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T i l l ars t o k eris läsare 

V ä s t e r b o t t e n liar hi t t i l ls be t rak ta t s s o m täml igen fat t igt i ku l tu rh i s to r i sk t 
avseende . D e n n a u p p f a t t n i n g har även i alldeles f ö r s t o r u t s t räckning vari t rådande 
b land väs t e rbo t tn inga rna själva. H u r u v i d a m a n skall anse , a t t n å g o n g rund ligger 
u n d e r ås ikten, b e r o r natur l igtvis till s t o r del , på vad m a n anlägger f ö r må t t s t ock . 
J ä m f ö r m a n läne t m e d vissa o m r å d e n i söd ra Sve r ige , där m a n överal l t f i n n e r an-
kny tn ing till p e r s o n e r o c h hände l se r av be tyde l se f ö r vår t r ikes h is tor ia i andl igt 
o c h mate r ie l l t avseende , är d e t natur l ig tvis r ikt igt . S å d a n t f i n n e r m a m h ä r u p p e 
endas t i m y c k e t begränsad omfa t t n ing . M e n i m y c k e t s t o r u ts t räckning f i nne r m a n , 
a t t ås ikten är b e r o e n d e , på a t t i n t e ens vä s t e rbo t t n inga rna själva, långt m i n d r e då 
u t s o c k n e s , ve ta , vad länet kan b juda på. I d e n m å n m a n t r änger fö rhå l l andena in 
på l ivet , f inns d e t ä n n u i d e n n a t id f ö r b l u f f a n d e ku l tu rh i s to r i ska til lgångar på näs tan 
alla o m r å d e n . A v d e t mes t a är tyvärr endas t spi l l ror och svaga res te r bevarade . 
O f t a s t ä ro likväl dessa tillräckliga, f ö r a t t m a n skall k u n n a få en uppfa t tn ing , o m 
h u r de t har vari t . T y v ä r r har de t h i t t i l l s var i t så, a t t de s o m sysslat m e d h i t h ö r a n d e 
uppg i f t e r , y rkesmän eller ama tö re r , tvingats a t t vanmäkt ig t åse, h u r alla dessa ännu 
bevarade spår f ö r s v u n n i t . U p p g i f t e n har varit övermäkt ig , även o m d e t endas t 
varit fråga o m a t t f o t o g r a f e r a , regis t rera el ler u p p t e c k n a . P å b r i s t ande in t resse 
b land väs t e rbo t tn inga rna kan m a n ej klaga. D e t b e h ö v s många gånger endas t e t t 
påpekande , e t t init iat iv eller en uppman ing , så k u n n a verkl igt värdefu l la resul ta t 
uppnås . A t t s t imulera in t resse t , bedr iva propaganda , ge im ser och även hand-
leda enskilda in t resserade , kräver också a rbe t e , t id och pengar . P å allra sista t iden 
ha vissa p laner b ö r j a t m o g n a , s o m , o m de k u n n a g e n o m f ö r a s i be r äknad uts t räck-
ning, k o m m a a t t f ö r a k u l t u r m i n n e s v å r d e n i länet e t t s t o r t steg f ramåt . M y n d i g -
he t e r av alla slag ha visat sig ha fö r s t åe l se f ö r a r b e t e t o c h dess b e t y d e l s e även 
f ö r k o m m a n d e gene ra t i one r o c h lagt de t ta i dagen, g e n o m a t t i m y c k e t s to r om-
fat tning beh j ä r t a f ramstä l ln ingar o m anslag. 

M e n a r b e t e t i de t t a v ids t räckta län, s o m d e s s u t o m visat sig g ö m m a på så 
m y c k e t värdefu l l t , är ej endas t en u p p g i f t fö r några få . D e t b e h o v s meda rbe t a r e 
övera l l t u t e i bygderna , s o m slå vakt o m k u l t u r m i n n e n a o c h vårda d e m o c h s o m 
hålla e t t öga på vad s o m sker o c h r appo r t e r a sina iakttagelser . D e t t a gäller in te 
endas t f y n d i j o r d e n av fö rh i s to r i ska f ö r e m å l eller iakt tagelser i s amband dä rmed . 
D e t gäller 

i m i n s t lika h ö g grad gamla byggnader o c h in redn ingsde ta l j e r , m ö b l e r , 
husgeråd , a rbe t s redskap o c h text i l ier samt t . ex . gamla klädesplagg, s o m kanske i 
många å r t i o n d e n legat på k i s t b o t t n e n . V a r i n t e rädd f ö r a t t r appo r t e r a i o n ö d a n ! 



D e t blir i s i n o m « a v e d e r b ö r a n d e s sak at t b e d ö m a r a p p o r t e n s värde o c b d e t är 
bä t t re a t t r appor te ra allt, s o m på de svagaste g runde r kan tänkas in t ressera , än at t 
inte låta bö ra av sig alls. 

D e n genera t ion , s o m n u är gammal , u t g ö r d e n sista levande länken ti l lbaka 
tiii en t idså lder , s o m i många avseenden var olik vår . V i kan in te be jda n a t u r e n s 
gång m e n vi kan fråga u t dessa gamla el ler bara b e d e m berä t ta . V i kan anteck-
na deras m i n n e n o c b iakt tagelser , d e n t r ad i t ion , s o m de bära på o c b s o m kanske 
är en sammanfa t tn ing av många seklers m i n n e n . D e t är u t g i f t e r , där in t resserade 
p r iva tpe r sone r k u n n a göra lika s to r ny t t a s o m m ä n av f acke t d ä r f ö r a t t de o f t a 
lia mycke t s t ö r r e mö j l i gbe t e r o c b f lera t i l l fäl len at t u n d e r gynnsamma fö rhå l l anden 
k u n n a få de gamla at t vent i le ra sin ib land m y c k e t rika ska t tkammare , på vad gam-
mal t o c b f o r n t är. 

B i lde rna på de nä rmas t f ö l j a n d e s idorna ä ro i fö r s t a band avsedda a t t ge 
inblick i v e r k s a m b e t e n u n d e r året . K u n d e de även någo t l i te t t i d raea till a t t ut-
plåna m y t e n o m de t frå k u l t u i m i n n e n fat t iga V ä s t e r b o t t e n , bade de fy l l t en uj>f>jift. 

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



På Landsåkersbacken vid Yttervik i Bureå sn ligger ett 
gravfält av rosen. Stundom stora och imponerande, s tundom 
små och oansenliga äro de forntida västerbottningarnas evig-
hetsboningar. Få äro undersökta och i den bristande kun-
skapen om dem ligger trots lagens skydd en fara för deras 
existens. Ett gott förebud om kommande vård och under-
sökningar är, att riksantikvarieämbetet denna sommar låtit 
kartlägga gravfältet på Landsåkersbacken. 



Kyrkan i Mala byggdes i mitten av 1800-talet av 46 bönder. 
Residensstadens nyrestaurerade kyrka har kanske föresvävat 
byggmästaren. Interiören är utomordentligt harmonisk och 
förebildlig genom sin enkla och rena utformning. 



Elis Bergström i Mala vid sin piporgel, ett verk av den 
berömde orgelbyggaren Petter Alm. Bilden är signifikativ. 
Kniv-Elis, skulptören och kulturminnesvårdaren, är en konst-
närstyp med något av det mångstämmiga instrumentets ut-
trycksrikedom. 



Härbre och långloge hos Mauritz Dahlberg, Bastutjärn. 
Norsjö sn. I norra länsdelen finns ännu några långlogar kvar. 
Det är länge sedan hästen drog den tunga, dunkande trösk-
vagnen f ram och åter över den utbredda säden på logens 
golv. Metoden synes oss primitiv, men i förhållande till trösk-
ning med slaga betecknar dock tröskning på långloge ett 
kanske lika stort steg i utvecklingen som steget mellan lång-
loge och modernt tröskverk. 



Detta är Moses Dahlberg i Bastutjärn, Norsjö sn, utan-
för sin stuga. Han är 86 år gammal, pigg och nyter som få, 
en kärngubbe av gamla stammen. 



Alex. Westermarks gård i det vackra Gissträsk, Norsjö sn. 
I Norsjö finns på en del manbyggnader en egenartad tillbygg-
nad på baksidan, den s. k. "bakarna" kammaren. Typen upp-
kom tydligen vid 1800-talets början. 



På resa efter "Vilavägen" togs i förbifar ten denna bild. 
De låga välproportionerade byggnaderna ge en rofylld stäm-
ning. 



Motiv från Hemfjäl l , Sorsele sn. Frisk hög luft. ljuvlig ro. 
ett land där det är gott att vara om sommaren. 



Djurkroppar upphängda till soltorkning på en laduvägg i 
Henriksfjäl l , Vilhelmina sn. En konserveringsmetod med forn-
tidsprägel. 



Ofta f ramkommer mycket av värde vid rivning av gamla 
byggnader. Så t. ex. blottas då och då under t jocka lager av 
tidningar och tapeter väggdekorationer av olika slag. Genom 
en välvillig påringning, hann länsmuseet i sista minuten foto-
grafera och rädda resterna av en festlig sal i Bullmark, Sävar 
sn. Länsmuseet är mycket tacksamt för sådana påringningar. 



Salsmålning i Seth Nilssons äldre manbyggnad i Bobacken, 
Bygdeå sn. Mellan kraftiga, helt i vitt målade kolonner på 
postament av målat murverk och med kapitäl av - påklist-
rat målat papper • föres blicken ut mot djärvt färgade molnfor-
mationer. Tidens stilideal hämtade f rån det återuppståndna 
antika Pompej i , översatta att passa för den låga timmerbygg-
naden högt uppe i Norden. 



Vid rivning av en byggnad i Norrfors , Umeå sn, tillvara-
togs detta dörröverstyeke. Den klassicistiska figurgruppen är 
utförd i brunt blocktryck. I denna teknik är även den runt 
rummet gående färgrika takfrisen utförd. Troligen är Anders 
Sandström i Sörfors mästaren. 



Väggmålning i salen hos Rudolf Eriksson i Flarken, Ny-
sätra sn. Grå pelare med fantasimarmorerad bakgrund i 
milda valörer. Pelarna uppbära här en bred blocktryckt blad-
stav i klara färger. 



Kammartak hos Henning Karlsson i Bäck, Bureå sn. De-
korerade tak äro • åtminstone så vitt nu är känt • sällsynta 
i Västerbotten. Med sina barockslingor i rött och blått på 
vit botten har detta tak ursprungligen kanske haft sin plats i 
en föregångare till den gamla, ståtliga byggnad, där det nu 
sitter. 



Dekorerad kammare hos Bror Larsson i Kattisträsk, Nor-
sjö sn. Målningen är utförd av en dalkarl - Hållén, som verkat 
i Norsjö och Burträsk på 1860 - 70-talen. I en något lös, fladd-
rande stil men utan upprepning i motivvalet har han målat 
blommor, pelare, girlander och fåglar. Ägaren är fört jänt av 
ett erkännande för sitt förståndiga beslut att behålla det vackra 
rummet. 



Vid Krångfors, Skellefteå sn, nära kraftverket, står ännu 
en övergiven, vattendriven ramsåg. Kraftverkets sinnrika tur-
biner och sågens enkla trähjul äro trots allt skapade för 
samma ändamål, att ställa naturkraf ten i människans tjänst. 
Nog borde de r ikedomar, som den norrländska träindustrien 
frambragt, även räcka till att åt eftervärlden rädda detta 
monument . 



Yid åtta glas. 
Efterföljande skildring ur sjömans-

livet på 70-talet har ställts till för-
fogande av en sonson till författaren, 
redaktör Carl-Ola Andersson, Skellef-
teå, som här nedan lämnar en del bio-
grafiska uppgifter om författaren. 

Segelsjöfartens glansperiod inföll under 1850—1880-talen. 
Vårt lands största segelfartygsflotta var då hemmahörande 
efter norrlandskusten; i de norrländska hamnstäderna och 
industriorterna. Tusentals barkskepp, fullriggare, briggar, 
skonertskepp, skonare och galeaser byggdes vid våra skepps-
varv och seglade i f rakt far t för sågverksbolag och driftiga han-
delsmän. Den lilla skonerten Mary Ann, byggd på Piteå varv 
var det första svenska handelsfartyg som gjorde en världsom-
segling (1839—41). Briggen Espelina f rån Skellefteå (Yt-
terstfors) om 119 läster torde ha varit det första fartyg f rån 
Västerbotten, som seglade runt det f ruktade Kap Horn, Syd-
Amerikas sydligaste udde (vid Chileresan 1853—54). 

Den skildring om sjömanslivet under 1870-talet, som sjö-
mannen Stefan Anton Andersson nedtecknade 1894, är en av 
de få minnesanteckningar, omfattande en längre tidsperiod 
(10 år) som utförts av en västerbottnisk sjöman. Hans bok är 
på 175 sidor och med talrika och utomordentliga teckningar 
av de fartyg han seglade på. Han var född i Umeå 1853, ende 
sonen till skeppstimmermannen Anton Andersson, bördig f rån 
Selet i Lövångers socken. 
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Efter sina år till sjöss deltog lian i ett par aftonkurser vid 
dåvarande Tekniska skolan i Umeå och erhöll 1881 anställning 
som slöjdlärare i Skellefteå. Vid sidan av sin t jänst sysslade 
Andersson med finsnickerier och hade sin verkstad i gamla 
samskolan samt senare vid Storgatan 56, lilla gården. Han var 
en mycket skicklig hantverkare. Många av hans träsniderier 
äro små konsthantverk. Han deltog i Stockholmsutställning-
en 1897. 

När han flyttade till Skellefteå lämnade han kvar i föräldra-
hemmet ett stort antal skeppsmodeller och sjömansarbeten, 
vilka dock förstördes vid Umeå stads brand. Andersson hade 
i olja utfört en del av de fartygsbilder, som återfinnes i boken 
"Vid åtta glas". Samtliga tavlor äro dock försvunna. Endast 
en är kvar, "Torkning av segel" i sonsonen red. Carl-Ola An-
derssons ägo, men mycket illa däran, då den målats på vax-
duk. Vidare har sonen, guldsmeden Louis C. Andersson, Skel-
lefteå, en stor tavla om 2X1-5 meter. Den visar en umeskuta, 
som brassar back, då hon prejas av ett marinfartyg, vars prej-
ningsskott slår ned förut om babord. 

Andersson gifte sig 1883 med Maria Efrosyna Lundgren f rån 
Ostvik. Han dog i Skellefteå endast 47 år gammal av sviterna 
f rån en sjukdom ådragen till sjöss, ombord i en amerikansk 
bark. En fotografisk kopia av minnesuppteckningarna "Vid 
åtta glas" finnes tillgänglig i Statens Sjöhistoriska Museum, 
medan originalanteckningarna förvaras i Skellefteå. 

Följande skepp och resor äro skildrade i hans minnesan-
teckningar : 

1869—70 Barkskeppet Carolina f rån Umeå på resa Umeå, 
Sandvik—Marseille—New York—Königsberg— 

Umeå, omkr. 10 månader. 
1870—71 Samma fartyg på resa Umeå—Gloucester—New 

Orleans—Göteborg—Umeå, omkr. 10 månader. 
1871 Barkskeppet Hedvig Sophia f rån Umeå på resa 

Umeå—Le Havre—Umeå, 61 dagar. 
1872—73 Briggen Augusta f rån Umeå på resa Sandvik— 

Nizza—Marseille—New York, omkr. 10 månader. 
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1873 Amerikanska barkskeppet Norton Staver, en resa 
New York—Cardinas—New York på 38 dygn. 

1873 Amerikanska skonaren Addie Wessels, en resa 
New York—Costa Rica—Västindiska öarna— 
New York, omkring 4 månader. 

1873—74 Norska barkskeppet Helios på resa New York— 
London—Philadelphia—Danzig, omkr. 10 måna-
der, därav 67 dygn för en av atlantseglingarna. 

1874 Ångfartyget Skellefteå f rån Skellefteå på resa 
Stettin—Kronstadt—Stockholm, omkr. 25 dygn. 

1875 Barkskeppet Magdalena f rån Umeå på resa Umeå 
—London—Sandvik—London—Göteborg, omkr. 
7 månader. 

1876 Barkskeppet Helena f rån Umeå på resa Umeå— 
Antwerpen—Sävenäs—Antwerpen—Umeå, om-
kring 7 månader. 

1877—79 Barkskeppet Urnan f rån Umeå på resa Umeå— 
London—New York—Trieste—Bordeaux— New 
York—Cadiz—Alicante—Messina—New York— 
Göteborg—Umeå, omkring 24 månader. 

Originalet återges här med smärre, för sammanhanget ovä-
sentliga strykningar. I stilistiskt avseende har — utom att 
stavningen moderniserats — minsta möjliga ingrepp, i huvud-
sak avseende interpunktering, företagits. En del teckningar av 
mindre intresse ha av utrymmesskäl uteslutits. 

Carl-Ola Andersson. 
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Vid åtta glas är egentligen ingenting annat än en överblick 
av minnen f rån länge sen försvunna dar, då man ute på det 
villande havet många gånger fick föra ett ganska tungt och 
mödosamt liv, ofta förenat med stor livsfara. 

Den verklige sjömannen älskar detta liv uppriktigt och slu-
tar ej därmed förrän hans hälsa blir bruten eller hans kropp 
blivit överlämnad som tribut åt vågorna. 

Min tanke var dock alltid den, att när jag fått pröva på det-
samma, sluta därmed i tid för att i ro och stillhet skaffa en 
tryggare tillvaro på landbacken. 

Det är under vilotimmarna efter dagens mödor jag ur min-
net med penna och pensel tecknat dessa erinringar f rån mitt 
sjömansliv. Erinringar om storm och stiltje, vaka och vila, 
glädje och sorg, nöje och fara — vid åtta glas. 

Skellefteå i maj 1894. 
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Min första sjöresa, som sedan 
också blev min andra, med sam-
ma fartyg. 

Efter konfirmationens genomgående valde jag till yrke det, 
som den tiden ansågs såsom någonting ärofullt och karlaktigt, 
att vara sjöman, och få se åtskilligt av världen. 

Och då på den tiden 2 nya fartyg gick av stapeln å Tegs-
landet mitt emot Umeå stad varje sommar, så var det något 
lockande för pojksinnet att se de ståtliga fartygen och vara 
ombord på dem. 
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Alltnog, jag mönstrade eller "sålde skinnet" som det på sjö-
mansspråket heter, och kom ombord på skeppet "Carolina" 
f rån Umeå med B. Samuelsson såsom befälhavare. 

Detta var på hösten 1869 och vi lämnade Sandviks lastage-
plats, med plankor till last för att avgå till Marseille. 

Att komma utifrån sjön förbi Saint Jéan fästning och in i 
hamnen, vilket skedde efter mörkrets inbrott, var något högst 
beundransvärt att erfara. Vilket liv och vilken rörelse som 
där på mångfaldiga sätt lät förnimma sig. Men så är också 
staden den 3:dje i ordningen av Europas förnämsta sjö- och 
handelsstäder. Där fick man se spanska, grekiska och turki-
ska fartyg, vars matroser voro klädda i vida knäbyxor och 
turbaner. Vattnet i hamnen var mycket giftigt, så om ett liv 
kom däri blev det döden. Detta härledde sig f rån kopparför-
hydningen å de 100-tals fartyg som ligger där. 

Emellertid lossades trälasten och vi erhöllo styckegods till 
New York. Det hördes långt, men skulle ändå ej gå fågelvägen, 
ej sjövägen, men passadvägen, ty att sätta rak kurs till New 



York med ett segelfartyg vintertid, är en omöjlighet, ty väst-
liga vindar blåser hela vintern och driver upp sjön till en 
fruktansvärd höjd. 

Det är nog ömkansvärt att se de stora ångare, vilka överföra 
människor till det förlovade landet, många gånger packade 
som sillar, går ångaren rätt igenom de stora sjöarna, så att 
tidtals ser man endast skorstenen. 

Detta blir nog för dem en bra radikalkur, att innan fram-
komsten bli kvitt gamla världens seder och bruk genom sjö-
sjukan. 

Emellertid ankom vi till New York, alla välbehållna, där 
lasten lossades. Där lastades petroleumfat, och vi avseglade 
därifrån, styrande kurs norr om England för en fr isk västlig 
bris med häftiga hagelbyar när Shetlandsöarna passerades. 
Vid Helsingör, där ankaret fälldes, fick kaptenen order att gå 
med lasten till Königsberg, dit vi snart seglade och ankrade 
vid förstaden "Tillan". Många tyska fartyg lågo där i ham-
nen med lasten inne utan befäl och manskap, ty dessa hade 
kallats att deltaga i kriget, som då stod för dörren mellan 
Frankrike och Tyskland. Och det såg även krigiskt ut därstä-
des under regementenas manövrar, eldade som de blevo av 
klangen i spelet och fladdrande fanor. Vi fingo även order att 
skyndsamt lossa vår last och lämna hamnen, och ingen var 
mera belåtna därför än vi, som fick vända stäven mot hemmet, 
dit vi också ankom den 2 juli 1870. 
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VIII. 
Strängt arbete under tiden, men 
trevligt i slutet. 

Gick åter ombord å "Carolina" den 6 aug. 1870. Med last av 
plankor lättades ankaret f r ån Sandviks botten söndagen den 
18 sept. Carolina blev bogserad av ångaren Phoenix till Bred-
skär, men i följe av för litet vind ankrade vi åter. Måndags-
morgonen gingo vi till sjöss och med god vind i seglen passe-
rade vi Gotland den 20 och den 30 ankrade vi å Helsingörs 
redd för att proviantera. Avgingo där i f rån söndagen den 2 
oktober och inkommo till bohuslänska skärgården och ank-
rade vid Gullholmen den 4. Med NO vind och hagelbyar läm-
nades Gullholmen den 9, och efter 4 dygn pejlades Dowers 
fyrar , då vinden sprang om på VSV och vi måste för storm 
och motvind vända tillbaka till Nordsjön. Söndagen den 15 
fick vi åter god vind och styrde för Kanalen och hade åter 
höjden av Dower den 21, sedan blev vinden stick i stäv. Vi 
lade åter bi och drev för stormseglen några dagar, däref ter 
länsade Lina in på Dielredd för storm och motvind. Den 30 
lämnades nödhamnen tillika med umeskeppet "Hedvig Sophia" 
och en stor flottil j av fartyg, som sökt denna hamn för storm 
i kanalen. På kvällen hade vi Lizards fy ra r i sikte, samman-
t räf fade med umeåskeppet "Per Wiks t röm Jun ior" u tanför 
Cornwall och vi inträdde i Bristolkanalen. Vinden blev där-
efter alldeles moj, när kaptenen anmodade en ångare att bog-
sera oss till Kingrodd, dit vi inkom och ankrade den 6 novem-
ber. Den 9 ankom en ångare "John Bevick", som bogserade 
oss uppför en 15 eng. mil lång kanal, medelst käckning, eller 
en man på vardera sidan av kanalen med en tross vardera, 
fäst i fartyget, som skulle fäs tas i land vissa gånger, under 
lotsens kommando, för att styra fartyget i den smala och kro-
kiga kanalen. Detta var emellertid ett riktigt s t raffarbete för 
de syndare, som fick på sin lott att springa halva dan i bredd 
med ångbåtens gång, men den skadan togs nog igen vid f r am-
komsten till Gloucester, dit vi ankom den 11 och där lossade 
trälasten. Vi lämnade åter Gloucester den 9 december och kom 
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på Cardiffs redd den 12, och förtöjde därefter vid Ostdock, 
där vi fingo järnvägsskenor till last. Med tung börda för vårt 
fartyg lämnades denna ruskiga stad den 18. Cardiff hade inte 
stort annat att b juda på än sot och koldamm och skärande pip 
f rån lokomotiv, som dag och natt var i rörelse. Resan gällde 
New Orleans. Den 28 passerades Jamaica och den 2 febr. 
passerades "Cap St. Antonio" på Cuba. Den 6 ankrade vi på 
bankarna eller vid Mississippi mynningar. Den 9 ankom en 
väldig hjulångare kallad "Ekvator" som tog "Carolina" och 
norska barken "Mercurius" på var sin sida jämte engelska 
skonaren "Star of Hope" akter om sig. Så började han spar-
ka i väg i 6 minuters motström. Den 12 ankrade vi å New 
Orleans ström efter en bogsering på 300 engl. mil. 

Den 13 kom ångaren "Belliance" och bogserade oss till loss-
ningsplatsen. Där som annorstädes i Amerika utföres all loss-
ning och lastning med tillhjälp av hästar. Ombord göres taclc-
let färdigt. Trossen eller löparen går därifrån till ett i kajen 
fäst block, hästen spännes för, och upp ur rummet löper le-
digt den ena skenan efter den andra, dock är till märkandes, 
att man får lov att hålla reda på armar och ben. Den last vi 
därefter erhöll, bestod av bomullsbalar, som kom forslandes i 
lass stora som små hus, förspända med 6 å 8 s. k. borickor, och 
en neger själ på lasset, som med en lång piska, som kunde räcka 
dem alla, under ideliga svordomar, gav eftertryck åt de slag, 
som tätt och ofta tilldelades de små kräken. Efter lastens in-
tagande blev vi alla rätt glada, när kapten underrättade oss 
om att vi skulle gå till Göteborg. 

Alltså lämnade vi det förlovade landet den 31 mars med en 
styv V vind, som så småningom övergick till full storm. Vi 
hade genomgått Florida-sundet och var alltså i öppen sjö och 
alla seger bärgades med undantag av focken, som fick stå till. 
Sjön och stormen tilltog alltmer och på kvällen den 18 april 
kallades vi av styrmannen att hålla aftonbön. En stund där-
efter kom kaptenen i skansdörren och ropade, att vi för Guds 
skull måste ut och bärga focken! När vi kommit ut på däcket 
remnade seglet mitt itu, och trasorna yrde vida omkring. Vi 
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kunde därför nu ej längre länsa undan ty sjöarna började 
vältra över fartyget, så att vi måste lägga bi. Det var en orkan 
av första klass, som räckte 8 timmar, men en lycka för fartyg 
och liv var nog den, att vi hade den lätta bomullslasten. På 
morgonen lade sig orkanen och vi brassade fyrkant och satte 
så småningom segel. Den 1 maj blev vi prejade av holländska 
fregatten "Mari Elisabeth" som kom från Sourabaya och skul-
le till Rotterdam, vilken önskade veta, hur kriget gått. Efter 
erhållen del därav fortsatte de sin kurs och vi vår. Den 3 pas-
serades Lizards fyrar och den 5 Dungenaes. Dower passerades 
kl. 3 på em. för en lätt SV vind och vi lämnade kanalen. Den 
8 signalerades med svenska briggen "Hilma" kommandes f rån 
Cadiz och på resa till Stockholm. Den 10 god vind, frisk bris, 
föll av för Skagens Horn den 13 på morgonen, fick lots kl. 8 
fm. och pejlade Marstrand kl. 9 fm. och ankrade vid Elfsborgs 
fästning kl. 5 em. Kristi Himmelsfärds dag kom ångaren 
"Blixten", som snart, lätt och ledigt, drog oss upp till staden. 

Det var en stilla söndagsmorgon vi erinrades om, att vi 
skulle lämna Amors dräkt och iföra oss Neptuns, ty med 
lotsflaggan på förtoppen anlände snart lotsen och under in-
stämmande av en hurtig sjömanssång lättades ankar på "Ca-
rolina". Tårögda viftade våra täcka "töser" på stranden kan-
ske sitt sista farväl åt sina "pojkar" som de uttryckte sig. Vi 
voro därför snart nog i öppna sjön, och med livat och glatt 
mod sattes alla dragande segel, och efter 12 dygns resa anlän-
de vi till Umeå, där jag lämnade fartyget efter att hava varit 
ombord i 20 mån. tid, och avmönstrade den 28 juni 1871. 
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VIII. 

Ombyte av fartyg. En liten som-
martur med "Hedda". 

Umeåbarken "Hedvig Sophia" kapt. J. A. Asplund låg hem-
ma och lastade. På henne mönstrade jag, jämte 7 andra unga 
och glada gossar, för att göra en sommartur till "Havre de 
Gras". Den 22 juli 1871 kom ångaren Phoenix långsides. Hyva 
ankare t ! l jöd s tyrmans kommando, och snart var det uppe, 
en lina till ångaren, och snart komrao vi i väg, dock ej längre 
än till Bredskär, där ankaret fälldes, av den orsaken, att det 
ej f anns någon vind för gamla "Hedda" att komma sig iväg. 
Emellertid fingo vi ligga där i 4 dagar och det var nog trevligt 
ty därigenom fingo vi komma i land en och annan gång, och 
t r ä f f a bekanta och för det andra fick vi ombord göra ordent-
ligt sjöklart . Men den 26 blåste upp en lätt ostlig bris, och 
snart voro vi i öppen sjö. Inkom till "Havre" den 26 augusti, 
där trälasten skulle lossas. I land syntes nog f ruk te rna av 
senaste krig, och det var med tungt h j ä r t a man såg de mer 
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eller mindre lemlästade, som promenerade eller drucko öl. 
Omsider finga vi ut vår last och därefter fingo vi in barlast 
för att gå hem igen. Avseglade f rån Havre den 8 september, 
med frisk bris, och passerade Skagen fredagsmorgonen den 
15 och Kullen på natten. Vi ankom till Sandviken den 21, och 
efter att hava förtöj t skeppet, lämnades detta, och vi fingo 
därefter göra hemfärden med ångaren Phoenix och därefter 
voro vi snart hemma hos gamla vänner och bekanta. Därefter 
kvar stannade jag hemma för vintern, för att få vara med om 
de arbeten som skulle utföras å varvet för den nya briggens 
räkning, som då höll på att byggas. 

IV. 

Ett fartygs dop. Mycket kan hän-
da på sju månader. 

Augusta blev namnet på den nya briggen, som i maj 1872 
under stora festligheter gick av stapeln å Tegslandet. Med ka-
nonskott tillkännagavs för nejdens befolkning tiden, när av-
löpning skulle ske. Å briggen var uppsatt provisoriskt 2 st. 
långa släta stänger på vilka alla signalflaggor svajade. Tim-
mermän voro placerade längs kölen, med kilar och klubbor, 
befalldes av byggmästaren att kila, och detta arbete försiggick 
under sång. Därefter insmordes de en å varje sida löpande 
rännorna med lutsåpa. Sedan detta arbete var gjort slogs lå-
set undan. Briggen vilade då på sina båda s. k. kälkar och 
fick fart, satte bogen i vattnet, fradgan av vattnet yrde vida 
kring, namnflaggan vecklades ut, hurraropen skallade genom 
rymden och kanonernas salvor dånade. Gled så ut i vattnet 
ett stycke, och därefter hyvades briggen intill land, där den 
förtöjdes. Därefter fortsatte firandet av den lyckliga utgången. 
Redaren kaptenen och byggmästaren sattes på en stol var för 
sig och blevo hissade av t immermän under väldiga hurrarop. 
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„ - A U a U i TA" - P a r e r a r G I B R A L T A R . 

Festligheterna räckte tills långt inpå natten med mat och 
dryck, som fanns i riklig mängd, och bjöds över lag. Så gick 
det till under den tid skeppsbyggeriet bedrevs som bäst, till 
f romma för 100-tals arbetare, men är nu en saga blott. 

Kapten Tycho Domeij skulle föra det nya fartyget, som ef-
ter att hava blivit riggat vid varvet, bogserades ner till Sand-
vik, där den skulle intaga last av plankor. Första resan gällde 
Nizza, och såsom passagerare dit medföljde studeranden Ar-
vid Hörnell, som sedermera blev Skellefteå stads förste borg-
mästare, och död därstädes den 13 aug. 1885. Början av re-
san gick allt väl och med frisk kuling lämnade vi de välkända 
skären ur sikte. En morgon efter en storm, då dyningarna 
voro mycket långa och höga, rullade briggen så han lade led-
stängerna i vattnet. Befallning gavs att 2 man skulle gå opp» 
på övre förmärsrån och lossa revet. Därvid föll den ene man-
nen ned f rån rån, med huvudet före i svindlande fart, slog 
ryggen mot bottnen av den av båtarna, som låg på rovflaket, 
ned f rån densamma och blev så hängande med fötterna i lö-
pande riggen och huvudet en handsbredd f rån däcket, utan 
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att hava annan olägenhet än litet smärtor i ryggen. Vi anlände 
till Helsingör, ankrade där, skrevo brev hem till våra anför-
vanter, båt sattes i sjön, kaptenen och vår passagerare i den 
och 4 st. roddare, bland vilka jag även hade nöjet att få vara 
med, ty det var söndag och roligt att få komma i land i Hel-
singör. Från hamnen och upp i staden lyste särdeles bjärt, 
alla statens ämbets- och t jänstemäns uniformer, som bestod 
av röda rockar, och således ej så gott att förblanda med andra 
nationer. Bland hela befolkningen syntes på deras goda hull 
att danskarna levde gott i sitt lilla rike. Dagen efter gingo vi 
till sjöss och utan äventyr genomgicks Nordsjön, Engelska 
kanalen och Spanska sjön samt Gibraltar sund, där vi sände 
en hälsning hemåt medelst flaggning, som ifrån fästningen 
meddelades till konsuln där på platsen, som per telegraf med-
delade: Svenska briggen Augusta passerat Gibraltar (dato). 
Sundet genomgicks och vi inträdde i Medelhavet, drev för stilt-
je under spanska landet, och kom i kollission med en italiensk 
bark, som vi dock efter litet bråk och bång blev klar ifrån. 
Efter vidare några dagars segling (eller rättare grävning) ty 
höstetid i Medelhavet är det varierande vindar och väder, stor-
mar och stiltje, med ömsom slagregn och häftig åska, som 
genjöd mellan kusterna och tätt på varandra följande skarpa 
blixtar, som i den mörka natten bländade ögonen. Därefter fick 
man nog för det mesta vara våt, ty solen fick man aldrig se. 
En morgon efter en sådan storm skulle vi upp på märsrårna 
och släppa upp reven, när briggen rullade mer än vanligt, så 
däcket jämt var överspolat med vatten. Vi hörde ett högt an-
skri, därefter sågo vi att kocken kom utrusande ur kabyssen 
kastande sig i slagvattnet, vridande och vändande sig. Han om-
händertogs därefter av kaptenen som hört anskriket, och han 
befanns då vara illa tilltygad och bränd. Han hade varit syssel-
satt med att koka kaffe till frukosten, och hade bockat sig 
ned för att stoppa kol i spiseln, när fartyget gör en svår över-
halning och kaffekitteln med cirka 2 kannors innehåll, som 
kokade som bäst, utgöt sitt heta fluidum över honom. Han fick 
därefter lägga sig och inom en kort tid blev det bra igen. 
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Vi hade nu kvar 15 minuters distans, passerade en spansk 
kustfarare, och hade snart inloppet till Nissa i sikte, erhöll lots 
och inlöpte i hamnen. Hela resan hade varit ganska motig, och 
tiden belöpte sig till cirka 100 dygn. Det kändes därför rätt 
skönt att komma i hamn, och restaurera sig litet, efter att hava 
varit i blötan så länge. Där lossades trälasten och under lediga 
tider voro vi ofta i land. Vi voro även inne i det rum där den 
store Garibaldi föddes och såg den vagga som av honom begag-
nades i späda år. 

En lång trappa f rån vägen som ledde f rån staden österut 
följde vi och kom så upp på en hög platå, och hade då så att 
säga Medelhavet under fötterna, ty vattnet med tillhjälp av 
myriader små stenar hade arbetat sig in i sandstensklippor-
na, så det hela tedde sig som en orgel med tusentals pipor, 
grottor och alla andra sorts former.. Där sjöng vågorna, varje 
morgon och afton ackompanjerade av stenars rullande, sin 
hymn till vattnets fader. Denna härliga trakt där naturen slö-
sat så mycket med att strö ut de vackraste och mest välluktan-
de rosor, de lummigaste träd, de läckraste frukter och det häl-
sosammaste klimat, borde vara, därest försåtet ej låge under, 
ett verkligt paradis. Som jag genom tidningarna läste ett tiotal 
år därefter, hade ett vulkaniskt utbrott ägt rum i dessa nejder, 
där Nissa mest ramponerades. Enligt notiserna remnade jor-
den, husen störtade samman, eld och rök uppstod bland rui-
nerna, och efter en förfärlig natt, fingo de som möjligtvis kun-
nat rädda sig uppleva en desto hemskare dag, när olyckan kun-
de i hela dess vidd genomskådas. Här i den friska Norden 
måste man medge att värme och kyla äro ganska väl avpassa-
de, där lever nog människorna ett lugnt och fr idsamt liv. Fritt 
så att säga f rån revolutioner såväl under som ovan jord. Sö-
derns folk återigen liknar nog till lynnet det varma element, 
varav de omgivas. De råkar nog därför många gånger i strid 
med varandra, då oftast livet sättes till för bisaker. Resultatet 
av allt detta blir nog, att Nordens folk har många förmåner, 
som Söderns folk saknar. 

Vi avseglade f rån Nissa till Marseille barlastade, och där 
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fingo vi styckegodslast, först blytackor i botten jämte 2 st. sto-
ra marmorblock, scherryviner på fat, champagneviner i lådor, 
russin, fikon, sötmandel, nötter, lakritsrot, tvålar i lådor, par-
fymer och delikatesser av alla slag. Allt ägnat att vattna 
munnen på sjömän, som endast hade salt kött, fläsk och ärtor 
varannan dag. Med en så dyrbar last skulle vi avgå till New 
York. Länge och väl fingo vi ligga och katthalsa i Medelhavet 
och när vi äntligen sluppit ut genom sundet, var vinden väst-
lig eller mot. Såsom ganska egendomligt i vindförhållandena 
var det, att i Medelhavet härskade den ostliga vinden med regD 
och dis och i Atlanten västlig vind och klart, och det var därför 
rätt egendomligt att se molnen mötas i sundet f rån 2 håll. 
Kaptenen sökte sig därför nedåt SO passaden, kom så små-
ningom under kusten, styrde på nordvart, kom i gräshavet, 
vari vi seglade några dagar. Under denna tid sågo vi intet an-
nat vatten än kölvattnet akter om oss, som en smal strimma, 
förövrigt endast gräs, lika tätt som på en äng, och det var 
ganska tungt för briggen att tränga sig därigenom, oaktat 
vinden var ganska styv. Efter att hava nått golfströmmen 
kom man med den norröver, närmare vårt mål. Efter att ha 
lämnat golfströmmen skulle vi på allvar söka komma fram. 
Detta tog sig ej så lätt, ty den västliga hårda vinden, och till-
lika den stränga kölden och en mängd snö, som föll i täta 
flockar, försvårade nog vårt arbete betydligt. Men modet uppe 
i alla väder, slita i tåg och segel, de bestämda vakterna flugit 
sin kos, skotta snö f rån däcken och banka is f rån blocken vid 
varje kovändning, som skedde en gång om dygnet, med väder 
som tillät endast förandet av bottenreven och förstång. Vad 
glada muntra nöjen de gossar ha, som plöjer Neptuni åkerfält 
etc. 

