lisa därstädes. Johan Johanssons änka blev 
efter makens död omgift med den andre nybyggaren i Knaften 
Erik Eriksson, som troligen var Håkan Erikssons broder. Erik 
Eriksson och styvsonen Mats Håkansson erhöllo 1722 rätt att 
bruka fiskevatten och Bjur bäckar på lappskattelandet, till vilket 
även Örträsket hörde, men örträskborna skulle även nyttja skog, 
fiske och bäverfångst i Örträsket, dock med villkor att ingen 
får hindra Erik Eriksson i hans bäverfångst, eftersom han skattar 
till Kungl. Maj:t och Kronan. 

År 1713 hölls i Örträsk skattläggning, från vilken proto-
kollet ännu förvaras i Örträsks byakista. Där heter det: — 
"Dessa nybyggare eller öhrträskboer synas hafva någorlunda 
godh åkerjord, men till en dehl mycket flyck lerjord, som måste 
mestadels hvart åhr gödas, och kan ännu mera åker af samma 
jordmohn uppbrukas, der de kunde föda mehr Boskap; doch 
förskonas denne åker mästedels för kölden, der icke Gudh straf-
far allt för hårdt, härvid finnes någorlunda ängiar, men kunna 
ej stort vidare utrödjas efter ingen lägenhet mera dertil finnes. 
Allenast Håkan Ersson kan lytit förbättra sina ängiar med 
skogens afrödjande; och måste de mycket betjena sig af fång-
foder, i synnerhet Lars Olofsson, som hafver minsta boskapen. 
Desse hafva nödtorftig vedbrandh, timber och näfverskog, ingen 
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synnerligh muhlbete; hafva qvarn och qvarnställe inerom Öhr-
träsket, som mähles på till nödtorften, hafva intet fiskerije eller 
djurfångstskog som de kunna bruka utan Lappens Matts Matts-
sons förfång, på hvilkens land desse nybyggare sitta, och hafver 
bemälte lapp Matts Mattsson nu på 3 åhr hvarit borta och 
måst öfvergiva sitt landh och fly långt upp till fjellen, der han 
och nu öfver stadder var, för desse nybyggiere skull, jemväl och-
så 2:ne andra som boo vid Knapten och sig på hans land neder-
satt, hvilka ännu intet sine frihetsår utsuttit, heller något skatte, 
som utan tvifvel lärer hafva gjort honom förfång så i fiskie, som 
eljest; hafvandes Lycksele lappen Matts Mattsson årligen sedan 
han flyttiat härifrån, ährlagt för detta landet 2 y 2 dr Smt. Med 
svedjande synas de eij hafva gjort någon skada på skogen, mera 
än som de årligen utfälla några små Rotlandh, och i förstone 
när the sig nedersatte hafva the brukat lijtet svedjande sig till 
uppehälle emedan de ingen annan åker hade: finnes ej heller 
någon ymnig svedj e mark emedan skogen är för 20 års tijd 
sedan af skogseld afbränd på många mihl ikring. Af ofvan-
skrefne lägenheter som desse föreskrifne nybyggiare befinnas 
hafva så i åker som äng som skog, att de böra skatta, efter vårt 
ödmjuka och enfalldiga betänkande för hvart tunnlandh åker 
. . dr Smt, hälst såsom the äro frie för alla andra utlagor, så 
mantalspgr isom knekte besvär, medh mera, som dock i största 
underdån. ödmjukhet hemställes hans höga nådes högvälborne 
Hr Baronen och Landshöfdingens Hr Engelbrekt Mannerbergs 
höggunstiga approbation och godtfinnande, och bör allså 

Samuel Johansson årligen u t g ö r a . . . . 7 Dr Smt 
Samuel Samuelsson 6 „ 
Lars Olofsson 7 „ 
Håkan Eriksson 6 „ 
Jon Larsson i Ruskselet 4 „ 

30 Dr Smt. 
Datum Öhrträsk d. 28 julii anno 1713." 
På 1740-talet begynte på allvar koloniseringen av flertalet 

orter i Lycksele socken. En av de förnämsta orsakerna till att 
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kolonisationen vid den tiden tog fart var, såsom förut nämnts, 
fruktan för utskrivning till krigstjänst, som drev många från 
kustlandet att fly upp till lappmarken samt även kom lapp-
markens egna inbyggare att frukta för utskrivning. Visserligen 
vore dessa redan genom Carl XI :s lappmarksplakat 1673 i 
princip befriade från roteringen, men genom de stora krigen 
hade landet blivit utarmat på folk. När man i Västerbottens kust-
land ej längre kunde leja soldater, utan bönderna själva fingo 
lov att lämna hemmanen öde för att gå i fält, ansåg landshöv-
dingen "ej hinder vara att utskriva det överloppsfolk i lapp-
marken, som i annat fall ägnar sig åt jakt och djurfångst, till 
vilket allena lapparna äga rätt." (K. B. 18/5 1742). 

Vid tinget i Lycksele 1741 erhöll man efter undersökning vet-
skap om, att hos örträskfinnarna skulle finnas överloppsallmoge. 
Så funnos hos Samuel Samuelsson i Örträsk fem vuxna söner 
resp. mågar samt tre barn under 15 år, hos Lars Olofsson 9 per-
soner och hos Erik Eriksson i Knaften 6 personer. 

Landshövdingen föreslår då, att alla nybyggaresöner, som fyllt 
24 år och ej upptagit egna nybyggen, skulle anses som själv-
skrivna till soldater i vakanta rotar. 1743 kom en förnyad under-
sökning. Samuel Samuelsson i Örträsk hade nu endast två söner 
hemma och en hos kyrkoherden i Lycksele, Lars Olofsson, har 
likaledes två söner hemma och en såsom dräng hos skolmästare 
Ask i Lycksele, Håkan Erssons änka likaledes två söner hemma. 
Fäderna förklarade sig behöva sina söner för arbetet vid gårdar-
na, men ville dock tillse, att de snarast skulle upptaga egna ny-
byggen. Det okaktat bortfördes en son från vartdera av dessa 
hem. Landshövdingen klagar vid denna tid över nöden på grund 
av ryssarnas härjningar, missväxt samt jäsning och förräderi 
bland allmogen. "Detta län har Gudi klagat blivit en gränsort, 
vars erövring av fiender lär draga med sig även Gävleborgs län." 

Men ncden har mer än en gång medfört en förut okänd före-
tagsamhet och uppfinningsrikedom, och i detta fall blev kriget 
och fruktan för utskrivning till krigstjänst en av de förnämsta 
orsakerna till kolonisationen av lappmarken. 

Den första husförhörsboken i Lycksele socken för åren 1742— 
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1748 vittnar om kolonisationens omfattning. Boken omfattar 4 
lappbyar med tillhopa 191 hushåll och 588 personer. Nybyg-
garnas antal är emellertid endast 119 personer, fördelade på 
22 hushåll och 14 boplatser, nämligen: 
Boplats Antal hushill Personer 
Örträsk 6 37 
Knaften 3 17 Nyb. Erik Eriksson, sonen Nils Eriksson och 

„ Mats Håkansson, som var född i Ör-
träsk. 

Lomfors 1 2 „ Per Eriksson fr. Knaften 
Gäddträsk 1 2 „ Johan Eriksson fr. Knaften 
Långsele 1 2 „ Håkan Eriksson fr. Knaften 
Brattfors 1 5 „ Olof Johansson m. familj 
Vägselet 1 7 „ Joen Olofsson (lapp) 
Rusele 1 7 „ Mårten Mårtensson (son till Marga-

reta Hilduinen) 
Fallträsk 1 8 „ Johan Mårtensson (dennes far Mårten 

var länsman bland lapparna och upp-
tog nybygge) 

Ruskträsk 1 7 
Bjursele 1 6 „ Malin Joenson (lappänka). 
Rusksele 2 7 
Åmsele 1 S 
Vormträsk 1 4 

22 hushåll 119 personer. 
Därtill funnos på prästbordet pastor och skolmästare vid 

Skytteanska skolan med familjer, tillhopa 17 personer. 
Att denna husförhörsbok verkligen upptar namnen på de 

fiörsta nybyggarna i flertalet av de nämnda platserna bevisas 
därav, att det ännu i de flesta fall finnes endast ett hushåll på 
varje plats och inga gamla människor, som utgöra rester av före-
gående nybyggares å platsen familjer. 

Å tre av de nämnda nybyggena Lomfors, Gäddträsk och Lång-
sele finnas ännu inga barn, utan endast nybyggaren och hans 
hustru. Dessa nybyggare äro även bröder, söner till en av de 
första nybyggarna i Knaften, den förut nämnde Erik Eriksson. 
Dessa tre nybyggen upptogos alla under åren 1740—1742, och 
syneprotokollen, som omfatta en mångfald myrar och slåtter-
ängar, finnas än bevarade. Helt säkert har fruktan för utskriv-
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ning till krigstjänst påskyndat även tillkomsten av dessa nybyg-
gen. 

År 1740 lät Johan Eriksson från Knaften insyna nybygget 
Gäddträsk, % mil från Tannselet mellan Ume älv och Öhrån och 
omfattande följande: 
1) Vid södra änden av mellersta Gäddträsket, ter- och sandjord 

för 4 tunnland utsäde. 
2) y 2 mil norrut på Stormyran, 8 lass hö. 
3) Svenmyren i söder % mil från träsket 10 skrindor starrhö 

samt Svanamyren m. fl. i öster 4 skrinnland. 
4) 3/s mil söder ut vid 3 små insjöar, röjningsland, 4 skrindor 

hö. 
5) 7s mil i sydväst ett strömfall i Gäddträskbäcken för qvarn. 

Allt detta beräknas till % mtl skatt med 15 frihetsår, räknat 
från 1740. 

Den 11/2 1741 lät Håkan Eriksson från Knaften insyna Lång-
sele nybygge. Ursprungligen hade han anhållit att få inrätta ny-
bygget nedan om Storforsen på östra sidan om Öhrån, samt att 
få upprödja äng vid de s. k. åkrokarna samt inrätta ett fäbod-
ställe vid Ytterlångträsket på samma sida om älven, men syne-
nämnden bestämde, att bostället skulle ligga på sistnämnda plats 
och omfatta: 

1) På norra sidan om Långselet bredvid Storafvan, sand- och 
lätt mulljord till åker för 4 tnnr utsäde, 

2) Nedanför Storforsen, på östra sidan om Öhrån, varest ett 
fäbodställe kan inrättas, åker och sandmull till 1 tunnland, 

3) V2 m d från bostaden uppför älven invid prästbacken eller 
åkrokarna, på båda sidor om älven, äng och rödjningsland, 
10 lass starr- och hårdvallshö, 

4) Söder om bostället på båda sidor av älven till Frolidbäcken 
% mil f rån bostaden, ängsland med 10 lass starrhö, 

5) s / g mil uppför älven, Rusktjärnmyren 2 lass starr, 
6) Nyvintermyren i sydväst % mil, ett lass, 
7) Gamla vintervägmyren V2 mil från bostaden, 3 lass, 
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8) I Stormyren på södra sidan om Gråliden % mil i NO, 4 lass, 
9) Frolidmyren % mil i öster, 2 lass, 

10) Mjölkvarn i bäcken 1/16 mil från bostaden. 
Även detta nybygge värderades till % mtl. och beviljades 15 

frihetsår. 
Det antecknades, att nybygget ägde ymnig tillgång på timber-

skog och muhlbete. Synemän voro nämndemännen Lars Olofs-
son från Örträsk och Mats Andersson från Urnbyn samt läns-
mannen Johan Mårtensson f rån Fallträsk (lapp). 