Morgonen den 1 mars 1873 inemot 4-tiden hördes det hem-
ska ropet "Man över bord." Detta kom f rån rorgängarna, som 
sett konstapeln plötsligt försvinna i djupet f rån det isbelagda 
halvdäcket. I det då rådande mörkret och den höga sjögången 
var och förblev det en ren omöjlighet att kunna rädda honom, 
men ett är visst, att saknaden efter honom kändes länge och 
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väl. Den 6 bedarrade stormen något och mera segel tillsattes. 
Vi fingo äntligen sikte på en lotskutter. Dessa kuttrar äro gan-
ska stora, bemannade med kapten och flere mans besättning. 
Dessutom har den 6 å 8 lotsar ombord. När dessa utgått f rån 
kuttern går den i hamn, och hämtar nya lotsar o.s.v. När där-
för kuttern närmat sig en kabellängd f rån oss nedsattes i sjön 
en av dess båtar, och snart hade vi nöjet se lotsen på briggens 
däck. Så snart lots kommit inom ledstängerna övertager han 
befälet, och måste då blint åtlydas. Alla segel briggen kunde 
bära tillsattes därefter, några långa slag gjordes, så att vi när-
made oss inloppet, som delvis var isbelagt. Flera av de hundra-
tals små bogserbåtar, som hör hemma f rån New York och dess 
grannstäder, kommo ut till oss och erbjöd sin hjälp mot kon-
tant erkänsla. Efter litet parlamenterande antogs en ångare 
med namnet "Golden Eagle", som hjälpte oss genom de svåras-
te hindren och in på redden i närheten av Castle Garden. New 
York stad ligger på en ö, som är 13,5 eng. mil lång och 2 mil 
bred, avsmalnande åt söder. Vid dennas slut bildas en halvcir-
kel, vari ligger den park som kallas "Castle Garden". Där 
finnes vidare uppfört ett stort runt castell eller fäste av sten, 
mycket grovhuggen och det hela var närmast liknande en 
cirkusbyggnad. I detta hus logerar de emigranter, som första 
gången landstiger på Amerikas jord. Där fälldes ankaret den 
9 mars. Dagen efter kom en annan båt och förpassade oss till 
en pir å North River, där briggen förtöjdes. Emellertid lämna-
de jag fartyget den 14, ty som ombyte förnöjer, så hade jag 
även lust att försöka yankes, och segla under flaggan med 
st järnor och ränder. Därav deras uttryck "Rol me into the 
Stars end Stripes end kild me like sone of the brits". 
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Ombord på en yankee, där man 
gratis får lära sig engelska språ-
ket. Ett sjukhus. 

Sedan jag tillika med en kamrat kommit i land, så bodde vi 
14 dagar hos en f. d. göteborgare vid namn Albert Nelzon 
(Carlise str. 8) som höll kost och logi för 25 kronor i veckan. 
Nämnde Nelzon anskaffade åt oss hyra å Portlandsbarken 
"Norton Stower". Med barlast skulle den avgå till "Cardinas" 
och lasta socker. Att komma ombord på en amerikanare och 
endast kunna några skilda ord av språket såsom yes, no, all 
right o. d. är nog ganska vanskligt, men det får lov att gå. 
Huvudsaken var nog, att man skulle känna till de vanliga sjö-
termerna, och för övrigt är nog språket lätt att lära, när det 
begagnas i dagligt tal. 

På Norton Stower var kaptenen född amerikanare likaså 
båtsmannen, första styrmannen hamburgare, andre styrman-
nen f rån Dublin, stewarten neger, vidare 3 svenskar, 1 norr-
man, 2 engelsmän, 1 portugis och 1 grek. 

Kaptenen mr John Morley var typen för en äkta amerika-
nare, och meddelade sig aldrig på något sätt med sitt folk, utan 
detta hade han överlämnat till sina båda styrmän, som vad 
hamburgaren beträffar, höll sträng tukt och Herrans förma-
ning till folket så länge arbetet skulle gå, men dessutom hade 
man nog också sina friheter ibland. Under resan fingo vi nog 
lära oss vad diciplin vill säga. Vid varje befallning som gavs 
svarade man : "Yes Sir"! eller "No Sir"! till svar på att man 
rätt förstått. Gjorde man däremot galet, så fick man bereda sig 
på en sinkadus, eller någon gång ett extra arbete. 

Men till resan. Vi anlände till Cardinas den 8 april. Vi ank-
rade ett långt stycke f rån land och erhöllo råsocker i stora fat 
som anlände med läktare långsidan. Efter det sockerfaten 
blivit vederbörligen instuvade och allting blivit sjoklart avseg-
lade vi därifrån styrande nordvart hän och ankom till Brook-
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lyn den 6 maj . Då lämnade jag skeppet och sökte och fick in-
träde på Long Islands Hospital i Broöklyn för sjukdom, som 
jag ådragit mig genom stark förkylning. 

Efter en tid av 5 veckor blev jag genom en utmärkt behand-
ling tämligen kry igen och lämnade därför sjukhuset, samt 
uppsökte därefter min förra värd vid Carlise steet, vilken var 
glad a^t återse mig, antagligen för de dollars han väntade för-
t jäna, när han anskaffat hyra åt mig. 
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VIII. 

En god värd. Med en kustare syd-
vart hän. (A man lost). Handel 
och vandel. En farlig sjukdom: 
Norrut igen. 

Jag ut tryckte för honom min önskan, om att komma ombord 
på en kustfarare , som skulle vara ute för någon längre tid. Han 
lovade att vid första lägliga tillfälle skaffa mig en bra skuta. 
Under en tid av 14 dagar stannade jag hos honom och under 
denna tid hade jag tid på mig att s tudera folklivet i Unionens 
huvudstad med dess mångfaldiga sammansät tningar , ävensom 
att omsätta litet penningar, ty min värd agerade bank, och för-
skotterade pengarna, men efteråt kom det surt efter, ty han 
tog ganska god rän ta därpå i form av en avrundad betalning 
för sina besvär, kosthåll m. m. När man på detta sätt levat ett 
ganska sorgfrit t liv, t röt tnade man även vid goddagar, och 
samtidigt t i l lkännagav Nelzon för mig att det fanns plats om-
bord på en New York Schoner som skulle ut en längre tur ned 
åt Costa Rica med angränsande öar, och underrät tade han mig 
även var skonaren låg. Jag gick däref ter ut och uppsökte 
den pir eller ka j vid vilken den låg förtöjd, och som skutan föll 
mig bra i smaken, mönstrade jag omedelbart däref ter mot en 
månadshyra av 25 dollars (100 kronor) i månaden. Skonarens 
namn var "Addie Wessels" med 100 tons dräktighet förd av 
kapten David Thompson född göteborgare, l : s t a s tyrman kal-
lad mr Mårten, 2:dre s tyrmannen mr Harry, född karlskrona-
bo, stewart f r ån Boston jämte 3 tyskar och undertecknad. 
Lasten bestod av proviant av alla slag, kläder, skodon, husge-
rådsart iklar , t. o. m. åtskilligt i möbelväg, viner på fat , jämte 
lyxartiklar. 

Vi avseglade den 23 juni för en f r isk nordlig vind. Ef ter att 
hava lämnat Sandy Hock (20 eng. mil f r å n New York) f r iska-
de vinden i allt mer. De som hade vakten på däck före kl. 8 
på morgonen den 25 jun i befalldes att bärga toppseglen. Vi två, 
som voro inne, och höll f rukos t hörde strax däref ter ropet 
"Man över bord". Vi rusade däref ter upp på däcket, och det 
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styrdes upp i vinden. Men det syntes ej ett tecken av den för-
svunne, som var en tysk gosse. Han lämnade icke annat efter 
sig än namnet och inga mera kläder än dem han bar vid sin 
död, och på detta sätt går nog mången ung och rask sjöman 
bort för tidigt. Dessa schoners eller slättoppare som de även 
kallas har långa undermaster med stora bomsegel. Man be-
höver på dem ej gå så ofta till väders, men när toppseglen för 
länge får stå still i allt för styv bris, så är det verkligen livs-
farligt att gå upp och göra dem fast, ty de långa undermaster-
na skakar till och håller man ej fast så ve. Vid ett sådant till-
fälle var det som nyss nämnda olycka inträffade. När topp-
seglet skulle fast, släppte gossen tag och föll, f rån salningen 
handlöst i vågorna. 

Utan några vidare äventyr ankom vi först till ön Old Provi-
dense den 18 juli och fortsatte färden därifrån till ön S:t An-
drews, dit vi ankom den 21. När ankaret fallit, avlossades några 
skott f rån en kanon av mässing, som stod på halvdäcket. Efter 
denna signal anlände öborna i kanoter, eller långa båtar, som 
voro urholkade ur stora mahognyträdstammar med 8 å 10 män 
och kvinnor i varje kanot, vilka rodde med s. k. paddles, en 
sorts spadar, vilka gingo zigzag, men drev farkosten med en 
otrolig fart framåt, och snart voro de ombord. På detta sätt 
anlände 6 å 8 kanoter i sänder långsidan. Under tiden hade 
halvdäcket blivit förvandlat till en sorts salutorg och varorna 
upphämtades ur rummet. Så började handeln med liv och lust 
och något prutsystem begagnades icke av detta naturfolk, ty 
dessa saker hade nog nyhetens behag för dem och de voro visst 
ej vana med några sorts bekvämligheter. Emellertid syntes de 
hava gott om pengar (s. k. Costa Rica monny), vilka de hade 
förvarade i kattunspåsar i brokiga färger, och detta var en be-
kvämlighet, som inte är så dum och de skulle nu ombord och 
göra sina uppköp av varor eller också byta ut sina produkter. 
Negerkvinnorna hade mest öga för lyxartiklar såsom halsband, 
armband, broscher, öron- och fingerringar av talmi, kulörta 
halsdukar och dito förkläden. Männen åter köpte mjöltunnor, 
brödtunnor, (kex) en stol att sitta på, och en del vinfat (scher-

2 3 



ryvin) och en och annan köpte skor och kläder, eljest såg vi 
dem aldrig begagna skor på fötterna och under fotsulorna såg 
det ut som sulläder, men det är tämligen säkert att på denna 
resa och med denna affär skulle det för t jänas enorma pengar. 

Vi voro även vid ett tillfälle i land och hämtade en båtlast 
kokosnötter, som kaptenen tillhandlat sig av en halvindianska, 
som klädd på europeiskt vis sade sig själv vara en änka med 
stora plantager på fastlandet. Hennes hus var ett vanligt bräd-
skjul, med öppna gluggar till fönster bara marken till golv, och 
det enda i möbelväg en gungstol, i vilken hon satt och spelade 
dragharmonika ganska bra. Vidare fanns där även en häng-
matta, och utanför huset gingo svin och höns tillsammans i 
broderlig endräkt. Hon sade sig även länge tänkt på, att om 
möjligt erhålla någon säker person f rån den vita rasen till att 
hava uppsikt över hennes plantager och leda arbetet och kan-
ske till sist även komma att få dela hennes rikedom och hjärta , 
hade hon så när sagt. Detta var ett erbjudande som nog tålde 
fundera på och att man haft bröd till döddagar det var då sä-
kert, såvida man vågat försöket att stanna där såsom förvalta-
re åt henne, men som livet är kärt ville ingen av oss nappa på. 

Efter affärens slut där på platsen avgingo vi till en annan ö 
med namnet Bluefiea, därefter till Bocklatoria, så till staden 
Colon, till Port å Bella, och Corneiland. På dessa samtliga öar 
växte mångfaldiga frukter såsom ananas, meloner och yams 
jämte kokosnötträden och dadelpalmen. Utanför Bocklatoria 
låg en ostronbank, dit vi en söndagseftermiddag rodde med 
skeppsbåten. Vattnet där var ej djupare, än att vi kunde stå 
på botten och känna ostronen med fötterna och taga upp dem 
med händerna. Avklädda som vi då voro räckte vattnet oss 
under armarna. När vi på detta sätt erhållit den del som an-
sågs behövligt rodde vi ombord, och vi begynte att supera. Des-
sa "Ostreris" anses som en stor läckerhet för dem, som kan 
fördra dem, eljest än med salt och peppar till. Till deras ära 
finnes även stora dyrbart inredda hotell där de serveras, och 
de förhärligas även i sång och saga t. ex. "En ostronflicka vac-
ker som en dag" o. s. v. 
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När lasten så småningom försåldes i de omnämnda öarna, 
tillhandlades även de produkter, som där funnos nämligen ko-
kosnötter, "Indian Rubber" (rå guttaperka, som bestod i knip-
por med 6 kakor i varje knippa, varje 40 cm i genomskärning 
och 4 cm. tjock. Runda till färgen svarta, och mjuka) och i Co-
lon lastades en del färgträd. Vi återvände så till "Old Provi-
dence" den 27 oktober för att hämta friskt vatten, som tillgick 
på det sättet, att vi d jupt in uti urskogen påträffade källor 
med någorlunda gott vatten, som fylldes i medhavda små fat . 
Vi fortsatte därefter vår resa och ankom åter till St. Andrews 
för att hämta resten av lasten som var kokosnötter innan åter-
färden skulle ske. Vi hade hela tiden nog för det mesta varit 
fr iska med undantag av litet dåsighet i kroppen då och då Vid 
framkomsten till omnämnda ö blevo vi oförmögna att vidare 
arbeta ungefär en veckas tid, av den orsaken att gula febern 
härjade på ön med omnejd. Efter det "Sunsegel" blivit spänt 
över hela däcket voro vi tämligen skyddade för solens brän-
nande strålar. Som förut nämnts blevo vi mycket s juka och 
alla liggande med undantag av kaptenen, som var något så 
när bra och t jänstgjorde som doktor. Antagligast är, att denna 
svåra sjukdom uppkom utav hettan och därav opassande kli-
mat för en nordbo. Vi drogo oss som metmaskar på däcket för 
att erhålla frisk luft, som ej fanns. Vattnet var som en spegel, 
endast då och då avbrutet av någon stor alligator, som ljud-
löst sköt förbi. En annan New York Schoner låg ett stycke 
f rån oss och där dogo alla med undantag av förste styrman. 
I San Andros erhöllo vi ny kapten född svensk med namnet 
Charles Olin. Vidare erhöllo vi en man till, en neger i stället 
för den man, som vi förlorade vid resans början, och sedan vi 
någorlunda tillfrisknat, intogs resten av lasten bestående av 
kokosnötter. Kaptenen köpte även en stor sköldpadda, som 
under resan slaktades och hade vi det oskattbara nöjet, att då 
få skölpaddsstek med dito soppa tillagat på äkta yankee-
manér, och smakade överhövan förträffligt. 

Vi anlände till New York den 15 nov. och avmönstrade den 
22 nov. 1873 och därefter tog jag min bostad hos Albert Nelzon 
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igen. Då jag tillkännagav för Nelzon, att jag hade god lust att 
komma ombord på en norrman, lovade han att tillgodose mina 
önskningar på bästa sätt, och höll även sitt givna löfte som en 
gentleman anstår. 

VII. 

Hur jag en tid delade ljuvt och 
» lett med norska bröder. Ett ömt 

farväl. 

• Norska barksskeppet "Helios" (Helios solgudinnan: I akter-
spegeln var anbragt en kvinnofigur i sittande ställning, omgi-
ven av en gloria av solstrålar) f rån Grimstad kapten Mathie-
sen liggande för ankar å Hudsonfloden, med last inne av pe-
troleum och färdig att avgå till London, se där den uppgift 
Nelzon lämnade. Förslaget föll mig genast i smaken och jag 
mönstrade därefter och kom ombord kl. 8 på söndagsmorgo-
nen den 14 dec. Där blev inte tid till några reflexioner utan 
efter intagen frukost ombord, kallades vi på däck, att hyva 
ankaret, seglen sträcktes i topp, och allt gjordes sjoklart och 
barken började göra fart, med fyllda segel. För en frisk väst-
lig vind, styrdes kurs mot öster. Den 23 dec. signalerades med 
barken Caro f rån Stavanger. Vinden tilltog därefter, så på lil-
la juldagens afton var halv storm. Med god vind och seglen 
svällande som bollar dansade skeppet f r am över vågorna med 
13 min. fart . 

På julkvällen fick vi gryngröt jämte konserverad mjölk 
samt den rara fisken som ej var lutad utan bultad mör, ko-
kad och med smörsås till. Högtiden till ära f rambars f rån ak-
tern en stor toddybål, som kaptenen ville traktera sina gossar 
med. Under den mest glada stämning och under den största 
glädje och det mest förtroliga kamratskap som bröder anstår, 
trivdes jag gott tillsammans med detta öppenhjärtiga och enk-
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la folk liksom i en familj . Men det glada fick snart avlösas av 
det allvarliga. Litet yra i mössan blevo vi nog, ovana som vi 
voro av det starka thévattnet som bonden sade, och efter den 
bastanta kvällen inslumrade vi ganska djupt, nämligen ena 
vakten. När vi sovit 1 timmes tid, blevo vi utpurrade för att 
bärga segel, det var allvar i leken. Skeppet darrade i hela sy-
stemet under den stora segelmassan. I full storm skulle vi 
bärga segel! Med detta styva arbete fingo vi roa oss hela jul-
natten med att giga, gårda, och göra fast, alla dragande segel 
intill undre märsseglen. Under tiden hade sjön blivit mycket 
hög och vi fingo omedelbart efter segelbärgningen ställa oss 
vid pumparna ty skeppet hade fått en läcka vid förstäven i 
vilken vattnet sprutade in, jäms med vattenlinjen. Denna läc-
ka skulle t immerman provisoriskt täta, vilket tillgick på det 
sättet, att han hyvlade till en list i 3-kantig form c:a 60 cm. 
lång och 12 cm. i omkrets. Denna list kläddes med t jä ra t drev 
och lindades med kabelgarn som han så gott sig göra lät måste 
spika fast vid stäven, sittande i en s. k. båtmansstol och kom 
stundom helt under vattnet, ett i sanning svårt göromål. 

Som förut nämnts, fingo vi avlösa varandra natt och dag 
vid pumparna och bygga en ställning kring stormasten av 
plankor för att ej behöva stå i vattnet på däck, som jämt över-
spolades av den höga sjögången. Den 2 jan. 1874 land i sikte, 
Start fyr i Kanalen. Den 6 fick vi sjölots för London. Den 7 
ankrade vi vid Grawesend och den 9 kom vi upp till staden, 
alltså 27 dygns resa, vilket ansågs vara bra gjort av ett seg-
lande fartyg. Den 11 begyntes att lossa lasten och den 16 var 
lasten ute, förhalade till King & Queen torrdocka för att laga 
läckan och för erhållande av ny koppar i bottnen. Vi erhöllo 
även ny kapten jämte manskap, som kom f rån Norge med 
undantag av förste styrman, stuwert och undertecknad som 
stodo kvar ombord av de gamla. Den 24 blevo vi klara f rån 
dockan och den 29 begyntes att intaga last av krita och tomma 
fotogenfat, med vilket vi skulle avgå till Philadelphia. Den 9 
febr. fick vi lots och lämnade London. I Engelska kanalen 
drabbades vi av en svår storm och skeppet började åter läcka. 
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Kaptenen fann efter förut gjord rådplägning med sitt folk, 
däri vi ansåg oss ej skulle kunna hålla ut med att pumpa även 
över Atlanten, förenligt med sitt folks önskan att gå in till 
närmaste hamn, nämligen Fahlmouth, dit vi inkom den 14 febr. 
och ankrade på redden. Efter det en noggrann besiktning bli-
vit verkställd av Veritas agenter, som anlände för sådant än-
damål ombord, så blevo vi bogserade av en liten ångare till 
en kaj , där fartyget förtöjdes och därefter företogs lossning 
av lasten, vilket arbete utfördes av engelsmän. Sedan fartyget 
blivit tomt anlände t immermän som diktade skrovet mycket 
noga och sedan blev den driven och putsad jämt med nya kop-
parbeklädnader. 

Den 26 mars lämnades Fahlmouth och ankom vi till Phila-
delphia den 1 juni således 67 dygns resa med ömsom motiga 
vindar och väder, som man alltid har att bereda sig på vin-
tertid i Atlanten på resan västerut. Men skeppet var tätt och 
det var huvudsaken. En annan sak var den, att tobaksbrist 
uppstod på halva resan så att alla gamla piphuvuden, kabel-
garn och torkat thé fingo utgöra bot för tobakslusten hos dem 
som var mest vana därvid. 

Den 4 juli skulle vi gå till sjöss. Vinden var gynnsam och 
det bar iväg med alla dragande segel till nedför floden. Bort-
emot 5-tiden på em. kom en orkanby f rån lä, seglen slogo 
back och skeppet krängde över med lovarts ledstång i vatt-
net, himlen förmörkades och det häftigaste ösregn kom ned 
med åska och blixtar som korsade rymden. Samtidigt som 
byn kom över oss befalldes av lotsen att låta babords ankare gå 

Den 5 juli på morgonen klarnade det upp och ena ankaret 
hyvades upp och därefter åto vi frukost. En västlig bris vid-
tog därpå mild, mjuk och smekande såsom den kan vara i ju-
li, men alldeles olik det svårare vädret dagen förut, som mera 
liknade höstväder. Under glada förhoppningar sattes därför 
segel till och med god vind och vackert väder styrdes mot 
öster med Danzig som destinationsort. Den 3 aug. doublerades 
Skagen och den 4 passerades Öresund och den 8 passerade vi 
Neufahrwassers fyr och ankrade sedan inne i hamnen till Dan-
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zig alltså en bra resa på 33 dygn, vilket ansågs vara bra gjort. 
Där lossades petroleumlasten och under tiden voro vi flera 
gånger i land och roade oss. En kväll i land på ett danshus 
kommo vi i gurgel med 6 stycken flottister f rån en tysk kanon-
båt, som låg förankrad på redden. Dessa hade beslutat ge oss 
smörj, detta endast av pur avundsjuka över att vi hade gott 
om pengar och kunde bjuda flickorna. Vår båtsman Gabriel 
Hansen fick ett dolkstygn genom hatten med en obetydlig 
skråma i huvudet och vår yngsta j ungman Osmund Nottoson 
fick alla sina kläder sönderrivna, men vi andra klarade oss 
tämligen bra, och allt avlopp sedermera till vår fördel, utan 
blodsutgjutelse, men vi fick löfte, att vi skulle akta oss, för 
nästa gång, ty då skulle de uppträda manstarkare. Efter loss-
ningens slut blevo vi avmönstrade på egen begäran. 2: dre styr-
man Harald Schöiien, som skulle resa hem till Kristiania och 
undertecknad som skulle hem till Umeå. 

Nu låg där i Danzig ej någon ångare, som gick till Sverige, 
utan vi gjorde resan till Stettin med ångaren Die Erndte efter 
att ha tagit ett hjärtligt avsked av vår kapten, styrman och 
övriga kamrater ombord. 
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VIII. 

Färden i ångbåtar. Lyckligt hem-
kommen efter tre års bortavaro. 

Till Stettin anlände vi lyckligt och väl med den tyska ånga-
ren och komna i land togo vi in på Hotél Schweden. Tog oss 
så en promenad genom staden, och nedåt hamnen, där vi såg 
en ångare ligga med svenska flaggan under gaffeln. Det be-
fanns vid närmare påseende vara lastångaren "Skellefteå" 
f r ån staden med samma namn. Jag steg ombord och begärde 
och fick t r ä f f a kaptenen vars namn var A. W. Conradsson. 
För honom uttryckte jag min önskan att få medföl ja till Sver-
ge endera såsom passagerare eller påmönstrad. Som han be-
hövde en man, så fick jag genast mönstra. Ef ter att ha tagit 
farväl av min reskamrat begav jag mig ombord och bör jade 
t jänstgöra. 

Ombord på en ångare är det allt bra olika seder och bruk 
mot i segelfartyg. Men man får taga seden dit man kommer. 
Vi avgingo f r ån Stettin med det allra bästa väder, men komna 
i Östersjön uppstod en orkanlik NO storm med regntjocka, 
men som båten var barlastad och lätt på vågen, avlopp allt 
lyckligt. Sedan stormen bedarrat och vi få t t bättre väder, så 
bör jades med att lossa barlasten, vilken bestod av sand och 
efter den sista t unnan som lämpades i sjön, fingo vi kort 
därpå lots f r ån "Kronstadt" och vi började så småningom 
skönja inloppet till denna väl befästade hamn. På ömse sidor 
ligger stora runda fästningar, omgivna av vatten på alla sidor, 
och uppförda av gråsten i vilken skottgluggar f innes an-
bringade och kanonmynningarna synes vilja inge respekt hos 
alla förbipasserande. På toppen av dessa for t synes ryska 
örlogsflaggan svaja, vit duk med snett f r ån var je hörn löpan-
de blått kors. Innanför dessa båda fästen ligger den ryska 
östersjöflottan för töjd i f lera rader upp till staden. Vi ångade 
vidare in mot hamnen och förtöjde därefter vid en ka j , för att 
mottaga vår last, som bestod av korn, råg och rågmjöl i s. k. 
ryska mattor. Var je morgon kommo ombord 10 st. soldater i 
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uniform, som hade permission medförande var sin påse salt 
och en stor rågbrödlimpa, som var deras matsäck för dagen. 
När de skulle spisa, skuro de t jocka skivor ur limpan, strödde 
salt därpå och åt, som det syntes, med den allra bästa aptit. 
Dessa soldater mottogo lasten i rummet och stuvade den. Sä-
kert är, att de blevo ordentligt saltade! När lasten var inne, 
fingo vi den glada underrättelsen att vi skulle till Stockholm, 
till Sveriges sköna huvudstad, dit jag många gånger tänkt mig 
få komma och nu skulle det givas tillfälle för mig att gratis få 
komma dit. 

Vi anlände till vår bestämmelseort och där lossades vårt 
mjöl, korn och råg av sjåare. Mattorna upptravades högt som 
små hus, på en ka j vid Nybroviken. När båten blivit loss, be-
gärde jag och en göteborgare, god vän till mig, avmönstring, 
ty han hade bekantskap i Hudiksvall och önskade ha mig till 
sällskap dit. Vi avmönstrade alltså den 20 sept. och gick så 
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-ombord på ångaren Norra Helsingland, roade oss en vecka 
tillsammans, och skildes åt, och så måste jag tänka på att 
komma hem, steg ombord på ångaren Njord och anlände till 
Umeå den 28 sept. 1874. 
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IX. 

När höststormarna i Nordsjön 
satte p för gamla "Magda" att 
komma hem — per järnväg och 
med hållskjuts. 

Beslöt mig för att stanna hemma över vintern, emedan det 
ej fanns någon lämplig skuta att följa med, ävensom att få 
mig en välbehövlig vila efter en längre tids vistelse på sjön. 
På våren 1875 den 20 ma j mönstrade jag å Umeåbarken 
"Magdalena", som legat infrusen över vintern vid Sandvik, och 
den 25 maj gingo jag och kamraterna ombord. Kapten Olof 
Teglund skulle föra fartyget och lasten, en tums splitved, med 
destinationsort London. Med god vind lämnades snart Sand-
vik och Bredskär ur sikte, och efter en bra resa anlände vi 
till bestämmelseorten och lossningen började. Denna sorts 
last tog ganska dryg tid att befria sig ifrån, men det gick sin 
jämna gång, med de små och stora bitarna varierande mellan 
3 och 7 fots längd och skutan blev äntligen tom. Därefter togs 
barlast in, och så skulle vi hem igen och detta gick nog bra, 
ty det var mitt i högsommaren. Så inkom vi till Sandvik den 
18 sept. för att lasta bräder, för att med dem ännu en gång 
gå till London, en s. k. hösttur med ty åtföljande motiga vin-
dar och ruskväder. Skutan var även gammal och bräcklig, 
men en styv seglare, Så passerade vi hela den långa raden 
av fartyg vilka gingo liksom vi under segel, för att gå genom 
Öresund. De respektive kaptenerna stodo med kikaren för 
ögonen och funderade nog vad detta var för en "halare" som 
gick förbi dem alla, men i aktern syntes med förgyllda bok-
stäver "Magdalena f rån Umeå" och den var nog känd, åtmin-
stone i dessa farvatten, för en god seglare. 

När vi anlänt till London, lossades trälasten i närheten av 
Southverksbron, och därefter intogs barlast och proviant för 
att avgå hem. I Nordsjön uppstod en NO storm med snö och 
hagelbyar, och vi fingo då ligga där för stormsegel i 3 dygn, 
hållande mellan Lindesnes och Hirtshals fyrar, men som inga 
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lotsar kunde vara ute i det svåra vädret, så kunde vi ej komma 
in till någon hamn i Norge, utan fingo vi hålla till godo med 
vädret och en duktig saltvattensdusch allt som oftast. 

Men allting har en övergång. Vinden bedarrade något, och 
det sattes mera segel. Snart voro vi under Vinga fyrar, då lots 
signalerades, och vi erhöllo snart nog en sådan f rån Göteborg. 
Komna i närheten av Elfsborgs fästning ankrades det och för-
sta natten vi lågo därstädes frös inloppet. En ångare bogserade 
oss sedan upp till staden och efter det att den där blivit förtöjd 
i bojarna, slogos seglen ifrån rårna och gamla "Magda" skulle 
då få ligga i vinterlag. Med kaptenen och styrmannen utgjor-
de personantalet tillsammans 12 man, som nu skulle få det 
nöjet att färdas hem landvägen, och detta blev nog en dyr re-
sa för rederiet att bekosta. I traktamentspengar till varje man 
tilldelades 1 krona och 50 öre om dagen. Med bantåg färdades 
vi därefter så långt den räckte eller till Sundsvall vid vilken 
station våra effekter placerades på perrongen i första hand 
för anskaffande av hästar, som skulle föra våra saker till 
gästgiveriet därstädes, där vi också stannade över 1 natt. På 

34 



morgonen i god tid anlände 9 st. hästar med körsvenner och 
åkdon som skulle skjutsa oss till nästa håll, med en särkild 
häst för trossen, så bar det iväg likt en karavan i öknen. Vid 
varje håll blev det ombyte med hästar och dito åkdon ibland 
goda sådana och ibland dåliga. Vi hade föresatt oss att resa 
dag och natt, för att om möjligt hinna f ram till julen. 

Emellertid började kölden bliva ganska skarp, och snön föll 
ibland i täta flockar. Vid Wingåkers station hade vi köpt yt-
terskor tillverkade av halm, vilka voro ganska varma, när man 
stoppade hö i dem. När vi kommit så nära Örnsköldsvik att 
vi kunde se ljusen skymta f r am med det s. k. panklasset först, 
och en av jungmännen högst på lasset, hojtade denne av alla 
krafter. Strax därefter tumlade häst och lass överända i ett 
djupt dike. Vi andra observerade en stor kursläde förspänd 
med parhästar, stryka förbi med 10 min. fart . När vi stigit av 
började vi fundera var pojken var som suttit på lasset. Han 
låg ett långt stycke in i skogen och hade all möda att kravla 
sig f r am ur snön. 

Utan något vidare äventyr ankom vi till Umeå på julafton 
just som ljusen voro tända, och gryngröten stod och puttrade 
i spiseln, jämte den vanliga fisken. Vi blevo alla hjärtligt väl-
komna hem, och fingo vi då i frid och ro efter de genomgång-
na mödorna dela det behag, som endast julen i hemmet 
medför. 
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VIII. 

Åter med en gammal ark. Lugnet 
före stormen. I Västerbottens andra 
stad. Genom snö och is. 

Omkring medio av maj månad 1876 mönstrade jag såsom 
konstapel på barken "Helena" hemma i Umeå. Kaptenens 
namn var B. Johansson och lasten 1 tums bräder, resan gällde 
Antwerpen. Helena alias "Nordstjernan" var för övrigt en 
gammal norsk bark förut, som strandat en höst vid s. k. Gadd-
snytan, och legat över en vinter hängande på en undervattens-
klippa, och hade då blivit vad man kallar ryggbruten. Några 
Umeåbor köpte därefter skrovet på auktion, lät reparera det 
med ny rigg och segel och gav den namnet Helena. Hon gjorde 
flera lyckliga turer med trälaster, men förliste slutligen en 
höst vid ön Helgoland. 

Efter god vind och fint väder anlände vi till Antwerpen den 
20 juni och där blevo vi i tillfälle att t räf fa en bekant flicka 
f rån Umeå, Anna T., vilken såsom hemma i prästfamiljen i 
skandinaviska kyrkan därstädes var oss följaktig flera gånger 
för att se på stadens sevärdheter. Från domkyrkans torn spe-
lar klockorna i l juv harmöni och samklang kl. 12 varje dag 
och höres vida omkring. Vid ingången till kyrkan fästes vår 
uppmärksamhet vid en större plansten på vilken finnes ner-
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slagen 19 st. nitar av koppar. Vi frågade vad dessa märken be-
tydde och erhöll det svaret, att när kyrkan var färdig så hade 
byggmästaren störtat ned f rån tornet och på stenen krossats 
i 19 bitar. 

Vi hade väl alltid tänkt oss att få återgå till Umeå för att 
hämta ny last, men detta blev likväl ej, ty vi fingo order att 
avgå till Sävenäs lastageplats. Lika gott, det skulle väl även 
vara roligt att få se och lära känna grannstaden Skellefteå, 
och under ett nöjsamt väder och dito vind, som endast som-
maren kan erbjuda, anlände vi till den nämnda platsen den 
8 augusti och ankrade ett stycke utanför ångsågen därstädes. 

Cirka 10 kilometer uppför älven ligger Skellefteå stad, dit 
jag blev uppbjuden en söndag av 2 st. skellefteåbor, som hade 
mönstrat på Helena. Resan dit upp gjordes med den lilla vack-
ra ångaren Carl XV och var i och för sig en ganska nöjsam 
färd. Stränderna med dess omväxlande natur och beskaffen-
het voro delvis bebyggda med större och mindre byar, och här 
och där vissa krökningar i älven, där stora lummiga häng-
björkar krökte sig över vattenytan och så den massa timmer, 
som tumlade om i yster ringdans nedför älven, stundom i så-
dan mängd, att de trotsade ångslupens gång. Det gällde även 
för rorgängaren att hava ett gott öga på dem, ty det hände 
nog en och annan gång, att båten gick tvärs över en sådan där 
grov stock (som ej kunde undvikas). Det blev stort buller och 
bång under bottnen. 

Vid stadens ka j ledde en hög trätrappa upp till gatan. Stor-
gatan sträckte sig bred och rak västerut och vid dess slut syn-
tes ett monumentalt kyrktorn resa sig och mycket likt det 
man ofta får se i större städer. Kyrkan låg i själva verket 
icke inom stadens planlagda område, utan var belägen 1,4 km. 
därifrån och är gemensam med den vidsträckta landsförsam-
lingen. Med mina kamrater, som mött mig på kajen, togo vi 
oss en promenad dit till kyrkan, där vi vände och gingo till-
baka till staden, där de i det stora ståtliga stadshuset inbjudit 
mig på en enkel middag. Och sedan åtföljde jag dem till de-
ras hem. Staden såsom varande ung hade då ej hunnit långt 
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i byggnadsväg m. m., men är nu då detta skrives en småstad 
av första klass och till dess förskönande torde nog dess vackra 
planteringar göra sitt till. Alltnog jag fick då ett gott intryck 
av Skellefteå, men tänkte då ej på att jag 6 år därefter skulle 
bli gift och bosatt därstädes. Anlände på kvällen tillbaka till 
Sävenäs med ångaren Gustaf och några dagar därefter gingo 
vi till sjöss för Antwerpen igen. Resan gick särdeles bra, tills 
vi kommit i Nordsjön, då en SO storm tvingade oss att gå 
till Sandefjord, vilken stad var omgiven av höga berg och så-
ledes en god hamn att söka undan stormen. Vi inkommo dit 
en söndagsförmiddag och på aftonen skulle vi i land natur-
ligtvis. Vi kom då händelsevis utanför ett hus, där det firades 
bröllop och vi sällade oss till några av de skådelystna flickor-
na, och började språlca svenska med dem. Då frågade oss en 
näpen "pige" om vi tillhörde det "svere skibet" som låg på 
fjorden, då vi svarade ja. Sedan var bekantskapen gjord och 
vi åtföljde dem hem, där vi erhöllo gott kaffe och bröd och i 
gengäld därför sjöngo vi några svenska sånger för dem. De 
tycktes i oss f inna sina bästa vänner, och det är märkvärdigt 
huru okonstlat och glatt detta folk kan hava det mitt bland 
dessa höga fjäl l och djupa f jordar , men en ovan åter känner 
sig vemodigt och kusligt stämd vid åsynen av denna vilda och 
storslagna natur. Staden var ej stor, men där sågs 2 kyrkor 
resa sig i dalen, flera skeppsvarv och som det sades, hade de 
därifrån 300 fartyg på skilda vatten. Efter 3 dygns vila där-
städes gingo vi till sjöss och ankom till vår bestämmelseort 
den 3 oktober. 

När lasten var ute, förtöjdes ett stycke utanför staden och 
efter ett ideligt regnande dagarna förut släpptes seglen loss, för 
att i den tidiga morgonstunden hinna torka tills på aftonen. 
En kustfarare anlände även inom kort långsidan och ifrån ho-
nom erhöllo vi barlast. Stor blev nu även brådskan med att 
göra sjöklart och snart nog voro vi i öppna sjön på väg till 
hemmet. 
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Utanför Hernön träffades vi av en hård snöstorm f rån sven-
ska kusten, och vi voro då 3 i sällskap, nämligen en italiensk 
brigg, som skulle in till Härnösand och lasta och skonertskep-
pet "Maria Charlotta" som skulle hem till Skellefteå. Som det 
då var i början av november, så var det ganska kallt och stor-
migt i Bottenhavet och hela kusten snöbelagd. 

Vi ankom äntligen till Bredskär och ankrade där, emedan 
inloppet var Jiruset. Ångaren Holmsund låg då inne i Sandvik 
med ångan oppe, och försökte då med möda att forcera isen 
och lyckades även komma ut till oss för att erbjuda sin hjälp. 
Som ångarens kapten tycktes vilja ha för rundlig betalning 
utan prutmån, fick han ånga hem igen och en timme därefter 
styrde Helena för fulla segel genom den av ångaren uppgjorda 
rännan gynnad av en sydlig kåre som blåste upp, och på det 
viset kom vi in för gott pris, och lågo snart vid Sandviks kaj 
där fartyget avtacklades sina segel och löpande gods. Sedan 
åkte vi landsvägen till Umeå och avmönstrade den 21 novem-
ber 1876. 
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XI. 

Med ett fint fartyg. Diverse smått 
och gott. En Jul på havet. När det 
blåser hårt. 

För f järde gången skulle jag få tillfälle att komma till den 
stora världsstaden vid Themsen; nämligen med skeppet 
"Urnan", som legat hemma för vintern. 

Den 15 augusti 1877 avseglade vi f rån Sandvik och skulle 
då vara ute i 2 år. Efter 11 dygns resa anlände vi till Skalla-
gräs i bohusländska skärgården, där vi ankrade. Kaptenen J. 
A. Andersson hörde nämligen därstädes hemma och hade även 
där sin äkta hälft och det var därför ej underligt, att han ville 
söka denna fristad undan stormarna på havet. Vi fingo också 
ligga där i 12 dygn, och det blåste en dag så mycket att vi 
måste fälla även det andra ankaret. 

Men en dag då det var härligt väder och lätta vindkårar kru-
sade vikens vatten, hissades alla "Urnans" flaggor och signaler 
i topp. Ombord anlände av kaptenen inbjudna främmande, 
nämligen herrar och damer f rån skärgårdssociteten och på 
aftonen vidtogs en lysande bal, i den bemärkelsen att kulörta 
lyktor voro uppsatta i riggen och raketer uppsändes. Musiken 
ombesörjdes av en av matroserna på dragharmonika och alla 
fingo vi oss en släng av sleven eller en sväng med töserna. 

Den 8 gingo vi till sjöss och den 17 bogserades vi till "Surrey 
dock" där vi förtöjde. 

Uppför Themsen är det i sanning en rörlighet och ett liv, 
som man aldrig kan ana, med ångbåtar, segelfartyg, lotskutt-
rar, kustare, ångfärjor av alla slag, gående om vartannat i 
olika riktningar, och i staden blandas ångvisslans pip med lo-
komotivens bölande, kommandoropen ljuder, och det duger 
inte att vara nervsvag i denna röra. Den 23 som var söndag 
bevistade vi gudstjänsten i Svenska kyrkan. På vägen dit sågo 
vi på en gata en massa människor samlade. Vi lyckades även i 
trängseln komma f ram för att bevittna ett slagsmål mellan 
äkta makar, en gammal gubbe och gumma, som boxades, så 
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blodet flöt ner på gubbens vita mollskinnsbyxor. Emellertid är 
det gott om poliser i London och inom kort voro de båda käm-
pande placerade på en kärra på väg till närmaste finka, där de 
i allsköns ro tillsammans skulle få sova ruset av sig. Anmärkas 
bör även det, att kroglokalerna äro stängda och stora träluckor 
skruvade för fönstren om söndagarna i England. Detta hindrar 
likväl ej, att därinnanför sitter fullt med kunder och detta 
med polisens vetskap, och han kan nog sitta där själv också 
ibland. Bland annat är det så vanligt, att hela familjen följes 
dit på lördagskvällarna för att festa upp sin veckoförtjänst. 