År 1767 uppkom tvist mellan Håkan Eriksson i Långsele och 
örträskbönderna, som velat tillägna sig Erikssons insynta ägor 
nedanför Storforsen. Däröver beklagade sig Eriksson hos läns-
styrelsen, som resolverar, att Eriksson må behålla vad man hit-
intills innehaft och brukat, men att örträskbönderna även må 
äga rätt att upprödja och skaffa sig ängar nedanför Storforsen, 
varjämte de måste förbinda sig att som vederlag åt Håkan Eriks-
son upprödja ett däremot svarande område å Dragnäset vid 
åkrokarna. 

Den förste nybyggarens i Långsele levnadssaga fick ett sorg-
ligt slut. Hans son Gabriel Håkansson f. 1748 blev den 8 nov. 
1786 halshuggen som straff för dråp på sin granne Mikael 
Matsson. Året därpå blev en annan son Israel Håkansson f. 
1754 som straff för inbrottsstöld i Lycksele kyrka i oktober 1787 
av Kungl. Svea hovrätt dömd till livstids fängelse på Sveaborg. 

Båda sönerna voro gifta och hade flera barn, men såväl dessa 
som deras syskon synas efter dessa sorgliga händelser ha lämnat 
orten, och deras nybyggen kommo i händerna på människor från 
andra orter. 

* 

Detta var några bilder från tiden för södra lappmarkens 
kolonisation. Mycket skulle vara att tillägga om örträskfinnar-
nas fortsatta liv och förhållanden. År 1949 kommer man i Ör-
träsk att fira 100-årsminnet av församlingens kyrka. Innan dess 
hoppas man även kunna iordningställa den påbörjade herm-
bygdsgården. Vid detta tillfälle hoppas man även kunna utgiva 
en minnesskrift. 
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Nyförvärv under år 1946 
Av Fru Anna-Lisa Hedbe rg 

Länsmuseets samlingar har under året ökats med 144 num-
mer motsvarande 182 föremål. Av dessa falla närmare ett 1C0-
tal på sjöfartsavdelningen, som således fått en hel del vackra 
nyförvärv, medan de övriga avdelningarna fått ett mera spar-
samt tillskott. 

Den förhistoriska avdelningens nyförvärv äro fåtaliga. Här 
märkes dock ett par stenåldersredskap från Bodbyn, Sävar soc-
ken. Det ena är en s. k. nordbottnisk hacka och det andra en 
skafthålsyxa, av vilken tyvärr endast hälften är bevarad. Bägge 
ha överlämnats till museet av överlärare C. V. Renström, Umeå. 
En sällsynt väl arbetad spjutspets av skiffer, som hittats i Bränn-
åker, Vojmån, Vilhelmina socken, och skänkts till museet av upp-
hittaren, hemmansägaren Lars-Erik Larsson, tillhör årets vack-
raste och värdefullaste nyförvärv. 

Från Botsmark i Sävar socken har inkommit ett björnspjut. 
Allmogeavdelningens nyförvärv äro icke heller så betydande. 

Bland föremål, hörande till näringslivet må nämnas en trösk-
bult, skänkt av hemmansägare Johannes Pettersson, Umeå, en 
näverlur, s. k. björnlur, härstammande från Åsele, en kaffe-
kvarn av äldre typ och ett par smörkärnor från Grundsund i 
Lycksele socken. De senare liksom en spinnrock har skänkts av 
fru Maria Rehnman-Lundeqvist, Stockholm. En ostpress av en 
i länet ovanlig typ har skänkts av hemmansägare Bruno Holm-
berg, Rödåsel. Ett laggat trämått, rymmande dels skäl och 
dels en kappe, tillhör också de mera intressanta nyförvärven. 
Den härstammar från Hössjö och har liksom en del andra före-
mål skänkts av hemmansägare Bengt Andersson. En stor järn-
beslagen kista av säkerligen hög ålder har överlämnats som 
gåva av hemmansägare Nils öström, Västerhiske. 
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Sjöfartsavdelningen har, som ovan nämnts, under året fått 
flera värdefulla och intressanta nyförvärv. Museet har av herr 
Bertil Röse, Åhus, och fröken Rut Röse, Härnösand, fått mot-
taga en hel del föremål, som tillhört deras fader, sjökapten 
Oskar Amandus Röse (1842—1919), som bl. a. fört briggen 
"Minnet" från Dalkarlså, tillhörande brukspatron Häggström. 
Bland dessa märkas flera sjöfartsinstrument såsom kompass, 
octant och sextant. Vidare ingår i gåvan en sjömanskista, av-
sedd för förvaring av skeppspapper och med däri inneliggande 
värdéfull samling av sjökartor och navigationsböcker. Fröken 
Röse har dessutom skänkt en tullförvaltaruniform, som tillhört 
hennes morbroder, tullförvaltare Ossian Abrahamsson, född i 
Umeå 1864. 

En skeppstimmermanskista med ett rikhaltigt innehåll av verk-
tyg m. m. har skänkts av fru Frida Ågren, Umeå. Den har till-
hört f ru Ågrens fader skeppstimmermannen Karl Petter Jons-
son (1842—1942). De flesta verktygen har tillverkats av 
skeppstimmermannen själv, som företog åtskilliga långresor 
bl. a. på den bekanta umeåbarken "Olof Glas". På samma far-
tyg har den sjömanskista (färdats, som museet förvärvat av fru 
Sofia Burström, Umeå. Den har nämligen tillhört sjökapten 
Domeij, som på 1870-talet förde fartyget ifråga. 

Stadsavdelningen har fått ett par värdefulla tillskott i dels 
tvenne oljemålningar, föreställande "Umeå före branden", och 
skänktaj av fru Lina Sandströms dödsbo och dels en unik relik 
från Umeå stads kyrkas brand 1887. Den består av nedsmält 
tenn, troligen från en ljusstake, blandat med trä och är till-
varatagit på den plats, där högaltaret haft sin plats. Direktör 
Herman Huldt, Stockholm, har överlämnat detta minne från det 
gamla Umeå. 

Museets samling av kyrkliga föremål har fått ett vackert ny-
förvärv i en ornamenterad oblatask av mässing, troligen från 
1700-talet, som på 1890-talet förvärvades av provinsialläkare 
Conrad Forsberg i Burträsk. Den härsammar sannolikt från 
någon kyrka i norra länsdelen. 

Endast de värdefullaste av årets nyförvärv, som mestadels äro 
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gåvor, har här ovan nämnts, men länsmuseet ber att till samt-
liga givare få uttala sitt varma tack. 

Här nedan följer förteckning på de personer, som under år 
1946 överlämnat gåvor till länsmuseet: 

Hemmansägare Bengt Andersson, Hössjö. 
F ru Sofia Burström, Umeå. 
F ru Ella Forsberg, Holmsund. 
Fröken Helena Forssells dödsbo, Umeå. 
Vaktmästare Ragnar Qrahn, Umeå. 
Fru Anna Lisa Hedberg, Umeå. 
Hemmansägare Bruno Holmberg, Rödåsel. 
Direktör Herman Huldt, Stockholm. 
Hemmansägare Lars-Erik Larsson, Brännåker. 
Fru M a j a Lindström, Umeå. 
Herr J. A. Olofsson, Grubbe. 
Hemmansägare Johannes Pettersson, Umeå. 
Fru Maria Rehnman-Lundeqvist, Stockholm. 
Överlärare C. V. Renström, Umeå. 
Herr Bertil Röse, Åhus. 
Fröken Rut Röse, Härnösand. 
Herr Karl Sandström, Botsmark. 
Fru Lina Sjandströms dödsbo, Umeå. 
Riksdagsledamoten Ragnhild' Sandström, Överboda. 
Direktör E. N. Thegenblad, Umeå. 
Fru Frida Ågren, Umeå. 
Jordbrukare Nils ö s t röm, Västerhiske. 
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Föreningsmeddelanden 

HEDERSLEDAMÖTER 
Lektor Otto Holm, Umeå. 
överstelöjtnant Lennart Wahlberg, Umeå. 

STYRELSEMEDLEMMAR 
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå. 
v. Ordförande: Redaktionssekreterare Ernst Westerlund, 

Skellefteå. 
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 

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. 

1946-1949. 
Kyrkoherde A. Råde, Nordmaling. 
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå. 
Artist Evert Larsson, Hössjöäng. 
Fru Clara Nilsson, Umeå. 
Direktör Erik Bengtsson, Skelleftehamn. 
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå. 
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå. 
Komminister A. Guldbrandzén, Dorotea. 
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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. 

1948—1951. 
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå. 
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå. 
Folkskollärare Ruben Ådell, Åsele. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 
Fröken Mina Lundqvist, Drängsmarkby. 
Lektor Seth Larsson, Umeå. 
Folkskoleinspektör E. Wästegård, Umeå. 
Fru Elsa Grubbström, Sävar. 

Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå: 
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå. 

Arbetsutskottet. 
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå. 
v. Ordförande: Redaktionssekreterare Ernst Westerlund, 

Skellefteå. 
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Kapten Sven Huldt, Lhneå. 
Riksdagsledamot Ragnhild Sandström, Överboda. 
Riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 

S u p p l e a n t e r : 
Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå. 
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå. 
Artist Evert Larsson, Hössjöäng. 
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Kassaförvaltare: 
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå. 

Revisorer: 
Kontorschef A. Digerfors, Umeå. 
Bankkamrer E. Åström, Umeå. 

Revisor utsedd av stadsfullmäktige i Umeå: 
Kapten N. Frost, Umeå. 

S u p p l e a n t e r : 
Kassör Ruben Eriksson, Umeå. 
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå. 

157 



STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1946. 

Styrelsen har under året haft 2 och arbetsutskottet 9 protokoll-
förda sammanträden. 

Under året har vid föreningen inrättats landsantikvarietjänst. 
Då denna tjänst är ny, vill styrelsen lämna en kort redogörelse 
för landsantikvariens verksamhetsområde. Landet har uppdelats 
i 22 landsantikvariedistrikt, vilka i flertalet fall motsvara ett 
län. Landsantikvariernas lön bestrides till % av Staten. Genom 
lag om fornminnen och lag om skydd för kulturhistoriskt märk-
liga byggnader den 12 juni 1942 har större möjligheter än 
tidigare skapats att bereda kulturminnena skydd. Den centrala 
ledningen för kulturminnesvården utgör Riksantikvarieämbetet, 
som har inspektionsrätt över de kulturminnesvårdande läns- och 
motsvarande sammanslutningarna och deras landsantikvarier. 
Landsantikvarien är Riksantikvarieämbetets ombud för länet. 
Hans uppgifter äro mångahanda. Landsantikvarien skall sålun-
da inom sitt verksamhetsområde handhava de kulturminnesvår-
dande uppgifterna och tillse, att gällande författningar rörande 
fornminnes- och kulturminnesvård efterlevas. Han har vidare att 
utföra av Riksantikvarieämbetet påkallade utredningar rörande 
fasta fornminnen och andra kulturhistoriska minnesmärken eller 
undersökningar därav samt i frågor rörande kulturhistorisk 
forskning samarbeta med andra ifrågavarande institutioner. För 
resor på statligt uppdrag har han rätt till rese- och traktaments-
ersättning av statsmedel. 

Landsantikvarien skall även verka för utforskandet av länets 
kulturhistoria och taga initiativ till olika åtgärder för kulturmin-
nenas vård och bevarande. Han är föreståndare för det centrala 
museet och därmed sammanhängande anläggningar och har där-
vid att svara för samlingarnas tillväxt och betryggande vård och 
för tillväxten och vården av museets arkiv. Korrespondensen 
åvilar landsantikvarien. Landsantikvarien har vidare att genom 
publikations- och föreläsningsverksamhet vetenskapligt och po-
pulärt göra resultaten av forskningar, i främsta rummet röran-
de bygdens kulturhistoria, fruktbärande och i övrigt stärka och 
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främja kärleken till och kunskapen om hembygden. Han skall 
även verka för naturskydd. 