Den 8 kommo vi till en torrdocka, där vi lågo i l l dygn och 
erhöllo ny koppar i bottnen jämte andra nödiga reparationer. 
Sedan avgingo vi till sjöss med barlast och lämnade sjölotsen 
vid Ramsgate den 1 nov. Vi skulle nu även till New York men 
höststormarna läto redan förnimma sig i tackel och tåg. En 
natt i Kanalen blåste båda undre märsseglen i från rårna och 
kaptenen hade ej haf t någon solhöjd på flera dagar. Han befall-
de oss att göra båtarna klara i händelse vi skulle törna på land. 
På morgonen därefter klarnade det upp och det befanns då, 
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att vi voro klara f rån land och bränningar, vadan vi ingingo 
till närmaste hamn "Portland", där en del av engelska flottan 
låg stationerad. Vi lågo där i fem dygn under storm och ovä-
der i en lugn hamn och livade och styrkta igen fortsattes 
resan. Den 30 november kommo vi ned till passaden. Nu blåste 
det en styv bris och med alla segel i topp styrdes kurs väst. 

Julaftonen firades ombord ganska trevligt och till sällskap 
hade vi en Danziger bark med namnet "Thomy" liggande i 
lovart om oss, för samma halsar. Med honom signalerades det 
under dagen och efter mörkrets inbrott steg raketer upp i luf-
ten f rån Urnans däck, som besvarades f rån tysken. Det var som 
man nog kan tänka sig storartat att se ljusknippena stråla i 
skyn, blandat med st järnornas glans på den mörkblå himlen 
och det ödsliga havet. På akterkant om ruffen hade även blivit 
anbringat en transparang med inskription: En fröjdefull Jul, 
och vid 5 glas (kl. 6,30) på kvällen vankades det rätt många 
julklappar bland besättningen såsom böcker, gamla tidningar, 
tobak och dylikt, som kunde inom den lilla gräns som kallas 
ledstången, i all välmening anskaffas. 

Den 26 fastgjordes bramseglen och kursen styrdes mot nord. 
Det började nu även kännas kyligt och i följd av barometerns 
fallande under svåra regnbyar och ihållande skarpa blixtar, 
fingo vi intaga det ena seglet efter det andra. Till sist fastgjor-
des även undre märsseglen å lovvarts nockar, under hagelbyar 
med hög sjö. Den 31 var det mycket kallt men en massa seglare 
var i sikte och efter det då var slut på gamla året, fingo vi till 
uppmuntran en flaska génever av gubben. 

Den 1 januari 1878 föll en mängd snö på vårt däck och nor-
danvinden blåste kall och bitande. Vi hade nu i sällskap 11 
seglare vilka alla lågo för stormsegel. Den 7 kl. 8 på fm. erhöllo 
vi den länge efterlängtade lotsen, och dagen därefter kom 
ångare som erbjöd sin hjälp. Inloppet var nu fruset dock ej 
mera än att ångare kunde forcera genom isen, och vi ankrade 
på staten Islands redd. 

Vi hade denna resa tillryggalagt minst 3.395 eng. mil, eller 
75 grader på cirka 68 dygn räknat f rån London. 
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Den 14 gingo två man i land med sina saker, utan att styr-
man kunde göra något att förhindra rymningen, som skedde 
mitt på ljusa dagen. Den 18 föll så mycket snö, att vi fingo 
skotta bort stora drivor, som lade sig på däck. 

Nu skulle även skutan målas utvändigt och vi fingo därför 
sätta oss på ställningen med vantar på och smeta ut färgen så 
gott sig görå lät. Det var ju i det stora hela inget bra målarvä-
der, ty färgen fick frysa fast, men till sjöss får man ej vara så 
nogräknad med passande väder och vind, ty allt arbete måste 
förrättas under bar himmel. 

Den 23 januari uppstod en orkan kommande f rån NV med 
en intensiv köld, vilket kunde synas på de fartyg, som lågo för 
ankar ute på redden. De voro halvt nedisade. I vårt grannskap 
blåste hela tolften bräder i luften som spånor, sjön vräkte över 
pirarna och in på gatorna och vi hade all möda att med 15 kät-
tingar och kablar fasthålla skutan vid den bräckliga piren, 
under det den ena kabeln efter den andra brast likt segelgarn, 
och det är sant, att den dagen fingo vi ingen tid att få en bit 
mat, utan arbetade oförtrutet tills på kvällen, när det omsider 
lugnade. Den 20 februari hade vi inne fotogenlasten och efter 
det vatten och proviant blivit intaget för resan och vi erhållit 
2 man istället för de rymda, intogos förtöjningarna och ång-
are koin långsidan som bogserade oss till sjöss. 

XII. 
En häftig gubbe. Urnan är med 
på begravning. Ett födelsedags-
minne. Hellre friheten än livet. 

Vid Sandy Hook lämnades ångaren och segel sattes och snart 
fingo vi känna de fr iska havsvindarna blåsa. Under resan blev 
en man sjuk och måste därför ligga några dagar, varför gubben 
gick in till honom och frågade hur det stod till. "Dåligt" sva-
rade den sjuke. Litet därefter fick han en dosis Eng. salt, som 

4 3 



är ett universalmedel för mest alla sjukdomar till sjöss, och 
några dagar därefter var han på däck i fullt arbete. När gubben 
en morgon hade fått se, att det blivit ripor i det fina oljade 
däcket, som han påstod var av stiften i våra skor, blev han 
mäkta vred och kallade oss alla för bönder, åsnor och mulor 
och tyckte det skulle passa bättre, att vi skulle stanna hemma 
och giva oss till bonddrängar. Efter dessa smickrande tillmålen 
till raskt och duktigt sjöfolk kunde vi ej annat än tacka för 
detsamma och på samma gång begärde vi, att det måtte före-
tagas en undersökning på våra sjöstövlar. Det befanns, att en 
gotlänning, som var mycket snål, hade stift under sina skor 
(vilket ej är tillåtet på en fin skuta) och han ålades att genast 
taga bort stiften eller att kasta skorna överbord, men han före-
drog det första förslaget 

Kom inunder Gibraltar den 26 kl. 5 em. och rapporterade 
under fästningen: "Urnan passerat, allt väl". Därefter signale-
rade vi med en grekbark vid namn "Thebe". Den 31 mars på 
morgonen, då gubben kom upp på däck, så hade vi i anledning 
av storm legat för små segel under natten, och nu befalldes att 
göra loss övre märseglen och sätta dem. När de voro loss, kom 
en svår hagelby strykande över oss, och under det häftiga o-
vädret fick de göras fast igen. Den 4 april passerades ön Linosa 
och sedan en fyr på Malta. Den 22 frisk NO bris, på kvällen 
anlände lotsbåten. Efter en styv kryssning nådde vi Mirrama-
res slott och ankrade å Triest redd den 23 april efter 58 dygns 
resa. 

Den 1 maj fördes l :s te styrmannen (umebo) i land på ett 
s jukhus och den 5 kom det sorgliga budskapet, att han där 
avlidit. Jag var med bland de fyra, som av kaptenen anmo-
dades att vara honom följaktlig för att bevisa vår styrman 
den sista t jänsten. Vi åkte ganska lång väg till sjukhuset och 
där i ett litet kapell på en katafalk stod kistan, vilken var 
svart och ovanpå den stod ett krusifix av silver, runtom 
brann vaxljus i kandelabrar. När vår önskan att få se den 
döde blivit uppfylld, lades fäderneslandets flagga på kistan 
och likfärden fortgick ett stycke utom staden till en kyrko-
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gård, där jordfästningen förrättades enligt katolsk ritual. På 
hemvägen blevo vi av kaptenen inbjudna på ett hotell på en 
enkel dinér. 

Detta var den sorgliga sidan av vår vistelse i Triest, den 
glada sidan utgjordes även av många roliga och glada även-
tyr och så gick tiden fort och lustigt undan i en jämn rörelse 
med oavbruten sysselsättning. Vi lastade där ekstavar med 
vilka vi skulle gå till den för sina viner välkända f ranska 
staden Bordeaux. Efter att ha erhållit ny styrman f rån en 
stockholmsbark, som låg i hamnen, gingo vi till sjöss, med 
"hjär ta t i halsgropen", som man säger, men vilket snart åter-
tog sin vanliga plats igen när Triest gått oss ur sikte. 

Den 7 juni lågo vi under kusten av Algier, kom sedan un-
der Gibraltar, och ankrade utanför Trafalgar fyr för stiltje. 

Utan något vidare äventyr ankom vi till f ranska bukten 
och uppnådde Girondeflodens mynning och ankrade sedan 
vid Medoc. Erhöll ångbåt, som drog oss nedför den tämligen 
breda och långa floden, till bojarna, som voro utlagda fram-
för staden, 2 å 3 fartyg sammankopplades med varandra, 
ankarkättingen fästes i bojen och aktern fick svänga fritt . 
På detta vis bildades av 100-tals fartyg en lång rad. Det val-
rätt egendomligt att stå i land och se att för varje gång ebb 
och flod vände, gjorde alla fartygen en halvcirkel helt om, 
och vände andra sidan mot staden. 

Då den 14 juli är min födelsedag, skulle jag tillika med 
några kamrater gå i land för att lätta humöret vid en butelj 
äkta scherry, som ej kostade så mycket i Bordeaux. En man 
rymde här ifrån oss och det blev därför nödvändigt att hålla 
god vakt om det övriga manskapet, ty stewarten tänkte även 
en morgon göra ett rymningsförsök till en amerikanare, som 
låg vid sidan om oss, men den stora skeppshunden gjorde 
alarm, när alla sov på sitt öra. Kapten kom ut på däck, knep 
karlen i kragen och kallar på styrman, som får befallning 
att sätta honom i järn. Vi hade nu inne barlast, fick lots 
och lämnade Bordeaux. Sedan ankrade vi och kaptenen med 
lotsen roddes i land med skeppsbåten. Det fanns då för till-
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fallet ingen på däck, men ropet "En man överbord" hördes 
plötsligt skalla. Vi rusade alla förskräckta ut på däck och 
fingo se i vattnet ett föremål röra sig och som med stor fart 
följde tidvattnet in åt staden. Som ej någon båt fanns ute, 
stodo vi rådlösa, men snart upptäckte vi båten med kaptenen 
komma f rån land. Han gjordes genast uppmärksam på för-
hållandet och sedan roddes av alla krafter dit och det lycka-
des dem även att i sista minuten uppfiska stewarten, ty det 
var han, som velat på detta sätt skaffa sig friheten, vilket så 
när kostat honom livet. Kommen ombord kunde kaptenen i 
glädjen över att ha återfått honom med livet ej göra annat än 
sätta handklovar på honom för andra gången, vilka han fick 
behålla tills vi kommit några sjömil f rån land. 

XIII. 

Ebb och flod. Man roar sig. Gur-
gel ombord. Seder och bruk och 
nyår i Spanien. 

Med alla segel i topp fortsattes nu färden efter floden, vil-
ken har en nordvästlig riktning och är ganska lång och bred. 
Vi lämnade den 6:te lotsen utanför "Corduans" fyr och fick 
sedan en stadig vind och voro äntligen efter mycket slit och 
bråk i öppen sjö på resa till New York. Överresan gick "all 
right", ty efter 42 dygn inlöpte vi i New Yorks hamn under 
ett häftigt byväder, alla glada och belåtna, men kanske mest 
vår stewart, ty han tog sitt sista farväl f rån "Urnan" första 
dagen och därmed återtog han sin frihet -för alltid f rån vårt 
fartyg. 

Vi lastade nu gasolja i bleckdamejaner och skulle gå där-
med till Cadiz. När därför allting blivit klart, ankom lång-
sides en liten bogserbåt med namnet "Mary Flower" vilken 
drog oss ut till sjöss och kommen dit ut styrde vi kurs SO t. O 

4 6 



4 7 



för en frisk V vind. Under resan hände just ingenting av in-
tresse annat än en ordväxling som uppstod vid rodret mellan 
styrmannen och den glada laxen Janne W. "Stå ej och gira 
din drummel!" röt styrmannen. W : "Är ej styre nöjd med min 
styrning, så sänd hit en annan, som är bättre." På detta svara-
de ej styrmannen något utan i stället tilldelades W. ett duk-
tigt slag på vänstra örat, så att blodet sipprade fram. W. lade 
genast av ratten och sporde: "Tror styrman att jag står vid 
rodret för att taga stryk" och därmed lämnade han ratten. 
Styrmannen svarade: "Jag skall visa dig, att du skall stå där", 
rycker till sig änden av storbrassen och tillfogar W ett hårt 
slag över ryggen. W., som var tämligen väl utrustad på kraf-
tens vägnar, fattade styrmannen i kragen och stuvar honom 
mot däcket. Sedan gick han till kamraterna, som stod vid 
pumparna och överlämnade åt styrmannen att sköta rodret. 
Styrmannen började därefter häftigt att ringa i klockan, så 
kaptenen kom ut ur ka ju tan och frågade vad det var. W. tog 
då till orda och förtäljde orsaken och tillade att det är en 
otjänlig plats att slåss vid rodret. Kaptenen medgav även detta, 
men befallde W. att återtaga rodret, som han även gjorde. 

Samma dag, som var den 20 november på e.m., uppstod åter 
dispyt vid rodret, denna gång mellan "Konstig" och "Båsis" 
vilket slutade med ett häftigt slagsmål nere på stordäck. De 
kämpande blevo allt mer högljudda av sig, så kaptenen kom 
upp på halvdäck och undrade vad det var. "Konstig" började 
bliva mera högljudd av sig än förut och gubben klev ned till 
de kämpande och sade: "Vad håller ni för liv här ombord, nu 
är ni lugna, när jag säger till, eljest blir jag tredje man och 
den som vågar knysta skall jag piska gul och blå, ty ni har 
ej ännu sett min vrede." De brottande upplöste sig då och 
lugnet återställdes. 

Efter 23 dygns resa ankrade vi å Cadiz redd, och snart där-
efter anlände karantänsbåt långsidan och kaptenen roddes i 
land. Vi lossade där halva lasten under uppsikt av 2 soldater 
såsom vaktmän. Den 9 lättades ankaret och vi genomgick Gi-
braltar sund och pejlar Malagas fyr den 11 kl. 8 e. m. Den 12 
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föll mycket regn med häftig blåst. Skurade halvdäck med 
sand och plankbitar som bands fast vid högra foten (ett myc-
ket passande arbete i regnväder). På kvällen den 15 hade vi 
"Alicante" fyr i sikte. På morgonen sattes alla segel, brassa-
de fullt, fick lots och inlöpte i Alicantes hamn, som f rån sjö-
sidan erbjöd en hänförande tavla. 

Som vi i Cadiz erhållit litet pengar men ej hunnit använda 
dem alla, så hade vi dem ju kvar och när vi i Alicante skulle 
begagna dem, befanns det, att de voro falska. Vår förvåning 
blev därför ganska stor över det, att så mycket falska silver-
pengar kunde få så fr i t t florera i Spanien uti allmänna han-
deln, utan att däråt ägnas annan uppmärksamhet, än att man 
får igen dem. Vi lyckades ändå, att under handel med de femi-
nina bli kvitt dessa pengar, och sedan fick vi se noga efter 
att ej bli lurade. 

Till julkväll fingo vi risgrynsgröt och färsk fisk, samt till 
förfriskning 2 buteljer vin. Juldagsmorgon satte vi ut flera 
förtöjningar, ty det blåste då ganska hårt. Vi undfägnades med 
färskt kött till middag och 2 buteljer vin. Annandag jul på 
aftonen voro vi även i land och där kastades mången förstulen 
blick till de mörkögda söderns döttrar, vilka sutto vid de halv-
öppna fönstren spelande gitarr och sjöngo på för oss obe-
gripligt språk. Det gjorde på oss ett behagligt intryck att se, 
med vilken liknöjdhet de syntes betrakta allt annat omkring 
sig utom sitt instrument, ur vilket de framlockade de mest 
förtrollande toner. 

Året 1879 ingick nu, vilket medelst klockringning förkun-
nades i f rån alla kyrkor i A. och detta lär vara bruket i alla 
katolska länder, att på detta sätt mottaga ett nytt år. 
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XIV. 

För förlig vind. En stad med 
goda frukter och d:o munkar 
m. m. I blötan en längre tid. 
Studier av liv och natur. 

Lämnade Alicante den 3 januari och kommen ut i sjön 
uppstod en för oss gynnsam vind, som sedermera tilltog i 
styrka, så att den 5 passerades Sardinien under hög sjö, un-
der det skummet yrde upp till märsrånockarna. Vi voro på 
väg till Messina och under ett häftigt ösregn med åska och 
blixtar uppnådde vi Messina, fick lots och ankrade i hamnen 
med 95 famnar kätting ute, således en resa på 4 dygn. Last-
ningen började omedelbart efter vår ankomst. Lasten bestod 
av apelsiner och citroner, vilka voro omsorgsfullt packade i 
trälådor och stuvades i rummet, så att luften kunde ha fri t t 
spelrum mellan lådorna och till vilket arbete vi hade särskil-
da stuvare f rån land. 

Något om själva staden torde för omväxlingens skull vara 
på sin plats, men som man på den tiden ej lade någon vikt 
vid sådant, så blir det i all korthet ur minnet nu därefter. 
Som en mur löper husen tätt med varandra och genom valv 
i dessa föres vandraren in till den egentliga staden, som vim-
lar av ,en brokig samling folk av närgränsande nationer, vilka 
här samlas för handelns skull. Messinas höga ålder angavs 
även å de gamla grånade husen, som delvis voro beväxta med 
mossa och på de flata taken hade fåglarna byggt sina nästen 
bland den yppiga grönskan, som där fanns. I övrigt har den 
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österländsk prägel. Kvinnorna hade sin lerpipa i munnen 
och syntes starkt begivna på att röka och dricka. Dessutom 
fanns dussintals munkar som promenerade på gatorna och 
nere vid hamnen. Apropos munkar så hade vi äran att få be-
sök av några sådana varje dag, som ärter och fläsk vankades 
och med strykande aptit intog de sin barlast belåtet nickande, 
när de lämnade oss menande sig ej vara några judar, som 
höll sig för goda att äta fläsk. För övrigt hade nog de flesta 
invånarna liten ro i kroppen, ty vid 12-tiden på natten stäng-
des världshusen och kl. 4 på morgnarna öppnades dörrarna 
för trafik. I hamnen fanns flera stora lastångare, som var för 
sig kunde taga in last för flera stora skepp, men vad som 
viktigast var, de kunde även bestämma en viss tid, när de 
skulle komma f ram till bestämmelseorten med frukten o-
skadad. Denna massa ångare, som finnes nu på alla farvatten, 
kommer nog att i en framtid konkurrera ihjäl segelfartygen, 
vilket nog torde få anses ej vara så bra. 

Vi hade nu inne hela lasten och erhöll därefter 50 st. apel-
siner vardera som gåva av f i rman F. Baller & Co. och när 
alla förberedelser för resan blivit gjorda, så bogserades vi ut 
ur sundet med handkraf t av 20 st. sicilianare. Det var nu 
sjunde gången jag skulle få tillfälle göra en resa till New York, 
men det blev också den svåraste, ty under Baleariska öarna 
fingo vi ligga i 15 dygn för det mesta storm och ruskväder 
jämte motvind. Så många gånger sved det i den stackars 
magen, som för det mesta befanns vara liggande på rårna un-
der arbete med de tunga blöta seglen, under det att det hagel-
blandade regnet obarmhärtigt piskade oss i ansiktet. Den 27 
februari signalerades med barken "Maria" f rån Sundsvall och 
efter mörkrets inbrott sändes raketer f rån ömse håll, vilka 
på den djupblåa rymden gjorde för ögat en sällsam effekt. 
Den 2 mars passerades Gibraltar med signaler som betyder 
"Allt väl ombord" vilket sedermera fanns att läsa i tidningar 
och på detta sätt får hemmavarande klart för sig, var man be-
fann sig den och den tiden. Under denna resa var det nog en 
och annan gång, som det vankades ordstrider med styre, men 
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som de i detalj ej kan beskrivas här, så må de förbigås. Vad 
värre var, så började det tryta med provianten, så att åtskil-
liga avkortningar måste äga rum. Även vattnet var slut. Men 
detta gick nog ändå bra, ty när någon gång, vilket hände tätt 
och ofta, regnbyar störtade ned över vårt däck, så samlade vi 
vatten. Den 5 ma j passerade oss barken "Alerte" f rån Jakobs-
stad, som styrde ostvart och 3 dagar därefter erhöllo vi lots. 
Efter 98 dygns resa under ogynnsamma väder och vindar, 
kändes det rätt skönt att komma i hamn, varför nu ankaret 
fälldes vid "Bedloes Island", på vilken ö sedermera år 1884 
uppfördes den ryktbara s. k. Frihetsstatyn, vilken lär skall 
giva ännu mera ökad glans och skimmer åt det förut så prakt-
fulla inloppet till New Yorks hamn. En söndag medföljde jag 
spårvagnen till Brodway ut till Central Park, där man hade 
nöjet att gratis bese mest alla världens fyrfota djur , fåglar 
och insekter i det stora zoologiska museet därstädes. Vidare 
fanns i parken bufflar och noshörningar, vilka gingo och be-
tade i det saftiga gräset, dessutom särskilda bassänger av 
koppar, vilka voro nedgrävda i marken, där sälar plaskade. 
Dessutom vimlade parken av alla de olika nationer Amerika 
består av, f rån kineser med hårpiskan i nacken till negrer 
med ringar i näsan. De olika språken därstädes gjorde även 
sitt till för en förmodan, att Babels förbistring häri måste vara 
en trogen påminnelse. 
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XV. 

Vind och vågor köra på. I Sveri-
ges andra stad. Hemkomsten och 
tre glada dagar i slutet. 

Vart gäller resan nu? Till Göteborg mina vänner. Med sväl-
lande segel och genom skummande vågor tumlade nu "Urnan" 
rastlöst fram, allt under det att fr isk västlig vind blåste, vil-
ken allt mer antog karaktären av en storm. Den 30 juni sprang 
yttre klyvarlej dåren och seglen försvann i det okända. Vi hade 
nu endast bottenreven till, men hon sköt god far t undan de 
kring oss sig allt mer och mer upptornande vågorna f rån vilka 
vi då och då erhöll stänk av saltvatten, som riktigt sved i 
ögonen och bildade liksom rimfrost på kläderna. När man så 
av en eller annan orsak måste upp i bramsalningen för att 
där förrät ta något nödvändigt arbete och ser ned på däcket 
och hän utöver de fräsande vågorna och man hör stormens 
vinande i tackel och tåg, så hisnar man över sin litenhet. När 
man sedan en gång satt foten på landbacken så är detta 
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glömt, och man deltager i det roliga och glada, som där bjudes 
på och tyckes vara duktig karl (om blott man pengar har ) . 
Den 1 juli hade vinden bedarrat något varför alla segel voro i 
topp. Den 9 kl. % 7 e. m. ankrades vid Rödsten % mil f rån 
Göteborg. Under det s. k. Käringberget lossades nu vår petro-
leumlast, vilken vi fingo ut den 18, när en ångare bogserade 
oss upp till "Kusten", som ligger i stadens omedelbara närhet, 
och där förtöjde. Som vi nu voro i svensk hamn, så hade vi 
även enligt lag rättighet att avmönstra, vilket vi även för 
kaptenen framlade. Vi hade då två förslag att f rambära. Vi 
ville ha alldeles fr i t t i två dygn och få avmönstring av styr-
mannen, så skulle vi medfölja hem för att där avmönstra. 
Efter några invändningar gick han in därpå och vi skulle ut-
få de penningar, som vi voro i behov av. Vi voro därefter i 
land och roade oss ganska tappert, genomströvade staden i 
alla riktningar. 

Den beryktade lindansaren Blondin uppträdde även nu i 
Göteborg, som med sina djärva prestationer på lina förvånade 
en talrik publik på Lorentsberg. Bland annat sköt han en 
skottkärra över linan med en säck över huvudet och en pajas 
sittande i kärran och som gjorde volt i luften. Detta var i be-
traktande av den höjd, som linan var spänd över, nämligen 
50 fot, ett riktigt vågstycke. Se'n kom han bärande med en 
liten kamin på ryggen, vilken han placerade mitt på linan 
och gräddade plättar, vilka han kastade till publiken till höger 
och vänster. Tvenne dygn förflöt på detta sätt tämligen fort 
och vi anlände åter ombord med fullt h jä r ta och tom pung. 
Vi började nu arbeta under ny styrman med att göra klart 
för hemresan, och den 29 juli lämnades Göteborg. 

Utanför Kullen erhöllo vi svensk lots och efter en styv kryss-
ning ankrade vi 6 mil f rån Helsingör, giggen sattes nu i sjön 
och 4 man i den, vilka rodde kaptenen upp till H. När de 
sedan kommit ombord började vinden friska i, så att alla 
segel sattes, men. den var ganska moj, när Kronborg passe-
rades och sedan lämnades lotsen vid Dragö fyrskepp och kurs 
sattes för Falsterbo. Vårt arbete ombord bestod nu emellanåt 
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av att göra fint, måla och lappsalva i solsken och skura 
och skrubba i regnväder, på det att "Urnan" skulle komma 
hem putsad och snygg, sin kapten och besättning till heder. 
I Bottenhavet fingo vi nog utstå en och annan hård dust med 
vindar och väder, obeständiga som de då voro, men vi närma-
de oss hemmet och det var väl huvudsaken. Sent omsider 
voro vi under Fjäder äggs fyr och erhöll sedan lots. Den 17 
augusti, som var en söndag, inkom vi till Presskäret, som 
ligger i Dalkarlså, och ankrade där kl. 10 på f. m. Sedan seg-
len blivit fast intogs middag och resten av dagen upptogs med 
att göra våra effekter klara. Måndagsmorgonen efter det att 
"åtta glas" i skeppsklockan återgett "eko" f rån skären, lade 
ångaren Holmsund till vid sidan och när vi till den överflyttat 
våra saker och när vi tagit farväl av styrmannen ångade den 
i väg med oss upp till Sandvik, varefter "Duncker" ombesörj-
de vår vidare transport upp till Umeå, där vi sedan avmönst-
rade. Därefter beslöt jag mig för att stanna på landbacken, 
och därför avslutas nu min anspråkslösa skildring av sjö-
manslivet på sjuttiotalet. Vår präktiga båtsman Ö. knöt vid 
hemkomsten hymens band med en fager tös f rån U. som varit 
honom trogen i två år. Och att det blev ett riktigt bröllop, kan 
ni vara lugna för, ty det räckte i dagarna tre, därav kan man 
tillämpa satsen "När slutet är gott, så är allting gott". 
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Västerbotten har valt turismen? 
Av förste stationsskrivare C. G. Rosquist 

Det var turistisk födelsedag för Västerbotten den 15 decem-
ber 1947. Landstinget hade kallat till "Turismens Dag" i Umeå. 
Den skulle vara ett slag, ett stort slag för turisttrafiken i 
Västerbottens län. Den skulle bringa tvivlare på knä, den 
skulle öppna kassakistor och penningpungar. Den skulle en-
tusiasmera. Den skulle skaffa f r am frivilliga krafter , som med 
liv och själ ville arbeta för en sak, som de trodde på, en sak 
som skulle vara till gagn för ett helt län — Västerbotten. 

Det talades många ord och vackra ord, tveksamma ord och 
ursäktande ord, ursäktande därför att mycket var ogjort, som 
bort göras. Västerbotten behövde kanske turisterna, sade en 
del. Västerbotten behövde absolut turisterna, sade en annan 
del. Den senare var överväldigande till antalet, och dess ma-

Två broderland i vacker förening. Norges och Nordlands Hjar t f je l l f rån 
Sveriges och Västerbottens Tängvattnet. 
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joritetsställning verkade åsiktslikriktande. När vi alla njut i t 
av Västerbotten i dess praktfullaste färg och vackraste form 
— i Richard Tegströms Tärnafilm —, då behövde vårt län ab-
solut turisterna, men . . . men . . . men . . . 

Där står vi nu! Låt oss först som sist klargöra för oss själva 
— turisterna kommer icke självmant, om vi också arrangerar 
"Turismens Dag" varje månad. Låt oss också taga bort en 
annan vanföreställning. Turisttrafik är icke bara att taga emot 
pensionsavgifter, att sälja hemslöjdsalster eller att vandra 
omkring med en massa folk, som faller i hänryckning för en 
underbar utsikt, ett historiskt monument eller ett kulturmin-
nesmärke. Nej, turist trafik innebär kapitalinvesteringar — till 
en början kanske oräntabla — arbete och organisation. Den 
är ett näringsfång, en affärsrörelse. Öppna en affär och Ni 
skall snart finna, att för dess fortbestånd fordras kvalitets-
varor, skäliga priser och god service. Starta turisttrafik, och 
Ni skall göra samma erfarenheter. Vad följer därav? Jo, man 
måste börja i rätt ände! 

Har Västerbotten då några förutsättningar för att bli ett 
turistlän? Lönar det sig med några kapitalinvesteringar, med 
en massa arbete eller med att överhuvudtaget visa något in-
tresse? Dessa frågor ha framställts flerfaldiga gånger, och 
vad som gör saken mest betänklig är, att den alltför ofta 
framställts av västerbottningar. Vi vet inte själva, vad vi har ! 
Hur skall vi då kunna begära, att andra skall veta det! De vet 
det ej heller, och vi kan icke klandra dem. Fråga en jämte, 
en gotlänning eller en bohuslänning, vad deras län eller land-
skap har att bjuda på. Svaret blir helt säkert tillfredsställan-
de. De har intresse för saken och av saken, ty de har alla del 
i den. Vad beror då denna brist på intresse i vårt län? Saknas 
det trots allt förutsättningar? Svaret måste bli nej. 

Följ med på några strövtåg i Västerbotten, men håll ögonen 
öppna, för märk väl, att turisten är intresserad av allt — där-
för att det är något nytt, därför att det är annorlunda än han 
är van att se, och därför att han tycker om att kunna berätta 
för andra, att "där har jag varit". Det f inns minst två slags 
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turister — de, som vill ligga stilla och njuta , samt de, som vill 
resa och njuta . Båda kategorierna måste kunna tillfredsstäl-
las, och den senare är icke den minsta. Första strövtåget blir 
för denna. Vi startar i Nordmalingstrakten. Ingenting att se? 
Jo, absolut. Den medeltida kyrkan, Olofsfors gamla bruk och 
kättingssmedja, Rundviksverkens industrianläggningar, f ram-
åtgående samhällen i en bygd, vars utveckling framsprungit ur 
den norrländska skogen. Det intresserar turisten — icke som 
färdmål utan som en anhalt på vägen, där det lönar sig att 
pusta ut ett slag. Sådana måste finnas, och de är viktiga! 
— Hörnefors! Krigsskådeplats år 1809 i ett slag mellan 
svenskar och ryssar, där ryssarna använde Hörneå gamla 
kyrka till stall och förläggning. Gammal västerbottnisk trä-
arkitektur; måtte Hembygdsföreningen få möjlighet att sna-
rast göra våra kulturminnesmärken presentabla. Det betyder 
mycket för turismen, och turismen betyder mycket för hem-
bygdsrörelsen. — Umeå, björkarnas stad. Knappast något att 
visa, tycker umeborna. En av de vackraste landsortsstäder vi 
sett, tyckte sommarens tåghemsresenärer, som njöt av björ-
karna, av Sävargården och Gammlia, av timmersorteringen i 
Umeälven och av utsikten f rån hamnpromenaden. Där finns 
mera att se för turisten, och där finns en resväg till Finland, 
betydelsefull för turisttrafiken. — Sävar och Ratan, historiska 
platser f rån 1808—1809 års finsk—ryska krig. Vad gör det, 
att turisten står i vanvördnad inför våra fäders tvetydiga in-
skription på ett av minnesmärkena. Blir den odödlig, och den 
har alla förutsättningar, då är Sävar räddat åt eftervärlden. 
— Dalkarlså, västerbottnisk kulturbygd av gammal årgång, 
Robertsfors med mönsterjordbruk samt en av Sveriges första 
och desslikes minsta elektriska "järnvägar", Bygdeå med sin 
vackra medeltida kyrka; platser, där man gärna dröjer för 
att få en bild, om än liten, av det Västerbotten, som en gång 
var. — Längre norrut Lövånger med sin förnämliga kyrkstad, 
en av de få som finns bevarade, och Bureå med sin vackra 
kyrka och sina forngravar. Hur många visste, att de fanns? 
— Slutligen Skellefteå, den gyllene solens stad, säkert förank-
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rad på den västerbottniska malmen, vackert belägen vid Skel-
lefteälvens stränder, med två utomordentligt vackra kyrkor, 
med gammal kyrkstad, med ett gammalt ståtligt stadshus — 
enastående även som trähus, med moderna industrier och med 
modern livssyn samt f ramför allt med Boliden och Rönnskär, 
namn som gått över hela världen. ' 

Det var ett avsnitt av Västerbotten och här slutar vårt lilla 
strövtåg längs kusten. Med blicken mot norr och den bördiga 
Kågedalen, eller mot öster förbi storindustrierna till Botten-
viken, eller mot väster och Skellefteälvens Selsfors, Krångfors, 
Finnfors eller mot söder och gammal västerbottnisk kultur-
bygd kan man med gott samvete svara ja, 0111 någon till även-
tyrs skulle fråga, huruvida Västerbottens kustbygder har något 
att b juda turisten. Det gäller då närmast den turist, som vill 
se sig omkring. 

För den andra kategorin bör vi med en viss tillfredsställelse 
kunna peka på vårt fjällområde. Res dit! Ni blir inte be-
sviken! Har Ni varit där själva, västerbottningar? Res dit! 
Inte heller Ni blir besvikna. Och far då gärna genom vårt 
vackra skogsområde, där Ni finner små pärlor som Bjurholm, 
Vindeln och Norsjö, där Ni finner Lycksele, Lapp-Stockholm, 
som är värt mera än en flyktig blick, och där Ni finner Vilhel-
mina, eldsjälen i Västerbotten, som skapar sitt samhälle för 
turismen, samt Storuman med sin fiskrikedom och Sorsele 
med sin skogiga idyll. 

Så drar vi upp till f jällen längst i norr, till Ammarnäs vid 
Gautsträsk med sin lappstad, Torben Gruts vackra kapell och 
sin potatisbacke. Högfjällen skymtar på avstånd, lämpliga för 
dagsutflykter. Lill-Aigert, Stor-Aigert, Äivesåive eller Ammar-
fjället, det är bara att välja. Rödingbäck vid Tjulträslcet ger 
behagliga associationer, och känner jag befolkningen rätt, 
kan man nog ge anvisning på, var man plockar hjor tron och 
vispgrädde som komplement till en festmåltid. Har man ätit 
för mycket, tar man en promenad, en långpromenad som det 
ägnar och anstår fjällvidderna. Vi väljer Kungsleden till Tär-
naby, över Tjulträsket, högfjällen, sjön Bjellojaure och Norra 
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Fjällnäs. Den leden borde vara en allfartsväg, ty den vand-
ringen mellan Ammarnäsavsnittet och Tärnaavsnittet ångrar 
ingen. 

Ej heller ångrar sig den, som farit via Storuman mot Tärna 
socken. När Marsfjällen i Saxnäsavsnittet (!) bjuder turisten 
ett första välkommen till högfjällen, när Ryfjället likt en myr-
stack reser sig över omgivningen och dominerar synfältet, när 
man står på Tärnaby turiststations utsiktsveranda och låter 
blicken glida över Gäutajaure, en vattenpuss i ett kullerstens-
fält, då har man fått en utsökt försmak av vad Tärna socken 
kan ge. Och den ger med generös hand. Umeälvens dalgång i 
oändlig högfjällsinramning, Hemavan, Klippen, Umfors, Uma-
sjö, Kåtaviken, turistbyar med sådana tillgångar som Norra 
storfjället, Sytertoppen — Västerbottens högsta topp, Artfjäl-
let — ett utsökt skidfjäll, Okstindene i Norge bakom Gräs-
vattnet — en oförglömlig syn, massor med fiskrika småsjöar, 
ett för en fjällsocken väl utvecklat vägnät, vilket ger turisten 
otaliga variationsmöjligheter — allt som skapat för turisten. 
Sist men icke minst två mellanriksvägar till Norge, Sveriges 
nordligaste, som öppnar vägen norrut till Norges f jordar och 
fjäll , till Mo i Rana med Svartisen, till Saltfjells turisthotell, 
som skall ligga färdigt våren 1949, till Bodö med sin midnatts-
sol, med Pelle Molins grav och med sin obeskrivbara utsikt 
f rån Turisthytten på Rönviksfjell, till Narvik och Nordkalot-
ten. Men de öppnar också väg söderut över Mosjöen och For-
mofors mot Trondheim. Vid Fellingfors viker man lämpligen 
av, när man kommer f rån den nordligare mellanriksvägen, 
och styr färden mot den sydligare över Joesjö, en liten idyll 
vid Jovattnet med god skidterräng och lämplig som utgångs-
punkt både sommar- och vintertid för färder in i Norge och 
till det ännu turistiskt sett relativt okända Södra Storfjället, 
samt vidare över Joeström och Västansjö till Tärnaby. I den-
na Västerbottensled har vårt län en turistattraktion, väl värd 
att vårdas ömt, lämplig som den är för cykelturer, bilturer 
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eller bussturer, de senare möjliga sedan postverket öppnat 
samtrafik med norrmännen. Det är Tärna socken i ett nöt-
skal, ett allför litet utnytt jat f jäl lområde med stora möjlig-
heter. 

Vi flyttar oss söderut, över Umnäs till Dikanäsfjällen, 
kanske vårt vad synintrycken beträffar vackraste fjällområde. 
Grönfjäll, Henriksfjäll, Kittelfjäll, Borka och Storbacken, 
lägg dessa namn på minnet! Hela området ger ett intryck av 
idyll, trots att de imponerande högfjällsmassiven ligger all-
deles intill. Måtte detta avsnitt bli ett eldorado för naturvän-
nen, för sportfiskaren, för vandraren och för skidåkaren. Här 
är det nära till de fiskrikaste bland sjöar, till den vackra Skal-
modalen, till utförslöpor och vandringsleder, till lapska offer-
platser och till lapparna själva. Här är det jungfrulig natur, 
så vacker att man nästan missunnar turisten den. Det låter av-
skräckande men är bara en tanke, kanske framsprungen ur 
missbelåtenhet över att dessa västerbottniska pärlor alltför 
länge fått ligga ouppmärksammade. 

Färden går vidare — mot Saxnäsavsnittet. Landsvägsledes 
blir det en liten omväg över Dikanäs, Vojmån och Vilhelmina, 
men eftersom den ändå inte förorsakar oss något besvär, väl-
jer vi en vandringsled. Vi följer vägen till Fät t jaure och tar 
båt till Gielas, där ny väg för oss mot söder till sjön Ransaren. 
Ny vandringsled till Ljusliden och därifrån båt över Ransaren. 
Med Fatmomakke som mål vandrar vi vidare längs Ransarån 
för att slutligen välja båtförbindelsen därifrån till Saxnäs 
och Saxnäsgården. Här har vi kommit till trakter med natio-
nell klang, både i litteratur och turistmedvetande. Marsfjällen, 
Marsliden och Fatmomakke behöver ingen presentation, men 
de utgör endast en bråkdel av, vad Saxnäsavsnittet har att 
bjuda på. Genom goda båtförbindelser och relativt stora by-
förläggningar kan en vistelse här göras mycket omväxlande. 
Forsarna i Ångermanälven, båtturerna på Kultsjön, f jäl l-
vandringarna, besöken vid Fatmomakke under en kyrkhelg, 
se där ett axplock av hög kvalité, som har skapat Saxnäs och 
gjort det till en av Västerbottens mest kända turistorter. 
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Följ så slutligen med till Borgafjäll och Borga, vårt syd-
ligaste fjällavsnitt på gränsen till Jämtland. Här har vi åter 
en västerbottnisk fjällvärd, som ej står många efter, men som 
likväl blivit bortglömd av turisterna. Den som emellertid 
någon gång njut i t av utsikten f rån toppen av Borgahällan 
eller Jenjenjet jem, den kommer säkert åter. Och i det sist-
nämnda fjället har Borgafjällsavsnittet ett av Västerbottens 
bästa skidfjäll med långa sugande utför slöpor. Vi sätter vår 
lit till Borgagården och fröken Näslund. Man får ett starkt 
intryck av, att hon vet vad hon vill, och jag vet bestämt, att 
hon vill göra Borga till en vallfartsort för turister. Kan man 
misslyckas, när man har Borgahällan hängande några hundra 
meter f rån sängkammarfönstret. Jag tror det inte. 