För de lokala hembygdsföreningarna skall landsantikvarien 
vara konsulent och tillhandagå med råd och anvisningar rörande 
sådana kulturminnesvårdande uppgifter, som kunna falla inom 
dessa föreningars arbetsprogram samt rörande de lokala sam-
lingarnas vård och uppställning. Han bör stå i kontakt med des-
sa föreningars styrelser eller tjänstemän och om möjligt årligen 
besöka deras museer eller museala anläggningar. 

Landsantikvarien är länsföreningens sekreterare. 
Till landsantikvarie i Västerbottens län har efter ledigförkla-

rande av tjänsten och efter Riksantikvarieämbetets prövning av 
de sökandes kompetens utsetts amanuensen vid Jämtlands läns 
museum fil. lic. Gunnar Westin, som tillträdde befattningen den 
1 augusti. 

Då sålunda arbetsuppgifterna för föreningen och landsantik-
varien äro betydande och skola omfatta hela länet, torde det 
ligga i öppen dag, att ekonomiska resurser äro erforderliga. 
Föreningens uppgifter äro strängt taget mera av allmän natur 
än en egentlig föreningsangelägenhet. Genom den ständiga pen-
ningbristen under föreningens hela tillvaro har ej så mycket av 
länets åldriga kultur räddats åt eftervärlden, som önskvärt vore. 
Genom att större möjligheter till gåvor av enskilda funnits inom 
andra delar av landet, har kulturminnesvården och forskningen 
där kunnat bedrivas i större omfattning än inom Västerbottens 
län. Ännu i elfte timmen finnes dock mycket att rädda inom 
länet. Styrelsen vill därför rikta en vädjan till framförallt de 
allmänna organen inom länet och givetvis även till enskilda att 
giva föreningen sitt stöd. Man frågar sig om Västerbottens ur-
åldriga kultur skulle vara mindre värd att taga vara på, därför 
att den ej i större utsträckning givit upphov till enskild kapital-
bildning. 

Till föreningens anslagsgivare, Västerbottens läns landsting 
och Umeå stad, vill styrelsen uttala sitt varma tack. Under året 
har Umeå stad för nästkommande år höjt sitt årliga anslag från 
6.000 till 8.000 kr. Dessutom har staden beslutat lämna ett 
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extra anslag av 6.000 kr. till påbörjande av synnerligen behöv-
liga reparationer av Gammlias byggnader. Staden ombesörjer 
även en del planteringsarbeten inom Gammlia. En början av 
reparationsarbetet har under hösten kunnat påbörjas genom att 
fru Ragnhild Sandström till föreningen som gåva överlämnat 
500 kr. 

Styrelsen har i övrigt försökt att i möjligaste mån verka för 
föreningens syften. 

I samband med årsmötet den 17 november uppfördes i Umeå 
krönikespelet Gammel-Kristian av Elis Essegård av Vilhelmina 
amatörteater under författarens ledning. Till författaren och de 
medverkande' vill styrelsen uttala sitt tack. Uppförandet var ett 
led i föreningens strävan att verka för ett kulturellt samarbete 
inom länet. Det omfattande företaget var möjligt att genomföra 
tack vare gåvor från enskilt håll. Till givarna och till Kungl. 
Västerbottens regemente, som genom sitt tillmötesgående i hög 
grad underlättade framförandet, vill styrelsen framföra sitt tack. 

På initiativ av styrelseledamoten, riksdagsmannen Gösta Skog-
lund har i samarbete med Västerbottens läns Hemslöjdsförening 
preliminära undersökningar för utrönandet av det äldre dräkt-
skicket inom länet påbörjats. Avsikten härmed är bl. a. att söka 
åstadkomma förebilder för utarbetandet av bygdedräkter för 
olika delar av länet. 

Sitt tack vill styrelsen även framföra till givarna av föremål 
till Länsmuseet. En särskild redogörelse för samlingarnas till-
växt kommer att införas i årsboken. 

Styrelsen står även i tacksamhetsskuld till särskilt länsblock-
ledaren J. P. Johansson i Strand, som tillfört föreningen ett fler-
tal nya medlemmar. Styrelsen vill uttala sin förhoppning, att 
medlemsantalet under det kommande året måtte tillväxa. Stöd i 
form av medlemsskap i föreningen borde vara möjligt för 
ett betydligt större antal personer att lämna. Styrelsen vill även 
erinra om att möjlighet finnes att inträda i föreningen som stöd-
jande medlem genom att erlägga en årsavgift av minst 10 kr. 

På denna plats vill styrelsen med tacksamhet även erinra om 
den gåva som Umeå teateramatörer överlämnat till föreningen 
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för att användas för teaterändamål på Gammlia, nämligen vinsten 
av framförandet av "Arsenik och gamla spetsar", kr. 1.946:—. 

Länsmuseet har under året besökts av 6.921 personer, varav 
2.704 skolbarn och studerande med ledare fördelade på 116 
grupper. Samtliga skolbarn ha erhållit fritt inträde och där så 
önskats även sakkunnig visning av samlingarna. Ett flertal av 
dessa grupper ha kommit f rån länets landsort. Det förhållandet 
att ett så stort antal ungdomar besökt länsmuseet och där kun-
nat få en inblick i den kultur, på vars grund vårt nutida sam-
hälle vilar, och detta utan avgift, bör kunna vara ett talande be-
vis för Länsmuseets betydelse som en för länets befolkning all-
männyttig institution och tala för att tillräckliga medel för dess 
drift och förkovran böra kunna utgå av allmänna medel. Den 
nu levande generationen är skyldig mot kommande generationer 
västerbottningar, att de skola få veta lika mycket om sina för-
fäders liv som de i andra län. Krafttag erfordras därför, ty nåda-
tiden är kort. Framtidens dom kan komma att falla hårt och för-
ändra värdesättningen av deras insatser, som nu ha att för-
valta och fördela de allmänna medlen. Statsmakterna ha under 
de senaste åren i tidigare ej sedd utsträckning beaktat kulturmin-
nesvården och forskningen och ökat sina anslag. För de lokala 
behoven fordras dock anslag av de lokala anslagsgivande myn-
digheterna. Det borde för dessa vara angeläget att följa stats-
makternas exempel. 

Under våren besöktes länet och Länsmuseet av en grupp skan-
dinaviska museimän. 

I Länsmuseets sal för tillfälliga utställningar ha ett flertal 
konstutställningar förekommit. Dessa ha utgjorts under förra 
delen av året av en utställning av målningar av Tord1 Baeck-
ström, en av verk av konstnärerna Örbo, Hullgren, Högfelt, 
Klinckowström, Ellis Wallin, Wiberg och Lars Larsson och en 
av verk av 10 moderna finska konstnärer. Vidare förekom under 
sommaren en utställning av ett urval av evakuerade konstsam-
lingar från Vasa. Under hösten utställdes vinster i Byggnads-
lotteriet för Uleåborgs svenska skola samt förekom en utställ-
ning av Gävlegruppens konstnärer. Det är styrelsens förhopp-
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ning att även kulturhistoriska utställningar av mera tillfällig 
natur skola kunna anordnas. 

Över de lokala hembygdsföreningarnas verksamhet skola redo-
görelser inflyta i årsboken. 

Som föreningens tjänsteman har under året fungerat amanuen-
sen, nuvarande landsantikvarien i Norrbottens län, Hans Beskow 
intill landsantikvariens tillträde av tjänsten den 1 augusti. Till 
den förre vill styrelsen uttala sitt tack för hans förtjänstfulla ar-
bete i föreningens tjänst. Under hans ledning har bl. a. upp-
ställningen av samlingarna i Länsmuseet skett. Denna uppställ-
ning har i vida kretsar erhållit de amplaste lovord. Amanuens 
Beskow åtnjöt tjänstledighet under tiden 1 januari—15 april. 
Under denna tid förestods Länsmuseet av fil. kand. fru Anna 
Lisa Hedberg, vilken erhållit benämning amanuens. Fru Hed-
berg har fullgjort halvtidstjänstgöring. Vaktmästare har varit 
herr Ragnar Grahn. Städerska har varit f ru Ada Grahn. 

Överstelöjtnant Lennart Wahlberg har under året som tidigare 
varit vårdare av länsherbariet. Ett 'flertal värdefulla nyförvärv 
ha tillförts detta, för vilket styrelsen vill uttala sin tacksamhet. 

Restaurant Sävargården har under större delen av året stått 
under ledning av en restaurantkommitté, bestående av fru Clara 
Nilsson, lektorn Anders Arner, slöjdläraren Erik Lök och stads-
trädgårdsmästaren J. A. Strand. Föreståndarinna har under 
samma tid varit f ru Ebba Larsson. Sedan restaurantkommittén 
frånträtt sitt uppdrag, har restauranten direkt underställts 
arbetsutskottet fr. o. m. den 1 november. Föreståndarinna från i 
denna tidpunkt har varit f ru Iris JernstrÖm. 

Beträffande Hembygdsföreningens utgifter och inkomster un-
der året samt dess ställning pr 31/12 1946 hänvisas till särskild 
tablå, enligt vilken utgifter och inkomster balansera på kr. 
49.105: 68 samt tillgångar och skulder på kr. 506.405:04. 

Även för Sävargårdens rörelseresultat och ställning pr 31/12 
1946 hänvisas till särskild tablå, enligt vilken utgifter och in-
komster balansera på kr. 42.492: 87 med vinst kr. 16: 06 efter " 
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vissa avskrivningar. Dessa tillgångar och skulder balansera på 
kr. 37.748:55. 

Umeå den 13 april 1947. 
GUST. WIGREN. 

G u n n a r W e s t i n . 

Föreningens ekonomiska ställning 31/12 1946 framgår av 
nedanstående: 

I n k o m s t e r . 
Anslag från länets landsting 6.000: — 

„ Umeå stad , 6.000: — 
Statsbidrag 1945/1946/1947 7.083:33 
Ränta från lönefonden 1.500: — 
Medlemsavgifter för år 1945 5.745: — 
Entréer 2.230:70 
Lotteriet 4.079: 16 
Gåvor 4.400: — 
Tillfälliga inkomster . . . 12.067:49 

Kr. 49.105:68 
U t g i f t e r . 

Löner 18.846:67 
Årsboken 1945 5 .045:63 
Porto, telefon, assurans 1.143:03 
Lyse, värme, m. m 5.321:90 
Fastigheternas reparationer och underhåll 6 .992:82 
Gammlias planering och plantering, fågeldammen 229: 43 
Resor 1.175:05 
Bokinköp, fotografier, inredning och anskaffning 3.514:40 
Övriga utgifter 1.135: 13 
Överskott 5.701: 56 

Kr. 49.105:62 
T i l l g å n g a r . 

Kassa, bank och postgiro 4.245: 58 
Obligationer 50.000: — 
Museet och övriga byggnader å Gammlia 402.670: — 
Wallmarksgården 9.701: 23 
Inventarier 17.905:61 
Restaurangens konto 6.836:12 
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Övriga fordringar 8.097:84 
Diverse 6.948:66 

Kr. 506.405:04 
S k u l d e r . 

Lönefonden 50.000: — 
Donationen från västerbottenslärarna 3.129: 44 
Reserverad gåva 1.946:69 
Diverse kreditorer 17.014:50 
Diverse 967:46 
Kapitalkonto . . 433.346: 95 

Kr. 506.405:04 

Resturangens räkenskaper för 1946 utvisa följande: 
I n k o m s t e r . 

Av rörelsen 41.734:61 
Annan inkomst . 758: 26 

Kr. 42.492:87 
U t g i f t e r . 