Jag tror inte heller, att någon efter denna rundvandring i 
vårt Västerbotten kan påstå, att förutsättningar saknas. Men 
det är nästan också det enda vi har. Utom i några enstaka 
fall är samtliga förläggningar i fjällavsnitten s. k. byförlägg-
ningar. Det är inte någon kritik. Vi är inom länets turistföre-
ning oändligt tacksamma mot alla dem, som mot en ringa 
slant upplåter sitt hem åt turisterna och ser dem som gäster 
vid sitt bord. Dessa förläggningar behövs, och de kommer i 
alla tider att behövas. Men man kan ej bygga upp en stor 
turisttrafik på sådana inkvarteringsmöjligheter. Det erfordras 
hotell med resurser. Man må klandra turisterna, för att de 
vill ha bekvämt, man må sätta citationstecken kring dem och 
tala om, att naturen är huvudsaken, men vad hjälper det? 
De kommer ändå inte. Se verkligheten, sådan den är! Den be-
tyder rinnande vatten, värmeledning, W. C., bad och dusch, 
sällskapsrum samt möjlighet till dans och en trevlig samvaro 
om kvällarna. Det är nödvändigt söka förstå dem. De vill 
komma bort f rån det vardagliga, de vill sporta men samtidigt 
vila sig, de vill t räf fa glada trevliga människor, som de kan 
roa sig tillsammans med. Är det att ha för stora pretentioner? 
Jag svarar nej för min del. — Vi behöver ett hotell i Ammar-
näsavsnittet, två i Tärnaavsnittet — man måste här räkna 
med ett stort behov på grund av genomfartstrafiken till Norge 
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—, ett i Dikanäsavsnittet, ett i Saxnäsavsnittet och ett i Borga-
fjällsavsnittet. Vi behöver som komplement till dessa turist-
härbärgen vid våra fiskrikaste sjöar och i vår bästa f jäl l ter-
räng. Vi behöver slutligen turisthotell — med tonvikten på 
turist — i vårt kust- och skogsområde. 

En del är redan planerade. I Hemavan avser Skid- och Fri-
luf tsfrämjandet att bygga en turistanläggning med inkvarte-
ringsmöjligheter för femtio personer och med utspisningsmöj-
ligheter för tvåhundra.. I Kittelfjäll planerar Vilhelmina Hem-
bygds- och Turistförening ett hotellbygge. I Kåtaviken står 
Västerbottens läns turistförenings härbärge redan färdigt. I 
Klippen och Joesjö står baracker i väntan på byggnadstill-
stånd för att bli turisthärbärgen. Med myndigheternas goda 
minne skulle vi här ha en god början. Tyvärr kan man emel-
lertid icke våga räkna med något gott minne vad gäller arbets-
marknadsstyrelsen, utan det är bäst att först som sist hän-
föra dessa byggen till rubriken planer. De är emellertid en 
ringa del av, vad som behövs.. Vi efterlyser det enskilda initia-
tivet såväl som det kommunala. Inkvarteringsmöjligheterna 
måste komma först, turisterna kommer sedan. Låt inte det för-
hållandet avskräcka, att det brister på en del andra områden. 
De utgör icke några olösliga problem, och de torde lösas sam-
tidigt med att turistströmmen ökar. 

Så erfordras det till exempel mycket snabba bussförbindel-
ser upptill våra turistorter i fjällen. En lång, tröttsam och 
långsam bussresa kan verka avskräckande. Vi måste komma 
dithän, att vi får särskilda bekväma snabbussar, befriade f rån 
postbefordran, under turistsäsongen. Det är möjligt, att dessa 
bussturer till en början icke går ekonomiskt ihop. Men med 
effektiv reklam bör deras existens så småningom tränga in i 
turisternas medvetande och bidraga till att skaffa ökat un-
derlag för turismen. Redan nu synes det finnas vissa förut-
sättningar för sådana snabbturer till Saxnäs, Umfors och 
Ammarnäs. Man ställer sig osökt den frågan, om icke person-
befordran är viktigare än postbefordran. Med de fördelar för 
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ögonen, som turisttrafiken skulle medföra, tror jag säkert, 
att även ortsbefolkningen i dessa trakter besvarar den frågan 
jakande. 

Vi behöver vidare flera vägar och bättre vägar. En önskedröm 
är en vägförbindelse f rån Saxnäs över Tärnaby till Ammarnäs. 
Vilken turistattraktion skulle inte en sådan bli! Den skulle 
öppna möjligheter, som vi knappast vågar drömma om. Den 
skulle bli en färdväg, vars make knappast skulle kunna finnas 
på annan plats i vårt land. Kommer så en tredje mellanriksväg 
till stånd, f rån Gielas förbi Boj tiken, Gränssjö och Skalmodalen 
in i Norge samt eventuellt en f jä rde f rån Rönäs, riksgränsen 
och Stekvasselva till Rösvassbukt, säg mig då ett fjällavsnitt 
med lika stora möjligheter! Utopier, kan man invända. Nej, 
endast en förnuftig planering av ett underbart vackert avsnitt 
i vårt land, som därigenom skulle få en utomordentlig kon-
takt med turistlandet Norge och säkerligen locka ett betydan-
de antal turister denna väg, turister med hårdvaluta men ock-
så med hårda anspråk på komfort och möjligheter. Väster-
bottens framtid som turistlän anser jag i stor utsträckning 
vara beroende av samarbetet med norrmännen, detta turist-
sinnade folk, som trots ockupation och förstörelse bygger ho-
tell, vilka kommer en svensk att gapa av förvåning. Men en 
förutsättning härför är icke blott flera vägar utan även bättre 
vägar. Hur många turister nöjer sig med att vid en busstur 
stiga ur ett tiotal gånger, därför att broarna är för svaga? 
Hur många turister nöjer sig med att åka i en vanlig lands-
vägsbuss i stället för turistbuss, därför att vägarna icke till-
låter några högre hjultryck? De är säkert inte så många. Låt 
vara, att det finns ett flertal mycket angelägna vägprojekt, 
som skall utföras. Jag skulle för min del vilja föra de här före-
slagna också under rubriken mycket angelägna. Det beror på, 
ur vilken synpunkt man skärskådar problemen. Jag ser dem 
bara ur Västerbottens och dess befolknings synpunkt. 

Så till sist några ord om reklamen, detta penningslukande, 
omdiskuterade problembarn, om vilket det råder så delade 
meningar. Reklamen är turismens A och O, dess början och 
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slut. Vi må ha hur vackra trakter som helst, vi må ha många 
kulturhistoriska sevärdheter och historiska minnen, Sveriges 
nordligaste mellanriksväg till Norge och Sveriges nordligaste 
ö, där tordmulen häckar. Talar vi inte om det, så är det bara 
ett fåtal, som själv tar reda på det. Turisten väljer i flertalet 
fall färdmålen efter broschyrerna och vikbladen. Ju vackrare 
dessa är, desto mera lockande blir platsen. Det är fattigt, out-
sägligt fattigt, det lilla som hittills tryckts om Västerbotten. 
Pengar erfordras och mycket pengar, det är sant, men det är 
pengar, som förräntar sig i framtiden. Man får ingenting, eller 
i varje fall mycket litet, gratis här i världen och absolut inte 
en stor turistström. Se en smula på lång sikt, ni kommunala 
myndigheter och säg icke, att det där har vi ingen nytta av. 
Tryck ett litet vikblad om era intressantaste platser! Gör det 
gärna själv! Huvudsaken är, att det blir tryckt. Gör samma-
ledes, hotellägare! Hur många hotell i Västerbotten har något 
reklamtryck? Ett fåtal! När såväl in- som utländska rese-
byråer skriver och faktiskt bönfaller om reklamtryck, då är 
det tungt att svara: Vi har inga. Det behövs en ändring, en 
snar ändring. 

Har Västerbotten valt turismen? — Jag tror det. Lands-
tinget har beviljat anslag i en utsträckning, som visar en av-
gjort positiv inställning och bådar gott för framtiden. Kom-
munerna håller sig mera avvaktande, och det privata intresset 
förefaller stiga f rån minimalt till välvilligt. Men vägen är lång. 
Ett turistcentrum skapas icke på tio år, i dagens läge kanske 
ej ens på det dubbla. År av arbete, kapitalinvesteringar och 
planer, som kanske lyckas, kanske misslyckas! Början är 
dock gjord. Här rullar tåghem och bussar med turister, här 
går sällskapsresor och enskilda resor, här görs utredningar 
och här ritas turistanläggningar, öka bara takten, lätta på 
penningpungen och visa gärna en smula intresse! Gör det i 
den fasta förvissningen, att det gagnar hela Västerbotten, och 
håll med mig om en sak: Det finns förutsättningar. 
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Westermark-Kosén 
Uppteckning av kronojägare Jacob Mårtensson 

Här tar man nu till orda 
och r immar litet se'n 
om Johanssonska mordet 
och Westermark-Rosén, 
ty sig han vitt beryktat 
som t juv av numro ett. 
Han kvinnohjärtan fängslat, 
som kanske mången sett. 

Han spelat många roller 
som t juv i unga år 
och till på köpet misstänkt 
för järnvägsmord och rån, 
ty Johansson blev mördad 
på väg till Luleå -—. 
Han hade många pengar, 
för dem fick livet gå. 

Att Rosén varit ute 
på resa mången tror. 
Den tid som herr Johansson 
till Överluleå for, 
men däremot han nekar 
och det i högsta grad, 
och som ej vittnen finnas 
så tycks ju allt gå bra, 

En bas han dock lär varit 
för en tjuvliga stor, 
men sina ämbetsbröder 
han ej innästlat har, 
ty själv inför domstolen 
han skäms ej ensam stå, 
med avsvedd skägglös haka 
så slät som barnen små. 

Men just när kvinnan täljde 
sin dröm i ordalag, 
han nästan stod och skälvde 
för varje andetag, 
och röd som kalkontuppen 
han bakom örat syns, 
han knappt balansen ägde, 
0111 jag min tidning minns. 

Som gentleman och herre 
i elegant kostym 
han på hotell sig vräkte, 
ty där fanns gott om vin, 
och där han gärna trivdes, 
han icke kassan spar, 
men inpå sena natten 
i verksamhet han var. 
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En gång uti Uppsala 
han studentmössan bar 
besökte där en bjudning, 
fast han ej bjuden var, 
men där blev han ej länge, 
ty snart polisen kom, 
och som Rosén det märkte, 
så gick han därifrån. 

Men polismannen ville 
ej låta skurken fly, 
tog f ram ett par handbojor 
och sade kära ni — 
nu blev ni fast för näcken, 
nu torde ni gå bet, 
till häktet styrdes marschen 
med största skyndsamhet. 

Ett album nu polisen 
framvisar för Rosén, 
då han som katten fräser 
och grymtar som ett svin. 
Se där bland mång kamraters 
porträtt sin bild han ser, 
han vill polisen muta, 
i lägre ton han ber. 

I Boden ock han varit 
när banan vigdes in, 
och uppå folkets fickor 
han vände ut och in. 
Han markna'n sen besökte 
uti Sollefteå, 
att kassan där han stärkte, 
det kan ni lita på. 

Ett guldur nyss han stulit 
men nekar som på skämt, 
det var mitt ur han sade, 
att gömma det han glömt, 
men skyndsamt kom en herre, 
som var hans bästa vän, 
han lånte det i morse, 
nu tar jag det igen. 

På schapp f rån barn och maka 
han varit i Wisconsin 
begav sig hit tillbaka 
den knepige Rosén, 
han genast får en flicka 
en fjortonårig mö, 
hon tycktes honom älska 
i både lust och nöd. 

I mängd han flickor hade, 
tills han inspärrad blev, 
men sen så blev det tråkigt 
att skriva friarbrev, 
ty göra nog han hade med 
att bränna av sitt skägg, 
sen han förlorat saxen, 
om den han var så rädd. 

Till sist må här anföras, 
att juridiken här — 
haft många små bekymmer 
och tusende besvär, 
och få till varning t jäna 
de rader, som här stå, 
för dem som här i landet 
på lastens vägar gå. 
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Västerbottniska allmogemålare 
av artist E. Larsson 

III 

Bild 1. Golvur i barock 
med årtalet 1772 målat av 
Jacob Tiernberg. Skellefteå 

museum. 

JACOB TIERNBERG. 
I det föremålsbestånd i Skellef-

teå museum, som belyser allmoge-
måleriet i norra länsdelen och där 
författaren gjort en undersökning 
i mening att försöka fastställa olika 
målares produktion, framträder en 
målarpersonlighet, som genom vis-
sa måleriska egenskaper väcker ett 
alldeles särskilt intresse. Det är 
Jacob Tiernberg i Kåge, som ge-
nom en påskrift å ett golvur med 
årtalet 1772 (bild 1), lämnat efter-
världen ett signum på sin färdig-
het som dekorationsmålare. Detta 
golvur med sina raka former och 
sitt kraftiga listverk är till utföran-
det ett vackert exempel på de golv-
ur i barockstil, som här i Sverige 
hade sina förnämsta exponenter i 
Stjärnsundsurens skåpfoder. Detta 
klockfoder har, i trogen anslutning 
till barockens tyngre färgskala, 
bottenfärg i brunt med ljusare 
slingor. Det är i mittskåpets spegel 
man märker den ljusa och blom-
mande färgställning, som sedan 
tydligen skulle bli utmärkande för 
Tiernberg genom hela hans produk-
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tion. Här är bottenfärgen grönvit med insatta mörkt blå blad 
och med gulvita blommor (bild 2). Museet har ännu en golv-
klocka, med säkerhet målad av Tiernberg (bild 3), som an-
tagligen är av senare datum. Här är nämligen utförandet mer 
rokokobetonat, endast klockhuven har behållit sin kvadratiska 
form. Här har också färgen helt ljusnat, bottenfärgen är ljus-
blå med än ljusare speglar men med samma färger å dekoren 
som på spegeln å bild 1. Målaren har här på klockfodralets 
nedre del (bild 5) framställt en dansande man bland gröna 
träd. Mannen är tydligen iförd en variant av den s. k. svenska 
dräkten, som tydligen genom Gustaf III :s förordning om en-
hetlig beklädnad trängt ut även på landsbygden. På klockans 
övre del (bild 4) har han målat det snäckornament, rocaillen, 
som var ett särskilt f ramträdande element i rokokons form-
skatt, och de i alla for-
mer av rokokomåleri an-
vända blommorna. 

Det lilla syskrinet (bild 
7) torde även kunna 
hänföras till Tiernberg. 
Det har årtalet 1803 och 
har dekor både inuti och 
på sidorna. Här f ram-
träder Tiernberg också 
som djurmålare med på 
ena sidan ett rödtungat 
lejon omgivet av en blad-
ranka och på andra si-
dan enhörningen (bild 
6 och 8) även den med 
rankor och blommor. 
Bottenfärgen är även 
här blå, med blommor 
och blad lika som före-
gående föremål. m d 2 D e t a l j av g o h u , . b i l d L 
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När man gör en sammanfattning av sina intryck av Tiern-
berg, kan man nog säga, att han är en ovanligt förfinad all-
mogemålare. Särskilt klockskåpet (bild 2) med sina förnämt 
stämda blonda färger visar, vilken utsökt kolorist Tiernberg 
var. Man kan även i hans figurteckning se, vilken god för-
måga han besatt att fånga en rörelse. Hur lustigt och festligt 
har han ej framställt den dansande mannen bland de mjukt 
svajande träden. Och hur vackert är inte enhörningen, riddar-
tidens och folkvisans mångbesjungna fabeldjur, inkomponerad 
i sin kvadrat. Det vilar något av harmoni och glädje över den-
ne mästares efterlämnade verk. 

Till sist en påminnelse till inbyggarna i de trakter där Tiern-
berg verkat, särskilt i anledning av alla de husrivningar och 
renoveringar, som just nu pågå. Meddela det kulturminnesvår-
dande organet, alltså Skellefteå museum, när Ni upptäcker en 
gammal målad vägg. 
Det skulle nämligen 
vara av synnerligen 
stort intresse, om man 
kunde hitta en vägg-
målning av denne 
duktige konstnär — 
och givetvis även an-
dra — och det vore 
mycket förvånande, 
om han ej också må-
lat sådana. Detta är 
så mycket mer ange-
läget som Tiernberg, 
författaren veterligt, 
är den ende bygde-
målare inom norra 
länsdelen som målat 
figurer. Bild 6. Detalj av syskrin 

71 



Bild 7. Syskrin med årtalet 1803 tillskrivet Jacob 
Tiernberg. Skellefteå museum. 

Bild. 8. Detalj av syskrin 
bild 7. 
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Doktor Nils Nordlander 
Anteckningar om hans liv ovh verksamhet 

Av kontraktsprosten K. A. Fellström 

Ända sedan medeltiden har Umeå, Skellefteå och Luleå 
pastorat varit de förnämsta inom Västerbotten. Som starka 
utposter för kristen tro och kul tur stodo dessa socknar i en 
ännu till största delen oupptagen landsända. De ledande inom 
riket förstodo betydelsen av en pålitlig svenskmannabygd som 
gränsland mot det ryska riket med dess krav på områden 
kring Bottnen. Med de nämnda pastoraten voro också lapp-
markerna förenade. Här strövade lapparna fr i t t med sina ren-
hjordar . Vid sina besök vid kustorterna hade de sina av ålder 
bestämda lägerplatser, t. ex. Lappkåtamyren mellan Klutmark 
och Skråmträsk, och påminde bygden om det hemlighetsfulla 
livet "uppåt f jä l len". 

Vid reformationen gjorde Gustaf Vasa dessa socknar till 
"regale". Han förbehöll sig att själv tillsätta kyrkoherdar här , 
trots allmogens gamla rättighet att välja präster. Regala ha 
dessa gäll även förblivit intill senaste tid. För nyordningen in-
om Sveriges rike hade det sin betydelse, att den kungliga makt-
viljan hade möjlighet att göra sig gällande. De ledande män-
nen skulle vara fostrade i de nya tankarna och prövade såsom 
pålitliga konungens tromän. Under 1500-talet u tnämndes i 
Skellefteå efter A^artannat fem kungl. hovpredikanter. En av 
dem blev biskop i Skara och en vann hederstiteln "reformator 
Västerbottnisk". Allt jämt har konungen u tnämnt kyrkoherdar 
härstädes, många gånger utan förslag och val. Flera av dessa 
voro utomordentligt för t jän ta män. Blott ett namn må näm-
nas, lappmissionären Doktor Petrus Högström, kyrkoherde 
här 1749—1784. I duglighet, mångsidig lärdom och karak-
tärens renhet var denne man en av sin tids främste. 
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Doktor Nils Nordlander. 

Skellefteå pastorat räknades vid början av 1800-talet till 
stiftets främsta. En gång hade det omfattat alla pastorat inom 
nuvarande Västerbottens norra kontrakt med undantag av Ny-
sätra, som på 1300-talet räknades till Bygde — bygden — me-
dan Skellefteå ännu icke nått upp till denna hedersplats. Un-
der doktor Nils Ströms tid hade Skellefteå en areal av 6.466 
kvkm, en areal som minskades med 3.646 kvkm, då Norsjö 
avskildes som eget pastorat vid Ströms död. Folkmängden var 
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också ansenlig. Vid 1830 års slut funnos här 11.585 personer. 
I denna summa ingår Norsjö kapellag med 756 innevånare, 
vilka år 1834 bildade eget pastorat. 

Löneförmånerna inom detta pastorat voro de högsta inom 
stiftet. Jordbruket omfattade stora arealer, men sköttes i regel 
mindre väl. Vid syneförrättning år 1831 hade stallet sju spil-
tor och ladugården "spiltor för 34 boskapskreatur". Utom en 
mängd torpare med skyldighet att lämna dagsverken funnos 
i prästgården sju drängar och lika många pigor. Detta antal 
hörde till ordningen, så långt det är möjligt att följa kyrko-
böckerna och andra anteckningar. Inte var det att undra på 
att prästernas ekonomi i Skellefteå varit mindre god. Trots de 
goda förmånerna och inkomsterna var det ingen lätt sak att 
hålla det hela samman. "Prästsäcken hade många hål," även 
om den icke var bottenlös. En inblick i den prästerliga eko-
nomien vid 1800-talets början ger oss ett protokoll den 13 
april 1833, då löneförmånerna utarrenderas för eckl.-året 1 
maj 1833—30 april 1834. Arrendatorn hade att svara för kro-
noutskylderna, vice pastorns avlöning 20 tunnor, vakanspredi-
kantens avlöning 25 tunnor, pastoralvården i Norsjö 5 tun-
nor, pastors vanliga avgift till komministrarna, ett icke an-
givet antal tunnor, änkehjälpen 5 tunnor ' "allt gott och för-
svarligt korn". Utom allt detta åtog arrendatorn sig att betala 
300 R. banko. För pastoralierna ( = pastors övriga inkomster) 
åtog sig häradsskrivaren Lars Hällgren att betala 3.072 R. 
Banco. En ingalunda obetydlig summa. 

Den 1 okt. 1830 avsomnade kyrkoherden Nils Ström, " en 
munter och anspråkslös man". Tjänsten stod obesatt intill 
den 1 maj 1834. Inkomsterna reserverades för stiftets skol-
inrättningar ävensom för de utgifter, som förorsakades av 
pastoratsdelningen. Vid ansökningstidens utgång hade fyra 
prästmän anmält sig. På förslag uppfördes den 5 juni 1833 
"1. Kongl. Hofpredikanten, v. pastor Theol. Candidaten, Ma-
gister Nils Nordlander. 2. Kyrkoherden Magister Isac Hägg-
mark och 3. Comministern Joh. Fredr. Mutzell". Av medtäv-
larna var Isac Häggmark f. 1791, kyrkoherde i Burträsk och 
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J. Fr. Miitzell, f. 1802, komminister i S:t Catarina i Stockholm, 
sedermera kyrkoherde i Burträsk, där han var illa tåld och 
ofta anklagad av läsarchefen Gerhard Gerhardsson. Båda des-
sa präster blevo mycket kortlivade. Med sällspord enighet 
samlade sig Skellefteå menighet omkring den på första för-
slagsrummet uppförde. Vid valet erhöll Nordlander "röster av 
795 tunneland", Häggmark av 3 och Miitzell av 8. Det var jor-
den, som valde präst denna tid, icke personerna. Den valde 
utnämndes också av konungen den 1 mars 1834 och tillträdde 
t jänsten den 1 maj samma år. Troligen var detta första gången 
som skellefteborna fåt t den präst, som de själva valt. Det 
skedde icke heller sedan under den gamla ordningen. 

Läget i Skellefteå var vid denna tid synnerligen allvarligt, 
efter det olyckliga kriget med Ryssland hade som alltid efter 
ofredstider kommit en period av oro i sinnena, allmänt miss-
nöje och sedligt förfall. De religiösa striderna hade söndrat 
församlingen i partier, som häftigt angrepo varandra. Därtill 
kom misstron inför de nya böckerna, katekes, psalmbok och 
handbok. Onykterhet tog sig farliga uttryck, och uppträdena 
i Kyrkostaden beredde myndigheterna stora bekymmer. Lång-
variga svagårsperioder hade utarmat befolkningen, som i regel 
mot sin vilja fått ikläda sig personlig borgen för undsättnings-
spannmål och andra hjälpåtgärder. Läget i Skellefteå torde 
aldrig varit bekymmersammare. 

Under tiden efter doktor P. Högströms död år 1784 hade 
församlingen härtill saknat verkliga ledare. Svaga och ofta 
oskickliga v. pastorer hade under C. G. Nordins kyrkoherdetid 
förestått församlingen. Själv har denne uppenbarligen aldrig 
besökt sitt prebende. Doktor N. Ström, som blev pastor här-
städes 1800, var icke mannen att reda upp missförhållan-
dena. Ställningen blev endast allvarligare. Prästerna saknade 
auktoritet och församlingen blev' utan huvud. Man förstår, 
vad detta kunde betyda i en tid, då alla andliga och kommu-
nala angelägenheter löpte samman i prästens person. Huru 
god och välvillig doktor Ström än var, saknade han det prak-
tiska handlaget, den fasta och målmedvetna viljan och den 
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arbetsförmåga som var av nöden. "Prästen är i första hand 
ämbetsmannen, vars gärning skall inriktas på salus publica. 
Staten bör i eget intresse tillse, att hans utbildning garanterar 
samhället största möjliga utbyte." Så hette det i upplysningens 
anda, där man tänkte välvilligt. Prästerna under nära fem år-
tionden hade icke motsvarat förväntningarna f rån något håll. 
Det är därför ej att undra på om skellefteborna med stora 
förhoppningar motsågo den nye kyrkoherden. Man önskade 
kraf t och myndighet hos sin lärare. Han fick icke vara "vek 
och efterlåten" som företrädaren. 

Redan vid sin provpredikan gjorde den kraftful le mannen 
starkt intryck genom sitt livfulla framträdande, sin vackra, 
klara och välljudande stämma. Allmogemannens son kände 
folkets tankar och behov. Han förstod att tala till deras 
h jär tan och rörde deras innersta genom ett mäktigt och myn-
digt, men därjämte varmhjär ta t språk. 

Nils Nordlander stod i sin fulla kraf t vid sin ankomst till 
Skellefteå. Han var född den 30 juli 1796 i Torsåkers försam-
ling i Ångermanland. Fadern var förmögen bonde och skep-
pare. Hemorten präglades av rik och omväxlande naturskön-
het. Från hemgården fanns den mest storslagna utsikt över 
den mäktiga Ångermanälven, över leende fält och skogklädda 
åsar. Från den mäktiga hembygden tycks den vakne bond-
sonen ha bekommit ett förblivande arv. Livet igenom var han 
en bild av urkraft , viljestyrka och överflödande naturliga gå-
vor. Han kunde le och vredgas med samma ursprungliga äkt-
het. Tårarna voro aldrig långt borta, men det känsliga och 
lättrörda sinnet lockade honom aldrig bort f rån den kloke 
mannens praktiska levnadsväg. N. blev sig lik hela livet. 

Studierna ha tydligen börjat vid mera mogna år, som na-
turligt kan vara för allmogens barn särskilt i denna tid. Läro-
åren vid Cathedralskolan i Härnösand hade icke vållat honom 
större möda. Här funnos vid denna tid flera framstående lära-
re. Höstterminen 1818 blev den unge mannen student i Upp-
sala och prästvigdes den 16 dec. 1821. Den akademiska lärare-
uppsättningen vid denna tid har ingen större berömmelse. 
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Vilka intyck N. fick med sig ut i livet är o ej kända. I varje 
fall är det uppenbart, att han tog studierna med större allvar 
och mera grundligt än de flesta. Vistelsen vid universitetet 
blev för den stora hopen präster kort. Biskop Vallqvist klagar 
med tanke därpå: "Jag blir sjuk och skrämd i h jär ta ts 
grund för mer än en apostel, som jag för nöds skull måste ut-
sända att gnaga på de arma fåren". Den lärare som här övade 
det största inflytandet var helt visst den mångkunnige och 
originelle Samuel Ödman, ledaren för det teologiska semina-
riet. Över Nordlander behövde denne icke klaga, något som 
han ofta gjorde med tanke på prästkandidaterna. Så kunde 
klagomålen l juda: "Jag klagar över deras oförmåga att skriva 
en enda mening med sammanhang och deras ohåg att taga 
rättelse. Jag har givit allt förlorat, ty här fordras lika nit av 
alla". Ödman ville dock ej uppge hoppet "att skaffa oss verke-
liga präster och ej sådana dagsverkare och matljugare, som 
de flesta nu belclagligen äro." 

Efter prästvigningen hade N. anställning som huspredikant 
hos grevinnan H. C. Mörner i Stockholm. Den 27 juni 1826 
blev han förordnad som pastorsadjunkt i S:t Jakobs och Jo-
hannes församling i Stockholm, den 2 aug. s. å. v. notarie i 
hovkonsistoriet. Pastoralexamen avlades i Uppsala den 7 dec. 
1826. Den 16 juni 1827 promoverades N. till magister. Sam-
tidigt fick han förordnande att uppehålla den förnämliga och 
krävande sysslan som v. pastor vid Uppsala domkyrka och 
innehade denna t jänst under tiden 26 september 1827—30 
april 1834, då kyrkoherdebefattningen i Skellefteå tillträddes. 
Under tiden hade den arbetstyngde mannen funnit tillfälle att 
avlägga högre teologisk lärdomsexamen och blivit uppförd på 
förslag till akademisk läraretjänst vid Uppsala universitet. 
Året före tillträdet i Skellefteå blev han dessutom kungl. hov-
predikant. 

Skellefteborna fingo alltså en synnerligen meriterad man 
till kyrkoherde. Om N. skriver hans minnestecknare vid präst-
mötet 1877 följande "Ännu innan han uppnått 38 levnadsår 
var han befordrad till kyrkoherde i rikets största pastorat och 
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-därpå följde tätt på varandra hedrande förtroendeuppdrag, 
titlar och utmärkelser av många slag. Rikt utrustad med både 
själs- och kroppskrafter, vilka han hade uppövat och vidmakt-
hållit genom goda studier, arbetsamhet och en ytterst sober 
levnad, syntes naturen på det lyckligaste hos honom hava för-
enat de egenskaper, som erfordrades för skötande av ett så 
vidsträckt verksamhetsfält. Han visade sig dock i allt hava en 
vaken blick för det, som kunde befrämja församlingens sed-
liga och ekonomiska förbättring". Alla gåvor syntes den man-
nen givna. En rik och mångsidig utrustning såväl i praktiskt 
som intellektuellt avseende, en grundlig och vidsträckt veten-
skaplig underbyggnad, en arbetshåg och arbetsförmåga som 
räckte ända till ålderns höst. Härtill kommer ett imponeran-
de utseende, förenat med kultiverat och värdigt f ramträdan-
de. Stämman var stark och mäktig, men samtidigt varm och 
klangfull. En sådan hövding hade skellefteborna icke mött 
sedan P. Högströms dagar. 

1. Präst och predikare. 

Vi skulle nu först vilja något närmare skildra N. som själa-
sörjare och förkunnare. Den uppgiften är icke så lätt. Präst 
och kommunalman voro vid denna tid ett. I regel räknades en 
kunnig och driftig ledare av det borgerliga livets angelägen-
heter som "en duktig präst". En opartisk och i borgerliga frå-
gor oerfaren man fick socknen ha tålamod med. En kunnig 
och driftig kyrkovärd övertog i sådana fall ledningen, och det 
enkla livet hade sin gång. Trots denna motsats levde den from-
me och ovärldsliga prästmannen längre i folkets minne, och 
hans inflytande kunde sätta djupa spår i menighetens liv och 
vandel. I andlig måtto mera livaktiga tider med väckelser och 
religiöst sökande, ja, då kom den praktiskt inriktade präst-
mannen att bli föremål för oförståelse och ofta bittra ankla-
gelser. Man fann i hans mera logiska och vardagliga förkun-
nelse icke den tröst och näring som själen hungrar efter. 
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Nordlanders tjänstetid här inföll under religiöst upprörda 
tider. Läsarerörelserna f rån seklets början sträckte sina verk-
ningar över hela församlingen. De nya böckerna voro allt jämt 
till förargelse. Agitationen mot prästerskapets logiska förkun-
nelse var energisk. Före komminister Olof Norrmans tid 1856 
—1872 fanns här ingen präst, som förstod läsarna och för-
mådde bära f ram det livets bröd, som de väckta och fromma 
hungrade efter. 

Det är ej att förvånas över om N. under dessa förhållanden 
fick utstå skarp kritik för sin förkunnelse. Han var gripen av 
de sociala missförhållandena, han led av brännvinsmissbruket, 
allmogens fattigdom och bristande företagsamhet i fråga 
0111 jordbruk och nyodlingar m. m. Predikstolen blev den 
plats, där han ofta kämpade mot sin tids missförhållanden. 
Tidningar voro sällsynta och lästes av ett fåtal. Själar som 
behövde vägledning för sitt andliga liv blevo missnöjda. Upp-
lysningens nyttopredikan var icke främmande för N. Med det 
problemet har han tydligen brottats redan i sin ungdom. Äm-
net för hans lärdomsspecimen hade rört sig om angelägen-
heten att skilja mellan de nödvändiga och mindre nödvändiga 
uppgifterna i prästens gärning. Inom denna väldiga försam-
ling med dess stora krav på social omvårdnad av skilda slag 
gled N. allt mer in på de ur religiös synpunkt mindre nöd-
vändiga uppgifterna. Saken är omvittnad. En historiker skri-
ver: "Hans predikningar voro till formen utmärkta och fram-
fördes med fyllig välklingande stämma, men saknade stun-
dom kärnfull t innehåll". Minnestecknaren ger också uttryck 
för samma sak. "Som predikant ägde han alla "dona natura-
lia": kraftig, fyllig och välljudande stämma, god deklamation, 
stor makt över språket, ett lagom i gestikulation m. in. Hans 
predikningar voro i formellt hänseende utmärkta och skulle, 
om de varit burna av ett mera gediget innehåll, ha varit bland 
de yppersta vårt land har att uppvisa, förlänat honom även. 
såsom präst och själasörjare större förtroende och ett in-
flytande, motsvarande det han såsom kommunalman utöva-
de." Här talar en kritiker, som synes gå väl långt. Det gäller 
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att lyssna till predikaren N., där han står gripen av sin för-
samlings många yttre missförhållanden. Han måste gripa in, 
tala ut och låta gisslet gå. Han var icke främmande för evan-
gelium. En nyårspredikan, tryckt 1853, är buren av stor 
hjärtevärme och evangelisk rikedom. I sitt förehållande till 
läsarekretsarna visade han aldrig någon fiendskap. I strider-
na deltog han icke och verkade lugnande och försonande ge-
nom sin tolerans. "Mot väckelserna inom sin församling visa-
de han sig vänligt stämd och såg gärna, att yxan var i gång 
till att fälla otrosträden, men — lät stundom förstå, att ett 
visst lagom i gudaktigheten var det bästa." Endast en gång 
har N. anlitat lagens arm mot läsarna och då mot den part, 
som vid slutet av 1840-talet blivit separatister. Dessa inkalla-
des för kyrkorådet den 19 okt. 1851 för erhållande av varning, 
emedan de icke velat konfirmera sina barns dop, som blivit 
hemmadöpta efter gamla handboken. 

Inför Ev. Fost. St:ns verksamhet har N. tydligen stått mera 
främmande. Här fanns också under hans tid endast en predi-
kant anställd i Stiftelsens t jänst . Om denne skriver N. i en 
ämbetsberättelse år 1867: "En kolportör bor i församlingen 
och är fredlig samt vår lutherska lära tillgiven." Här avses sko-
makaren och hemmansägaren F. E. Gyllengahm i Drängs-
mark, känd för sitt häftiga lynne. En gång tillfrågade denne 
sin något supaktige dräng, huru länge han tänkte t jäna satan. 
Svaret blev: "Till hösten". 

N. deltog varmt i det missionsarbete, som från det förra 
seklets mitt alltmer vann spridning i församlingarna. I visita-
tationshandlingar f rån 1853 läses: "För missionssakens be-
f rämjande har herr doktor N. Nordlander verkat genom hål-
lande av missionsböner och bibelförklaringar, därvid insam-
lingar skett till missionens fortgång". I all sin praktiska in-
ställning och mera utåtriktade gärning stod doktor Nordlan-
der ingalunda främmande för andliga livsyttringar. Maskinis-
ten J. Berglund har kunnat vitsorda, att den gamle N. ofta 
fällde tårar vid tanken på sin oförmåga och vanmakt inför 
den nya tidens krav på prästerlig verksamhet. Hans stora 

82 



förtroende och vänskap för sin unga medhjälpare, komminis-
ter O. Norrman, vittnar ock 0111 förståelse för den djupa from-
het, som präglade denne varmhjärtade prästman. 

Ämbetsberättelserna vid de regelbundet återkommande vi-
sitationerna visa också en man, som nitiskt sökte f r ämja 
församlingens förkovran i kristlig kunskap och helgad van-
del. Med allvar påpekades de sorgeämnen, som måste finnas 
i en stor församling och de åtgärder som vidtagits. Med om-
sorg synes N. ha ägnat sig åt konfirmandernas vägledning. I 
våra dagar måste prästerna klaga, ajt läsbarnen äro alltför 
unga. Vid mitten av 1800-talet har förhållandet varit det mot-
satta. Vi läsa i pastors ämbetsberättelse: "Yttrade försam-
lingens prästerskap sin ledsnad över det förhållandet, att 
många bland ungdomen inom församlingen ej anmäler sig till 
inträde i nattvardsskolan före sitt 18 till 19 år, då de oftast 
redan äro blivna så otillgängliga för förmaningens ord, att av 
nattvardsundervisningen föga eller intet är att i andligt av-
seende hoppas." Vid detta tillfälle ville biskop F. A. Bäck-
man uttala den meningen, "att barnens tillgänglighet för An-
dens kallande nåd borde vara störst vid det 14—16 året." Av 
flera gamla har jag sökt vinna klarhet, huru N. brukade un-
dervisa sina läsbarn. En av dem gav svaret: "Han förmanade 
oss att vara nyktra och inte smaka brännvin. Vi skulle vara 
hemma och hjälpa föräldrarna, vara flitiga i arbetet och spar-
samma. "Säkert stannade icke vägledningen vid dessa goda 
råd, men de koramo att stanna i minnet. Ofta är det bisaker-
na, som stanna längst i minnet. En annan hade icke glömt att 
morgonbönen ofta började med orden: "Förläna mig din An-
des nåd, som giver mig de bästa råd". Ps. 430:10. 

2. Den sociala reformatoren. 
N. var främst den sociala reformatorn och det av stora mått. 

Den 3 aug. 1834 intog N. första gången ordförandeplatsen i 
sockenstämman och yttrade därvid: "Ordföranden, som första 
gången i egenskap av församlingens pastor skulle vid denna 
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sockenstämma börja att framställa ärendena och leda över-
läggningarna, tillkännagav, att han av Skellefteå församling 
såsom i allmänhet känd för upplysning och kraf t ägde att vänta 
och fordra vishet, allvar och fridsamhet i rådslag o.ch oegen-
nytta i handling. Ordföranden förutsåg visserligen, att här så-
som allestädes i större församlingar några oroliga huvud 
skulle finnas, som missnöjas åt allt och bestrida allt, som 
mer eller mindre avviker f rån deras skeva åsikter, alltid in-
skränkta fattning och kalla, kärlekslösa beräkning. Men ord-
föranden hoppades, att dessa fientliga vedersakares röst alltid 
skulle nedtystas av de sant fromme och vise i församlingen 
och sådant beslut fattas, som lände till församlingens icke 
blott ögonblickliga utan långvariga välfärd. Slutligen önskade 
ordföranden, att Herren måtte med sitt l jus upplysa hans och 
samtliga församlingsmedlemmars förstånd, så att de alltid 
insågo, vad i varje förhållande för församlingen gott och nyt-
tigt är, att Herren så måtte leda deras vilja, att de aldrig av-
vika f rån sitt bättre vetande, utan i stillhet och endräkt be-
sluta ett råd, som är Herranom behagligt och välsignelserikt 
för församlingen." 