Löner, värme1, lyse 26.283: 85 
Telefon och postporto, försäkringar m. m 1.043: 43 
Annonser, reklam, musik, nöjesskatt, utskylder . . 1.356: 42 
Fastigheten 1.951:75 
Diverse 9.841:36 
Avskrivningar 2.000: — 
Årets vinst 16: 06 

Kr. 42.492:87 
T i l l g å n g a r . 

Kassa och bank 4.597: 16 
Inventarier 25.495: 14 
Varulager 2.995:64 
Fordringar 896: — 
Kapitalkonto 3.764:61 

Kr. 37.748:55 
S k u l d e r . 

Varu- och skatteskulder m. m 30.912: 43 
Hembygdsföreningen 6.836: 12 

Kr. 37.748:55 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1946, få här-
med avgiva följande berättelse. 

Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit del. 
Saldon å bankräkningar och obligationer överensstämma med 

räkenskaperna. 
Byggnader och inventarier äro försäkrade till betryggande be-

lopp. 
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt 

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

Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen 
ej föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar. 

Umeå den 12 april 1947. 
A. Digerfors. R. Eriksson. 

Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer. 
Rolf Axelsson. 

Av Länsstyrelsen förordnad revisor. 

l 

¥ 
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DEGERFORS SOCKENS BYODEGÅRDSEÖRENINO 
Sedan bygdegårdens "fästall", vagnslider och vedbod invigdes 

vid 1946 års hembygdsfest, har ännu en byggnad förts till går-
den, ett knuttimrat, högst idylliskt litet hemiighus från Abborr-
tjärns by. 

På samma sätt som tidigare till gården knutits ett ungdoms-
lag, har den nu också fått ett spelmanslag, som vid fester och 
sammankomster förnöjer med sina låtar. Ledare för spelmans-
laget är vågmästare Walter Byström. 

Vid kurser och möten i Vindeln har det blivit allt vanligare att 
på programmet upptaga besök på bygdegården. Därvid har som 
regel ett föredrag om Degerforsbygden i gångna tider och bygde-
gårdens tillkomst och planerade utveckling hållits av föreningens 
ordförande, varefter gården demonstrerats. 

Föreningens hembygdsfester under "midsommarbönhelgen" 
har allt fortfarande varit lyckosamma och har lämnat ett gott 
underlag för föreningens fortsatta verksamhet, som främst inne-
fattar uppförandet av en — ännu inte disponibel — loftbod, 
sommarladugård, gårdssmedja, bastu, skvaltkvarn, tjärdal, hink-
flygel, humlegård och erforderliga "fätån" och "hagar". 

Föreningens styrelse har följande sammansättning, med 10 
ordinarie ledamöter 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. 
Hemmansägare Jonas Lindgren, Risliden. 
Hemmansägare K. Lindberg, Ekträsk. 
Hemmansägare A. Stenberg, Ekorrträsk. 
Fru Svea Olofsson, Vindeln. 
Verkstadsarbetare Rune Jonsson, Vindeln. 
Fabrikör Sture Thuresson, Vindeln. 
Fru Ellen Karlsson, Vindeln. 
Handlanden Sten Johansson, Tvärålund. 
Fil. kand. Gustaf Malmros, Vindeln. 
Fru Signe Löfgren, Åmsele. 
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Föreningen har under senare år koncentrerat medlemsvärv-
ningen till vinnandet av ständiga medlemmar, och dessa har 
sedan hösten 1945 fördubblats och uppgår nu till 129. Varje 
ständig medlem kommer, som det angives i ett utsänt propagan-
dacirkulär, i åtnjutande av följande förmåner: 

1. tillfredsställelsen av att "vara med" på ett alldeles särskilt 
sätt vid skapandet av den gamla, snart fullständiga Degerfors-
gården: "ett minne av fädernas gärning", som det står på tavlan 
vid uppfartsvägen till gården, 

2. ett diplom med medlemmens namn och en bild av gården, 
som den från början planerades, 

3. ett vackert och för degerforsbon intressant särtryck ur bok-
verket "Svensk Bygd och Folkkultur" av en artikel med ett fler-
tal illustrationer. Artikeln bär titeln "Bygdekulturella strävanden 
i Degerfors socken" och är författad av föreningens ordförande. 
Den redogör för några av de viktigaste källorna till kunskap om 
socknen i gångna tider och skildrar utförligt hur bygdegården 
steg för steg vuxit fram och blivit en verklig sevärdhet i socknen. 

Den som vid1 genomläsandet av denna föreningsrapport kän-
ner lust att komma i åtnjutande av dessa förmåner, ordnar lät-
tast ständigt medlemskap genom att till postgirokonto 6 29 09 
och med adressen Degerfors Sockens Bygdegårdsförening, Vin-
deln, sända in fem kronor. 

Vindeln den 27 augusti 1947. 
Carl Segerståhl. 

DOROTEA HEMBYOSFÖ RENINGS ÅRSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 1946 

Det gångna verksamhetsåret kan ej uppvisa några storverk 
inom verksamheten, utan har den i likhet med föregående år ut-
övat olika hem vårdande uppgifter och betjänat allmänheten ge-
nom att hålla museet öppet för skolklasser, konfirmander, före-
ningar och turister. 

Dock har en del nyförvärv tillkommit genom ordförandens för-
sorg och överlämnats kostnadsfritt till museets samlingar. 

Någon nybyggnad av större museilokal, som föreningen är i 
synnerligen stort behov av och som länge varit planerad har ej 
kunnat komma ifråga, dels på grund av rådande svåra förhållan-
den på byggnadsmarknaden, och dels i avsaknad av medel, men 
skissritningar har dock uppgjorts med hänsyn till behovet och 
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för att samtidigt få fram en samlingssal som kan användas för 
olika ändamål till fromma för socknens befolkning inom hem-
bygdens ram. 

Som bidrag härtill och för vården av socknens hembygdsrörelse 
har kommunala myndigheter till vår stora glädje även i år läm-
nat anslag med 500 kronor, som troligen kan påräknas bli år-
ligt bidrag. Utredning har även gjorts, att den borgerliga 
kommunen måtte utse olika representanter till utökning av styrel-
sen inom hembygdsföreningen för att därmed säkra vården och 
ansvaret för museet i framtiden. 

Av besökarnas antal, vilka icke alla antecknat sina namn i 
besöksliggaren, framgår, att hembygdsrörelsen här omfattas med 
stort intresse. Och som exempel kan nämnas hur hemvändande 
svensk-amerikanare ha i museet funnit olika föremål, som från 
farfars och föräldrars tid använts i de olika hemmen. 

Även ha representanter inom museifacket funnit vägen till 
vårt lilla sockenmuseum, däribland landsantikvarie G. Westin, 
Umeå, m. fl. 

Styrelsen har varit densamma som föregående år. 
— Med varm förhoppning emotse vi nu i fortsättningen, att 

vår verksamhet måtte få ännu större aktivitet som kulturvårdan-
de organisation i vår bygd och få många uppgifter i vårt mång-
skiftande föreningsliv. 

Rich. Rodling. 
Sekr. 

LYCKSELE HEMBYODSGILLE 
Under vårvintern 1946 uppstod fråga om bildande av en hem-

bygdsförening i Lycksele, och en interimstyrelse, bestående av 
herrar Uno Olofsson, J. E. Nyman och fru Thelma Bäcklund, 
tillsattes. Sedan interimstyrelsen undersökt möjligheterna att få 
en organisation till stånd, kallades intresserade till konstitueran-
de sammanträde den 22 mars detta år, varvid Lycksele Hem-
bygdsgille bildades. Till styrelseledamöter valdes landstingsman 
Uno Olofsson, Rödingträsk, borgmästare Alex Renman, Lyck-
sele, övningsskollärare J. E. Nyman, folkskollärare Staffan 
Åberg, Lycksele, byggmästare Jonas Johansson, Palmsunda, 
Lycksele, hemmansägare Viktor Sundelin, Norrlunda, och fröken 
Ebba Hedman, Kattisavan. Heimbygdsgillets verksamhetsområde 
blir Lycksele socken och Lycksele stad. 

Under våren och sommaren har styrelsen gjort en del under-
sökningar rörande möjligheterna att anskaffa ett lämpligt om-
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råde för eventuellt uppförande av en hembygdsgård. Till Lyck-
sele kyrkoförsamling har framställning gjorts om ett anslag, 
och hos kommunalfullmäktige i Lycksele socken har styrelsen an-
hållit att få inköpa ett område på Gammplatsen. Styrelsen har 
även planerat att få övertaga ett av de gamla kyrkobyhusen i 
Lycksele stad. 

LÖVÅNGERS HEMBYGDSFÖRENING 
Styreilsen för Lövångers Hembygdsförening får härmed av-

giva följande berättelse över verksamheten 23/11 1946—22/6 
1947. 

Styrelsen har under året bestått av nämndeman H. N. Broman, 
ordf., hemmansägare O. Brandt, v. ordf., folkskollärare Signar 
Sundqvist, sekr., köpman Carl A. Sandberg, kassör, och övriga 
ledamöter folkskollärare Johan Öhman, Vebomark, sågägare 
Andreas Bodén, Vebomark, hemmansägare K. B. Larsson, Bjur-
ön, och hemmansägare Gideon Johansson, Bissjön. Suppleant 
har varit hemmansägare Per Lundgren, Avan. Styrelsen har un-
der året haft ett protokollfört sammanträde. 

Styrelsens arbetsutskott har bestått av herrar Broman, Brandt, 
Sandberg, Sundqvist och Öhman, med herrar Renman och K. 
B. Larsson som suppleanter. Arbetsutskottet har under året haft 
4 protokollförda sammanträden. 

Under året har förberedelser vidtagits för att utarbeta och få 
fastställd ny ordningsstadga för kyrkostadsområdet, varjämte 
kontakt sökts med länets turistförening i och för ökad propa-
ganda för kyrkostadsområdet och dess omgivning som turist-
plats. 

Föreningen har även under detta år från grosshandl. S. Lundeli 
i Skellefteå som gåva mottagit ett par arbeten, nämligen "Blad 
ur Närpes historia" och särtryck ur Lundelis serie "Lövångers-
ättlingar i Finland". Tidigare har föreningen erhållit tvenne 
släktforskningar och ett par större forskningsarbeten av finska 
forskare, nämligen "Den österbottniska byn" och "Korsholms 
sockens historia". För samtliga dessa bokgåvor uttalar styrelsen 
till givaren S. Lundell sitt varmaste tack. 

På initiativ av samme Lundell har så styrelsen tillsammans 
med initiativtagaren planerat och anordnat de "Österbottniska 
dagar", som just nu pågå. Diett är styrelsens förhoppning, att 
dessa dagar skola bli till den glädje och välsignelse, vartill de 
ämnats. Även här måste styrelsen få uttala sitt varma tack till 

169 



grosshandl. Lundeli, som varit den drivande kraften i hela före-
taget och även axlat de besvärligaste och tyngsta bördorna. 

Lövånger den 21 juni 1947. 
H. N. Broman. c . „ , . , Signar Sundqvist. 

VÄSTERBOTTENS LAPSKA MUSEIFÖRENING 
Utdrag ur styrelseberättelsen för år 1946. 

Föreningens styrelse har bestått av följande ordinarie leda-
möter: 

Landshövdingen Elof Lindberg, Umeå 
Fröken Engla Ringström, Umeå 
Kyrkoherden E. Oddmar, Tärnaby 
Renägaren Sivert Andersson, Bräskafors, Örnäsudden 
Lappfogden Hilding Johansson, Umeå. 

Styrelsesuppleanter: 
Nämndemannen Anders Georg Nilsson Winka, Yttervik, Tär-

naby 
Fru Anna Klemetsson, Borka, Dikanäs 
Renägaren Nils Mikael Nilsson, Subme, Borgafjäll 
Fru Anna Sara Sjulsson, Setsele, Malåträsk 
Kyrkvärden Axel Grahn, Ammarnäs. 