Ur det ordrika anförandet blickar oss till mötes en vilje-
stark och målmedveten personlighet. N. ämnar tydligen icke 
blott vara en protokollförare utan i stället göra sin mening 
gällande i den säkra förvissningen, att han såg klarare än de 
flesta. I regel har N. skrivit det huvudsakliga av protokollet i 
förväg. Det blev därför icke så lätt att ordna ihop satserna, 
när beslutet gick i en annan riktning än ordföranden väntat. 
Ofta förmärktes en tydlig irritation, när vissa ordinarie oppo-
nenter uppträda som tordyvlar i spindelväven. Dock kan N. 
icke anklagas för att ha "monopoliserat förståndet i Skel-
lefteå". Men alltid hade han sin mening. Aldrig behövde sock-
nemännen vara ovissa om vad han tänkte. I vissa fall synes 
han dock ha begagnat sig av språkrör, som framförde hans 
syn på saken. I regel plägar ju ett förslag ha större utsikter 
att gå igenom, om det får utgå f rån menigheten själv. N. böj-
de sig för flertalets vilja och skulle aldrig ha kunnat skriva 
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som den gamle prosten: "Mot detta beslut reserverade sig alla 
med undantag av ordföranden". I debatten, som icke sällan 
vidlyftigt refereras, kunde N. vara skarp och sarkastisk. Sär-
skilt fick hans antagonist, häradshövding A. M. Stenberg, er-
fara en ganska omild behandling. En bonde i Ostvik fick om 
sitt förslag i protokollet antecknat: "Om denna mening blev 
Ol. Larsson ensam". 

Efter denna utvikning vilja vi peka på några arbetsfält, där 
N. nedlade mycken möda och där bestående resultat vunnos. 
Nordlanders avsikt var att efter tjänstetillträdet omedelbart 
gripa sig an med ordnandet av den försummade fattigvården 
och den allmänna nödens avhjälpande. 

Kyrkorådet med dess ordförande i spetsen hade i alla tider 
haft hand om fattigvården. Vården av de fattiga var ingen 
laga skyldighet för socknarna. Den ombesörjdes genom fri-
villiga gåvor. Sedan den fornkyrkliga hjälpverksamheten för-
fallit, återstod f rämst tiggeriet som de fattigas räddning f rån 
hungersnöden. Den första fattigvårdslagstiftningen av år 1642, 
blir också en reglering av tiggeriet. Genom förordningarna 
1763 och 1766 blev fattigvården på visst sätt obligatorisk. 
"Varje församling må äga den rättighet, att icke något gam-
malt och mindre arbetsfört t jänstehjon antages, innan sådant 
först blivit i allmän sockenstämma anmält och församlingen 
därtill sitt bifall lämnat." Detta stadgande blev som känt är 
ödesdigert. Någon väsentlig förändring eller förbättring i de 
fattigas lott vanns icke. Inom fattigrotar, ordnade i slutet av 
1600-talet, fingo de fattiga alltfort vandra. Byarna hade att 
ansvara för vissa i någon mån arbetsföra med ved, husrum i 
byns fattigstuga och någon tilldelning av korn. De sjuka in-
togos i fattigstugan vid kyrkan. Andra stackare inhystes i 
kyrkstugorna. Största delen fick gå omkring som tiggare. Till 
den skaran hörde barnen. I fattigstugan intogs i regel endast 
de mest eländiga. Omdömet om dessa år 1756 blir detta: 
"Ålderstigne och skröplige gummor". Underhållet var inte för 
rikligt, men upphjälptes i någon mån av bekanta och anhöri-
ga, som vid kyrkobesök medförde någon gåva, sågade och 
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högg ved ni. m. Som exempel kan nämnas att för de 10 per-
soner, som i regel voro inhysta i fattigstugan, levererades per 
månad 6 daler. och 8 öre samt 1 tunna, 4 skäl och 2 kappar 
korn. Själva hade de att ombesörja målningen, skaffa ved, salt 
och det sovel som kunde ifrågakomma. Protokollen gå läsaren 
djupt till sinnes. Men alla hade det svårt och anspråk funnos 
icke. Allmogens bidrag till fattigvården utgick i form av spann-
mål. Kontanta medel inflöto genom kollekter, testamenten, 
försålda persedlar efter fattighjon, viss avgift vid bouppteck-
ningar och insamlingar vid gästabud, bröllop, gravöl och offer 
av olika slag m. ni. 

Vid Nordlanders ankomst hit funnos 28 fattigrotar. Redan 
1835 hade inrättats 43 hela och 70 extra rotar. För året hade 
sammanskjuti ts 4 kappar korn per tunnland. Av bettlande 
barn hade 100 inackorderats hos "beskedligt folk". En ny anda 
hade börjat göra sig gällande, men när en stackare begärde 
några ören i snuspengar, fick han avslag. Enligt gammal ord-
ning hade varje by varit skyldig att härbärgera sina fattiga 
och förse dem med bränsle. Nu stadgades att, om dessa ej för-
mådde genom arbete sig livnära, det då bleve socknens gemen-
samma plikt att till deras underhåll efter omständigheterna 
bidraga. Nya bestämmelser tillkommo alltjämt. Ett vidlyftigt 
reglemente för fattigvården har N. framlagt för socknemän-
nen, som godkände detsamma den 16 april 1846. Reglementet 
var författat av N. och innebar ett för sin tid betydande fram-
steg. Som Allmänna grunder skulle gälla: 1) Vid den årliga 
fattigregleringen skola socknens alla fattiga klassificeras efter 
deras större och mindre behov och arbetsförmåga. 2) De äld-
sta, uslaste och orkeslösaste, vilka äro ensamma och ej hava 
någon som vårdar sig om dem, skola läggas på fattigrotar. 
3) Mer eller mindre arbetsföra ävensom barn hemmavarande 
hos sina fattiga föräldrar skola där så nödigt prövas läggas på 
arbetsdistrikt. 4) Värnlösa fattiga barn samt av svår sjukdom 
ansatta personer utackorderas. 5) All skatt i socknen ävensom 
verk och inrättningar skola deltaga i omkostnaderna. För var-
je by utskrevs nu en distriktssedel med uppgift om byns skyl-

86 



dighet för året. År 1849 t. ex. hade Innervik att svara för 9 ar-
betsföra, 13 icke arbetsföra och fick härför ett anslag av 2 t :r 
korn. Dylika sedlar utskrevos årligen av N., därvid närmare 
föreskrifter och erinringar rikligen förekommo. Klart är att 
det kostade en oerhörd möda att fördela de hjälplösa på de 
olika distrikten och taga emot alla anmälningar, allt missnöje 
och klander. 

Till följd av nya förordningar rörande kostnaden för fattig-
vården fick N. m. fl. i uppdrag att omarbeta senast antagna 
reglemente. Man enades öm vissa grundlinjer: "I avseende på 
klassificeringen av fattiga och deras försörjning skulle alla 
till arbete oförmögna, åldriga, orkeslösa och husville personer 
ävensom värnlösa barn, saknande faderlig och moderlig om-
vårdnad, samt personer med svårare kropps- eller sinnessjuk-
domar behäftade — vid den allmänna regleringen och även 
däremellan till kristligt sinnade medlemmar i församlingen 
utackorderas antingen för 1 eller 5 år." De s. k. fattigrotarna 
skulle upphöra. Arbetsdistrikten avvecklades. Distriktsindel-
ningen skall upphöra utom i fråga om husrum och bränsle. 
Den 23 november 1862 blev det nya reglementet enhälligt an-
taget. Detta kom att gälla endast en kortare tid. Redan den 17 
maj 1868 antogs ett nytt reglemente till f ramtida efterrättel-
se. Nu har emellertid fattigvården övergått till den borgerliga 
kommunen. 

Enligt tradition skall N. ha varit synnerligen sparsam gent-
emot de behövande. Möjligen var det av denna orsak, som all-
mogen ville behålla den driftige och ordningsälskande man-
nen i ledningen, även sedan fattigvården övergått till den bor-
gerliga myndigheten. N. krävde, att en var sökte utnyt t ja 
sina krafter till det yttersta för att reda sig själv. Enligt upp-
gift skall N. inte gärna sett, att de fattiga ingingo äktenskap. 
Fattiga ansågos alla vara som icke hade jord. Han förhörde 
dem noga och avskedade många äktenskapskandidater, som 
inte ägde nöjaktiga tillgångar. Även bönder efterhöllos. Under 
de många nödåren fingo de ofta höra, att nästa gång skulle de 
bli utan hjälp, därest de icke bättre skötte sina hemman. 
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N. stannade dock icke vid stränga ord och anklagelser. 
Med drift och ihärdighet genomfördes praktiska välfärdsåtgär-
der. Utdikningen var ett led i kampen mot armodet. Under 
Nordlanders tid började dessa företag och uppmuntrades liv-
ligt av den framsynte mannen. En nödhjälpsfond till hjälp 
för jordbrukare i svagårstid lyckades han organisera under 
bittert motstånd. Redan 1836 framkommer förslag därom. 
Först år 1841 är saken förd i hamn och år 1843 börjar insam-
lingen, men avstannar med år 1862 på grund av kortsynta 
klagomål. Fondens tillgångar blevo icke i högre grad använda 
för sitt ursprungliga ändamål. När de stora svagåren gingo 
f ram över vår bygd på 1860-talet, har N. med stor skicklighet 
dragit upp riktl injer för nödhjälpsarbeten och organiserat 
dem med sådan framgång, att socknen icke behövde bidraga 
med utdebiterade medel. Under dessa nödens tider mättades 
många hungrande i prostgården, där soppkokning var anord-
nad på prostens bekostnad. N. kunde säkerligen verka kärv 
och hård och stämman kunde bullra. Han var dock en ytterst 
upptagen man, ständigt verksam, brinnande av iver att t jäna 
och gagna sin församling. Få eller ingen har med sådan kraft , 
duglighet och framsynthet gått i spetsen för skelleftebygdens 
ekonomiska utveckling. 

I alla tider har superiet varit en allvarlig fråga och kyrk-
städerna i regel illa kända. De utgjorde också samlingspunkter 
för allmogen i helg och socken. Brännvinet hörde till livets 
nödtorvt. Att bjuda av sitt goda krävdes av gästfrihetens enk-
laste bud. N. säger om kyrkstaden, att den var "ökänd och 
vanryktad nästan över allt inom fäderneslandet". Hans första 
åtgärd blev att rensa Kyrkstaden, där flera lönnkrögarnästen 
funnos. Redan 1834 skall allt löst folk avhysas och transpor-
teras på rotarna. Förteckningen på de avhysta upptager sex 
sidor i protokollet. Denna åtgärd blev ur nykterhetssynpunkt 
betydelsefull, men vållade N. som ledare för fattigvården stora 
svårigheter. De värsta lönnkrögarna voro borta men många 
återkommo. I november s. år togs ett nytt steg. N. begärde å 
allmogens vägnar hos K. Maj :ts Befallningshavande förbud 
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för nederlag av brännvin och andra spirituösa i Kyrkstaden. 
De samma år tillsatta uppsyningsmännen hade meddelat, "att 
de även med största uppmärksamhet och osparda möda icke 
kunde hindra lönnkrögeriet och dess skadliga följder, så 
länge det vore tillåtet att i Kyrkstaden hava nederlag av bränn-
vin och andra spirituösa". Allmogen gick med på framställ-
ningen, om de själva under återstående delen av året fingo 
rätt att bränna sitt husbehovsbrännvin. Alla rensningsåtgär-
der kunna ej omnämnas. 

En viss hjälp fick N. i sina strävanden, då huvuddelen av 
Kyrkstaden nedbrann den 25—26 sept. 1835, men stora delar 
funnos kvar på Kläppen och Brännan. N. tar ännu ett steg. 
Han skriver härom på gamla dagar: "På 1830-talet klagades 
mycket över denna tunga fattigvården och det myckna supe-
riet. Handlandena som då voro dels ståndspersoner, dels bön-
der, drevo sin handel mest i Kyrkstaden, dels med spece-
rier, dels ock förnämligast med brännvin. För att om möjligt 
hämma brännvinsinförsel och i och med detsamma superiet, 
uppsatte pastor en beräkning om kostnaden av brännvinsin-
förseln, som enligt tulljournaler besteg sig till 80.000 kannor 
och således kostade socknen mycket mer än de många miss-
växterna". Han skrider sedan till handling. 

I sockenstämma den 14 april 1839 uppläser N. en överens-
kommelse med socknens handlande, varigenom dessa skola 
upphöra med all brännvinshandel och förbinda sig, "att 
varken genom eget inköp eller i kommission eller i upplag 
eller genom byte mot andra varor skola förskaffa sig bränn-
vin för att det sedan som handelsvara avyttra." Med beredvil-
lighet voro bönderna med härom, och underskrifter skulle 
byavis anskaffas. Så snart denna överenskommelse blivit känd, 
hitsände konsul Glas i Umeå 20.000 kannor brännvin på en 
gång. Härmed var överenskommelsen omintetgjord. Ännu på 
sin ålderdom kunde icke N. utan grämelse tänka på denna sitt 
livs bittra besvikelse. 

Nu gällde det slå in på nya vägar. "Därför började pastor 
tala om nödvändigheten av absolut nykterhet". Härför var 
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dock marken obruten, men N. arbetade energiskt och målmed-
vetet. På en bunt gulnade och brandskadade papper står som 
överskrift: "Skellefteå sockens nykterhetsförening, stiftad 
påskdag 1840". Stadgarna ha 5 paragrafer, enkla frasfr ia och 
ordknappa. Listor kringsändes i de olika byarna för anteck-
ning. Ståndspersonerna ha tämligen allmänt antecknat sig. 
Majoriteten utgöres av unga och ogifta män och kvinnor. 

De äldre voro betänksamma inför denna nyhet. Trots sin ab-
solutistiska inställning har Nordlander nödgats medverka till 
att allmogen finge under någon del av året bränna nödigt hus-
behovsbrännvin. Hans ekonomiska sinne kunde ej lida, att 
allmogen nödgades "köpa söderländskt brännvin". Men han 
förmådde sockenstämman den 31 dec. 1848 besluta, att bränn-
vinsredskapen skulle förseglas och inlåsas i östra kronboden 
under den tid, då de icke begagnades. Allmogen framforslade 
lojalt sina kära redskap. Även Drängsmarksborna, som dock 
en gång krävt att ortens riksdagsman måtte verka för, "att 
var hemmansägare måtte förunnas att till behov mot arrende 
njuta sin egen vingård". Alltfort fick N. föra en het kamp 
mot brännvinet och handelsmännen. 

Den 9 och 25 juli 1841 begärde Piteå och Umeå handlande 
att få hålla öppna bodar å Körran mellan marknaderna eller 
och att få anlägga en köping härstädes. N. anklagar dem för att 
mest saluföra överflödsvaror. "Handelsman Glas i Umeå hade 
under sistlidne sommar hitfört endast några tunnor spannmål 
men nära 19.000 kannor brännvin, med vilken vara de övriga 
handlandena även varit rikligen försedda." Under kampen mot 
brännvinstillförseln f ramkom förslag om en stad. Detta för 
att undkomma de rovgiriga handelsmännen från Umeå och 
Piteå. 

N. begagnar alla tillfällen att f r ämja nykterheten. För den 
skull förmår han den 27 dec. 1846 sockenmännen tillstyrka 
fr imarknadernas bortflyttande "f rån Körran till den blivande 
nya staden på Böle bys ägor inom 1848 års utgång". 

När frågan om husbehovsbränningens vara eller icke vara 
äntligen kommer före, bereder han sockenstämman den 21 
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aug. 1853 tillfälle att yttra sin mening i saken. Man ansåg, "att 
brännvinstillverkningen måtte så mycket möjligt vore inskrän-
kas till några högst få fabriker och att en dryg skatt av minst 
1 R. b:co måtte åsättas tillverkningen av varje kanna och för-
säljningen likaledes beskattas så dyrt, att hanteringen ej läm-
nade någon vidare vinst. I allmänhet ansågo socknemännen 
av egen bitter erfarenhet brännvinet så förhatligt och för-
därvligt, att detsammas både tillverkning, försäljning och för-
täring i det allmänna levernet ej kunde för strängt behand-
las". 

Med växlande framgång kämpar N. hela livet mot superiet, 
men även mot all försäljning av öl, vin och kaffe i Kyrkstaden, 
emedan allt sådant gav anledning till missbruk och förargel-
se. Därvid inkallade han kända män, som med föredrag skulle 
söka påverka menigheten. Den 8 aug. 1852 håller brukspredi-
kant E. A. Rosenius nykterhetsföredrag i kyrkan efter guds-
tjänstens slut. N. skriver: "Och varda till följd härav försam-
lingens ledamöter vänligen inbjudna och uppmanade att vid 
detta tillfälle sig benäget inställa och för sakens och ärendets 
vikt uppmärksamt åhöra den föreställning, som kommer att 
givas." 

N. har även försökt sig på ett slags alkoholistanstalt. Han 
ville avvänja drinkare genom att ge dem sprit i allt de skulle 
förtära. Om resultatet troligen inte blev det åsyftade, så vitt-
nar försöket ändock om upphovsmannens nitälskan. År 1862 
understöder sockenstämman ett förslag, "att all utskänkning 
av spirituösa å sön- och helgdagar måtte upphöra i Skellefteå 
stad". År 1879 kunde N icke förhindra att U. C. Klockhoff be-
kom stämmans förord för tillstånd att utskänka brännvin och 
andra spirituösa drycker i Ursviken. Så hade han också utfäst 
sig att bekosta avlöning åt två f järdinsmän för ordningens 
upprätthållande. 

För sin nykterhetsiver hade N. att utstå många obehag. All-
mogen fann hans iver i detta stycke alltför stor och ägnad 
att bortskymma den egentliga uppgiften som präst och själa-
sörjare. Särskilt skarpa blevo anklagelserna f rån väckelsens 
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folk, som ansåg att människorna nog blevo nyktra om de ble-
vo omvända. Även f rån ämbetsbrödernas sida mötte stickord 
och skämtsamma anspelningar. N. kom en dag till sin vän, 
kyrkoherde J. M. Uneus i Burträsk. Han f rågar : "Vad nytt i 
Burträsk?" Uneus svarar: "Joo, vi ha framflyt tat toddytiden 
till kl. 5 på aftonen". År 1858 hade kronprins-regenten Carl 
besökt Skellefteå och bodde då med stort följe i prostgården. 
Som nykterhetsman vägrade N. tillhandahålla sprit och biöd 
endast vid ett tillfälle på ett glas champagne. Vid kronprinsens 
återfärd hade han tagit in i Burträsk prästgård. Vid middagen 
yttrade Uneus med sin vanliga skämtsamhet: "Inte vet jag", 
hur man brukar på slottet. Här i Burträsk plär vi ta halvan, 
men vi skåpsuper inte". N. förstod, att han blivit dragen vid 
näsan i sitt hem. Sonen Daniel, generalstabsofficer, hade an-
ordnat ett batteri i något av rummen. N. förlorade humöret 
och lär ha haft svårt att förlåta sonen. 

3. Nydanare. 
Samma kraf t och drift visade N., när det gällde att upp-

bygga ett skolväsende i Skellefteå. Vid visitation härstädes 
den 7 aug. 1835 läsa vi följande: "Vad barnaundervisningen 
angår, så hade väl hittills föräldrarna själva undervisat sina 
barn, emedan ingen skolmästare inom församlingen funnits, 
men då nu genom klockarlönens indragning under flera års 
tid en fond blivit samlad för en skolinrättning, så var försam-
lingens nuvarande lärare övertänkt att med det första gå i 
författning om dess användande till sitt ändamål. Likväl för-
klarade flere, som bodde i de mera avlägsna byarna, att de 
hade föga eller ingen nytta av en skola, som vid kyrkan in-
rättades, ville ej heller bidraga till skollärarens underhåll. Här-
på svarade herr hovpredikanten, att han skulle söka åstad-
komma att ambulatoriska lärarebefattningar tillika inrättades, 
varförutom skolan under 14 dagars tid varje år skulle vid läg-
ligt tillfälle hållas öppen för de avlägsna innevånarnas barn." 

92 



Från hösten 1835 finnes härstädes en organiserad socken-
skola i gång, där den nyvalde klockaren M. Ström är lärare. 
Om denna skola skriver N.: "I socknen finnes en stående sko-
la, i vilken klockaren är lärare och där undervisningen med-
delas 7 månader av året." Klockargård med skolsal uppföres. 
Dessa åtgärder ha vidtagits, innan ännu folkskolestadgan år 
1842 utkommit. Vidare hade N. utarbetat "en stadga för här-
varande sockenskola" och vidtagit åtgärder för anställande av 
"tvenne kringresande pedagoger" åt barn f rån avlägsnare byar. 
Efter folkskolestadgans tillkomst har N. snabbt organiserat 
skolväsendet härstädes och uppdragit r iktl injerna för dess 
vidare utveckling. Visserligen synes förslaget ringa, men inne-
bar för sin tid en rent revolutionär åtgärd. Allmogen stod bä-
vande inför den nya tiden, men böjde sig för de överordnades 
vilja. 

Nu hade Skellefteå ett organiserat skolväsende. "Fem lära-
re utom klockaren hade att ombesörja undervisningen i nio 
distrikt med två fasta skolor. Distrikten voro indelade i fem 
stationer eller rotar." Klart är att denna organisation måste 
efterhand förändras och utvidgas. År 1858 har N. inkommit 
med förslag om småskolor. Hela 54 ansågos behövliga, men i 
första hand skulle blott 20 inrättas. Nu gällde det att skaffa 
lämpliga lärare. Villiga krafter fingo genomgå vissa kurser, 
och så blevo de utstationerade i byarna såsom utposter för 
den stigande upplysningen. Vid Nordlanders död 1874 funnos 
i Skellefteå med Byske utom lärarna på Brännan 9 ambule-
rande pedagoger och 30 lärare och lärarinnor vid småskolor. 
Därtill funnos 8 skolhus uppförda, "vilkas beskaffenhet be-
finnes fullt försvarliga". I övrigt förhyrdes tillgängliga lokaler. 
— Bakom detta resultat ligger ett mödosamt arbete. Visser-
ligen hade N. villiga krafter som medhjälpare. Initiativet och 
ledningen av det hela ålåg ordföranden. 

Skolväsendet var något nytt och marken måste beredas. All-
mogen betraktade skolan som ett oberättigat intrång på för-
äldramyndigheten. Man förstod inte gagnet av en del läroäm-
nen. En allmogeman frågade folkskolinspektören, som före-
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slog vissa kartor för skolan: "Vis dom vejen till himlen?". 
Svaret blev, att kartorna visa vägen på jorden och det vore 
gott nog. Mannens svar kom hårt och kärvt: "Onödiga". 

N. talade, övertygade och dundrade, allt efter tillfälle och 
omständigheter. Allmogen kände, att han icke var likgiltig in-
för deras trångmål och fattigdom. Med stor skicklighet ordna-
des det hela på ett för allmogen minst betungande sätt. Ut-
debiteringen började först 1873 och då med 3 öre för skatte-
fyrk och 2 öre för bevillningsfyrk. Trots tidens fattigdom och 
många svagårsperioder fanns i skolkassan en avsevärd behåll-
ning vid Nordlanders bortgång. För många moderna anstalter 
i fråga om barnaundervisningen stod N. ingalunda f rämman-
de. För bibliotek, barnbespisning, skolbarnsbeklädnad, pre-
mier har N. lagt grunden i Skellefteå. Ännu finnes en skolfond, 
som bär den gamla doktorns namn och vittnar om mannens 
hjärlelag och framsynthet. Till denna donerade N. 2.000 R. år 
1869 och 1.000 år 1872. 

N. hade även den högre undervisningen i åtanke. Han har 
varit den drivande kraften vid tillkomsten av Skellefteå läro-
verk. Den 16 nov. 1859 hade stadens äldste under ordförande-
skap av handl. A. Markstedt beslutat i frågan. Genom kung-
ligt brev av den 1 aug. 1861 kom skolan till stånd med ett elev-
antal av 21 gossar. 

Från N. härleder sig ett flertal allmänna inrättningar här-
städes. Skellefteå sockens brandstodsordning har sitt ursprung 
från ett sockenstämmobeslut den 25 juni 1848. Förut hade 
funnits en brandstodsförening för häradet, men den var syn-
nerligen impopulär. Allmogen yttrar om denna. "Det vore bätt-
re att vara alldeles utan brandstodsförening än att hava henne 
på de orättvisa och obilliga grunder, som hitills blivit följda". 
Några stadgar för denna förening har icke anträffats. Av 
sockenstämmans protokoll framgår, att brandskadeersätt-
ningarna varit föremål för stämmans beslut i varje fall. Nu 
ordnas saken så, "att gamla brandstodsföreningen inom Skel-
lefteå härad med innevarande år skall upphöra, samt att en 
var, som vill i det nya brandstodsbolaget ingå, må äga att 
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Prosten Nordlander förde en energisk kamp mot lönnkrögeriet i Kyrkstaden, 
där "ordning, husfrid och nat t ro" blev störd och "sabbaten ohelgades" 

speciellt av de yngre besökarna. 

under tiden enligt given föreskrift låta värdera sin gård vid 
äventyr att om sådant uraktlåtes och gården efter detta årets 
avgång brinner upp, någon brandstod då på intet villkor åt 
honom lämnas. " Stadgarna, som den 19 november 1848 god-
kändes, äro emellertid författade av hovkamrer N. Clausén. 
Det hela är dock präglat av den praktiska klarsyn som utmär-
ker N. 

Ett företag som helt tillkommit på N:s initiativ är Spar-
banken i Skellefteå. En sådan sak måste ha legat N. särskilt 
varmt 0111 hjärtat . Vid sockenstämma den 5 dec. 1852 hade ett 
förslag till reglemente utarbetats av N., "helst han vore fullt 
förvissad, att en sådan inrättning borde med säkerhet kunna 
här både åvägabringas och bärt\ sig." Detta förslag upplästes 
nu "ljudeligen och blev § efter § granskat och diskuterat samt 
sluteligen till alla delar godkänt och antaget." Sedan regle-
mentet vunnit behörig stadfästelse, invaldes N. främst i direk-
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tionen. Övriga ledamöter blevo hovkamrer N. Clausen, apote-
karen M. Dyhr, bonden Nickus Sundkvist, L. J. Stenlund i 
Sunnanå och O. V. Hedlund på Brännan. 

I detta sammanhang borde kanske nämnas det ivriga arbete 
som N. nedlade för den beslutade kyrkan i Finnträsk. Redan 
1823 eller samtidigt med avskiljandet av Norsjö med Jörn 
(Högheden) bestämdes också om Finnträsks kapellförsam-
ling. N. erinrar gång efter annan om denna kyrkobyggnad, 
men allmogen begärde 1839 uppskov 40 å 50 år. Endast en 
kyrkogård kunde genomdrivas i början av 1840-talet. Däremot 
hade N. glädjen att få inviga Ytterfors bruks kyrka den 11 
nov. 1838. 

Nya krav yppade sig vart än blicken vändes. Kyrkan stod 
omålad invändigt. På enskild bekostnad kunde arbetet utföras 
år 1840. Norra stegporten uppmurades sommaren 1837 och 
åren därefter västra stegporten med bogårdsmur, som på den 
sidan icke funnits till den tiden. År 1858 nödgas N. påkalla 
K. B:s ingripande för nybyggnad av sockenstugan. Svåra stri-
der medförde kyrkostugornas förflyttning f rån Kläppen och 
Brännan till nya Kyrkstaden. I dessa som i en mängd uppgifter 
och företag i övrigt visade sig N. äga framsynthet och praktisk 
blick. 

4. Ordningsman. 
En praktisk fråga, som satte Nordlanders klokhet på svåra 

prov var Kyrkstaden. Utom Piteå- och Umeå-bornas handel, 
brännvinsförsäljning och bodpigor tillkom allt det oväsen, 
som allmogen själv och dess ungdom åstadkom vid sina fär-
der till socknens centrum. 

En sparsam ordningsman som N. kunde ej lida det slöseri 
med tid, penningar och kroppens krafter som här övades. De 
gamla ordningsstadgarna f rån äldre tider voro icke nog. Till-
syningsmän tillsattes till ett antal av 12. Samtidigt hade N. 
givit dem en instruktion, som sockenstämman godkände den 
30 nov. 1834. Två skulle infinna sig i Kyrkstaden under de 
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mindre helgerna och tre under de större. Från lördag middag 
kl. 12 och till söndag afton kl. 9 hade de att "med odelad upp-
märksamhet följa allt vad sig där till ordningens och sedlig-
hetens störande möjligen kan tilldraga, . . . att till laga ansvar 
befordra fridstörarna, så vitt de ej genom vänligt tilltal låta 
sig rätta. . . . Mötes i kyrkstaden äldre eller yngre personer, 
som under den offentliga gudstjänsten driva omkring på gator-
na eller eljest utan giltig orsak avhålla sig f rån Guds hus, böra 
ordningsmännen tillsäga dem att utan dröjsmål förfoga sig 
dit och om tillsägelsen ej genast åtlydes, då anteckna den 
tredskandes namn, på det de sedan antingen inför kyrkorådet 
eller vid husförhören måtte undfå nödiga varningar." Särskild 
vaksamhet skulle övas "gentemot hemlig eller uppenbar 
brännvinsförsäljning". Här skulle K. Maj :ts nådiga skrivelse 
den 6 maj 1817 angående kyrkstäderna i Väster- och Norrbot-
ten lända till ovillkorlig efterrättelse. 

Förut är nämnt, huru Kyrkstadens fattiga enligt beslut den 
31 aug. 1834 skulle avhysas och fördelas på rotarna. Skaran 
är ingalunda liten. De flesta ha barn. Kyrkstadens brand un-
derlättade bortflyttningen. Nu grep sig N. an med planritning 
till den nya kyrkstaden. Den breda landsvägen mitt igenom 
den nya Kyrkstaden vittnar om hans förtänksamhet. 

Sedan gällde det att hålla handelsmännen så långt borta 
f rån kyrkan som möjligt vore och helst utanför Kyrkstaden. 
Socknemännen förklarade också den 20 september 1835 "att 
de ingalunda önskade eller funno sig belåtna, med att handels-
männen skulle få bygga sina hus närmare intill kyrkan än de 
sina. Dessutom hördes många yttra den önskan, att markna-
den ej måtte hädanefter hållas såsom hittills i Kyrkstaden 
eller i närheten till kyrkan, utan borde något avlägsnare ställe 
bliva till marknadsplats utsynt." Handelsplatsen kom också 
enligt beslut den 18 mars 1836 att förläggas till Körran. Här 
fingo handelsmännen uppföra sina bodar på bestämda om-
råden med nödiga gator. En viss avgift stadgades den 2 april 
1845. Här höllos också fr imarknaderna, vilka dock enligt be-
slut den 27 dec. 1846 flyttades till den nya staden före 1848 
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års utgång. Socknemännen yttrade därvid, "att de för sin del 
hade så mycket mindre något att erinra vid fr imarknadernas 
flyttning till staden som de tydligt funne, att dess flyttning 
vore för stadens skyndsamma organisering nödvändig." 

Trots utflyttning av handelsbodar m. m. ansågs eldfaran i 
Kyrkstaden allvarlig. En vidlyftig och bestämd brandordning 
godkändes den 6 nov. 1844. Samtidigt yttrade sig sockenstäm-
man om "de åtgärder som böra vidtagas till ordningens och 
sedlighetens vårdande så i Kyrkstaden under själva helgerna 
som i allmänhet inom byarna". Det var nämligen en känd 
sak, vad först och f rämst beträffade förhållandet i Kyrk-
staden, att så ofta allmogen vid större helger dit f ramkommer 
i större mängd, en del därav och i synnerhet ynglingar ej säl-
lan föröva oljud, slagsmål, svordom och dryckenskap så natt 
som dag, varigenom ordning, husfrid och nattro stores och 
sabbaten på allt Sätt ohelgas. Socknemännen, som erkände 
sanningen härav oCh tillika vitsordade att även i byarna, syn-
ligast de större och folkrikare, enahanda beklagliga förhål-
lande ägde rum, vorO högst angelägna, att någon åtgärd måtte 
vidtagas till hämmande av det nyss anförda och allmänt över-
klagade oskicket. I anledning härav och efter mogen överlägg-
ning ville socknemännen med stöd av K. Förordningen av den 
29 aug. 1843 om sockennämnd hava ett vite av 3 R. 16 sk. 
B:so fastställt, vartill den eller de skulle göra sig förfallna, som 
ifrån den 1 april till den 1 september efter kl. 11 på aftonen 
och ifrån den 1 september till den 1 april efter kl. 9 em. under 
kringstrykande på gatorna i Kyrkstaden eller i byarna ett 
slikt oväsende åstadkomma. Det sålunda bestämda vitet skulle 
så fördelas, att åklagaren äger därav bekomma % och sock-
nens fattiga %." Icke ens genom dessa bestämmelser kunde 
nöjaktig ordning vinnas i Kyrkstaden. Den 22 okt. 1854 ha 
nya förordningar blivit beslutade, vilka uppgjorts av Nord-
landers adjunkt sedermera lektor J. Vidén. Genom ännu 
strängare bud och stadgar skulle Kyrkstaden saneras, men 
något verkligt resultat kunde ej ernås. Vid detta tillfälle be-
drevs kraftig agitation mot de nya besluten. 



Ur svårigheterna att bringa ordning och reda i Kyrkstaden 
och komma till rätta med de tvistande handelsmännen f rån 
Umeå och Piteå har Skellefteå stad vuxit f ram. Strid hade 
länge pågått mellan Umeå och Piteå borgare om Skellefteå 
och Burträsks handelsområden. Från Piteås borgare hade till 
Kungl. Kammarkollegium ingivits" en ansökningsskrift, var-
uti bemälte handlande klaga över den såväl i Skellefteå som 
Burträsk socknar av obehöriga personer eller skojare förövade 
lanthandeln, de handlande till förfång, samt tillika anhållit 
att å berörda Skellefteå kyrkstad få anlägga en köping för att 
utan intrång emellan marknaderna, varken av andra städer 
eller skojare, få genom betjäning vara berättigade avnäma vad 
allmogen i dessa socknar kan se sig nödsakade att avlåta, 
dels emot kontant dels i byte av varor med mera som samma 
ansökningsskrift vidare innehåller." Sockenstämman hade att 
avgiva yttrande den 2 april 1804. Med synnerlig skärpa och 
redig motivering avböjer Skellefteåborna den gjorda framställ-
ningen. Omsider efter många tvister och strider ha vi nått 
f ram till 9 maj 1841, då socknemännen hade att yttra sig över 
"Piteå stads handlandes hos Kungl. Maj :t i underdånighet 
gjorda ansökning om rättighet att även mellan marknaderna 
få hålla öppna bodar å härvarande marknadsplats." Vid detta 
tillfälle nämnes en stad för första gången. Den 25 juli 1841 
hålles ny sockenstämma, då yttrande skall avgivas över Umeå 
stads handlandes framställning i samma syfte. N. griper till 
orda och i ett kraf tful l t yttrande framlägger han förslag om 
en stad med stapelrätt någonstädes i nejden kring Skellefteå 
kyrka och älv. Körran är till stadsgrund alldeles otillräcklig. 
Alltså borde särskild skattejord inköpas. Den 31 okt. 1841 
meddelas, "att den plats, som redan blivit för besagda ända-
mål av hemmansägaren C. O. Furtenback i Norrböle by in-
köpt, ej vara till stadsgrund otjänlig." Den 13 febr. 1842 blev 
beslutet av den 25 juli bekräftat, dock efter dramatiska och 
allvarstunga yttranden, särskilt av doktor N. 
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Det är på sin plats, att N. hedras såsom den drivande 
kraften, då Skellefteå stads tillkomst var föremål för socken-
stämmans yttrande. 

5. Allmogeson. 
Som en äkta allmogeson träder N. oss till mötes. Man kan 

tänka på den starka och kraftiga gestalten. Tungt och stadigt 
trampade han den mark, som av fäderna i generationer bru-
kats och som var honom kär. Talet tog ofta bilder f rån lant-
mannens liv och med allmogen kände han sig höra samman. 
Med deras arbete var han förtrogen. Som en kärv husbonde 
gav han råd och anvisningar. Gång efter annan framskymtar 
förargelsen över oföretagsamhet och slöhet vid jordens skötsel. 
N. var ständigt sysselsatt och förmådde bära den tyngsta ar-
betsbörda. Så gällde det för bonden att icke spara eller skona 
sig. Fattigdom växer f ram ur lätt jan. Arbete och sparsamhet 
skall ovillkorligen föda sin man. 

Själv var N. en skicklig jordbrukare. Torpare och drängar 
förstod han leda, så att något blev uträttat. Arbetsdagen gav 
resultat. Stora skördar bärgades på det väldiga prästbordet. 
Säkert har allmogen med häpnad och kanske avund sett de 
rika kornskördarna. Men så hade N. möjlighet att utnytt ja 
alla för tiden tillgängliga hjälpmedel för vinnande av ett gott 
resultat. Till prästgården kom också ortens första tröskverk 
den 24 aug. 1839. Vid första tröskningen skall en verlig folk-
vandring ha ägt rum. Man visste ej om andra redskap än kör-
bultar och slagor. Ännu leva personer, som i barndomen sett 
prästgårdens kreatur, då de drevos på bete. Det var något un-
derbart med den väldiga hopen, som mest liknade "vitter-
klettra". Långt f ram i tiden ha ättlingar f rån Nordlanders 
hästras stått högt i kurs. Så skall N. ha varit en kunnig häst-
karl, som därjämte förstod att sköta tömmarna med stark och 
stadig hand. Många äro berättelserna härom. 

N. drog sig icke för avsevärda kostnader för jordbrukets 
förbättrande. Han hade uppgjort en vidlyftig bevattningsan-
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Detta träsnitt f rån 1861 uppges föreställa en b rud f rån 
Skellefteå. Bilden är tecknad av en artist Hallbeck, 
som beskriver bruden sålunda: " H ö g junoisk gestalt 
med mörk t hår, mörka ögon, blomstrande hy, äkta 
grekisk profi l , ansiktsuttrycket rent, allvarligt och där-
till knappt 20 år — en ful lkomlig skönhet" . I vad 
mån konstnärens fantasi spelat in vid porträt tets ut-

förande är inte möjligt att avgöra. 

läggning för att leda vattnet f rån Dömans- och Nöppeltjärnar-
na ned till Bäckänget eller det s. k. Nybruket. Meningen var 
att åstadkomma "en översilningsäng med större diken och 
mindre rännor för vattnets jämna dragande över marken". 
Vid laga syn den 23 nov. 1846 hade detta bevattningssystem 
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sträckt sig till en areal av 23 geom. tunnland. N. uppgav där-
jämte, att han ämnade anlägga en spardamm över bäcken 
f rån Dödmantjärn, 88 alnar lång, 3 % aln hög och 5 alnar 
bred. Dylika översilningsängar voro under äldre tid mycket 
vanliga och helt nödvändiga för kreatursskötseln. 

Som exempel kan nämnas bonden Daniel Karlsson i Lång-
sele. N. meddelade om denna, att "han är innehavare av % 
mantal kronoskatte jord och har visat utomordentlig odlings-
flit. Genom kostbara vattenöversilningar och vidsträckta ny-
odlingar å den mest eländiga mark, har han uppbragt avkast-
ningen till den höjd, att även i det mest svaga år å hemmanet 
kan vinterfödas 3 hästar, 10 å 11 kor och över 20 får. Lev-
naden har varit exemplarisk och givmildheten mot de fattiga 
sällspord." Han rekommenderades därför år 1860 till någon 
allmän belöning. Säkert har N. skrivit utlåtandet med stort in-
tresse. Daniel Karlsson fick också en silvermedalj, men lär 
hellre ha velat ha en jordyxa. Då denne man var bland de 
första i Skellefteå, som lämnade sina frikostiga missionsoffer 
till N. för Sv. Missionssällskapets räkning, har samtalet myc-
ket snart glidit in på missionsgärningen i Långsele skogsmark. 