Revisorer för 1946: 
Landssekreteraren S. A. Swedberg, Umeå 
Taxeringsintendenten Agnar Cederberg, Umeå. 

Revisorssuppleanter för 1946: 
Landskamreraren David Wilén, Umeå 
Lektorn Gunnar Bondeson, Umeå. 
Mandattiden för såväl de ordinarie ledamöterna i styrelsen som 

suppleanterna omfattar åren 1946 och 1947, varför val av sty-
relseledamöter för åren 1948 och 1949 skall ske vid instundande 
ordinarie föreningsstämma. 

Den fråga som står närmast på dagordningen nämligen åter-
uppförande av Tärna gamla kyrka å därför avsedd plats inom 
museiområdet har icke kunnat lösas av den anledningen att plan 
för kyrkans restaurering icke kommit föreningen tillhanda. På 
förslag av intendenten Ernst Manker har styrelsen avlåtit fram-

170 



ställning till riksantikvarieämbetet om uppdrag åt professorn 
vid Konstakademien, Erik Lundberg och intendenten Manker att 
å ort och ställe göra upp erforderliga planer och beskrivningar. 
Detta kommer att ske under hösten 1947. 

VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING 
Verksamheten under 1946. 

Västerbottens Norra Fornminnesförenings samlingar ökades 
under 1946 med något över 100 nummer, däribland ett antal 
föremål av stort intresse. Flintfyndplatsen i Kusmark gav även 
detta år ett fynd, en rätt väl arbetad, delvis slipad, mindre yxa 
med hålegg. Ett halvdussin arkeologiska lösfynd inkom under 
året. 

Under sensommaren och hösten 1946 blev museiområdet ge-
nom trädgårdsstyrelsens försorg uppsnyggat och spåren efter 
jubileumsutställningen avlägsnades. En upprensning företogs 
även bland buskar och träd och en parkeringsplats anordnades 
mellan Nordanågården och vandrarhemmet. 

Under våren och försommaren inreddes i stora längan på Nor-
danå en ganska stor utställningshall och ett avsevärt utställ-
ningsutrymme blev därigenom disponibelt. Fil. dr Eva Bergman 
och nuvarande landsantikvarien i Norrbotten, fil. lic. Hans 
Beskow, ordnade i lokalen en utställning av körredskap, jord-
bruksredskap och åtskilligt annat hörande till fiske, säljakt och 
lanthushållning i övrigt. Utställningen ger en god överblick av 
det värdefullaste museet har inom dessa områden. 

Nordanå var även under detta år livligt frekventerat. Över 
100-talet gånger ha lokalerna varit uthyrda till olika sällskap. 

Under säsongen hade vandrarhemmet omkring 140 gäster. 
Föreståndarinna var fru Ida Berggren. 

Beträffande byggnaderna i övrigt ha endast smärre under-
hållsarbeten vidtagits. 

Samlingarna besöktes av omkring 1.900 personer, därav ett 
mycket stort antal' skolbarn. Dessutom ha många besök gjorts av 
grupper och enskilda. 

Arkivets och bibliotekets ordnande har av grosshandlare Svan-
te Lundell fortsatts. 

En avdelning av Skandinaviska museiförbundet inträffade här 
den 6 juni varvid museets samlingar, Skellefteå lfs kyrka samt 
kyrkostaden besågs. På kvällen gav föreningen middag för gäs-
terna. 
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Sekreteraren har under sommaren företagit ett stort antal resor 
i bygden, besökt fyndplatser, fotograferat äldre byggnader etc. 

Föreningens styrelse har under året bestått av följande leda-
möter: 

Valda av stadsfullmäktige: Stadsingenjör Tore Thörngren, 
tjänsteman Gunnar Lindekvist, journalist Karl-Ola Andersson, 
samt under sista kvartalet, i stället för herr Thörngren som av-
lidit, grosshandlare Svante Lundeli. 

Valda av landstinget: F. riksdagsman Ludwig Brännström, 
Brännan, Skellefteå, ordinarie, samt rektorn, fröken Ruth Berg-
strand, Anderstorp, suppleant. 

Välld av Skellefteå sockens kommunalfullmäktige: Fullmäk-
tiges ordförande Algot Sundberg. 

Valda av föreningen: Advokat Sten Palmgren, byggmästare 
K. G. Dahlberg, fil. dr. G. Gihl, kamrer R. Svenonius samt red.-
sekr. Ernst Westerlund. 

Verkställande utskottet har bestått av herrar Palmgren, Dahl-
berg och Westerlund. Den sistnämnde har fungerat som sekre-
terare och intendent. 

Föreningen gjorde en mycket stor förlust genom stadsingenjör 
Thörngrens bortgång. Under sin korta verksamhetstid gjorde 
han betydande insatser till föreningens fromma. 

NORDMALINOS HEMBYGDSFÖRENING 
Arbetet i Nordmalings hembygdsförening har särskilt koncen-

trerat sig på insamling av gamla kulturföremål till hembygds-
gården. Bland de nya förvärven må särskilt nämnas en samling 
av Mariebergs porslin från 1700-talet och gammal fajans. Nord-
malings kyrkofullmäktige har beviljat hembygdsföreningen ett 
anslag på 500 kronor för uppförande av en urgammal skvalt-
kvarn ifrån Fällfors by. Kvarnen kommer att uppföras å mycket 
lämplig plats invid hembygdsgården. Föreningens årsmöte hölls 
i gamla prästgården den 14 juli 1946, då definitiva stadgar för 
hembygdsföreningen antogos. Vid detta möte hölls hembygds-
föredrag av kyrkoherde Råde över ämnet "Präster som utgått 
från Nordmaling under 1600- och 1700-talet". Till styrelse val-
des kyrkoherde Adolf Råde, ordf., kommunalfullmäktiges ord-
förande Henrik Hörnlund, vice ordf., kyrkoadjunkt Alvar Thörn, 
sekreterare, järnhandelsdirektör G. A. Näslund, kassaförvaltare, 
disponent Gustaf Johansson, doktor M. Lagerlöf, kbmmunal-
nämndsordförande J. M. Nilsson och ombudsman Hjalmar 
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Lundberg. Suppleanter äro målarmästare Harald Wallander, 
herr Albert Edlund och fröken Helena J. Winnberg. Medlem-
marnas antal utgör c:a 200. 

Nordmaling den 29 augusti 1947. 
Adolf Rade. 

SORSELE TURIST- OCH HEMBYGDSFÖRENING 
Sorsele Turist- och Hembygdsförening bildades den 7 juni 

1947, varvid ett länge känt önskemål infriades. Sorsele socken 
bjuder på rika värden ur turist- och hembygdssynpunkt, och des-
sa värden böra naturligtvis tillvaratagas och hembygdskänslan 
fördjupas. 

Föreningen har följande styrelse: Hotellägare Rickard Ren-
man, Ammarnäs ordförande, kyrkoherde Olof Waernér, Sor-
sele, vice ordförande, kommunalkamrer Karl-Erik Sahlin, Sor-
sele, sekreterare och kassaförvaltare, redaktör D. Nyström, Sor-
sele, lapptillsyningsman Gunnar Grundström, Ammarnäs, hem-
mansägare Ossian Backman, Gargnäs, och fru Anna Andersson, 
Ammarnäs. 

På arbetsprogrammet står bland annat tillvaratagandet av 
gamla minnen såsom den gamla skvaltkvarnen vid Kvarnbäcken, 
Sorsele, som är belägen intill den ur turistsynpunkt viktiga vägen 
mellan Sorsele och Ammarnäs. Kan tillräckligt med medel in-
skaffas, kommer en liten lokalhistorisk museiplats att anord-
nas vid Kvarnbäcken, så snart området förvärvats. Årsavgiften 
för medlem är 5 kronor eller en engångskostnad av 100 kronor. 

VILHELMINA HEMBYGDS- OCH TURISTFÖRENING 
Bland viktigare händelser under året kan antecknas urpre-

miären av Elis Essegårds krönikespel "Skogen faller". Under 
hösten har krönikespelet "Gammel Kristian" av samme författare 
på inbjudan av länets hembygdsförening uppförts i Umeå. Hem-
bygdsdagarna firades under stor tillslutning. Sockenmuseet har 
haft ett betydande antal besökare. 

ÅSE LE HEMBYGDSFÖRENING 
Föreningen har huvudsakligen inriktat sin verksamhet på ar-

betet med flyttning och konservering av de kyrkbyhus, som på 
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grund av kyrkstadens sanering ha måst bortflyttas. Den sjätte 
och sista kyrkoistugan har nu flyttats till Lappvallen. Den plane-
rade kyrkostadsgatan där, är därmed till sitt yttre färdigställd. 

Insamling av föremål av kulturhistoriskt värde har fortgått. 

VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING 
Styrelseberättelse. 

Styrelsen för Västerbottens Läns Hemslöjdsförening u. p. a. 
får härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet under 
tiden 1/7 1946—30/6 1947. 

Den 31 december 1946 var medlemsantalet 683. 
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, 
landsantikvarien Gunnar Westin, Umeå, 
slöjdläraren Signar Strandberg, Umeå, 
konsulenten Elof Lindgren, Umeå, 
fru Maja Brunsson, Umeå, 

suppleanter: 
fru Birgit Unander-Scharin, Klemenisnäs, 
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: 
f ru Nanny Lidström, Vännäs. 

Av Västerbottens Läns hushållningssällskap utsedd ledamot: 
konsulent Maja Nilsson, Umeå, 

suppleant: 
fru Hedvig Sandström, Grisbacka. 

Hedersledamot: 
fru Emma Andelius, Stockholm. 
Föreningen är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnaa 
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riksförbund och Hemslöjdsförbundet för Sverige samt medlem i 
Svenska Slöjdföreningen. 

Under verksamhetsåret har föreningen inträtt som delägare i 
Bergå Färgeri & Ullspinneri A.B. 

För sin verksamhet har föreningen under år 1946—47 erhållit 
anslag från Västerbottens landsting med 2.500 kronor för kon-
sulterande verksamhet, från Kungl. Kommerskollegium med 
1.500 kronor för hållande av kurser samt från Norrländska 
stödanslaget med 3.737: 55 kronor för anordnande av utställ-
ningar. 

Föreningen har under året haft ett sammanträde, styrelsen 
fyra och arbetsutskottet ett protokollfört sammanträde. 

Revisorer hava varit direktören Holger Persson, Umeå, lands-
tingsassistenten Pontus Wiklund, Umeå. med fru Hillevi Törn-
kvist, Umeå, som suppleant, samtliga utsedda av hemslöjdsföre-
ningen, samt hemmansägaren Erik Holmström, Teg, med hem-
mansägaren Torsten Sandström, Grisbacka, som suppleant, ut-
sedd av Västerbottens Läns hushållningssällskap. 

Siffergranskare har varit häradsskrivare Signar Lind. 
Föreningsstämma hölls i Skellefteå den 22 nov. 1946. 
Föreningens arbete har omfattat kurser, allmän konsulterande 

verksamhet och försäljning. Föreningen har under en följd av 
år anordnat utställningar inom de flesta socknar. Nyttan och be-
tydelsen för föreningen att på detta sätt komma i kontakt med 
landsbygdens folk har visat sig vara mycket stor. 

Under året har följande utställningar anordnats: 
Vindeln 20 juli—4 aug. i samband med därvarande Hant-

verksförenings 100 års jubileum. Till en "husmoders och hem-
slöjdens dag" hade inbjudits länets slöjdare och hemslöjdens 
väverskor, vilka erhöllo fria resor och kost. Degerfors duktiga 
spinnerskor visade sig i en vacker spinningstävlan där Statens 
Instruktör i Hemslöjd deltog som prisdomare och föredragshål-
lare. 

Stenträsk 2—4 okt. i samband med Hushållningssällskapets 
fårdagar. 

I Umeå å "Sävargården" en mindre utställning. 
Skelleftehamn 16—21 maj. 
Boliden 29—31 maj. 
Kristineberg 2—4 juni. 
LaisvaU 7—9 juni. 
De fyra sistnämnda utställningarna hava anordnats på inbju-

dan av Bolidens Gruvaktiebolag, som också skänkte fyra st. I pris 
bestående av silverfat av Bolidensilver. Direktör och fru Bengts-
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son skänkte därjämte var sitt pris. Som föredragshållare hade 
kallats fru Vera Diursson i "Aktiv Hushållning". Till samtliga 
utställningar hade bygdens folk inbjudits att deltaga. 

Även i å r har föreningen anordnat kurser i växtfärgning, spå-
nad, stickning, knyppling och kurs i halmarbete till julprydna-
der. Kurserna som letts av fröknarna Edith Hansson, Gudrun 
Bondesson, Göta Bäckman och fru Ingrid Öhman, ha alltid varit 
fulltecknade. 
Kurser i växtfärgning hava hållits: 

i Botsmark 3—6 juli, 
i Kusmark IQ—22 augusti, 
i Ultervattnet 27—30 augusti, 
i Dalkarlså 2—5 september, 
i Vännäs 7—10 oktober. 

Spånadsdagar: i Vindeln 4 augusti. 
Stickningskurs: i Skelleftehamn 15—20 febuari. 
Kurs i halmflätning: i Umeå å Museet, 12 elever, 25 timmar. 
Kurs i knyppling: 

I i Umeå 8 april—13 maj, 
II i Umeå 8 april—13 maj. 

Kurs i tenntrådsdragning och tennbrodering: 
I i Grundfors 2 februari—1 mars. 
Ledare Syrene och Anders Wilks. 
Vid hushållningssällskapets vävkursavslutningar i Mickelträsk 

och Ersmark har hemslöjdens föreståndarinna medverkat med 
föredrag, ävenså vid de flesta utställningarna. 

Som tävlingsledare och prisdomare vid S. L. U:s kurs i stick-
ning i Tavélsjö, har fröken Gudrun Bondesson medverkat. 

Lappfogden Hilding Johansson och fröken Hilda Andersson, 
deltog i Same Ätnams Slöjdkonferens i Jokkmokk, 3—5 oktober. 

Försäljningssumman för föreningen har under året ökats. All-
mänhetens intresse för hemslöjdsalster är mycket stort. Före-
ningen har utfört stora beställningar för bland annat Landstinget 
och Svenska Handelsbanken. En stor rya och en mindre rölla-
kansmatta, ha utförts till Örträsks kyrka, och en stor rya till Ny-
sätra sockens kyrka likaså. Mönstren hava komponerats av textil-
konsnärinnan Brita Lindahl. 

Föreningen har under året sysselsatt följande antal slöjdare: 
vävning 60, sömnad 5, korgflätning 6, hornslöjd 4, smide 2, 
träslöjd 4, tenndragning 2, brodering 2, spinnrockslöjd 1 = 98 
st. Därav för Skellefteå 10 st. 

Elof Lindberg. c . r T . , E l o f L i n d g r e n . 
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HANDEL OCH INDUSTRI 

EN BETYDELSEFULL KULTURELL INSATS GÖRA DE FIRMOR OCH FÖRETAG, VIL-
KA ANLITA ÅRSBOKEN SOM ANNONSORGAN OCH DÄRMED STÖDJA HEMBYGDS-
FÖRENINGEN I DESS ARBETE G Y N N A DÄRFÖR ÅRSBOKENS ANNoNSÖRER 
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sm o kar härligt, 

c/ricks b e g ä r l i g t 

SUNDSVALLS 
N ENSKILDA 

BANK 
I V o r r l a n d 1 c e n t r u m — 

d ä r f ö r c e n t r u m I I V o r r b n d 



Siff ror som tala. 

91% 

63% 

av hushållen i Umeå läser 

Västerbottens-Kuriren. 

är motsvarande siffror för 

hela tidningsområdet. 

Gör som de flesta inom lä-

net prenumerera på V.-K. 

och annonsera i V.-K. — det 

lönar sig. 

l / ä . 5 t e t l r o t t e n ó - K u t i t e n 

— N o r r l a n d s s t ö r s t a t i d n i n g 



Järn, Spik, Plåt , Bygg-
nadssmiden, Spislar, Drev, 
Papp , Fönsterglas, Cement 
Slipstenar, Treetex 

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

e n d a s t i p a r t i 
Bröderna Lindfors, Umeå 
Telegramadress: Lindforsarna, te le fon: namnanrop : Bröderna Lindfors 

Skellefteå te lefon: namnanrop : Bröderna Lindfors 

Eftersom norr länningarna äro f insmakare på kaffe 
hava vi skaffat dem marknadens bästa. 
Nju t bönan L Y X 

N O R D S V E N S K A K Ö P M A N N A A . -B . 
T e l . n a m n a n r o p U M E Å 

A/ät det gället bockat 

H e d s t r ö m s B o k h a n d e l 
K u n g s g a t a n 6 3 U M E Å T e l e f o n 909 

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



När det brinner i knutarna 
gäl le r det ha fö rsäkra t till fulla värde t för att få full e r sä t t -
n ing. Under sök r edan i dag , om Er b r a n d f ö r s ä k r i n g verk l igen 
t äcke r hela vä rde t av det fö r säk rade . Genom vä rdes t eg r ing , 
t i l lbyggnad eller nyanska f fn ing kanske Ni s tår en onöd ig 
s jä lvr i sk . Alla ha råd a t t ha t i l l räckl ig t försäkrat i läns -
bo lage t med des s sedan g a m m a l t låga premier. 
Ring och r å d g ö r med våra d i s t r i k t sombud eller vår t kon tor 
i Umeå . 

VÄSTERBOTTENS LÄNS ÖMS. 
BRÄNDFÖRSÄKRINQSBOLÄQ 
Rådhusesp l . 10 U m e å Tel. 528, 769 

E L E K T R O S K A N D I A 
FILIALEN, UMEÅ 
S T O R G A T A N 35 
TEL. 4510, 4511, 4512 

U t f ö r a : 
INSTALLATIONER AV ALLA SLAG 
F ö r s ä l j a : 
R A D I O A P P A R A T E R 
P U M P A R 
M O T O R E R 
E L M A T E R I E L 

-flät l Iftanicken ! 



G Y N N A H E M B Y G D E N S A F F Ä R E R ! 
Under sök kval i té och pr i s hos 

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 ekv i re ra r va ro r f rån anna t håll. 
STÖRSTA SORTERING! PRIMA V A R O R ! BILLIGA PRISER! 

V I D A L L A T I L L F Ä L L E N 

jjablströms 
K L Ä D E R 

Storgatan 49, Umeå Telefon 525 

Väs te rbo t tens Elektr iska A . - B . 
Vår rikhaltiga sortering av armatur erbjuder Eder rätt 

armatur på rätt plats. 
Telefon 1442, 3403, Umeå 

Ä L L T T E T C D E T K T T K X S T K T 

"Tänd jott Lju.6 i tätt atmatut 

I VÅR RIKA SORTERING FINNER NI ALLTID 
DET SOM PASSAR JUST EDER 

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA B Y R Å 
UMEÅ TEL. 854 och 1314 



iöoM^ 
en västerbottniska dagskrönikan har i 100 år tecknats i Umebladet, 

länets äldsta tidning, grundad 1847 av redaktör E. G. L i n d r o t h . 

Oändligt mycket har hänt under tidningens sekellånga tillvaro, och 

allt väsentligt, som rör västerbottningarnas liv och gärning, deras 

kulturella, religiösa och politiska intressen, står att läsa om på tid-

ningsläggens gulnade sidor. Umebladets eget rika arkiv från äldre 

tider gick tyvärr förlorat vid stadens brand 1888, men i Kungl. 

Biblioteket finnas de ärevördiga tidningsbanden tillgängliga för den 

som önskar veta, vad som fordomsdags hände i Västerbotten och 

Lappmarken. För den som vill vara å jour med nuet och som 

värdesätter en tidning, som rakryggat och värdigt hävdar de 

borgerliga idealen, är Umebladet alltjämt den ledande tidningen. 

Prenumerera därför redan i dag på 

ICmeilabet 
— tidningen med kultur och tradition 



Isoleringsplattor 
Mellanväggsplattor 
Ventilationstrummor 
Träullsplattor 
Årets nyhet: 

VENTILATIONSTRUMMOR för ladugårdar 

A k t i e b o l a g e t K o r k b e t o n g 
Tel. 908 U M E Å Tel. 1380 

SKANDINA VISKA 
BANKEN 
AKTIEBOLAG 

U M E Å 

S K E L L E F T E Å 

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

Allo slag av bankrörelse 
i 



/ladda £dta hattet let 
för bilar och motorcyklar, liandlamps- och sigrial-

batterier, radiobatterier etc. med Aseas 

t r a n s d u k t o r r e g l e r a d e s e l é n l i k r i k t a r e 

Laddningsströmmen är lätt inställbar och hålles auto-

matisk nära konstant oberoende av batteriets ladd-

ningstillstånd och antalet inkopplade celler. 

Ingen omställning av strömmen under laddning, förenklad 

övervakning. Värmeskydd mot skadlig övertemperatur. 

L e v e r a n s 

f r å n l a g e r . ASEA 



Dagskrönikan - länets historia 
Som en röst ur det förgångna talar till oss t idningsläggens 

gulnade sidor. Mellan första sidorna med deras t i l lspetsade rubr ike r 
om våldsamma världshändelser och annonsspal ternas b landade inne-
håll av högtidligt fo rmule rade kungörelser och f re jd ig t sti l iserade 
diverseannonser stiger bygdelivet f r am, såsom det under årens långa 
lopp skildrats i små bygdebrev och personalnot iser med eller utan 
bi lder och por t rä t t . Så har Västerbot tens Folkblad blivit den mest 
läsvärda nyhets t idningen fö r väs terbot tningarna och samtidigt en 
out tömlig källa f ö r den som törstar e f te r kunskap om allt det som 
hän t och intresserat väs terbot tningarna fordomsdags. 

Prenumerera redan i dag på 
Västerbottens Folkblad 

— tidningen med länsspridningen 
I 



A P O T E K E T J Ä R V E N 
Kungsgatan 45, Umeå. Telefon 2841 

Bakteriologiska och fysikalisk-
kemiska vattenundersökningar, 
pastöriserings- och fetthalts-
kontroll å mejeriprodukter m. m. 

.^KTIJEDEBODDÄiGrDETr 
J T . j r . B A C K 1 L U H 3 ) 
Etablerad 1861 U M E Å Etablerad 1861 
T e l e g r a m a d r e s s : BACKLUND 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 
V ä l s o r t e r a d J ä r n - & M a s k i n a f f ä r 
Lager av Siporex, WelUt, Masonlte , Ljusneboard och Unite 



Senaste Nyheter i 

K A P P O R . K L Ä N N I N G A R . P Ä L S A R . T Y G E R 

Aiitid hos Dvat ¿Ztilc55on 
F Ö R S Ä K R I N G S A N S T A L T E R N A 

FOLKET SAMARBETE 
Liv-, kapi ta l - och Sak- fö r säk r inga r , alla s lag. Kollekt, o lycks-

s tud ie fö r säkr ingar . f a l l s iö r säkr ingar inom o. u tom arbe te t . 
(Störst i Sverige) 

Konkurrenskraftiga premiesatser. — Betryggande fondbildningar. 
Dis t r ik t skon to r : K u n g s g a t a n 65, tel. 1500 

O m b u d s m a n för V ä s t e r b o t t e n : 
Telefon 1488 K. VIKSTEN, UMEÅ S to rga t an 89 

Firma Sofie Stenmans Eftr. 
Storgatan 44, Umeå - Tel. 360, 643 
Stor sortering 
Dampälsar, Damhat tar och Mössor, Päls-
mössor, Herrhat tar , Skolmössor, Handskar , 
Vantar, Skinnkläder 

Hjor tsbergs Pappershandel 
U M E Å 

Välsorterad Parti- & Minu ta f fä r 

ALLT I B R A N S C E N TELEFON 241 

l 



ITTEISTlttMS 
JÄRNAFFÄRER 

Umeå, Nordmaling och Holmsund 
U m e å : Telefon Namnanrop Utterströms 
Nordmaling: Tel. Namnanrop Utterströms 
Holmsund: Telefon 8 
TILLHANDAHÅLLA ALLT 
I BRANSCHEN 
Försök oss, döm sedan! Priserna passa! 