N. hade möjlighet att göra avsevärda utgifter för jordbruket. 
Han var i den lyckliga ställningen att ha fått mottaga ett syn-
nerligen väl bebyggt boställe och var under hela sin långa 
tjänstetid helt befriad f rån alla nybyggnader med undantag 
av "ett obetydligt hus". Som kunnig jordbrukare var N. ange-
lägen att uppmuntra till utdikningar. Under år 1845 hade an-
slag beviljats för dylika ändamål ävensom vägomläggningar. 
Ett stort antal myrmarker, sjöar och t jä rnar föreslås till ut-
dikning. Nu äro alla dessa nämnda företag utförda och san-
ningen av Nordlanders ord bekräftad, att "fördelen av dessa 
odlingar skulle bliva i högsta måtto fördelaktig". Det gällde 
för allmogen att hålla sig f ramme för att bekomma nödiga 
anslag. 

Det är uppenbart, att vid denna tid inga utdikningar ännu 
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skett av vattensjuka marker eller grunda sjöar. Odling av låg-
länta trakter hade man icke påbörjat . Högre belägna områden 
och över huvud den sämre jorden brukades fordom. 

Några år därefter eller 1851 har sockenstämman att yttra 
sig om lämpligaste platsen för en länets lantbruksskola. N. 
förordar självfallet Skellefteå. Annars kan man med skäl 
vänta, att han i tidens svåra trångmål för jordbruket skulle 
vara färdig att med jämmer kasta yxan i sjön. För ett skål-
pund smör, t. ex. år 1858 fick bonden 12 sk. Den bästa in-
komsten blev salpetersjudningen, som bedrevs till skada för 
jordbruket. 

Samma iver visade N. för vägar. Somliga behövde breddas, 
andra omläggas. Särskilt ivrade han för omläggningen av 
vägen Degerbyn—kyrkan. Här ville allmogen icke vara med, 
helst som många hade sina kyrkobyshus på Kläppen. I regel 
överklagades varje beslut och åläggande om vägbyggnader, 
dock utan annat resultat än uppskov. På 1850-talet lyckades 
äntligen en del vägföretag ledas i hamn, t. ex. ny allmän väg 
till Jörn, omläggning av väg mot staden med dyrbara sten-
trummor, väg till Ursvikens lastageplats, omläggning av vägen 
Degerbyn—kyrkan. 

På intet område i fråga om lanthushållning synes N. vara 
ointresserad. Då fråga är om konst- och husflitens uppmunt-
ran, särskilt inom de orter, där jordbruket icke lämnar all-
mogen nödiga medel för sin bärgning, låter N. allmogen i soc-
kenstämma den 16 jan. 1848 förorda "exposition sockenvis av 
det i sitt slag utmärktaste, sinnrikaste och ändamålsenligaste" 
av allmogens alster. Större eller mindre belöningar borde där-
vid utdelas. N. är aldrig rådlös. Alltid söker han finna en 
framkomlig väg och jämna marken för nya uppslag till all-
mogens bästa. I detta sammanhang må nämnas, att N. själv 
var en synnerligen mångkunnig man, som icke lätt blev hand-
fallen. Han hade egen smedja på prästbordet. Här stod han 
ofta vid smedstädet i tidiga morgonstunder. Vid ett sådant 
tillfälle kom en lasskörare f rån Jörnshållet. Han spände f rån 
hästen och släppte honom innanför ledet i prästens hölägda. 
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Själv lade han sig i skuggan invid smedjans fönster. Där stod 
N. och såg på. Till den häpne bonden yttrade N.: "Låt hästen 
äta sig mätt, men gör inte om detta!" 

6. Kulturpersonlighet. 

Som kulturpersonlighet skall N. icke förgätas. Hans rika 
naturliga begåvning och grundliga vetenskapliga utbildning 
var en god grund att bygga på. 

Minnestecknaren nämner om honom bl. a.: "Ibland färdig-
heter, som denne rikt utrustade personlighet ägde, må näm-
nas hans särdeles goda mekaniska anlag. Dessutom hade han 
uppnått rätt stor skicklighet uti att rita, teckna och måla. 
Hans poetiska anlag, om de blivit odlade, skulle — därom 
vittna åtskilliga otryckta skaldeförsök — hava vunnit mycket 
erkännande. Besynnerligt nog saknade han så helt och hållet 
öra för musik, att han inte kunde lära sig en enda av de mest 
vanliga psalmmelodier. I läkervetenskapen ägde han också ej 
obetydlig kännedom. Många pund att ockra med voro honom 
alltså givna av den husbonden, som över var och en av sina 
skaffare en dag skall fälla dom icke efter storleken av de för-
länta gåvorna utan efter troheten av deras förvaltning." 

N. erhöll tidigt alla utmärkelser, som kan komma en präst-
man till del. Vid 38 år kontraktsprost och före 50 år teologie 
doktor. Stiftsfullmäktig vid riksdagarna 1853 och 1859—1860. 
Han mottog 1841 kallelse att avlägga prov för pastor prima-
riustjänsten i Stockholm, men avböjde kallelsen. Höga ordens-
utmärkelser kommo honom också till del. Karl Johan hade 
1835 yttrat till N.: "Aprés deux ans je vous verra en Skel-
lefteå". Löftet blev ej uppfyllt. Kronprins-regenten Karl hade 
också givit N. löfte om besök vid en tillämnad resa i de norra 
orterna. Han hade vid riksdagens avslutande yttrat till N.: 
"Då hälsar jag också på dig i Skellefteå". Om detta besök i 
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orten har N. lämnat en utförlig redogörelse. Säkerligen har 
all ståt utvecklats vid tillfället, och den folklige kronprinsen 
har vunnit allas h jä r t an i prostgården och i bygden. 

Som ledande personlighet inom Västerbotten hade N. att 
representera vid större högtidligheter inom länet. Vid präst-
mötet i Piteå var N. preses med en skrift, Theol. Afforismer. 
Vid dessa möten intog N. genom sin moderata hållning och 
välgrundade mening en vägledande ställning. Brukspredikan-
ten E. A. Rosenius yttrade vid prästmötet i Piteå år 1858, 
"att det mäktigaste och välsignelserikaste vapnet mot villo-
andar och falska profeter vore ett kärleksrikt och nitiskt för-
kunnande av Herrens ord. Ja, det torde ej vara nog, att vi 
präster såsom religionslärare uppträdde endast då vi voro där-
till tvungna, utan vi borde i möjligaste måtto utsträcka vår 
verksamhet och genom bibelns förklarande även i enskilda 
hus ställa oss på en förtroligare fot med församlingen och 
leda densamma till en grundligare bibelkännedom." N. in-
stämde i detta yttrande. 

I allmänhet synes dock N. helst ha f ramträt t i praktiska 
och organisatoriska frågor. Där ägde han av naturen och 
genom långvarig övning rik erfarenhet och en klarsynt över-
blick. I regel tycks han på detta område ha gått f r am med er-
känd överlägsenhet och ägt allas öra och respekt. 

Utom sin storvulna utrustning hade N. även en direkt 
konsnärlig begåvning. Han tecknade utmärkt och försökte sig 
även på målning. Ett porträtt av företrädaren är utfört av N. 
och finnes alltfort i kyrkans sakristia. Förebilden har varit 
sonen, klockaren M. Ström, "som på ett hår skall ha liknat 
sin fader". De konstnärliga anlagen gingo i arv på dottern 
Anna N., född 1843, död 1877. Utom porträtt av sin fader har 
denna målat en del tapeter och taklister i prostgården. Allt 
ödelagt vid senare omändringar. 

N. besatt en stor lätthet att yttra sig och finna ord för sina 
tankar. Däremot var hans stil ofta tung och meningarna långa. 
Tydligen har han icke offrat någon större möda på att ned-
skriva de många och vidlyftiga protokollen. Stilen är ofta 
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slarvig med talrika strykningar. Vid utlåtanden till myndig-
heter och yttranden av olika slag har han begagnat kladd. 
Här är den sakliga utredningen klädd i en klar och värdig 
form. 

Många äro de reglementen och instruktioner, som utgått ur 
hans hand. Det förefaller som om hans penna löpt med sär-
skilt nöje, då det gällt sådana angelägenheter. Han visar sig 
därvid vara en skarpsynt människokännare. Som exempel 
kunde anföras första paragrafen ur instruktion för socken-
nämnden, som godkändes i sockenstämma den 26 juni 1848: 
"Till vårdande av socknens allmänna ekonomiska angelägen-
heter skall i socknen alltid finnas minst tvenne och högst fyra 
så kallade fullmäktige, vilka skola vara bofasta, förståndige, 
skrivkunnige och välfrejdade män samt i övrigt kända för 
nykterhet och ordningssinne, för fasthet och bestämdhet i 
lynne och tänkesätt, dock utan halsstarrighet, för rättsinnig-
het och redbarhet, dock utan härsklystnad och processgirig-
het." Det är att hoppas, att de valda ledamöterna i nämnden 
uppfyllde kraven. 

Även för den starkaste sina kraf terna ut, och den trägne 
arbetaren ser plötsligt, att arbetsdagen går mot skymning. N. 
hade flitigt nytt jat sina många pund till att t j äna Skellefteå. 
Den 19 nov. 1872 har han för sista gången själv skrivit proto-
kollet vid hållet kyrkoråd. Tillfället var för N. synnerligen 
pinsamt, enär orgelnisten Löfgren utfor i hätska och krän-
kande yttranden mot sin kyrkoherde. Stilen är mycket dar-
rande och ojämn. Komminister A. Ericson för sedan proto-
kollen i kyrko- och skolrådet, men N. underskriver dem alla 
och sista gången den 2 jan. 1874. Den gamle har tydligen svårt 
att träda tillbaka och lämna ledningen i andra händer. Man 
märker, att han tryggar sig till den duglige och hänsyns-
fulle ämbetsbrodern. Direkt tjänstledighet har icke förekom-
mit. Trött och utarbetad sjunker den reslige och kraftful le 
mannen alltmer tillsammans. Den 27 april 1874 lägger N. sitt 
trötta huvud till ro. Hans stoft vilar i en murad grav under 
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en järnhäll med inskrif t : "Fast graven synes mörk och kall, 
dock det vårt hopp ej störa skall. När Jesus gick i graven ned, 
dess mörker vi ej skåda mer." 

Med all rätt bör Nordlanders minne bevaras i den bygd, där 
han nedlagt sin mångsidiga och gagneliga livsgärning. För 
länge sedan borde den bortgångne hövdingen ha hedrats med 
något yttre minnesmärke. Skellefteå stad står här närmast att 
hedra sin gundläggare. N. har med kärleksfull blick följt sta-
dens utveckling. Med särskild tillfredsställelse har han år 1851 
sett, huru stadens folkmängd stigit ända till 104 personer för 
att vid hans död utgöra 621. Vid alla tillfällen stod han färdig 
och villig att f r ämja stadens bästa. 
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Hårda år i Vilhelmina 

Av f ru Lisa Johansson 

Växterna hade stor betydelse för nybyggarna inom Vilhel-
mina, det har man många exempel på. Man måste nämligen 
livnära sig med vad jorden, vattnet och skogen kunde ge. Allt 
foder till kreaturen togs f rån stråmyrar och lövträd. Att blan-
da mjöl med bark räknades ej alltid som en nödfallsåtgärd, 
utan förekom ofta för att mjölet skulle räcka till en ny skörd, 
eller möjlighet yppades att få utifrån. "Kråkmånaden" var 
årets värsta tid, och den kunde vissa år bli lång. Den räkna-
des nämligen f rån den tid på våren, då ladorna voro tömda 
och djuren fick nöja sig med ris och bark till mat. Den togs 
f rån tall, björk, rönn, asp och sälg. Med denna utfodring levde 
visserligen husdjuren, men korna slutade att ge mjölk. Då 
blev det stor matbrist i stugorna. Människorna måste många 
gånger dela kost med husdjuren. 

Ett gammalt talesätt är "den gamla goda tiden." Ingen vet 
dock vilket tidevarv som räknats dit. Enligt min tro hade de 
första nybyggarna bättre försörjningsmöjligheter än deras 
närmaste efterkommande. De första nybyggarna hade gott 
om villebråd i skogarna, och det var blott att hämta bland 
överflödet. Nackdelen var ytterst primitiva fångstmedel. Sjöar-
na vimlade av fisk och minnesgoda gamla berättar ofta om 
den tid, då man stack fisken med kniv och kunde fånga den 
med blotta händerna. Så har Johan Andersson i Andersmark 
berättat att även i hans ungdomstid var det gott om fisk och 
man fick god vana i att hugga kniven i fisk och fånga den på 
det sättet. Johan Andersson är född i Saxnäs 1881. Där har 
han också växt upp och har många minnen f rån bygden. 

Jag tror, att när fisken gick i stora stim kände den sig trygg 
och säker och var ej rädd, sade han. Vi följdes åt till en vik 
i Satsån, där han visade på en utskjutande klippa några meter 
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f rån land. Vattnet verkade svart av skuggan av stenhällen, sjö-
bottnen består av svart slammig dy, c:a 60—70 cm. djupt vid 
normalt vattenstånd. Här, sade han, och pekade på stenen, 
brukade min farfars far fiska. Här tog han sin första fisk, när 
han kom till Saxnäs. Då hade han satt ner sin tunga flytt-
ningsbörda på marken och sagt till sin hustru att göra upp 
eld, medan han gick till ån för att söka få tag på fisk till 
deras första måltid. Han kom åter och hade tagit fisk med 
blotta händer. 

Fisken brukade den tiden stå med huvudena mot varandra 
mot stenen som om de voro packade, och brydde sig ej om 
att den blev störd av människor. Det var hans första fisk-
fångst i Saxnäs, och vid denna sten tog han huvudparten av 
den fisk, som han fångade under sin livstid. 

Masslakt på bäver. 
Det var även gott om bäver som också fick duga till mat. 

Längre upp efter Satsån fanns gott om hyddor som bävern 
byggt till en stor bäverkoloni. Min farfars far (Erik Olsson) 
utrotade helt enkelt bävern, så att det numera endast finns 
ett och annat märke kvar efter bäverhyddorna. Han passade 
på när bävern gick in i hyddan, varefter han stängde bakut-
gången samt stack ihjäl den med sin hullingstav. En gång 
fångade han 22 bävrar i ett enda svep. En del bävrar flydde 
med sönderfläkta kroppar och tarmarna hängande efter sig. 
Denna hänsynslösa jakt företogs ej för skinnens skull, utan 
enbart för köttet. Skinnet användes endast till beklädnad av 
bärremmar i kontar och mesar. Enda ursäkten för denna rov-
drift var behovet efter mat. Det gällde djurens liv eller män-
niskans. 

Allt efter som fisket pågick blev fisken skyggare för folk 
samt svårare att fånga och fångstredskapen måste förbättras. 
Kniv- och handfiske hade upphört. Nät av grovt hemspunnet 
lingarn, grova metkrokar samt ljuster användes. 
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Omväxling i fisk- och köttdieten. 
Vid denna tid torde nybyggarna knappast ha lidit nöd av 

brist på mat, men den mat de fick blev ofta enformig. Som 
mellanmål och för att få något annat än fisk och kött i magen, 
åt man "gompa", tillredd av tolta (mulgedium alpinum) upp-
blandat med ängssyra (rumex acetosa) och angelikan. Blad 
av dessa växter kokades och packades i träkaggar. Sedan slogs 
surmjölk eller kärnmjölk över alltsammans, och anrättningen 
fick stå och surna omkring tre veckor. Gompa var färdig att 
ätas. Många andra grässorter voro ätbara. Till dem räknades 
de späda löven med blommorna f rån blåbärsris och odon samt 
blommorna f rån myrpors. Man åt också rötter f rån myrstarr, 
och roten f rån vass. Båda dessa rötter voro möra och smaka-
de sötaktiga, varför barnen åt dem gärna. 

Gick man i skog och mark samt greps av den fruktade "dar-
ran", en följd av utmattning och dålig föda, kunde man snart 
komma på fötter igen, om man åt några nävar av späda gräs, 
löv, blåbärsris och odon. 

Sommarens stående kost var fisk och mjölk. Färsk ny-
fångad fisk med mjölk till var gott. Till ombyte åts torkad 
fisk som bröd. Mjölken fick stå och surna till dess det bilda-
des en ostkaka över vasslan. Ostkakan östes upp i träskålar 
och vispades samt åts som filbunke tillsammans med bär eller 
nyplockad ängssyra eller färdiglagad gompa. Vasslan använ-
des till att dricka och var hissnande stark och god i sommar-
värmen. 

Skogarna voro fulla av villebråd, som fick lämna sitt kött 
till mat åt nybyggaren och hans familj. 

Man hade många pinoredskap att fånga d ju r med. När stör-
re d ju r fällts, styckades köttet och hängdes att torka i solen. 
Torrt kött och torr fisk saknades sällan i hemmen. Inga lagar 
fanns, som hindrade nybyggaren att jaga och fiska efter sitt 
tycke. Ingen nekade heller nybyggaren att slå sig ner vid de 
sjöar han önskade för att fiska. Samma var förhållandet med 
jägaren, vilket ofta var samma person. Ingen nekade honom 
att under parningstiden jaga lättfångad fågel. 
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Men så kom den tid, då all fångst förbjöds större delen av 
året. Lagens långa arm hade nått f ram till ödebygdens folk. 
Överträddes lagen var det förenat med hårda straff. Detta var 
nog nödvändigt för att rädda fisken och villebrådet, men det 
blev för nybyggarna en hård tid. Nybyggarens olaga jakt an-
sågs för syndig och som stöld, och den som överträdde lagen 
samt blev upptäckt ådrog sig vanära och lidande för sig och 
de sina. Då måste ödebygdens folk tillgripa alla möjliga medel 
för att livnära sig. Fisket kunde ej ge lika mycket med förut 
använda primitiva redskap. För att skaffa behovet av fisk un-
der laglig fisketid fordrades bättre redskap. Sommarfisken 
skulle nämligen räcka vintern ut. Med jakten blev förhållan-
det enahanda endast att jakttiden kunde infalla vintertid. 
Vidare var älgen lovlig under hösten. 

Hårda fångtransporter. 
Tjuvjakt och tjuvfiske förekom dock, kanske mera än 

någon anade. Men de nya lagarna hade också andra olägen-
heter. Det blev gott om rentjuvar och andra lagbrytare i Vil-
helmina socken. De flesta voro tvingade av den hårda nöden. 
Lyckades nybyggaren fälla villebråd under olovlig tid blev 
ofta straffet hårt i de fall att han upptäcktes. I vissa fall spö 
vid skampålen. På Vilhelmina museum finns 4,4 hg. tunga 
fotbojor som vittna om att de ofta använts vid fångtransporter. 
Handbojorna väger 2,2 hg., och av gamla Fredrikabor har be-
rättats hur de av sina fäder hört hur ruskigt det såg ut, när 
fångstransporter kom från Vilhelmina och det blödde f rån 
händer och fötter som följd av de tunga bojorna. 

Folk började sucka efter "den gamla goda tiden" då man 
hade frihet att jaga och fiska efter gottfinnande. 

Ett drama i Bäsksjö. 
Man mindes den tid, då det var en oskriven lag, att det 

skulle vara minst två dagsmarscher mellan gårdarna, detta 
för att man inte skulle störa varandras jaktmarker. Man 
byggde ofta gårdarna på höga berg för att kunna se ljusskenet 

111 



f rån andra nybyggare. En gammal sägen berättar att det bod-
de en gubbe i Bäsksjö, som var så illasinnad mot annat folk, 
att en ensam vandrare inte vågade sig i närheten av hans 
bostad. Gubben var mycket rädd om jaktmarkerna och fisket 
i sjön. En gång kom en annan nybyggare till hans sjö för att 
fiska. Denne nybyggare hade liksom Bäsksjögubben en vuxen 
son. Inkräktaren byggde sig en hydda på motsatta sidan av 
sjön. Detta misshagade den förre, som sade till nykomlingen: 
"Jag förbjuder dig att ro ut på sjön för att fiska, för då blir 
det strid på liv och död." Inkräktaren menade å sin sida att 
jord och vatten var människornas arvedel samt gick till 
sjön och fiskade. När inkräktaren och hans son rodde till 
land hade de båten fylld av fin fisk. Bäsksjögubben och hans 
son gick då f ram till stranden, där de slogo ihjäl de båda ny-
komlingarna. De gjorde en säck av näver, som de tyngde ner 
med sten och stoppade sedan liken i säcken samt rodde ut på 
sjön, där säcken med innehåll sänktes till sjöbottnen. 

Vi går f ramåt i tiden, och befinna oss i en tid, då ensamma 
gårdar förvandlats till byalag. Vägar saknas dock fortfarande 
och samma system gäller för byalagen som för enskilda går-
dar, de läggas på bergen så att byarna under mörka vinter-
kvällar kan se varandras ljussken. Slocknade ljuset i någon 
gård och blev borta några dagar förstod de andra att något 
inträffat och började höra sig för om anledningen. Ibland ha-
de man endast varit bortrest, men det kunde också ha in-
träffat dödsfall. Det var byalagens angelägenhet att taga hand 
om sjuka eller döda. 

Jorden var ej längre lika lätt att komma över för nybygga-
re. De, som överträdde laga förordningar och byggde sig hem 
olovligt, riskerade att vräkas. Det blev svåra tider för fattiga 
människor. Barnen fick ofta svälta och sakna kläder. Där 
kunde far och mor stå med sina barn utblottade på allt de 
skulle ha att leva av. Den gamla goda tiden hade tagit slut 
och efterträtts av vedermödans. Jakten försämrades, liksom 
fisket, och jorden var ej längre fri. 
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Stekt råtta, barnens enda måltid. 
Från Heligfjäll berättas om en familj, som bestod av man, 

hustru och två flickor. De hade av någon anledning blivit hus-
villa, men en barmhärtig bonde i byn tillät den nödställda 
familjen flytta till sitt fäbodställe och bo i fäbodstugan. Den 
var inte varm, men gav ändock tak över huvudet. Föräldrarna 
måste dagligen gå till byn, % mil (7,5 km.) för att arbeta så 
att de skulle kunna komma hem med litet mat till kvällen. 
Det var enda betalningen för arbetet. Det kunde vara en bröd-
kaka eller några nävar korn av vilket man kunde koka en 
gröt. Man hällde då kornet direkt i grytan och kokade. Barnen 
voro vana vid hunger, mörker och ensamhet, och anpassade 
sig därefter. En av flickorna hette Johanna och hon brukade 
berätta dessa minnen f rån sin barndomstid. — Vi fick sitta 
ensamma hemma nästan alla dagar. Jag minns särskilt en 
dag, då vi voro mycket hungriga. Vi hade endast björkved att 
elda med. Föräldrarna voro rädda att vi skulle elda för hårt 
och bränna ner stugan. Vi satt hopkrupna på spiselhällen och 
eldade, men värmen var dålig. Vi grät och frös. Den som fått 
uppleva en sådan skräck sen barnaåren glömmer den ej. Vi 
lyssnar och väntar att mor skall komma, men allt är tyst. 

Nu börjar det att gnaga och knapra i ett råtthål invid den 
väggfasta sängen. Det var en råtta, det förstod vi. Tänk om vi 
kunde fånga den, var genast vår tanke. Då togo vi var vårt spö 
f rån riset på golvet, repade bort allt löv och småkvistar. På så 
sätt gjorde vi oss ett jaktvapen. Vi behövde inte vänta länge 
förrän råt tan kom f ram till lövet för att äta. Vi slog till och 
träffade så att hon vände buken upp och sparkade med benen. 
Hon blev vårt byte. Vi rev skinnet av råt tan och stekte den 
på svag glöd och delade råttan mellan oss. 

Detta är bara en bild f rån 1860-talets nödtider. 
Vintrarna voro svåra både för folk och djur . Ofta hände 

det att familjerna slaktade sin enda ko för att få kött att liv-
nära sig med. Ej sällan hände det att först åto de upp köttet, 
och sedan kokades benen för att få buljong så länge att benen 
till sist blev så möra och lösa att stora delar av dem kunde 
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ätas. Sedan kött och ben tagit slut, åt man upp huden. Man 
skar remsor av skinnet och svedde dessa på glöden till dess 
håret sveddes av, och då kunde man bitvis äta upp huden. Det 
hände även att folk kokade gamla och utslitna skor till mat. 

Även djuren svalt. 
Ett gammalt ordspråk sade, att bara snön smält under vår-

vintern så mycket att det blev bar mark under granarna, dog 
inga kor av svält, inte heller folk. De kunde då leva av mossa 
och det ris som växt på marken. Men nog hände det att korna 
dog, och folk trodde att de dog av annan åkomma än svält. 
Så sent som vid sekelskiftet, minns jag att korna måste bäras 
ut ur ladugårdarna därför att de inte kunde gå. Vanlig före-
teelse var att kvigor och unga kor större delen av vårvintern 
hängdes i en särskild ställning, kallad "gällen". Korna häng-
des så att de med framfötterna kunde nå golvet. De voro van-
ligen så svaga innan grönt gräs kom att de måste bäras ut 
samt matas långsamt. Fick korna under sådana omständig-
heter för mycket gräs, dogo de. Folk brukade säga att grön-
skan slog sig åt benen och att korna antingen blevo "ben-
lösa" eller så s juka att de ej kunde leva. Fick sådana kor 
smaka några munnar grönt gräs, som de sedan fick ligga och 
idissla på, kunde de matas på nytt och efter ett par tre dagar 
eller någon vecka kunde en del kor börja att gå själva och 
beta. De skulle nog ha repat sig mycket snabbt 0111 det då 
funnits gott om gräs, men så var ingalunda fallet. Av okun-
nighet släpptes ofta korna till skogen, där brodden då ännu 
knappast hunnit spira, men väl hade vårsaften i sig som 
kunde ge näring. Tillgången var för knapp och betesgången 
tungsam, så att det i vissa fall dröjde halva sommaren innan 
de ätit hull på sig. Många kor dogo också sedan de släppts på 
betet. Råkade korna gå ner i en sankhåla, eller komma i be-
röring med kallkällvatten voro deras krafter alltför svaga för 
att de skulle klara sig. 
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Att under sådana omständigheter mjölka lönade sig knap-
past, det blev någon kaffekopp, men å annan sida ansågs att 
man måste fortsätta med mjölkningen. I annat fall hade så-
dana kor inte lämnat mera mjölk förrän efter ny kalvning, 
och hushållen kunde inte klara sig utan den mjölk, som kor-
na kunde ge senare delen av sommaren och f ram över vintern 
till nästa vårs svältperiod. Högsäsong på mjölk var alltså sen-
sommaren och förjulsvintern. Jag minns att mycket bra s. k. 
"senbärekor" (vårkalvning) gav knappt en halv liter kväll 
och morgon, och en ko som gav en kanna mjölk, drygt 2 liter 
pr mjölkning, ansågs vara en god mjölkko. 
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Bidrag till kännedom om 
hembygdens flora 

Av överstelöjtnant Lennart Wahlberg 

Uti Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok "Väster-
botten" årgångarna 1923—1927, 1931, 1932, 1938, 1941, 1942, 
1945 och 1947 har jag såsom föreståndare för Länsherbariet 
i länsmuseet, Umeå, publicerat en mångfald av mina floris-
tiska anteckningar rörande förekomst samt egna och upp-
givna fynd av intressanta växter i länet, och skall jag nedan 
meddela ytterligare rön under sista tiden. Men först vill jag 
dock fullständiga den i förra årets artikel avbrutna f ö r -
t e c k n i n g e n på i länsherbariet befintliga former av släktet 
Taraxacum, som nu fortsätter sålunda: 

fr. Lövångers sn: Kallviken. T acutangulum 
T. distantilobum 
T. duplidens 
T. eximium 
T. fasciatum 
T. Florstoemii 
T. fulvum 
T. galeatum 
T. interruptum 
T. intricatum 
T. involucratum 
T. Kjellmanii 
T. lacistophyllum 
T. Isetum ssp. obscurans 
T. limbatum 
T. macrocentrum 
T. mimulum 

Lycksele sn. 
Lövångers, Lycksele o. Umeå snr. 
Vilhelmina socken. 
Lövångers, Lycksele snr, Umeå st. 
Lycksele sn. 
Umeå o. Hörnefors socknar. 
Lycksele sn. 
Åsele sn. 
Bygdeå o. Umeå snr. 
Lycksele sn. 
Umeå stad. 
Umeå stad. 
Umeå stad. 
Umeå sn: Strömbäck. 
Lycksele sn. 
Lycksele sn. 
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(syn. laceratum Brenn) 
T. pectinatiforme 
T. polyxanthum 
T. prsestans 
T. recurvum 
T. remotijugum 
T. subintegrum 
T. sublaeticolor 

T. nxvosum 
T. obliquilobum 
T. parvuliceps Lindb. f . 

fr . Umeå o. Lövångers snr. 
„ Umeå st., Lycksele, Hörnef. snr. 

„ Umeå stad. 

Umeå sn och stad 
Lycksele sn. 
Lövångers sn. 
Lövångers sn. 
Bygdeå o. Lövångers snr. 
Umeå sn: Strömbäck. 
Umeå stad. 

Därfter komma nu uppgifter om fynd och anmälningar om 
gjorda iakttagelser angående växter (även äldre): 

Asplenium viride (Fjällspring). Märklig lokal för denna lilla 
ormbunke är den av kantor Axel Granberg upptäckta i Stor-
backen, Lycksele sn. Lokalen, som är belägen så långt ned i 
skogslandet mot kustlandsgränsen, har nyligen besökts av 
jägmästare Sten Nordenstam och befunnits rik. Den finns c:a 
en mil S. om Lycksele stad och c:a två mil f rån östra Lapp-
marksgränsen. 

Cryptogramma crispa — Syn. Allosorus c.— (Krusbräcken) 
har även hittats på fjället Kronakken i N. Borgafjället inom 
Dorotea sn av Åsele lpm. (iakttagen av O. Rune enligt vad 
konstnären Ricklund berättat) . 

Equisetum scirpoides (Trådfin Smalfräken), hittad i Lyck-
sele sn nära Storbacken (A. Granberg). 

Potamogeton filiformis (Kustnate). Denna havskustväxt är 
hittad uppe i Sorselefjällen, alltså i Lycksele lpm., Sorsele sn, 
d e 1 s i T juvt jä rn utmed leden mellan Bjellojaur och St. Tjul-
träsk, d e l s i närheten av Seunavarats uti t jä rnen söder om 
"t s" i varats alltså väl 5 km. öster om övre Ältsvattnets norra 
ända. (Olof Rune). 

Milium effusum (Hässlebrodd), fr . Lövångers sn, på en äng 
nedanför N. Hökmarksberget (S. Grapengiesser). Detta ståt-
liga gräs har jag även sett växa i Tärna kyrkby nedanför Lax-
fjället i Lycksele lpm. (L. W—g). 
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Calamagrostis neglecta var. vivipara. Holmsunds sn, S. V. 
stranden av Obbolaön rikligt. (L. W—g 1947). 

Deschampsia bottnica var. vivipara, Holmsunds sn, S.V. 
stranden av Obbolaön, rikligt. (L. W—g 1947). 

Poa remota (Storgröe) fr . Åsele Ipm., Vilhelmina sn, N. Mats-
dal, S. sid. av Vallintjåkko vid bäck i regio alp., c:a 600 m. 
ö. h. (O. Rune). 

Poa laxa s. s. p. flexuosa (Mjukgröe-fom) (Sm) Hyl. Lappo-
nia Åselensis, Vilhelmina sn. Södra Gardfjället på toppen av 
Tjåkkola samt in Lapponia Lyckselensis, Tärna sn. Artfjällen 
på toppen av Kenjat jåkko 1347 m. ö. h. och även på toppen av 
Boimåive = Polfjället, c:a 1300 m. ö. h. (O. Rune). 

Carex parallela (Lappstarr) . Lycksele lpm., Tärna sn, N. 
sid. av Arefjället vid p. 1229 på Dryashed. (O. Rune). 

Carex microglochin (Borststarr), Lycksele lpm., Tärna sn, 
Södra Storfjällen S. delen vid Naiträkk p. 912 (O. Rune). 

Carex arctogena, hittad för andra gången i Tärna sn av 
Lycksele lpm. i S. Storfjällens södra del vid Naiträkk, norr om 
Arevattnets Ö. ände på kalfjället nära p. 912. (O. Rune). 

Carex macloviana (Lemmelstarr), Norsjö sn vid Bastuträsk 
järnvägsst:n, i ett landsvägsdike, sparsamt (O. Lönnqvist); 
vidare hittad i Lycksele lpm., Sorsele sn, vid Övre Ältsvatt-
nets N. ända c:a 300 m. fr . stranden. O. Rune 1948). 

Carex digitata (Fingerstarr, Lycksele lpm, Tärna sn, nära 
landsvägen Gardvik—Björkvattnet vid p. 581 strax N.V. om 
Rönnbäck samt i Sorsele sn i sydbranten av Buorgoktjåkko 
1 mil N.O. om Biellojaure. (O. Rune 1948). 

Carex teneJla (Spädstarr). Finns i Lycksele sn i Tannmyren 
vid Helsingfors. (A. Granberg). 

Carex livida (Vitstarr), i Åsele lpm, Vilhelmina sn vid Mats-
dal på myr V. om Daltjärn samt vid Lövberg på myr S. om 
Prestnäset. (O. Rune). 

Carex rariflora, i Lycksele lpm., Tärna sn i Södra Storfjäl-
lens västra del på N. sid. av Juovanjuonje c:a 900 m. ö. h. 
(O. Rune 1947). 
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Fjäl lbruden (Saxífraga Cotyledon) 
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Carex Buxbaumi, i lycksele lpm., Tärna sn, S. Storfjällen 
vid N. ändan av sjön Ropen. (O. Rune). 

Carex oederi (Ärtstarr), i Lycksele lpm., Tärna sn, Yttervik 
vid S. ändan av Gäutajaure på stranden nedom högvattenlin-
jen i reg. silv., c:a 440 m.ö.h., hoptryckta exemplar. (O. Rune). 

Carex glacialis —syn. C. pedata — (Fotstarr) . Tagen, dels i 
Åsele lpm., Vilhelmina sn på S. delen av Graipesvare på olivin-
stensknalle, dels i Lycksele lpm., Tärna sn, Skalmodal på S. 
sid. av Amervardo på skiffergrus i reg. alp. (O. Rune 1946). 

Luzula nemorosa — syn. albida — (Vitfryle), Umeå sn, 
Bergsboda vid järnvägen. (G. H. von Post). 

Allium schoenoprasum (Gräslök), Holmsunds sn på Orr-
holmen i Västerfjärden vilt växande på stranden. (L. W—g). 

Lilium mårtagon (Kroll-lilja), Umeå sn, Strömbäck, förvil-
dad, utanför herrgårdsträdgården i skogen. (L. W—g). 

Cypripedium calcéolus (Guckusko). Ny lokal i Lycksele lpm. 
och sn i Mjödtjärnliden nära och N.O. om torpet Tjäderåsen. 
(L. W—g). 

Orchis pseudocordigera, hittad i Lycksele lpm. Tärna sn vid 
Norra Fjällnäs, en mil N.O. om Tärnaby, på myren vid bäcken 
f rån Biellojaure. (O. Rune 1948). 

Coeloglossum viridey,Orchis sudetica. Denna sällsynta Or-
chidehybrid, som tidigare hittats i Norge, hittades av mig för 
ett 20-tal år sedan på Laxfjället i Tärna sn, men min bestäm-
ning har ej godkänts förr än år 1947 av docenten Harry Smith 
i Uppsala, varför jag ej förr velat publicera fyndet. 

(Lennart Wahlberg). 
Salix myrtilloides (Odonvide), i Åsele lpm., Vilhelmina sn, 

Matsdal, på myren V. om Daltjärn. (O. Rune). 
Salix polaris (Polarvide), Lycksele lpm., Tärna sn på N. sid. 

av Arefjället söder om Arevattnets vaktstuga. (O. Rune). 
Alnus glutinosa (Klibbal), Skellefteå sn, ganska allmän 

efter stranden fr . Skelleftehamn till Rönnskär (O. Lönnqvist). 
Urtica dioica ssp. gracilis i Åsele lpm., Vilhelmina sn, Mats-

dal,vid S. sid. av Vallinsnipen i sydberg. (O. Rune). 

120 



Fjällviva (Primula scandinavica) 
Foto: B. Ekholtz, Umeå 

Cerastium arcticum (Polararv), Lycksele lpm., Tärna sn, N. 
sid. av Arefjället i snölega vid p. 1229, c:a 1100 m. ö. h. (O. 
Rune 1947). Denna rara växt har funnits förr på samma fjäl l 
vid p. 1236. 

Minucirtia (Alsine) rubella (Rödnörel). Detta fina fynd gjor-
des 1947, dels i Åsele lpm., Vilhelmina sn, på Murfjällets S. 
del vid p. 1014 på serpentinsten samt på Graipesvare, dels 
även i Lycksele lpm., Tärna sn, på Mieskattjåkko. (O. Rune) ; 
samt sommaren 1948 i Lycksele lpm, Sorsele sn, på bergs-
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knallen 2 km. N. om p. 1043 (nära namnet Ruopsokj (å kar-
tan 1:200.000) omkr. 4 km. V. med dragning åt S. f rån N. 
ändan av Nedre Ältsvattnet. (O. Rune). 

A renaria norvegica i Lycksele lpm., Tärna sn, S. om Joesjö 
på Atoklinten i Södra Storfjällen på serpentinsten, c:a 950 m. 
ö. h. (O. Rune). 

Trollius europaéus (Smörboll), hittad i Lycksele lpm, Ör-
träsk sn. rikligen i landsvägsdikena uti Örträsk kyrkby. 

(L. W—g). 
Actsea spicata (Trolldruva). Finns i Vännäs sn vid Fällfor-

sen i ravin ö. om och nästan mitt för forsen. (O. Lönnqvist). 
Aconitum septentrionale (Nordstormhatt), Lövångers sn vid 

foten av Hökmarksberget på äng. (S. Grapengiesser 1947). 
Anemone nemorosa (Vitsippa), i Nordmalings sn, Hörnsjö, 

nära järnvägsbron över Hörneån V. om ån. (G. Sandell). 
Ranunculiis platanifolius — syn. R. aconitifolius —(St jä rn -

öga). En gång hittad av nuvarande docenten T. Arnborg i 
Åsele lpm., Dorotea sn, Risbäck, på N. Borgafjällens (Burg-
fjällets) S. sluttn., c:a 2,5 km. N.N.O. om Avasjö. Uppgiften 
lämnad av Fil. lic. Magnus Fries). 

Draba incana var. stricta, tagen i Lycksele sn vid Palinsun-
da. (A. Granberg). 

Draba lactea — syn. Wahlenbergii = Fladnizensis — (Lapp-
nagelört), Lycksele lpm., Tärna sn, fjället Mieskattjåkko S. 
delen ( = S. delen av höjdryggen vid " t j å " i namnet Mieskat-
t jåkko) . (O. Rune 1948). 

Draba nivalis, i Åsele lpm., Vilhelmina sn, Ö. om Grundfors 
på Graipesvares nordsida av toppen, på serpentinsten. (O. 
Rune 1947). Denna art tidigare funnen av mig i Lycksele lpm. 
Tärna sn, på fjället Mieskattjåkko jämte hybriden med rupes-
tris enl. bestämning av specialisten Elisabet Ekman (L. W-g). 

Braya linearis (Fjällkrasse). Detta storartade fynd gjordes 
i närheten av p. 803, c:a 6 km. V. om Övre Älvvattnets N.V. 
vik. (O. Rune 1948). 

Turritis glabra (Rockentrav), hittad i Nordmalings sn på 
hamnplatsen Notholmen (L. W—g 1948). 
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Skogsfrun (Epipogium aphyllum) 



Sedum acre (Fetknopp), hittad i Lycksele lpm, Tärna sn, 
Strimasund på strandklippa i själva sundet. (O. Rune 1948). 
Arten förr hittad vid Gräskevardo samma lpm. och samma sn 
av d:r E. Asplund, som då också fann S. villosum på Gräske-
vardo. 

Parnassia palustris f . rosea (Slåtterblomma) med rosafär-
gade till helt röda kronblad, hittad i Lycksele sn vid Lillkvarn-
bäcken mellan Mjödtjärnliden och Gorpaberget.(A. Granberg). 

Potentilla nivea (Lappfingerört). Fint fynd i Lycksele lpm., 
Tärna sn, Mieskattjåkko på skifferknallen 1 km. ö. om Tjir-
j ippsjaure c:a 900 m. ö. h. (O. Rune 1947). 

Potentilla argentea, i Åsele lpm, Vilhelmina sn, Matsdal, på 
klipphylla i sydberget Vallinsnippen. (O. Rune). 

Astragalus frigidus (Fjällvicker), Lycksele lpm., Sorsele 
sn, dels på Ältsvardo, dels på V. sid. av Laivatjåkko, beläget S. 
om N. Ältsvattnet, dels i Tärna sn, Artfjällen på V. sid. av Li-
ketjåkko, c:a 8 km. S. om Strimasund. (O. Rune 1948). 

Oxytropis lapponica (Lappkloärt), Lycksele lpm., Tärna sn., 
S. Storfjällen S.V. om Geuteltsjaure, c:a 1000 m. ö. h. på torr 
Dryashed och fyllitknalle. (O. Rune). 

Euphorbia Cyparissias (Vårtörel), Hörnefors sn på hamn-
platsen Kylörn. (L. W—g). 

Viola umbrosa (Dalviol). Ny lokal i Lycksele sn, Kattisavan 
vid Rusbäcken ovanför Sågforsen, mitt för Kvarnberget. (G. 
Fridner 1946). 

Epilobium collinum (Backduntrav), i Åsele lpm, Vilhelmina 
sn, Matsdal, i sydbranten av Vallinsnipen på klipphylla i syd-
berg, 600 m. (O. Rune). 

Epilobium davuricum (Smalduntrav), Åsele lpm, Vilhelmi-
na sn, Fä t t jaur N. sid. av Valovardo i ängskärr på blottad mi-
neraljord, Reg. subalp., c:a 700 m. ö. h. (O. Rune 1946). 

Circaéa alpina (Häxört), Lycksele lpm., Tärna sn, Skalmo-
dal, S. sid. av Amervardo i örtrik björkskog, Reg. subalp., c:a 
600 m. ö. h. (O. Rune 1946). 

Aegopodium podograria (Kirskål), i Vännäs köping c:a 150 
m. fr . järnvägsstationen i ett landsvägsdike. (O. Lönnqvist). 
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Angelica silvestris f . monstrosa (Strätta eller Björnstut) . 
Denna underliga f jä l l form växte på Gräskevardo i Tärna sn 
av Lycksele lpm. (A. Granberg). 

Monötropa Hijpopitijs (Tallört), i Bjurholms sn, Nordanås 
vid Balbäcken, c:a 8 km. N.V. om Balsjö på tallhed å Mo & 
Domsjö AB:s skifte. (Flera ex. iakttagna av G. H. von Post 
och G. Tjäder) . 

Rhodendron lapponicum (Fjällros). Ett uppseendeväckan-
de fint fynd gjordes i sommar, då denna växt, som räknas till 
de bicentrska, ånyo hittades i Lycksele lpm., men nu i Sor-
sele sn på S. sid. av p. 938 på Ältsvardo, strax S.V. om Övre 
Ältsvattnet. (O. Rune 1948). 

Primula scandinavica (Fjällviva) hittad i Lycksele lpm, Sor-
sele sn, dels vid Övre Ältsvattnet ungefär 3 km. V. om N. än-
dan om sjön (S. om p. 981), dels i bäckravin rakt västerut f r . 
Nedre Ältsvattnets norra ända. (O. Rune 1948). 

Angallis femina (Blåarv) hittad som ogräs i trädgård i Med-
sele, Degerfors sn. (O. A. Olofsson). 

Gentiana tenella (Lappstålört), i Lycksele lpm., Tärna sn, 
Södra Storfjällen, V. sidan av Atoklinten S. om Joesjö. 
(O. Rune). 

Fraxinus excelsior (Ask). Ett större träd finns planterat i 
Umeå stad på gårdsplan vid Kungsgatan 58 (Apoteket Renen). 
(L. W—g). 

Polemonium coeruleum (Blågull), Holmsunds sn, förvildad 
på Orrholmen i Västerfjärden. (L. W—g). 

Gleclioma hederacea (Jordreva), Hörnefors sn, på Kylörns 
hamnplats. Den hittades även i Strömbäck, Umeå sn. L. W-g). 

Verbciscum Thapsus (Kungsljus). Bjurholms sn, Balåker, 
iakttagen på sydberget Balklinten (G. H. von Post). Denna 
art uppgives även vara ikttagen i Sörböle skärgård, Umeå sn 
(enl. W. Lindberg), men är troligen förväxlad med efterföl-
jande art V. nigrum, som förekommer på holmar i Västerfjär-
den. 

Verbascum nigrum (Grönkungsljus), Holmsunds sn, på 
Orrholmen i Väster f järden på en stengärdsgård (L. W—g) 
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samt i Degerfors sn, Medsele, som ogräs i ett jordgubbsland. 
(Artur Olofsson). 

Verbascum phoeniceum (Sydeurop. Kungsljus). Tillfälligt 
inkommen i ett jordgubbsland uti Vb. Umeå stad. (Artur 
Olofsson). 

Veronica alpina var. australis, f r . Lyckse lpm., Tärna sn, 
på N. sid. av Arefjäll vid p. 1229 i snölägemark c:a 1100 m. ö. 
h. samt även på Södra Storfjället, östsid. av Svalotjåkko vid 
norska gränsen i snölega c:a 1000 m. ö. h. (O. Rune). 

Veronica tenella — syn. borealis — (nordärepris), f r . Lyck-
sele lpm., Tärna sn, N. sid. av Naiträkk i snölegemark vid p. 
828 samt i S. Storfjällen på sydsid. av Risfjället i webera albi-
cans-matta c:a 900 m. ö. h. (O. Rune). 

Veronica officinalis (Ärepris). Växer i Lycksele lpm., Tärna 
sn N. om Joeström på sydsid. av fjället Tjåter (O. Rune). 

Veronica persica (Skönärepris) — syn. V. Tournefortii — 
tillfällig, i Lycksele stad vid Storgatan 59 som ogräs i träd-
gård i sept. 1948. (Sten Nordenstam). 

Euphrasia lapponica (Lappögontröst), Åsele lpm, Vilhelmi-
na sn på norra sidan av fjället Aunevare på serpentinsten. 
(O. Rune). 

Plantago media (Kämpegroblad). Finns i Hörnefors sn på 
Kylörns hamnplats. (L. W—g). 

Mulgedium alpinum (Tolta), Vännäs sn, 200 m. Ö. om Ny-
bo nära vägkm.-stolpen n : r 4 samt vid Hjoggsjön intill strän-
derna av bäcken f rån sjön,, särskilt c:a 200 m. N. om gårds-
tecknet Bergnäs. (O. Lönnqvist). 

Hiracium aurantiacum (Rödblommig Jämtlandsfibbla), 
Vännäs sn på gamla lägerplatsen i parken nedanför officers-
mässens veranda flera vackra exemplar (L. W—g). 

Förteckning å kända Calijpso-lokaler i Västerbottens län. 
U m e å s n : lokal norr om Umeå stad, c:a 6,5 km. på Ers-

markbergets utlöpare åt N.V. på östra sid. (upptäckt 1920 av 
L. W—g). 

S ä v a r s n : på Holmöarna, Ängesön förr i tiden, före de 
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Fjällros (Rhododendron lapponicum) 
Foto: B. Hkholtz, Umeå 

stora avverkningarna, sedan ej återfunnen (enl. uppgift av 
framlidne adjunkt O. Lundqvist). 

V ä n n ä s s n : i byn Orrböle V. om Tväråbäcks station. 
B u r t r ä s k s n : vid S. Ljusvattnet 1 km. S. om byn; på 

N. sid. av Burträsket; vid Bergviken; i Lappvattnet; vid Jäpp-
nästjärnliden; i st. Blåbergsliden; i krp. Rislandet; i krp. Dal-
myrhöjden. 

D e g e r f o r s s n : nära och nedanför sanatoriet i Hällnäs, 
vid vid vägen samt N. om detta c:a 1,5 km. vid materialvägen 
i sega c:a 250 m. N. om km.-pålen 4 och vid byn Mårdsele 
nära landsvägen. 

S k e l l e f t e å s n : vid Falkbergets N. sid.; vid Dödmans-

127 



t j ä rn ; vid Fällbäcken; vid vägen till Boviken i skogen; vid 
Getberget; i Furunäs vid S. ändan av Kalkstenstjärn (nära 
lokalen Rosa acicularis); vid Hömyrberget nära Varuträsk; 
vid Ersmarksby c:a 3 km. S. om byn i en sluttn., som i S.O. 
riktn. sänker sig ned mot byn; söder om Skellefte älv vid N. 
Kroksjö by nära och V. om gamla Burträskvägen; vid Finn-
iorsfallet c:a % km. i S.V. riktn. f rån järvägsst:n. 

N o r s j ö s n : I Petiknäs rikl.: i krp. N. Vidmarken; i krp. 
S. Vidmarken; vid Bjurträsk by uti dalsänka Ö. om byn vid 
vägen t. Kusfors rikl. och efter Malån vid byarna Bjurfors 
samt Örträsk; på s. 1c. Kjedträskheden S. om Skellefteälv och 
V. om Kusfors st:n. 

J ö r n s s n : Uti Gråliden; i Klockberget; N. om Stava-
träsk Ö. 0111 vägen Klintå—Högliden. 

M a l å s n : I N.Ö. hörnet mellan Skidberget och Skellefte-
älv; mellan Brännträskliden och Rakkejaurheden; mellan Näs-
berg och Skeppträskån; i sluttn. mot Malån mitt för Ström-
fors; i Ö. vid Kvarnberg, rikl. uti N. sluttn. mot Malån; 6 km. 
ovanför Skeppträsk söder om ån; längre västerut i Släppliden. 

S o r s l e s n : På Njumesberget i sluttn. mot sjön Mader-
träsket. 

S t e n s l e s n : Kyrkbyn bortåt jägm.-bostället och Ume-
älvsbron; på holmar i älven; på Bar selebergets sydsluttn.; på 
krp. Rönnliden. 

V i l h e l m i n a s n : S.O. om Bäsksjö i sydligaste delen av 
Storberget; S.O. om Bäsksele i skogen Ö. om Norr sjön. 

L y c k s e l e s n : Vid Lycksele stad och invid landsvägen 
Lycksele—Brattfors på höger sid. omkr. 6 km. fr . staden bort-
om Tannbäcken; på Norrårsliden vid Hede 6 km. f r . staden 
söderut; i Storbacken stor lokal c:a 1 mil S. om staden; på 
den ståtliga Stakamyrliden, dels vid bäcken fr. Stakamyrtjärn, 
dels på krp. Älgölandet nära kronotorpet Tjäderåsen c:a 150 
m. in f r . landsvägen Lycksele—Knaften; Ö. om Gravsjö; på 
Tuggenlidens sluttn. mot Tuggenbäcken; vid Pausele och vid 
Bäcknäs 5 mil N.V. om staden nära landsvägen mot Stensele 
vid km.-stolpen 47; på krp. Spänningträskliden i N. delen 
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mot Blåviken, på Dobbmanberget och S. därom; vid Vindel-
gransele glera lokaler på båda sidor om Vindelälven. 

Se bifogad P r i c k k a r t a . 

Som avslutning ber jag att få varmt t a c k a a l l a medde-
lare och intresserade, som bidragit till den fortsatta och kom-
pletterande utforskningen av länets flora. 

Särskilt mycket känner jag behov av att tacka Amanuensen 
och Stipendiaten, Fil. Kand. O l o f R u n e för hans ovär-
derliga bistånd vid utforkning av länets västligaste delar, f jäll-
trakterna, där många vita fläckar funnos (och ännu finnas) i 
den svårtillgängliga terrängen, som han energiskt och målmed-
vetet genomströvar med förvånande gott resultat, och jag vill 
hjärtligt gratulera honom till denna sommarens uppseende-
väckande fynd i Sorselefjällen s.s. bl. a. Braya och Rhododen-
dron. 

Slutligen anhåller jag, att få tacka Jägmästare S t e n N o r -
d e n s t a m, nu, när han lämnar Västerbotten och flyttar 
söderut, för all hans skickliga och uppskattade hjälp att bistå 
mig oförtröttat under en lång följd av år med nit och trohet i 
"Floras" t jänst . Tack gamle vän! Jag kommer att sakna Dig 
mycket ! 

Nordenstams adress blir: Flottilj vägen 8, N ä s b y P a r k . 
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By ordningar i Norsjö 

Av rektor K. Fahlgren 

Vid mitten av 1700-talet antogo våra Västerbottensbyar all-
mänt byordningar. Det skedde på myndigheternas uppmaning 
och många gånger ganska schablonmässigt. Vid ett tillfälle 
antogo inte mindre än femton byar i Skelleftebygden samti-
digt samma byordning, och sen följde med korta mellanrum 
ännu ett flertal byar deras exempel och gjorde denna byord-
ning till sin, i vissa fall dock med någon variation. 

Bland dem, som antogo ifrågavarande byordning, var även 
Norsjö by. Det f ramgår av en anteckning på Varuträsk byord-
ning: "Kopia. Originalet härtill finnes i Norsjö." Varuträsk 
byordning är tryckt i Skellefteå stads historia, sid. 421 ff. 
Originalet till den, Norsjö byordning, tycks ha förkommit. I 
varje fall finns den nu icke bland Norsjö byahandlingar. Där 
finns däremot efterföljande 

R E G L O R 
För Norsjö by, upprättade och antagne år i823. 

l :s te paragr. 
Åldermannaskyldigheten skall gå i ordning byn igenom; 

dock skulle någon befinnas därtill oskicklig, gås han förbi. 

2:dra pgn. 
Åldermannens plikt är : l :mo att i ett av byn gemensamt be-

kostat skrin noga förvara dess dokumenter och medel, för vil-
ka han, vid nedläggandet av sin t jänst eller vid årets slut, 
skall göra redo och räkenskap. 2:do hava noggrann uppsikt 
över byns gemensamma väl och, om någon av byamännen in-
kräktar något på den andras område eller griper in i hans 
rätt eller på vad sätt det vara må tillfogar honom någon ska-
da, vare då åldermannen, hos vilken saken bör anmälas, skyl-
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dig att sammankalla byamännen för att med deras biträde 
ställa det till rätta. Sak samma vare, om någon gör åverkan på 
byns gemensamma tillhörigheter. Även som han 3 :tio bör sam-
mankalla byalaget, så snart, utom förr omförmälte tillfällig-
heter, andra giltige orsaker förete sig, för vilka det är nödigt 
hava byamännen tillsammans. Och bör han 4:to föra ordet 
vid stämman och vara preses. 

3:de pgn. 
På utfärdad kallelse av åldermannen böra byamännen in-

ställa sig och noga iakttaga den föreskrivna tiden, som är kl. 
9 fm ; i annat fall vare den, som sådant uraktlåter, förfallen 
till 12 sk. vite, vilket tillfaller byns gemensamma kassa; och 
må det ej tillåtas någon utan för giltiga orsaker, som av bya-
männen prövas, dröjå längre utöver den utsatta tiden än 
högst 1 timme, då, i motsatt händelse, vitet ovillkorligen av 
honom skall erläggas. 

4:e pgn. 
Vare åldermans ensak att på vad dag och timme som helst, 

undantagne helgdagar, hava byalaget tillsammans, dock för 
giltiga orsakers skull. 

5:te pgn. 
Byastäminan hålles inom bohlstadsbyn, och må den, som 

utom den är boende, föranstalta om ett samlingsställe inom 
byn beläget. 

6:te pgn. 
Ingen må begiva sig bort i f rån stämman, förr än de före-

havde överläggningarne äro slutade, och vare den, som utan 
giltige skäl däremot bryter förbunnen till samma böter, som 
för uteblivande på råt tan tid stadgade äro. 

7:de pgn. 
De uteblivande, som bevisligen i vederbörlig ordning av 

åldermannen blivit kallade, få åtnöja sig med de närvarandes 
beslut. 
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8:de pgn. 
De mål, som vid sammanträdet blivit avgjorde, böra infattas 

i protokoll, vilket en av byamännen utsedd skrivkunnig och 
förståndig man bör föra och vilket underskrives av 2:ne ibland 
byamännen. Skrivmaterialier består byn gemensamt, och tages 
medlen därtill ur byakassan. 

9:de pgn. 
Har någon förrättat något arbete eller gjort någon utbetal-

ning för byns gemensamma skull och bästa och för ound-
gängliga utskylder, som skyndsamt böra utbetalas, eller för 
något av byn gemensamt beslutat arbete, må han ingiva räk-
ning till åldermannen, som den betalar och kvitterar, i fall 
medel därtill i kassan finnas, eljest bör sammanskott ske, som 
av åldermannen ombesörjes. 

10:de pgn. 
Vid majstämman, som alltid bör ske, utses 2:ne män för att 

revidera kassan och räkenskaperne samt tillse, huruvida ål-
dermannen under loppet av året gjort sin skyldighet. 

11 :te pgn. 
Utan byalagets hörande får ingen intaga någon främmande 

person och låta skriva honom i sitt hus. 

Denna byaordning blev godkänd och antagen; som skedde 
i Norsjö den 24 okt. 1823. 

H. A. Hasselhuhn 
kapellpredikant 

Namn 
(hälften utan bomärken, 
dock knappast alla skrivna av vederbörande själva). 

Att byamännen samfällt beslutit och fastställt detta bya-
kontrakt intygar 

Erik Olofsson 
(bomärke) 
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Det ligger nära till hands att fråga, varför Norsjöborna an-
togo denna byordning 1823, då de hade en mycket utförligare 
f rån 1750-talet. Var den gamla byordningen redan efter 70 år 
förkommen? Eller i varje fall glömd? Det förefaller icke 
osannolikt. Emellertid får man väl räkna också med den möj-
ligheten, att den energiske Hasselhuhn, som nyss blivit ka-
pellpredikant i Norsjö, fann den gamla byordningen otids-
enlig och därför gav sin kyrkby en ny. Även som kyrkoherde 
i Degerfors har Hasselhuhn visat sitt intresse för byordningar. 
För vart och ett av åren 1842—1851 intygar han nämligen, 
att byordningen för Degerfors (tryckt i hembygdsboken för 
1922) blivit uppläst på allmän byastämma. 

Henrik Abraham Hasselhuhn var son till stadsfiskalen Ger-
mund Abraham Hasselhuhn och hade måhända ärvt sitt in-
tresse för lagfäst ordning av fadern. Han blev kapellpredikant 
i Norsjö 1823, Norsjö församlings första kyrkoherde 1834 och 
kyrkoherde och prost i Degerfors 1842. Han får i Bygdéns 
herdaminne det vitsordet, att han' var en hedersman och 
kraf t ful l ännu i sin ålders höst, men föreföll stundom dyster 
och grubblande, då tvivel, som genom filosofiska studier i 
ungdomen väckts, söndersleto hans sinne. För övrigt räknade 
han som sina värsta fiender djävulen, Kant och — hemmor-
roiderna." 
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Hur en finländare från Mjösjö blev en 
av södra Lappmarkens stora nyodlare 

Av f. ungdomsinstruktör Tyko Lundkvist 

När man sätter sig ner och lyssnar till vad de gamla för-
tälja om folk och bygd i gången tid, då gripes man ofta av 
hur sägnen ännu lever kvar. Det är de gamla, som nu gå 
hädan, som bära detta arv i sin mun. Från far till son och 
dotter har sägnen förts vidare genom århundraden. Därför 
finnas i de flesta byar en utformad berättelse om hur byn blev 
till och vem som först bodde i den. Att en del lagts till och en 
del glömts under tidernas lopp, är en naturlig följd men hind-
rar inte, att det i de flesta sägner finnes en kärna av sanning, 
som ger en glimt av hur folk i gammal tid trodde och hand-
lade. 

Här kommer en sägen f rån Mjösjö by i Nordmalings soc-
kens nordvästra del. Denna sägen har under mer än 250 år 
förts vidare f rån släktled till släktled f ram till vår tid. Det 
är i sanning en levande sägen, ty var mjösjöbo har säkert nå-
gon gång i sitt liv hört den. 

Sägnen om Mjösjömannen. 
En gång för länge sen kom det en finne vandrande upp 

efter Lögdeälvens ådal. Han sökte efter lämplig plats för ett 
nybygge. Efter många strapatser och skiftande öden nådde 
han en vårdag en stor och vacker sjö, som utbredde sig fram-
för honom vid åmynningen. Intet människliv syntes till, ingen 
ekstock klöv det blanksvarta vattnet, ingen rökslinga steg upp 
f rån den skogbevuxna udden där framme. 

"Här vid denna sjö skall min boplats vara", tänkte han, högg 
sig en "medja" av en självvuxet krokig björk vid stranden, 
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sköt ut den i vattnet och mumlade: "Där denna medja flyter i 
land, där skall jag svedja skog, rödja mark, bygga bo och läg-
ga korn i jorden." 

Och det hände sig, att medjan flöt i land på den udde, som 
vi i dag kalla Äkerudden. Här lade nu mjösjömannen grunden 
till ett finntorp vid Mjösjöns strand. Likaledes blev han upp-

?77v • "" i 

KARL L U N D B E R G i Mjösjö, 
vars mor är sonsonsdotter till Nata-
nael Danielsson-Strömberg f. 1771 
i Bredträsk, som i sin tur var son-
son till På l Danielsson, vilkens 
hustru var sonsonsdotter till Mjö-
sjömannen, som hade sin finntorps-
stuga på det hemman, som nu 
ättlingen i 10:nde led brukar . 

hovsmannen till det Mjösjö, som vi i dag se för våra ögon. 
Villebrådet i skogen och fisken i sjön gav hans kropp kraf ter 
och styrka att trotsa den väldiga skogen, att bryta den ohäv-
dade leran och att t imra en människoboning i den öde vild-
marken. Mjösjö blev till. 

De gamle berätta, att byn först skulle ha hetat Mej sjö efter 
medan, som "mejsjömannen" lade ut i sjön. Man kan även ut-
peka den plats på åkerudden, där den förste brukaren hade 
sin finntorpsstuga. 

Ja, så berättade sägnen, om hur Mjösjö blev till. Genom 
arkivforskning har utrönts, att det verkligen var en finne, 
som var den förste i Mjösjö. År 1675 finnes ej byn omnämnd 
i mantalslängden. Ej heller omnämnes den i 1680 års jorde-
bok, men i 1683 års mantalslängd upptages M i ö ö s i ö ö, och 
som brukare av 6 seland namnes Matts Olsson. 

Matts Olssons hustru hette Karin. I 1702—1708 års för-
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• Långvattnet 

hörsbok står om henne anmärkningen: "similiter på finska 
enfalt." Av barnen känna vi dottern Kerstin säkert. Vi kun-
na också antaga, att Isak Mattsson är en son. Dennes hustru 
hette Anna, och efter att ett par år ha bott i Mjösjö for han 
till Gamla Nordsjö, där han bodde 1705. Vart han sen flyttat 
är ej känt. I Mjösjö torde då en annan son ha tagit vid, näm-
ligen Matts Mattsson d. ä. Hans hustru hette Karin och han är 
troligen fader till Matts Mattsson d. y., vilken var gift med 
Elisabet Eriksdotter och dog som ung 1717, efterlämnande 
dottern Karin. Efter Matts Mattssons död blev finntorpet öde 
i likhet med så många andra hemman inom Nordmaling vid 
denna krigiska tid. 

Byns äldsta karta daterar sig f rån 1705, och på denna fin-
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nes en noggrann beskrivning över "Finntorpet Mjösjön". Byns 
namn har skrivits på många sätt, t. ex. 1694: "Mijsiön", men 
aldrig som "Mejsjö", som de gamle berättade. Sannolikt har 
väl byn fått namn efter sjöns långsmala form. Det fornsvenska 
ordet mior eller mjö betydde långsmal. 

Denna inledande beskrivning av finntorpet Mjösjön må bil-
da bakgrunden till de artiklar om den finländska nybyggar-
släkt, som vi i denna och närmaste årgångar av hembygds-
boken skola söka beskriva. 

Flyktingströmmen till Nordmaling. 
Åren mellan 1714 och 1720 synes ha varit svåra år för folket 

på andra sidan Bottenviken. Det var ryssarnas svåra här j -
ningar under Karl XII:s krig, som gjorde att många funno 
för gott att fly ut ur landet. Över Kvarken kommo de i stora 
skaror, många med hustru och barn och ibland med åldriga 
föräldrar. De flesta torde ha varit ganska utblottade, när de 
kommo hit över för att bör ja på nytt i ett, som de hoppades, 
fredligare land. Ur arkivens gömmor ha upptecknats ett fyr-
tiotal fall, där finska flyktingar på ett eller annat sätt gjort 
sin insats inom Nordmalings socken. En del slogo sig ner som 
nybyggare vid något vattendrag. En del blevo t jänstehjon, och 
så småningom gifte de in sig bland befolkningen. Även nere i 
kustbyarna, där en gammal svensk bondestam funni ts sedan 
hednatid, gifte f inländarna in sig och sammansmälte snart 
med rikssvenskarna. 

Denna invandring av flyktingar synes ha kulminerat efter 
det s. k. K y r o s l a g e t , vilket ägde rum den 19 februari 
1714. Finnarna under Armfelt ledo här ett svårt nederlag, och 
sedan den svenska regeringen beordrat Armfelt att överskep-
pa sin styrka till Umeå blev Österbotten prisgivet åt ryssarna, 
vilka foro f r am som barbarer, där de trängde fram. Om en 
Anna Hendriksdotter f rån Pörtom i Malax heter det, att, "när 
hon var 16 år gammal måste hon äfwen som många flera 
efter det ryktbara kyroslaget tillika med sin Moder efter Fad-
rens frånfälle flytta hitöwer." 
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Flyktingen Daniel Pålsson. 
Redan under flyktingströmmens första år, nämligen om-

kring år 1714, kom en sådan flykting hitöver till Nordmalings 
församling. Han hette Daniel Pålsson, och han gifte sig snart 
nog med båtsmansänkan Karin Pålsdotter, vilken troligen var 
dotter till den gamle Pål Pålsson i Agnäs, som blev 111 år 
gammal (f. 1618) och hans hustru Anna Olsdotter, som blev 
100 år (f. 1644). Vi känna icke något födelseår på Daniel Påls-
son, men han torde ha blivit född omkring 1680 i Österbotten. 
Det finnes mycket få detaljer kända rörande denne finlän-
dares person. Vi veta, att han dog redan 1717. Som hans uppe-
hållsort anges då "Norsjö" (Gamla Nordsjö), men möjligen 
är detta en förväxling av namnen Norsjö—Mjösjö av den 
pastor, som fört dödboken, ty kort efteråt antecknas i samma 
bok, att Daniels barn i Mjösjö dött. Troligen något av de fyra 
styvbarn, som Daniel Pålsson hade. 

Huruvida Daniel Pålsson verkligen bott i Mjösjö är således 
icke absolut bevisat. Hans efterlämnade änka bodde emeller-
tid i Mjösjö åtminstone 1728. År 1730 veta vi, att hon och 
sonen. Pål bevistade nattvardsgång i Nordmaling. Vid denna 
tid bodde en ny finne i Mjösjö, nämligen Matts Mattsson f rån 
Paldamo i Savolax. Denne hade först i fem års tid varit soldat 
och t jänat "under captain Långströms partie i rysstiden", 
men sen han 1722 kommit över till Nordmaling hade han gift 
sig med en flicka f rån Själevad och därefter bosatt sig i Mjö-
sjö, som då legat öde i 8—9 år. Prästen har om honom anteck-
nat att "han intet kunde giöra beskied om sin Christendoms 
Kunskap utan genom tålk — gick sällan till Kyrkan och Her-
rans H. Nattvard." 

Såsom dräng hos f innarna i Mjösjö t jänade finnpojken 
Hans Michelsson, som nämnes sjuklig. 

Karin Pålsdotter dog i Bredträsk 1754. Innan vi övergå till 
att skildra sonen Pål skola vi återge, vad Nordmalings död-
bok har att säga om denna kvinna: 

"Änkan Karin Pålsdotter i f rå Bredträske, warit gift 2 
gånger, 1 g. med Crono Båtsman Anders Nilsson-Norman i 6 
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år och fick 4 Barn, 2 söner och 2 döttrar; 2 g. med flyktingen 
Daniel Pålsson i 3 år och hade med honom 2 Barn, 1 son och 
1 dotter; änka uti 39 år (skall vara 37 år — förf:s anm.) på 
slutet legat til säng några år af ålderdom och begrofs den 28 
juli, 74 år gammal." 

Av ovanstående citat se vi att Daniel Pålsson hade två barn. 
Sonen hette Pål Danielsson och honom skola vi beskriva när-
mare nedan. Dottern hette Ingeborg Danielsdotter. Hon gifte 
sig 1732 den 4 april med lappdrängen Mårten Mårtensson i från 
Örträsket. 

Daniel Pålsson f. omkr. 1680, g. 1714, d. 1717 
Karin Pålsdotter f. 1680, d. 1754 22/7 
Barn: 
Pål f. 1714 
Ingeborg f. ?, g. 1732 4/4. 
Dessa Daniel Pålssons barn bilda i släkthänseende två 

huvudstammar, vilka utvecklats på skilda områden. Här skall 
i första hand redogöras för Pål Danielssons stam dels där-
för att den är den mest intressanta, emedan den berör, Lög-
deådalens bebyggelse, dels därför att Ingeborgs stam tillhör 
övre örådalen, ett annat nybyggesområde, vilket andra forska-
re utreder. 

Nybyggaren Pål Danielsson. 
Pål Danielsson f. 1714, g. 1732 27/12, d. omkring 1775 
Karin Mattsdotter f.r 1716, döpt 19/8, d. efter 1786 
Barn: 
Katarina f. 1734 19/8, död som barn 
Daniel f. 1736 10/1 
Elisabet f. 1737 1/4 
Katharina f. 1739 6/2 (Karin) 
Mattias f. 1740 13/6 
Påwel f. 1741 11/12 (Pål) 
Maria f. 1745 18/2 
Erik f. 1746 13/8 
Annika f. 1752 27/12 (Anna). 

140 



Om vi av förklarliga skäl inte vet så mycket om Daniel 
Pålsson, så vet vi desto mer om sonen Pål Danielsson. Han var 
född 1714, men i den något ofullständiga födelseboken för 

ELIAS STRÖMBERG, född 
1845, och hans hustru, född 
Hansdot ter f r ån Älgsjöås. Elias 
var son till Daniel Strömberg, 
f. 1797, i samma by, vilken 
berättas ha insatt fönstren i 
Fredr ika kyrka, när den bygg-
des på 1790-talet. Elias Da-
nielsson var sonson till På l 
Danielsson. 

Nordmaling finnes han ej upptagen för 1714. Kyrkoherde 
Bj urberg i Fredrika har därför trott honom vara född i Fin-
land, men eftersom en samtida förhörsbok anger honom som 
son till änkan Karin Pålsdotter, måste han vara född i Sveri-
ge-

År 1732 gifte han sig tredjedag jul med, som det heter "unga 
Pigan Karin Mattsdotter i f rån Bierten." Hon var dotter till 
Matts Mattsson d. y. och hans hustru Elisabet Eriksdotter i 
Mjösjö och var sålunda Mjösjömannens sonsonsdotter. 

Pål Danielsson och hans hustru torde till att börja med ha 
levt som arbetshjon hos savolaxfinnen Matts Mattsson i Mjö-
sjö. Vid giftermålet voro de inte mer än 18 resp. 16 år gamla. 
Troligen fick jakt och fiske till stor del hjälpa upp kosthåll-
ningen. Pål Danielsson synes därtill ha specialiserat sig på 
bäverfångst i en bäck vid byn, kanske Kvarnbäcken, där bäver-
boplatser spårats ända till de senaste årtiondena. 
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Matts Mattsson flyttade 1735 f rån Mjösjö för att upptaga 
ett nybygge tre mil längre ner efter Lögdeälven. Det blev- kal-
lat Nya Bergsjö. Då ville Pål Danielsson inte vara sämre och 
lät den 9 mars 1736 insyna ett nybygge inom Mjösjö. Så här 
låter det i tingsprotokollet: 

"Extract af Grundsunda Härads Tings Protocoll hållit i De-
cember 1736. Nämndemännen Johan Pålsson i Torr-
böle och Anders Larsson i Sunnansjö, som efter Tings Rättens 
förordnande af then 9 Martii thetta år synt thet stället vid 
Mjösjön, som Påhl Danielsson enligit thes underdån. ödmjuka 
Sublique til Högwälborne Herr Grefwen General Majoren och 
Landshöfdingen samt åtföljd hög Remiss af then 27 Januari 
thetta år, åstundat til Nybygge uptaga, berättade huruledes 
samma ställe är belägit 5 mihl i f rån Kyrkian och består af 
gran- och Björkskog samt själfwa landet af någorlunda för-
delaktig åkerjord och ängesland, så att de förmena att i then 
händelsen then tillkommande åboen får blifwa bibehållen wid 
fredligt nytt jande af then bredewid ligande beck til Bäfrars 
fångande, så skal han å thetta stället, som inga nästgränt-
sande Byar til meen eller förfång wara skal, wäl kunna up-
arbeta, fast med någon friårighet, Mantahl, hwarå han be-
suten blifwa torde. I anseende hwartil Rätten efter öfwer-
wägande föreslog 15 Frihetsårs åtnjutande, i den händelsen 
honom tillstånd lämnas skulle å thetta stället thet förmenta 
Nybygget at uptaga, hwilket alt Herr Grefwen General Majo-
rens och Landshöfdingens höga godtfinnande ödmjukeligen 
hemställes." 

Landshöfdingeämbetets svar slutade med dessa ord: 
" har jag til de projeciterade 15 frihetsåren för den-

ne Påhl Danielsson härmedelst welat gifwa mitt bifall, dock 
så att han först bör för sig ställa nöiaktig borgen, hwarom 
Befallningsman Westman åligger föranstalta, warefter fr i-
hetsåren räknas i f rån och med år 1737 och slutas till och med 
1751 under hwilken tid Crono Befallningsman bör låta honom 
den förmenta friheten till godo njuta , samt sedan i akt taga 
att hemmanet efter frihetsårens förlopp ordenteligen blifwer 

142 



refwat och skattlagt. Gefle den 19 Junii 1736. — Under Hög-
vvälborne Grefwen General Majorens och Landshöfdingens 
Herr Carl Gustaf Bielkes frånwaro wid riksdagen — Jean M. 
Kyphoff, A. Nordbladh." 

I och med detta nybygges tillkomst blev det två brukare i 
Mjösjö, och efter skattläggningen 1752 fingo de båda hem-
manen beteckningarna 1 och 2, vilken indelning ännu består 
inom byn. Finntorpet är alltså början till Mjösjö n:r 1 och Pål 
Danielssons nybygge till Mjösjö n : r 2. 

Efter att ett kortare tag ha haf t Sven Svensson d. ä. (f. 
1698) f rån Anundsjö till granne fick Pål Danielsson efter Sven 
Svenssons avflyttande till Bj ärten på nytt en finne till när-
maste granne. Det var Tomas Pålsson, en finne, som var född 
1688 i Paldamo i Österbotten och som efter att ha t jänat även 
han som soldat under captain Långström inflyttat år 1723 till 
Bj ärten. 

Armsjövistelsen. 
I femton år bodde Pål Danielsson och hans hustru på ny-

bygget. Åtta av barnen äro födda i Mjösjö. Sedan, när det blev 
fråga om skattläggning efter frihetsårens slut, då fann Pål 
Danielsson det för gott att flytta. Färden ställdes närmast till 
Armsjö, en med Mjösjö jämngammal by, där även finnar 
läro ha bott. I Armsjö torde de ha bott inhyses hos Johan 
Ersson, en son till Erik Ersson i Knaften. Någon längre tid 
skulle de dock ej komma att stanna här. Planer välvdes näm-
ligen på att upptaga ännu ett nybygge. Sista anteckningen för 
bevistad nattvardsgång under Armsjötiden är den 2 februari 
1752. 

På nybygget i Bredträsk. 
Så fort skogsmarkerna blivit farbara på våren 1752 kan 

man antaga att Pål Danielsson och hans hustru med sju barn 
i åldern 6—16 år började vandringen upp till det planerade 
nybygget långt uppe mot lappmarken. Det nybygget hette 
Bredträsket och låg litet norr om den sjö, som nu heter Stor-
sjön, vid vilken Mjösjöån upprinner. Vilken väg nybyggarna 
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togo på sin färd f rån Armsjö till Bredträsk, är svårt avgöra. 
Endera kunde de fara över Mjösjö eller över övre Nyland. 
Troligast for o de över Mjösjö, och då var färdvägen över sex 
mil. 

Aldrig förr hade någon nybyggare vågat bosätta sig så långt 
uppe efter Mjösjöåns vattenled. Efter Lögdeälven hade tven-
ne nybyggen kommit till tio år tidigare. Det ena vid Nedre 
Nyland, där Anders Pålsson f rån Hummelholm slagit sig ner, 
sen han gift sig med Elisabet Enoksdotter f rån Österbotten. 
Det andra nybygget var övre Nyland, som först kallades Rö-
jarvattnet. Dessa båda nybyggen samt nybygget i Bredträsk 
lågo på var sin sida om den stora otillgängliga bergstrakt, som 
bildar triangeln Sexbergen—Bågaliden—Blåberget, innanför 
vilken ännu aldrig någon nybyggare vågat bosätta sig. 

Man kan fråga sig varför de valde att bosätta sig på det 325 
m. över havet belägna stället f ramför att t. ex. slå sig ner vid 
längre ned belägna Strömberget, där Strömåkers by nu ligger, 
och där lerans sista utlöpare finnas. Men vi veta ju, att 1700-
talets nybyggare ofta sökte sig till höjderna för frostens skull, 
och till sjöarna för fiskens skull. Därtill undveko de i möj-
ligaste mån att bosätta sig allt för nära varandra. 

Under sommaren 1752 torde det ha varit en bråd tid för ny-
byggaren och hans hustru. Det gällde då att få en bostad åt 
sig själva och djuren, innan vintern kom. Säkerligen fick ock-
så hustrun deltaga i allt grovarbete, så länge hon kunde. På 
tredjedag jul fick hon sitt nionde barn, ett flickebarn, vilket i 
dopet fick namnet Annika men som senare endast kallades 
Anna. 

Att Bredträsks bys upptagande kunnat fastställas till år 
1752, bygger på anteckningar i födelse- och communionböc-
kerna för Nordmaling vid denna tid. Senare överfördes Bred-
träsk till Åsele församling och Viska kapellag (Fredrika). 
Kyrkoherde Sollén, vilken verkade i Fredrika i 1800-talets 
början, har angivit byns första upptagande till år 1758, men 
denna uppgift står sig inte vid jämförelse med de samtida 
kyrkoböckerna i Nordmaling. 
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Sedan Pål Danielsson väl fått sin stuga färdig, lät han ock-
så hämta sin åldriga moder ifrån Mjösjö. Hon var då mest 
sängliggande för sin ålderdoms skull. Långt innan hade 
prästen vid husförhöret om henne antecknat: "kan enfaldigt 
swara, fast hon inte kan läsa." Hon dog här uppe på ny-
bygget den 22 juli 1754. Hon blev begraven den 28 juli nere 
i Nordmaling. Man kan ana, vilka påfrestningar dessa likbära-
re hade att utstå, innan de i sommarens hetaste tid nådde f ram 
till kyrkovallen med sin döda anförvant efter sex mils vand-
ring på oländiga skogsstigar och en mils rodd på Mjösön. 
Bara att kunna uppbringa nödigt antal bärare i denna öde-
mark, där det var miltals mellan grannarna, tyckes oss te 
sig ofattbart. 