Ab. H. Anderssons Värme 
Östra Rådhusgatan 2 

Telegr . -adr . : Värmebolag Tel Namnanrop: Anderssons Värme 

ut föra 
Värmeledningar Djupbrunnsborrning 
Vatten- & avloppsledningar Filteranläggningar 
Sanitära installationer Köks- & tvättanläggningar 

Försä l j a i par t i och minu t : 
Rör, Rördelar, Armatur, Värmeledningsmaterial 

Sanitetsporslin och -emaljgods 



H i t 

S ) U K V Å R D S A F F Ä R 

Cityfastigheten, tel. 1349 
Allt för babyn 
Filial i Holmsund, tel. 27 

I lager allt som hör till en välsorterad sjukvårdsaffär 
Parfymer 

Västerbottens läns 

B o s t a d s k r e d i t f ö r e n i n g 
Tel . 930, 931, 941, l in jeväl j . Umeå, Kungsgatan 93 

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

B E G Ä R U P P L Y S N I N G A R ! 



r 

mmi 
LUNCH - MIDDAG - S U P É 

K o n d i t o r i s e r v e r i n g 
M å l t i d s a b o n n e m a n g 

Beställningar mottagas 
Telefon 222 . Umeå 

L 



NYHETER f H A N D S M I T T S I L V E R 

i lapsk stil 

Hovjuve lerare G ö t e Persson 
Telefon 101 VILHELMINA 

K v a l i t e t s v a r o r i C E M E N T 

köper Ni säkrast av oss. Vi tillverka nu-
tidens förnämsta cementhålsten, Vibro-
blocket, samt väggtegel i olika storlekar, 
brunnsringar, avloppsrör, vägkulvert, träd-
gårdsplattor och urnor m. m. m. m. 

Lycksele C e m e n t g j u t e r i 
Box 121 Lycksele Tel. 321 

G . Edstedts Speceriaffär . Umeå 
(Joh. Nilssons EftrJ Telefon 795 o. 801 

Specer ier - Konserver - Del ikatesser - Färska och konserverade frukter 

-Ska Ni festa-

Eds tedts bästa 

Kaf fet som t i l l talar al la smakriktningar 



f 

| a V» V ©ill ÄiW a Q q m Ä 
E N G R O S A F F A R 

Färska f r u k t e r — Grönsaker — Rotsaker — Kolonialvaror 
O m b u d för A.-B. Banan Kompanie t och Jä s tbo lage t 

E tab le rad 1871 Telefon N a m n a n r o p : "VON A H N " 

Sandbergs Konditori, Umeå 
KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 

Saedéns Her rek iper ing 
U M E Å 

TELEFON 149 

Endast kvalitetsvaror till priser överkomliga för alla 

Hi ld ing Carlssons Mekan iska Verkstad 
Riks te l e fon 15 U m e å Sko lgatan 89 

Tillverkning av 
RÄLSBUSSAR OCH MOTORDRESSINER 

13 



N O R R A 

VÄSTERBOTTEN 

ät <S>be [le^teÅu ttlkteL 

ÅoMunetanile liÅ^mnij 

Tota l u p p l a g a år 1947 

19.700 ex. 

L 



K O N T O R S M A S K I N E R K O N T O R S M Ö B L E R 
S P E C I A L V E R K S T A D FÖR FARGBAND 

R E P A R A T I O N o. RENGÖRING K A R B O N P A P P E R 
AV KONTORSMASKINER KORTSYSTEM 

Storgatan42 - Umeå - Tel. Kontoret 1825 - Verkstaden 1824 

Vad fattas Er ? 
Ni har inånga b ö c k e r som e j äro b u n d n a i våra 
vackra bokband . Ring 182 och vi o rdna r bokb ind -
ningen . 

Zet te r s t röm & Almst röms Bokb inder i 
K u n g s g a t a n 58, U m e å , t e le fon : 182, bos t aden 2504 

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

SIGURD NILSSON ock BIRGER JOHANSSON 
Rådhusesplanaden 4 Tel. 870 och 804 

Den bästa inköpskällan i GARNER 
MANUFAKTUR och TRICOTAGE 

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

i 
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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 ef ter 
läkarrecept vänd Eder till glasögonspecialisten 

E M I L L U N D M A R K 
Skolga tan 47 UMEÅ Tel. 17 & 559 

Specer ier . Konserver . D e l i k a t e s s e r 
Färska och konserverade f r u k t e r 

I parti 
Neder l ag a v : 

Pyramidens kaf fe . S t h å l b o m s mjöler 

Hermansons Eftr . Möbelaffär 
Möbler - Mattor och Gardiner 

Telefon 183 (Trångsund) Storgat. 36 



H O L M S U N D 

T i l l v e r k a r : 
Trävaror, s å g a d e och h y v l a d e , 
byggnadssnickerier, l a m e l l p l a t t o r , 
lamellgolv, fanér, svarvad och kniv-
skuren, sulfatcel lulosa, harts, ter-
pentin, rå och renad. 



Ko nsum - umea 

Bästa inköpskälla för 
a l la slags varubekov. 

B A R S E R V E R I N G 
Kungsgatan 67, Umeå 
1 tr. och Holmsund. 

Eget bageri. Goda lim-
por och gott kaffebröd. 

Umeortens 

Konsumtionsförening 



En farkost med vind i seglen... 
Rundv iks Konsum, som r äkna r sina förs ta v e r k s a m h e t s å r r edan 
på 1870-talet, kan m a n ve rk l igen s äga är en fa rkos t med vind 
i seg len . F rån en b l y g s a m b ö r j a n , då de ans lu tna hushå l l en inte 
voro al l tför talr ika, har K o n s u m år för år vuxi t och intar nu en 
l edande s tä l ln ing i s amhä l l e t s affärsl iv. För fo r t sa t t f r a m g å n g 
och i ege t in t resse — handla hos 

KONSUM . Rundvik 

Vid nybyggnad, moderniseringar och reparationer är 

U N I T E träfiberplattor det idealiska materialet: 

hård för väggbeklädnad, inredning m. m. 

porös för isolering 

extra hård U N I T E X för kvalitetssnickerier t i 

U N I L A C för inredning av kök, badrum m. m. 

A B S C H A R I N S SÖNER, Clemensnäs 

Storg . 42 S. Å s t r ö m Tel. 367 



Västerbottens Lantmannaförbund 
förening u. p. a. Umeå 
Tel. Namnanrop: "Lantmanna förbunde t 

Filialer med egna magasin i: 
Skellefteå tel. 10229. 11529 
Bureå „ 89 Bjurholm tel. 134 
Dorotea „ 72 Vindeln „ 15 
Vännäsby „ 25 Ånäset „ 39 

Varunederlag och egna magasin i: 
Bastuträsk, Flarken, Klutmark, Kusmark, Kåge, Norsjö, Röbäcksby, 
Skellefteå och Vilhelmina. 
Dessutom varunederlag å 43 platser inom Västerbottens län. 

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

BYQQNADSSNICKERIER 

INREDNINQAR 

OLSSON & NORDBERG 
SNICKERIFABRIK 

Lundberg & Schäders Eftr. 

Tel. 4 4 8 0 o. 4481 U M E Å Bost. 2271, 2272 
(växel) 



De flesta hushållen i Bjurholms-
bygden föredraga K o n s u m . . . 

— därför att Konsum alltid haft priskontroll, 
som förhindrat oskäliga prishöjningar. För-
ståndiga husmödrar ha vid pris- och kva-
litetsjämförelser funnit, att Konsum står i 
särklass, när det gällt att hålla priserna 
nere och kvaliteten uppe. Bliv medlem, ty 
Ni vinner på att handla hos 

K O N S U M 
Bjurholm - Bastunäs - Agnäs - O r e d a l e n - Ö r e s t r ö m 

Moderna bostäder kräva vackra golv, tip-top inredning, förstklassiga och 
moderna dörrar och fönster samt ledstänger i alla trappor. Våra ek, björk- och 
furuparkettgolv ha genom sin slitstyrka och praktiska egenskaper mer och mer 
kommit till användning i Norrländska hus. Underhållskostnaderna äro små och 
det eljest ofta betungande städningsarbetet underlättas avsevärt. 

Vår moderna snicker iavdelning under fackkunnig ledning rekommenderas 
vid behov av alla slags byggnadssnickerier och inredningar. 

S p e c i a l i t é : But iks inredningar . Antingen Ni ämnar bygga ny fastighet 
eller renovera Er gamla begär då offert på: 
PARKETTGOLV, TRAPPLEDSTÄNOER samt 
alla slag av BYGONADSSNiCKERlER från 

Skelleftehamns Golvparkett AB 
S k e i l e f t e h a m n 

Telefoner: 
Skellefteå 31078 ankn. verkm. 

31578 chef kontor 
31016 chef bostad 



— AKT, e b o ^ o ^ t ^ ^ H e r r e k i p e r i n g 

U ^ g ^ Civil- och Militärskrädderi 

Tel. 5 1 6 Kontor och affär K L A D E S V A R O R 

3 0 3 3 Kont. ankn. H e r r - och Damskrädder i i P A R T I och M I N U T 

S P Ä R T R Ä 
I dessa v i rkesbr i s t ens tider är det ett brot t mot sund ekonomi 
att icke t i l lva ra taga de möj l ighe te r till v i rke skonse rve r ing som 
fo r skn ingen givit oss . 
B o l i d e n i m p r e g n e r i n g e n m å n g d u b b l a r v i rkets b r u k n i n g s -
tid och gör det mo t s t åndsk ra f t i g t mot rö ta . 
Vid i m p r e g n e r i n g s v e r k e t i Ho lmsund konse rve r a vi 

Staket- och s t ängse l s t o lpa r . Ledn ingss to lpa r 
S å g a t och hyvla t v i rke . Sl iprar 

— Vi utföra dessutom impregneringsuppdrag — 
Mellersta Västerbottens 

Skogsägareförening 
u. p. a. 

Sko lga tan 55 U M E Å Telefon 3350 

Thure A . Näsman f Umeå 
Telefon 2 0 4 8 , 2013 

K ö p e r och s ä l j e r : 
Telegramadr.: V e d , t r ä v a r o r , t i m m e r o c h t r ä k o l 

«Näsmanträ» . . . _ . . 
A u k t o r i s e r a d D r a n n v e d s u p p k ö p a r e 



r-

Västerbottens Slakteriförening 
Slakteri 
Charkuterifabrik 
BÖLEÅ, UMEÅ 

Butiker: 
K u n g s g a t a n 59 

T e l . 317 , 4 1 2 

Generalsg.4 Haga 

Telefon 5 6 2 

Ersmarksgat. 24 

Haga Tel. 4578, 

4579 

Västerbottens läns jordbrukares egen 
organisat ion för uppslaktning och för-
säljning av slaktdjur. 
Vid behov av välbehandlade, prima 
kött- och fläskvaror, biprodukter samt 
charkuterivaror. 
r i n g . . . 
Slakteriföreningen, U m e å 
Tel. namnanrop Skellefteå 

Vilhelmina 

Västerbottensosten 
har på grund av de statliga restriktionerna 
under krigsåren icke förekommit i markna-
den. När restriktionerna någon gång upp-
hävas, äro vi emellertid redo att i våra väl-
utrustade mejerier återupptaga tillverkning-
en av såväl denna speciella västerbottens-
produkt som övriga högvärdiga ostkvaliteter 
Kronstämpeln å Västerbottensosten 
är en borgen för en förstklassig kvalitetsvara. 

Västerbottens Södra Mejeriförening 
Tel. 208 UMEÅ Tel. 2042 



Lövånse f # / # s 

Andset { m inm Robertsfors 

UMEÅ 
HolmsundG" 

Nordmaling 

För alla Edra bankaffärer 
S¥ENSKå HANDELSHANKEi 



BYGGMÄSTARE 
JOHAN JOHANSSON 
Tel. 111 Vindeln 

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

E R G S T E S 
M A S T E II I 
S L I P E B I 
F O L I IE «IMG-

Egen tillverkning av SPEGELGLAS - Fullständigt lager - Al l t I branschen 

Tel. 142, an kn. verkstaden - S K O L G A T . 27, U M E Å 

Lindbergs jarnhanilel A-B 
Jordbruksredskap — Byggnadsmater ie l 
Jakt= och Sportart ik lar 

Tel. N a m n a n r o p LINDBERGS JÄRN 
Kont . o. bos t 37. VINDELN 

Q U LD SILVER 
alltid på lager 4 „ 

* t0«U«GCM «ftt*»" 

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 



V ä s t e r b o t t e n s läns Hemslöjdsförening 
Umeå tel. 429 Skel le f teå tel. 10893 

Mattor, möbeltyger och gardiner 
Äkta f ä r g e r och bäs t a kvali té 

S K O - m&i a & J X j I i i E i e A J F r . X . Ä 
U M E Å 

Tel. a f fären 493 Tel. p r iva t 474 

o r o « ] B H E o a r x 

F O T O G R A F I A T E L J E 

Rådhusesplanaden 3, UMEÅ Tel. 310 

drabant 
T e l e f o n 2 4 4 0 - K u n g s g a t a n 5 5 

l:a klass H e r r e k i p e r i n g 

och H e r r k o n f e k t i o n 

J U L I U S E R I K S S O N 



För D O R O T E A och V I L H E L M I N A 

sockens innevånare står konsum a l l t i d 

1 C E N T R U M 

Den kooperativa rörelsen har med stöd 

av det stora intresse som befolkningen 

alltid visat vunnit ny mark och därige-

nom kunnat bygga en stark förening. 

i V ä l s o r t e r a d e b u t i k e r 

på de flesta platser i socknen stå alltid 

(SLR) t i l l h u s h å l l e n s t j ä n s t 

med prima varor. 

Södra 
Lapp markens konsum 



KonSum efjtQtlttäv&t 
alltid bästa möjliga varuförmedling. Sättet att uppnå detta 

är samverkan mellan hushållen. Medlemsskap och inköp 

i ortens Konsumtionsförening medverkar till detta. 

Sorse le Konsumtionsförening 

Konsumköp är sparköp! 
Tack vare konsumtionsföreningens pris- och varukontrol lerande verk-
samhet har Konsum blivit det stora varuhuset på orten. Bureborna 
har lärt sig uppskatta Konsums varor och lärt sig att köpkraf ten växer 
hos de pengar, som användas till konsumköp. 

Bliv medlem och liandia i 

B u r e å K o n s u m 

En prisreglerande faktor har hushållen 
i K O O P E R A T I V A . . . 
D ä r få r Ni a l l t id p r i m a v a r o r till b i l l i g a s t e p r i s e r . G e n o m m e d -
l e m s s k a p i k o o p e r a t i v f ö r e n i n g bl i r Ni o c k s å d e l a k t i g i d e t 
ö v e r s k o t t s o m u p p s t å r . Handla förståndigt - Handla kooperativt! Obbola Kooperativs Handelsförenino 
Det är alltid förmånligt 

att handla hos Konsum. Där finns allt man behöver och 

där är man alltid skyddad mot oskäliga prishöjningar. 

Handla därför hos 

Sand viks Konsumtionsförening 



Lanthushållsskola 
5 mån. vinterkurs 
5 mån. sommarkurs 

J O R D B R U K A R U N G D O M ! Tänk på Eder yrkesutbildning! 
Genomgå någon av skolornas kurser. Kostnaderna äro små, stipendie-
möjliglieterna goda. Tag närmare del av utbildningen och kostnaderna 
genom att skriva efter prospekt. 

Adress: Laxbäcken M ALGOMAJ SKOLAN Tel. Laxbäcken 10 
belägen i Laxbäcken vid Malgomajsjön, 14 km. från Vilhelmina. 

Lantmannaskola 
6 mån. sommarkurs 
3 mån. jordbruks- och 
ladugårdskurs med 
kontrollass.-utbildning 

14 



Pä fyra platser i socknen har Tvärälunds Koop. 
Handelsförening med stort intresse frän allmän-
hetens sida skapat välsorterade butiker i 

Tvärålund . Tegsnäset . Granö . Skivsjöstrand 

V a r j e hushåll med omtanke om sin ekonomi är medlem och 

gör u p p k ö p e n i 

*TvZtålu.ndLå k o o p . h a n d e L l j j ö i e n i n j 

Den al l t id växande 
kundströmmen är säkraste beviset på det för-

troende vår 

Firma 
åtnjuter bland konsumenterna i Hörnefors. 

Erfaren . Erkänd . Sorterad 

Human kundbehandling. 

E D L U N D S T E L E F O N 2 7 , 5 7 

F i l i a le r : H a m n s k ä r te l . 8 , B j e n b e r g te l . 5 

Qj^em man ddi^äl man ¿/mit/a 
Det ordspråket kan man mycket väl tillämpa även då det gäller 
att göra kloka och billiga inköp för hem, hushåll och mera per-
sonliga saker. Den som gör alla sina inköp i en och samma affär 
får också största valutan för pengarna. I vår affär gör Ni många 
fina fynd, som passar både unga och gamla. 

Affären med anor. Tel. 15 BURTRÄSK Tel. 16 Etablerad 1904. 



En samlande och säljande kraft är 

Örträsk konsum 
Medlemmarnas intresse har visat sig i ständigt 

Ö K A D A N S L U T N I N G och Ö K A D O M S Ä T T N I N G 

V i har haft et t nytt framgångens år, som vit tnar om de t stora 

för t roende befo lkn ingen har för 

åln Qjen butik - Iconlum 

Tänk på vad kooperationen gjort och gör! 
G ö r hushållspengarna dryga genom att handla i 

Ö R T R Ä S K koop. handelsförening 
ö r t r ä s k . Väs t ra Ör t räsk . Varg t räsk 

Gåvor 
ifJrig gförr som alaria q lommas 

Ä m n a r N i köpa en ged igen presentsak: En Hedersgåva t i l 

födelsedagsuppvaktn ingen, et t A rmbandsur t i l l konf i rmanden e l ler 

är det f råga om Förlovnin.gsringar — ja, då är det inte alls svår 

att väl ja, om N i går t i l l Kar l Brandt — där köper N i gåvor 

som a ldr ig glömmas. 

K Ä K 1 L » « Ä W n i M 
Norsjö . Tel. 3 0 



För resande med anspråk 
pä modern komfort 

I 

M a t s a l med erkänt gott kök. 

T r e v l i g a r u m med goda bäd-

dar, varmt och kallt vatten samt 

telefon. 

SIITEUEI 
Vilhelminas största och modernaste hotell 

Vilhelmina Tel. namnanrop, växel 

Välj rätt Inköpskäl la 

— gå till S t e i n w a l U 

Endast en välsorterad jä rnhande l kan uppfyl la de 
kval i tetsfordringar , som husmodern , hantverkaren 
och j o r d b r u k a r e n ställa, när de göra sina u p p k ö p 
av prakt iska och hål lbara redskap f ö r sina respek-
tive arbeten . 
Vad marknaden har att tillgå skall kunde rna er-
hålla genom oss. 

Jårrihandla hos 

A.-B. Gust. Steinwall 
N O R S J Ö Tel. 12 och 102 



G. A . P E T T E R S S O N 
Rikstol. 11479 S K E L L E F T E Å Postfack 112 

Elektrisk materiel. Motorer, transformatorer o. apparater. 

Allt f ör linjerna. Modern lindningsverkstad. 

KOOPERATIONEN 
har banat sin väg f r a m å t under stor medverkan f r ån 
hushål lens sida. Et t målmedvete t K O O P E R A T I V T 
uppbyggnadsarbete gör det möjl igt fö r föreningen, att 
e rb juda god sortering i behovsar t iklar . 
KOXSUM ÄR VÄGVISARE 

for liusliåilsekonomiskt folk. 

Bliv MEDLEM och HANDLA i 

V I N D E L N S 
konsumtionsförening 
Vindeln - Häl lnäs - Amsele - Botsmark • Ekträsk 
Asträsk - Yt ters jön - Villvattnet • Ånäset 

Oycksele stads mest känc/a (By ke/verkstad. 
Allt i reparationer för Cyklar, Motorcyklar och 

Lättviktare. Fullständigt lager av reservdelar. 

Försäljer R E X och C E N T R U M velocipeder. 

PETTERS C Y K E L V E R K S T A D EFTR. Tei. 502, Lycksele 
— M. Halvarsson — 



Styrkan 

hos Åse/e konsum 
är medlemmars och kunders ökade 

förtroende för de egna butikerna. 

Detta visar fjolårets 

kraftiga omsättningsökning 

och det ökade intresset för den 

kooperativa rörelsen med en ständigt 

stegrad medlemsökning 
Kom med i samarbete t ! 

Handla i Konsum! 

ÅSE LE 
konsumentförening 
Åsele, Lomsjö, Cavsele, överrissjö, Almsele, Avasjö, Borgsjö, 

Sörnoret, Yxsjö, Algsjö, Forsnäs, Varpsjö, Lillögda. 



Västerbot tens läns Hushållningssällskap 

f rämjar jordbruk, fiske och hemslöjd inom länet, 

l ämnar f ackkunn ig t b i t räde g e n o m 
Jordbrukskonsulenter, Trädgårdskonsulenter, 

Husdjurskonsulent, Jordbruksinstruktörer, 
Hemkonsulenter, Husdjursinstruktörer, 
Slöjdlärar inna, Fiskeri instruktörer, 

unde r s töde r t jurförenings- och kontrol l föreningsverksamhet, 

u t l ämnar lån för olika ändamål , s å s o m : 
Hingstlån, Stolån, T jur lån, Maskinlån, Fiskeri lån, 

ano rdna r u n d e r v i s n i n g s k u r s e r av olika s lag, s å s o m : 
Lantmannakurser, Trädgårdskurser, Hemvårdskurser, 

Bokföringskurser, Husmoderskurser, Vävkurser, 
Maskinkurser, Konserveringskurser, Växtfärgningskurser, 

upprä t thå l l e r fö l j ande sko lo r : 
Umeå lantmannaskola, adr.: Box 84, Umeå, 
Strömsörs lanthushållsskola, adr.: S t römsör pr Håknäs , 
Anderstorps lantmanna- och lanthushålisskola, adr. : Skel lef teå , 
Malgomajs lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Laxbäcken , 
Sorselegården, Yrkesskola för jordbruk och lanthushåll, adr.: Sorse le , 

u tg ive r Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar och 
Tidskri f ten Västerbotten. 

Bliv m e d l e m i sä l l skape t och s töd dess ve rksamhe t . 

Expedi t ion R å d h u s e s p l a n a d e n I I , Umeå. Tel. 143 och 925. 