Pål Danielssons barn. 
Sonen Daniel gifte sig redan 1757. Hans hustru var dotter 

till Sven Svensson och hans hustru Karin Ersdotter, vilka en 
kortare tid varit Pål Danielssons grannar i Mjösjö. 

Dottern Karin gifte sig annandag jul 1759 med bondsonen 
Per Persson (f. 1732) ifrån Djupsjö, som nu flyttade upp 
till Bredträsk. Från år 1760 finnes det alltså två grannar på 
nybygget, så skulle det också förbliva ända till 1780, då Da-
niels söner började sätta bo. 

År 1762 gifte sig dottern Elisabet (Lisa) med lappmannen 
Lars Bryngelsons son, Bryngel Larsson, vilken fått god upp-
fostran av sina förmögna föräldrar och gått i Åsele skola. 
Lisa och Bryngel hade t räffats i Åsele, där Lisa i sex års tid 
t jänat hos pastor Jonsson. De blevo några bland dessa trak-
ters största nyodlare. De upptogo nybygget Lögda 1762, och 
deras söner upptogo i sin tur många nybyggen. Kyrkoherde 
Eriksson i Fredrika nämnde, att de varit med om att upp-
taga följande byar: Storlögda, Baksjöliden, Baksjöberg, Orr-
berg, Norrfors, Myrbränna, Nordanås, Lövås, Strand, Lögda-
sund, Stavsberg, Stavarsjö, Gravsjö och Klippen. 

Dottern Maria synes ha blivit gift 1766. Vi återfinna henne 
i Storsjö inom Åsele, där hon var gift med Johan Olofsson. 
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En tradition i Klippen berättar, att Pål Danielsson även bott 
i Storsjö, men att han sen flyttat därifrån till Klippen, vilken 
by han således skulle ha upptagit. 

E R I K ZAKRISSON-LIND-
BERG, f. 1854, i Klubbsjö och 
hans hustru Johanna Ersdotter. 
Er ik Lindberg dog 1936 i Berg-
kulla, Vännäs, och var son till 
Zakris Zakrisson, f. 1821, vil-
ken var född i Balfors men på 
1860-talet f lyttade till Klubbsjö . 
Er ik L. var ättling i sjätte led 
f r ån På l Danielsson och hans 
barnbarnsbarn, spridda f rån 
Mattmar till Spöland, äro det 
10:nde ledet f rån f inländaren 
Daniel Pålsson. 

Sonen Pål flyttade till Gigsele och torde ha varit en av de 
första där. 

Yngsta dottern Anna gifte sig redan 1768, innan hon fyllt 
16 år, med Israel Andersson på nybygget Hvitklippen (Klip-
pen). 

Två år senare gifte sig sonen Erik med den tretton år äldre 
Ingeborg Jonsdotter (f. 1738). De bosatte sig på nybygget 
Oxvattnet inom Åsele. 

Vi ha nu i största korthet berört några av Pål Danielssons 
barn. Vart sonen Mattias tagit vägen veta vi ej ännu. Möj-
ligen dog han som ung. Vad vi veta om de andras öden är, 
att släktens ättlingar spritt sig över en stor del av den södra 
lappmarken, där de varit med om att upptaga en stor mängd 
byar och andra nybyggen. Av de s. k. Västerfjällsbyarna f rån 
Grönåker till Stennäs ha allesammans upptagits av dessa ny-
byggarsöner. När man forskar i fredrikasläkternas historia 
kommer man ofta på nya släkter, som kunna härledas till 
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denna släkt. Följande släkter t. ex. kunna härledas i rätt 
nedstigande led till någon av Pål Danielssons barn. 
Strömberg (i Klippen och Flärke) 
Lindberg (Klubbsjö och Spöland) 
Vallström (V. Strömåker och Balsjö) 
Tjernström 
Nordenstam 
Staaf (Stavarsjö och Holmsjö) 
Söderholm 
Lundgren (Stennäs). 

Religiös läggning — ett släktdrag. 
En viss religiositet synes ha följt släkten som ett särdrag. 

Så var t. ex. Karins och Per Perssons son, Pål Persson i Bred-
träsk i många år föreläsare på byabönerna. Det heter i död-
boken, att han gjort detta med nit." Man får tänka sig att detta 
var redan under 1700-talets sista år. På Daniels-grenen finner 
man flera exempel på religiös läggning. Daniels sonhustru, 
Christina, hade t. ex. av D. Genberg fått attest om god Cristen-
domskunskap, och sondottern Cajsa Greta (f. 1789), som blev 
gift med Per Persson-österqvist f rån österbillsjö, vilken bo-
satte sig först i Bredträsk och sen i Grannäs, har till efter-
världen lämnat många vackra berättelser på sin hängivna 
gudfruktighet. Hon hette Cajsa Greta Danielsdotter, men efter-
världen har glömt hennes namn, och därför kallas hon än i 
dag, så som ryktet kallade henne, för G r a n n ä s g u m m a n . 
En gång hade hon besökt nattvardsgudstjänsten i Bjurholm, 
fyra mil avlägset över skogen, men hon var så fort hemma 
igen efter högmässan, att folket trodde att hon flugit. Det be-
rättas, att hon ofta bad för sin son Daniel, att han måtte bli 
omvänd. Då intet resultat förmärktes, så bad hon gud bruka 
vad medel han ville, endast sonen blev vunnen. Skulle ej an-
nat hjälpa, så skulle Gud, om så var nödvändigt, få beröva 
honom synen genom en olyckshändelse. Han blev på sin ålder-
dom en varmt gudfruktig människa, berättar man. Hon lär 
även ha bedit, att om möjligt hela hennes släkt skulle få mö-

147 



tas i de himmelska boningarna. Grannäsgumman hade en bror, 
som hette Johan Petter, och dennes son, Anders Fredrik, bod-
de på Långsjönäs och var fader till predikant Fredrik Nor-
denstam. 

I detta sammanhang vilja vi även omnämna en annan ätt-
ling på Danielsgrenen, nämligen Emil Danielsson, född i Holm-
fors. Denne man var sonsons sonson till Daniel Pålsson i 
Bredträsk och tillbragte de sista åren av sitt liv med ett slags 
religiöst skriftställen. Sina alster försålde han genom att 
gårdfari resa omkring i bygderna. Han berättas även haft 
väl reda på sina förfäders släkt. 

Det är också betecknande att släktens medlemmar ända 
ifrån finländaren och f ram till senare tid till stor del låtit 
döpa sina barn med bibliska namn, såsom Paulus, Daniel, 
Sackarias, Natanael, Elias, Petrus och Samuel. Namnet Pål 
eller Påwel är ju som bekant en folklig omskrivning av Paul 
eller Paulus. 

När vi i följande årgångar av årsboken gå att behandla de 
olika förgreningarna, vore det tacksamt, om de, som möjligen 
äga kännedom om några av släktens ättlingar eller ha hört 
några historier berättas om dem, ville sätta sig i förbindelse 
med författaren, för att därigenom om möjligt fylla ut de 
luckor, som alltid uppstå vid utforskandet av en släkt i den-
na storleksordning. Det torde röra sig om åtskilliga tusental, 
som härstamma f rån finländaren Daniel Pålsson och hans 
Son, nybyggaren Pål Danielsson. 
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Fjuster-Jonke och Hin Håle 
Av folkskollärare Artur Olofsson 

Mellan byarna i Degerfors och angränsande socknar vand-
rade på 1860—70-talen en halvtokig snickare, känd under 
namnet fjuster-Jonke, som påstod sig ha gjort ett försök att 
ingå pakt med den onde. Olof Olofsson i Tegsnäset, Deger-
fors, död 1919, som många gånger t räffat mannen och även 
hört honom berätta sin historia, brukade återge denna på föl-
jande sätt. 

Jonkes föräldrar var fattigt folk, men nöd hade han aldrig 
lidit. Han var en rask och händig karl, och som snickare och 
t immerman kunde han gott för t jäna sitt levebröd, men han 
var missnöjd med tillvaron och trängtade med hela sin varelse 
efter rikedom och anseende. 

Han friade till en rik och vacker arvtagerska men fick 
korgen, därför att han var fattig och oansenlig. Det påstod 
han åtminstone. 

Redan förut hade han lekt med den gudlösa tanken att ge-
nom en pakt med satan skaffa sig framgång i livet. Han hade 
nämligen hört berättelser om personer, som med en viss tids-
frist sålt sig till den lede och i likvid erhållit allt, vad de kun-
nat önska sig ifråga om rikedom, ära, kärlek och annat jor-
diskt gott, men som sedan lyckats överlista motparten, så att 
denne ingenting fått, när han vid kontraktstidens slut kom-
mit för att hämta sitt, som han trott, säkra byte. Och varför 
skulle inte även andra lyckas? 

Mannen grubblade och tvekade, men motgången hetsade 
upp honom, och han kunde ej komma f rån saken, fastän han 
visste, att han vedervågade sin själs salighet, och beslutade 
till sist att taga risken. 

Snickaren hade lyckats skaffa sig en svartkonstbok, och i 
denna fann han följande magiska ritual, som enligt bokens 
utsago är ett säkert medel att f rambesvärja den lede. 
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Vill man t räffa denne, binder man tre torsdagsnätter i följd 
under timmen mellan tolv och ett en psalmbok under var-
dera foten och går baklänges tre varv ansöns (motsols) kring 
sin hemförsamlings kyrka samt läser därunder Fader vår bak-
länges tre gånger för varje varv. Därefter stiger man med 
ryggen före upp på kyrktrappan och gör där tre helomvänd-
ningar ansöns och blåser som avslutning tre gånger i kyrk-
portens nyckelhål. Tiden skall avpassas så, att alla tre tors-
dagarna faller inom månvarvets tredje och f järde kvarter. 

Snickaren lärde sig alltså Fader vår baklänges, och en mu-
len oktobernatt utförde han den hädiska riten i första om-
gången, utan att någonting ovanligt inträffade. Likadant gick 
det andra natten. Men då han tredje natten stod på kyrktrap-
pan och för t redje gången blåste i nyckelhålet, började det 
rassla i låset, porten öppnades, och ut trädde en lång smärt 
främling. Han rörde sig lugnt och värdigt och såg i mörkret 
ut som en i ämbetsdräkt klädd präst. 

Kom! Härinne kan vi talas vid, sade han förtroligt, och med 
behaglig röst, tog ett lätt grepp i Jonkes arm och förde honom 
in genom porten, längs kyrkgången och f ram till altaret. 

Där lade han för honom ett papper. Intet l jus var tänt, men 
kring den vackra, välvårdade hand, som räckte f ram papperet 
skimrade ett milt sken, som belyste det sirligt präntade akt-
stycket och dess närmaste omgivningar. Följeslagarens ansikte 
låg dock fortfarande i svartaste mörker. 

Mannen läste. Handlingen var ett kontrakt, genom vilket 
han sålde sin själ till djävulen, mot att denne tillförsäkrade 
honom 25 år av framgång och ostörd lycka. Sedan den tiden 
gått, skulle den lede ha rätt att hämta sin egendom, när han 
behagade. Papperet var i ordning, endast underskrifterna fat-
tades. 

Nu grep främlingen tag i Jonkes vänstra hand och gjorde 
med en av sina knivskarpa naglar en rispa i dess lillfingertopp. 
En bloddroppe sipprade genast f ram. I denna doppade han en 
stor svart f jäderpenna, räckte f ram den och sade högtidligt: 
— Besegla nu vårt förbund med ditt blod för mig utgjutet. 
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Ännu fanns det dock något av gudsbelätet kvar i mannens 
bröst, och han ryggade tillbaka inför den parodiska hänsyft-
ningen på orden om Kristi blod i altarets sakrament. En våld-
sam skräck grep honom. Han stod stel av fasa och kunde 
ej röra en lem. Slutligen förmådde han dock pressa Guds 
namn över sina läppar. 

I samma ögonblick upplystes kyrkan av ett skarpt blåvitt 
sken, och följeslagaren bytte skepnad. Nu stod Jonke öga mot 
öga inte med en präst utan med djävulen själv, vilken dock ett 
par sekunder senare försvann med ett våldsamt brak. Det var 
som om kyrkans valv störtat in. Samtidigt greps Jonke av en 
osynlig hand, som slungade honom f rån altaret ut på kyrko-
gången, där han störtade till golvet och blev liggande sanslös. 

När han åter kom till medvetande, låg han på marken ne-
danför kyrktrappan. Djup tystnad rådde. Det var kolmörkt 
och duggregnade. Tornuret slog ett. Med möda tog han sig 
hem och kom i säng. 

Följande morgon låg han i hög feber och blev sedan säng-
liggande sjuk i flera veckor. Så småningom repade han sig 
dock men var märkt för livet. Ångest och en ständig oro pina-
de honom. Arbeta kunde han inte. 

Då Fjuster-Jonke skildrade den hemska upplevelsen, pär-
lade ångestsvetten på hans panna. För honom var d«t hela 
full verklighet, och flertalet av hans samtida fann intet annat 
orimligt i historien, än att hin håle skulle ha kunnat husera 
på detta sätt inne i kyrkans heliga rum. 

— Förhandlingarna, resonerade man, hade säkerligen förts 
utanför kyrkan, men djävulen hade gjort "villförsyn" med 
mannen (förvänt hans syn) för att lättare lura honom. 

Berättelsen f ramstår visserligen som en sinnessjuk mans 
självanklagelser, men den har inte sitt ursprung i hans h jär -
na. Den återspeglar gammal tro på häxor och trollkarlar. Han 
har på sig överfört en mängd stoff ur historier om pakter 
med den lede, spännande historier, som sedan urminnes tid 
gärna berättats kring kvällsbrasan i hemmet och vid jägarens 
lägereld i skogen. 
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Västerbotten 

Av folkskollärare Oskar Kris tröm 

Hör du från milsvida skogar ett sus, 
flammar ett norrsken i natten, 
drömmer en bygd uti midnattsljus 
dagstrött sin dröm, medan strömmars brus 
når dig från vredgade vatten. 

Hörde du klangen av yxa och såg, 
bävade bergen vid skotten, 
mötte dig män med en frejdig håg, 
kvinnor, som hoppfullt i framtid såg 
storhet för Västerbotten. 

Vildvuxna marker och svedjeland 
röjdes och lades för plogen. 
Frostiga myrar, som kölden band, 
lerdragen mylla vid älv och strand 
tvangs att ge ax uppå logen. 

Det år det land, som din barndom gav 
lyckliga minnen att värna, 
bygden, som krävde din mandoms sav, 
skänkte dig nödtorft och sist en grav 
— landet med guld till kärna. 
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Bottnisk frändskap 

Av grosshandlare Svante Lundell, som föredrag f ramför t i stadshuset i Vasa 
vid de Bottniska dagarna sommaren 1948 

Säkerligen har många av oss tänkt för sig själv: "Jag und-
rar vad mina förfäder varit för folk, vad yrke de haft, om de 
uträttat något märkvärdigt, var de bott och var de fått sin 
sista vilostad". I regel känna vi till, vad som berör farfar och 
farmor, morfar och mormor, men känna vi till något om far-
fars far, morfars far eller något om deras utflyttade fränder! 
Svaret kan bli med ja och nej, övervägande det senare. Ännu 
kunna gamla personer i Västerbottens kustsocknar tala om, 
att deras föräldrar nämnt om den och den, som då och då 
reste över till Österbotten och bosatte sig där, men sedan har 
allt fallit i glömska. Viktor Rydberg säger på ett ställe: "visa 
sig de yverborna Svears och högättade Götars avkomlingar i 
allmänhet tämligen kallsinniga mot sina släktingar". 

Fordomdags, var bebyggelsen i Västerbotten ringa och de 
bästa kommunikationsvägarna voro vattnen. Vad var då natur-
ligare, än att våra västerbottningar seglade till landet i öster, 
Österbotten, för att där söka sig utkomst. Livliga förbindelser 
uppstodo därigenom, icke minst genom fisket och sälj akten, 
som på Bottenhavet bedrevs av befolkningen vid de båda kus-
terna. Dessa förbindelser ha gjort, att släkter f rån väst och öst 
flätats in i varandra till en sällsam homogen vävnad, som fort-
farande består och uppbär svensk kultur ömsesides Botten-
havet. 

Nydanaren Gustav Wasa såg i uppodlingen av Österbotten 
ett riksintresse. År 1552 begärde en av hans förnämsta för-
troendemän, Gustav Fineke, bistånd för kolonisation. Han 
skriver till Gustav Wasa: "Här behöves snarligen folk f rån 
Ångermanland och Västerbotten". Västerbotten och Österbot-
ten voro ännu för den allmänna uppfattningen endast delar 
av samma landskap, "Bottnakarlarnas" hembygd. 
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Under denna tid funnos sedan gammalt betydande handels-
platser i Österbotten, som besöktes ej blott av landsdelens all-
moge, utan även av köpmän f rån Sverige. När de bedrevo han-
del i dessa hamnar, öppnade de "bod" och för denna betalte de 
skatt. År 1593 funnos bland andra i Uleåborg 23 bodar, som 
tillhörde bönder f rån Västerbotten. Bönderna vid den väster-
bottniska kusten bytte spannmål och fisk och i denna bytes-
handel deltogo även svedjebönderna i det inre Finland. Den 
finska svedjespannmålen gick sålunda ofta över till Väster-
botten. Landshövdingen i Väster- och Österbotten, Graan, som 
även en tid bodde på Korsholm, uppgav år 1689 om tillståndet 
i sitt län, att allmogen där icke kunde föda sig på den egna 
spannmålsavkastningen, utan måste ty sig till fiske och han-
del, "varandes för dem Österbotten och Livland såsom ett visst 
kornhus att tillgå". 

Genom de livliga förbindelser, som ägde rum, till tiden för 
1808—09 års krig, flyttade många av våra förfäder till Öster-
botten och bosatte sig här. Vad var det för folk, som kom? 
Man kan tryggt säga, att alla yrken voro representerade. I 
flyttningslängderna hittar man torpare, fiskare, soldater, sa-
petersjudare, urmakare, skräddare, sjömän och ett frapperan-
de stort antal lantmätare. 

Egentligen bör i detta sammanhang frågan tas upp, vilken 
var orsaken till denna utflyttning. Man kan knappast tala om 
emigration, då Sverige och Finland på den tiden voro en 
riksenhet. Kanske vikingablodet drev de unga ut mot okända 
öden, men för kustbefolkningen var, som tidigare poängterats, 
fisket en livsfaktor. Odlingsmarken var karg och barnskaror-
na voro stora i familjerna. När äldste sonen, som brukligt var 
på den tiden, övertog hemmanet, fanns för de övriga barnen 
ingen annan möjlighet än att söka sig bort f rån hemmet. 
Fiskare behövdes alltid och den österbottniske bonden städs-
lade gärna svenskar till soldater för sina torp. Man kunde 
väntat sig, att de flesta skulle hört hemma i den socken, där 
de anställdes. Så var ej fallet, även om socknen var tillräck-
ligt stor för att inom egna gränser uppbringa de män, som er-
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fordrades. Det var i regel endast en bråkdel, som hade den 
socken, där de senare verkade, till födelseort. Av 144 soldater 
inom ett område i Österbotten voro 24 f rån rikssvenska orter, 
alltså f rån Sverige. 

Krigskollegiet i Stockholm sände år 1745 ut ett påbud, att 
unga ogifta män, märk väl endast ogifta, skulle söka sig över 
till Österbotten och där arbeta som sjudaredrängar. Trots detta 
påträffas i Kvevlax kyrkoarkiv avskedade soldaten Abraham 
Johansson-Blackstedt f rån Nolbyn, Lövångers socken. Han 
begärde och fick sommaren 1769 utreseattest av kyrkoherde 
Dahling i Lövånger för sig och sin hustru och fem barn. Han 
bosatte sig i Voitby i Mustasaari socken, där han blev an-
tagen till salptersjudare vid kronans salpetersjuderi. 

I samband med sina forskningar över utflyttade, har för-
fattaren gjort upp en statistik för åren 1731—1820. Antalet är 
317 personer. Givetvis var det många fler, ty samtliga kust-
socknars arkiv ha ej fullständigt undersökts. Under rubriken 
f rån Västerbotten till Österbotten, utan att födelseorten an-
givits, inflyttade till Närpes 1 person, Björköby 10, Vasa 1, 
Storkyro 6 och Karleby 6. Från Umeå landsförsamling flytta-
de under samma tid till Österbotten 24, okänt till vilka sock-
nar, f rån Nordmaling till Korsholm 10 personer, f rån Bygdeå 
till Närpes 3, till Korsholm 10 och till Vörå 9. Från Burträsk, 
som är en inlandssocken, lcommo 6 personer till Vasa och 1 
till Vörå. Skellefteå stora socken, än i dag rikets största för-
samling, avstod av sin befolkning 3 till Närpes, 3 till Kors-
holm och 3 till Pedersöre. Från Nysätra lilla kustsocken, for-
domdags annexförsamling under Bygdeå, utflyttade 10 per-
soner. Från Umeå stad inflyttade till Korsholm under förut-
nämnda tid ej mindre än 107 personer och till Närpes 6. Av 
Västerbottens kustsocknar har dock ingen, i proportion till 
den lilla folkmängden, bidragit med så många utflyttade, som 
Lövånger. Deras antal var 81 och fördelade sig på följande 
sätt i Österbotten: 5 till Uleåborg, 1 till Kvevlax, Brahestad 3, 
Vasa 15, Vörå 17, Närpes 2, Korsholm 17, Munsala 11 och 
Gamla Karleby 10. En annan sak, som är rätt så märklig, är 
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antalet utflyttade lantmätare. Av dessa härstammade 1 f rån 
Luleå, 1 f rån Piteå, 1 f rån Skellefteå, 1 f rån Burträsk, 2 f rån 
Umeå, 2 f rån Nordmaling och 12 f rån Lövånger. 

En noggrannare redogörelse för alla, som ha sin härstam-
ning f rån Västerbotten vore befogad. Här kommer dock en-
dast några personer att omnämnas. 

Å hemmanet Drängsmark nr 4 i Skellefteå socken föddes 
den 26 december 1775 en viss Daniel Danielsson, som senare 
antog namnet Marklund och år 1806 inflyttade till Pedersöre. 
Vid ankomsten till Pedersöre hade han med sig sin 22-åriga 
hustru Kristina Helena, född Storbäck, även hon född i Sveri-
ge, platsen okänd, men förmodligen var den unga hustrun 
f rån Bygdeå socken och sannolikt soldatdotter. Daniel Mark-
lund och sonen Leonard kom att efter varandra i 86 år t j äna 
Pedersöre församling som dess organister. Det skulle ta för 
lång tid, att led för led namngiva och berätta om deras efter-
kommande, varav många voro sjökaptener. Avlidne profes-
sorns i nordisk filologi, Karl Hugo Bergroth, född 1866, död 
1937, mor var född Marklund. Även avlidne professorn och 
chefen för finska nationalteatern (Suomen Kansallis-Teatteri) 
Adolf Lindfors härstammade på mödernet f rån marklundska 
släkten. Folkskollärarinnan Margit Ekman i Närpes, den 
framstående botanisten fil. dr. Georg Gunnar Marklund, Hel-
singfors, och direktören i Holger Schildts förlag, Henrik Mark-
lund, tillhöra släkten. I Vasa kan nämnas byggmästaren Kurt 
Helge Lindström. På Tykö bruk lever en gren av släkten och 
kallar sig Markola. Av Daniel Marklunds efterkommande 
leva för närvarande 204 personer, varav 188 äro bosatta i Fin-
land, 4 i Sverige, 5 i Danmark och 7 i U. S. A. 

Den ovannämnde Daniel Danielssons äldste bror, Per, född 
1774, kvarstannade i Drängsmark och blev stamfader för den 
svenska grenen. I Drängsmark kvarleva ännu i dag ättlingar. 
Vidare kan man påträffa ättlingar i Byske, Fällfors, Jörn och 
Skellefteå socknar. Innehavaren av en installationsaffär i Skel-
lefteå stad, elektrikern Johan Helmer Holmström, är en av de 
många fränder marklundska släkten i Finland har i Sverige. 
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Under de österbottniska dagarna i Lövånger, sommaren 
1947, avtäcktes på hemmansägaren Gustav Ömans gård i 
Kräkånger en minnessten med inskription "Bonden Olov Nils-
son, Mårtensboda, död där 1699. Hans son, nämndemannen 

Professor E D V A R D V E S T E R M A R K , 
Åbo Akademis förste rektor . 

Per Olofsson 1684—1733 levde och arbetade på denna gård. 
Till hans ättlingar östanhavs hörde professor Edvard Wester-
marck, 1862—1939, vittfrejdad vetenskapsman och trogen son 
av sitt land och sin svenska stam. Lövångers Hembygdsföre-
ning reste stenen 1947". Ättlingar till Olov Nilsson finnas både 
i Finland och Sverige. Till den finländska grenen hör t.f. pro-
fessorn vid Ultuna lantbrukshögskola Nils Westermarck, för 
övrigt brorson till avlidne professorn, Åbo Akademies förste 
rektor, Edvard Westermarck. Till den svenska grenen hör 
bl. a. f. d. landsfiskal J. E. Westman, Umeå, och hemmans-
ägaren Albin Westergren i Hökmarksby. 
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Under senare hälften av 1600-talet utflyttade f rån Norums 
by i Bygdeå socken fyra bröder Turdin och bosatte sig i Nykar-
leby. Alla blevo de framstående affärsmän och flera av deras 

Hemmansägare 
A L B I N W E S T E R G R E N , 

H ö k m a r k 

efterkommande voro rådmän och kommerseråd. Denna talrika 
släkt, som under nästan 200 år levat i Nykarleby, är numera 
utdöd där på manliga sidan. På kvinnolinjen kvarleva dock 
ännu ättlingar. 

Om vi nu förflytta oss till Umeå, kan författaren ej undgå 
beröra den urgamla och välkände sursillska släkten. Stam-
fadern skulle enligt det år 1850 i Helsingfors utkomna trycket, 
Genealogia Sursilliana vara bonden Erik Ångerman Sursill, bo-
satt i Tegs by vid Umeå. Från denne man härstammade många 
kända och frejdade personligheter; Franzén, Topelius, Yrjö-
Koskinen, Fredrika Runeberg (skaldens maka) , m.fl. Den per-
son, som toge sig före att fullfölja kaplanen, sedermera kyrko-
herdens Elias Robert Alcenius märkliga arbete till nutid, skul-
le med säkerhet få f ram ett genealogiskt praktverk omspän-
nande tusentals levande släkten. Den sursillska släkten har 
vandrat f rån väst till öst, f rån öst till väst i generationer och 
finns även i skelleftetrakten. 

Sommartid, då seglation pågick mellan de båda kusterna, 
kom Holmön att spela en stor roll. Man gick in där för att 
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höra nyheter f rån Sverige, förse sig med färskvatten och råd-
fråga sig hos fiskarna huru väder och vind kunde ställa sig 
för hemfärden. 

På 1740-talet fanns på Holmön en Abraham Hellman, för-
modligen fiskare, och även född på Holmön. Han avled den 
18 april 1754 "i sjönöd" vid 70 års ålder. Hans son, Abraham, 
född på Holmön, ägde i Nykarleby gården nr 23, och sedan nr 
39. Han var gift två gånger. I första äktenskapet föddes 19 
och i det senare 8 barn. Bland barnen kan nämnas dottern 
Britta Helena, född 1790, gift med Johan Jakobsson. Britta 
Helena hade två flickor, den ena dog vid späd ålder och den 
andra Karolina, född 1821, dog 1891 i gamla Karleby. År 1842 
vistades Karolina i Vasa och gifte sig där med skomakare-
mästaren Jakob Björklund, född 1821, död 1905. Sedermera 
flyttade familjen till Gamla Karleby. Bland barnen kan näm-
nas avlidne teologie doktorn och prosten Isak August Björk-
lund i Korsholm. Han var född den 7 december 1855 och upp-
nådde den höga åldern av 91 år. Fältbiskopen Johannes Björk-
lund är hans son. 

År 1772 föddes i Bygdeå Katarina Helena Nordbrandt. Av 
husförhörslängderna framgår, att hon tillsammans med mo-
dern, som var änka, överflyttade till Nykarleby. Vid 23 års 
ålder gifte sig Katarina Helena med sjömannen, sedermera 
byggmästaren Josef Wärfwing, född i Nykarleby. Äktenskapet 
välsignades med 9 barn, bland dem, Josef, som var född 1814. 
År 1855 var han chef för Saima kanalbygge och inlade därvid 
stora fört jänster. Den vid 42 års ålder bortryckte mannen 
efterlämnade änka med 14 barn. Bland sönerna var Alvar Ed-
vard Wärfwing, född 1851, som intog en hög ställning inom 
Finlands statliga förvaltning. År 1890 utnämndes han till hov-
råd, blev sedermera statsråd och dog 1906 i Helsingfors. Dot-
tern Ellen Elisabeth lever och är anställd vid Nordiska före-
ningsbanken i Helsingfors. Katarina Helena Nordbrants ätt-
lingar finnas spridda i Syd- och Nordamerika, Tyskland, Eng-
land, Finland och Sverige. Hennes svärfar, Andreas David 
Wärfwing, inflyttade f rån Gävle 1754 till Nykarleby. Ättlingar-
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na hava således sitt svenska ursprung på såväl fädernet som 
mödernet. 

Karin Pehrsdotter Rönlöf såg dagen i Gammelbyn, Löv-
ånger, år 1721. Hon flyttade till Österbotten och gifte sig där 
den 20 oktober 1745 med Erik Bäck i Nykarleby, född 1709, 
död 1772 i lungsot. Maken omnämndes först som tullbesökare 
samt sedan 1754 som stadsbetjänt liksom fadern. Makarna 
hade många barn, bland dem Johan, den sjätte i ordningen, 
född 1760. Han flyttade som skräddare till Gamla Karleby 
1787 och gifte sig där första gången med Brita Maria Jurvelia, 
född 1761, död 1809. Efter något års vistelse i denna stad flyt-
tade han till Oravais (Kimo), men återvände efter några år, 
1794, tillbaka med hustru och 3 barn till hemstaden, där han 
fortsatte sin skrädderiverksamhet, till dess han 1809 erhöll 
burskap som handlande. Där gifte han om sig med Brita Ma-
ria Lindqvist, en faster till Zacharias Topelius' hustru. Johan 
Bäck avled 1821. Bland de många barnen bör nämnas hans 
son i första giftet, Erik Johan Bäck, född 15 november 1792 
i Kimo. Han flyttade som 14-årig 1806 till Kristinestad och i 
flyttningsbetyget heter det: "Skräddarson, läser väl innan och 
utantill Luth. kat. med Sveb. förkl. ur Davids psalmer. Lef-
naden sedlig — ej än bevistat skriftskola — haf t smittkop-
por". I Kristinestad finnes han också antecknad som inflyt-
tad, men är försvunnen utan några anteckningar om utflytt-
ningsdag eller ort, vart han flyttat. I Jac. Ahrenbergs samling: 
Människor som jag känt, del II, ingår en skildring om en Erik 
Johan Bäck, som visar sig vara den försvunne nykarlebyyng-
lingen. Med sin livliga penna ger Ahrenberg här en bild av ett 
människoöde, som långt i f rån hör till de alldagliga. 

År 1812 kom Erik Johan Bäck till Viborg. Orsaken härtill 
var denna. När Carl Stjernvall utnämndes till Viborgs läns 
förste guvernör efter länets återförening med det övriga Fin-
land, skrev han till sina forna krigskamrater och bad om upp-
gift på hederligt och arbetsamt folk för att skaffa nya män-
niskor till länet", och nämnde också unge Bäck. Han hade 
nämligen under kriget som 16-åring fört bud mellan Adler-
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creutz och hans krigskamrater och bl. a. en gång fört en be-
tydande summa penningar f rån ränteriet i Vasa till Sandels, 
som då stod norr om Kuopio. Han hade genom sin redbarhet 
fäst sina överordnades uppmärksamhet vid sig. I Viborg stan-
nade Bäck som landskontorist vid länsstyrelsen. Här tog han 
med energi itu med länets räkenskaper och bedrev samtidigt 
studier, så att han år 1817 kunde avlägga studentexamen och 
samma år också kameralexamen samt blev 1818 vice lands-
kamrerare. Han hade under sin verksamhet varit vittne till 
den oreda, vari räkenskaperna i olika härad befunno sig, och 
också den orättvisa behandling, som bönderna i länet voro 
underkastade av donationsherrarna. Tsar Peter hade nämligen 
efter Viborgs inkorporering åt sina fältherrar och stormän 
donerat gods och hela socknar, utan att den rättsliga ställ-
ningen mellan dessa och bönderna blivit ordnad. I den pågå-
ende kampen ställde sig Bäck obetingat på böndernas sida. 
"Obehärskad, stridslysten till sin natur och rättänkande gav 
han sig helt in i den stora kampen för donationsbönderna och 
detta med en häftighet och bitterhet, som gjorde honom svår-
hanterlig icke blott för sina motståndare, utan även för hans 
överordnade." Till slut måste han anhålla om avsked 1831, 
som beviljades, och då blev han en framgångsrik advokat och 
en rik man. "Jag har farit vida omkring", säger Jac. Ahren-
berg, "sett människor av många slag, men en originellare, en 
mera kuriös människa såg jag ej. Ont och gott voro hos honom 
sammanblandade på ett sätt, som var i högsta grad egendom-
ligt. Bäck var österbottning till börd, frihetsälskande till upp-
fostran, uppbrusande och häftig till temperament, gudfruktig 
av nervositet — . Storslagenhet och småsinthet, mildhet 
och uppbrusande vrede bodde i hans h jär ta vägg om vägg och 
väggen var tunn". Erik Johan Bäck gifte sig med rådman Elf-
ströms dotter. Hans hustru dog efter att ha skänkt honom en 
dotter, Matilda. Många av faderns egenskaper gingo igen i 
Mathilda Bäcks karaktär . Hon stod alla ytterligheter nära; 
då hon blev intresserad för någonting, växte hennes intresse 
till en passion, som hon helt gick upp i — för en tid. Trots sin 
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exentriska karaktär hade hon ett gott h jä r ta och besökte de 
sjuka och fattiga, ja, t. o. m. fängelserna. Under missväxtåren 
på sextiotalet gjorde hon allt, vad som i mänsklig makt stod för 
att bespisa, härbergera och vårda de arbetslösa, svältande, ty-
fuss juka människohopar, som f rån nordan vältrade ned mot 
Viborg, "porten till brödlandet". Hon var också med om att 
upprätta en av de första folkskolorna, bakom vilken stod Fru 
Julie Krohn, Julius Krohns mor. 

Den 18 juni 1840 gifte Matilda sig med dåvarande magis-
tern Carl Wilhelm Ahrenberg, sedermera amanuens vid uni-
versitetsbiblioteket och slutligen rektor vid svenska elementar-
skolan i Wiborg. Rektor Ahrenberg och hans hustru var gan-
ska omaka. Ahrenberg — en konservativ, intellektuellt anlagd 
person, som höll på den nedärvda kulturen och älskade att 
omge sitt liv med en viss gammaldags ståt, lyx och förfining. 
Mathilda — en kvinna, subjektiv och mångfrestande, som 
följde sitt h jär tas mening utan att bry sig om, vad andra 
tänkte om henne och hennes handlingar. Men både mannen 
och hustrun var varandras jämlikar i viljekraft. Deras äkten-
skap välsignades med sex barn, tre gossar och tre flickor. Den 
tredje i ordningen var Johan Jacob, sedan känd under namnet 
Jac. Ahrenberg, som föddes den 30 april 1847. Lärdomens väg 
var till en början rätt törnbeströdd för Jacob. Han lärde sig 
med svårighet att läsa innantill. Hans mor brukade säga, att 
han med njuggan nöd fattade att 2X2 är lika med 4. Han blev 
i sinom tid, år 1857, elev i sin fars skola, högre elementarskolan 
i Viborg. Den 30 maj 1866 blev Jacob student. Sextiotalet var 
en tid då studentlivet i hela Norden stod omvärvt av en sky 
av idealism och punschångor. Studentungdomen i Sverige, 
Norge och Danmark var uppfylld av den vackra drömmen om 
Skandinaviens enhet. Det hölls förbrödningsfester med verser 
"och skålar i det oändliga — tills Dannebrogen ströks fläckad 
vid Dybböl. Det gick klent med Jacobs studier vid universi-
tetet, men slutligen blev han arkitekt. Efter rätt så långa ut-
rikesresor vann han anställning som extra arkitekt vid över-
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styrelsen för allmänna byggnader i Helsingfors. Som arkitekt 
deltog Ahrenberg i slutet av sjuttiotalet i restaureringsarbete-
na i Åbo domkyrka. 

Ahrenberg var också författare och diktare. Han dog skri-
vande, kan man säga. Sjätte samlingen av "Människor som 
jag känt" författade han till stora delar på sensommaren 1914. 
Boken utkom kort efter hans död. 

Det var lövångersättlingen Jac. Ahrenberg, som tog initia-
tivet till Ville Vallgrens Torkel Knutssons-staty i Viborg. Sta-
tyn beställdes redan under 1880-talet av V allgren. Då konst-
verket anlände till Viborg, förbjödo emellertid de ryska makt-
havarna uppresandet av detta minnesmärke över den svenske 
marsken, som byggde Viborgs slott och lade Karelen under 
svenskt välde. Först efter ofärdstidens slut, år 1908, kunde 
statyn avtäckas på den plats, som hade utsetts för densamma, 
det historiska torget med Museum Viburgense( gamla råd-
huset i fonden och Viborgs slott och strömmen framför. 

De mest utpräglade dragen i Jac. Ahrenbergs personlighet 
äro uppenbarligen ett mödernearv — något, som också har på-
pekats av Ahrenberg själv i ett brev till f ru Clara Montelius 
kort efter moderns död år 1901 

De politiska dragen i Jac. Ahrensbergs dikt ge dess ur na-
tionell synpunkt djupaste perspektiv. Han sluter sig med sina 
tyngst vägande verk till den talrika falang av diktare och 
konstnärer i Finland, som i slutet av föregående och i början 
av innevarande sekel sökte med ord, toner och färger måla ett 
andligt skydd mot öster. 

I medio av 1700-talet påträffas i Umeå landsförsamlings 
husförhörsbok, under byn Stöcksjö soldaten Erik Stolterman. 
Denne var född 1734 och dog 1813. Hans äldste son Erik 
Eriksson, som sedermera tog sig namnet Hedström, var född 
i samma by 1767. Till yrket var han skräddare, och vår- och 
sommartid bedrev han laxfiske vid Holmön. 1811 är han bo-
satt i Umeå. Hans son, Erik Hedström, född 1793 i Stöcksjö, 
kom 1818 till Nykarleby f rån Stockholm som skomakerige-
säll. Han flyttade 1838 till Jakobstad och tog där anställ-
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ning som sjötulluppsyningsman. Efter hustruns död 1861 
återvände han till Nykarleby och bosatte sig hos sonen 
Gustav Mauritz. Gustav Mauritz var född 1829. Han besökte 
skola i Jakobstad 1840—44 och var anställd i affär i Vasa 
1847. Sedermera blev han bokhållare hos rådman Vilhelm 
Sundström i Nykarleby. Han öppnade egen affär 1852 och be-
drev en vittomfattande affärsrörelse och var stor exportör av 
bl. a. t jära, spannmål, trävaror och smör. Dessutom var han 
delägare i olika skeppsföretag. År 1861 startade han tillsam-
mans med handlanden Robs en tobaksfabrik, men den kom 
aldrig i gång. Till följd av den nedåtgående konjunkturen 
gjorde han konkurs 1878. Gustav Mauritz flyttade sedan till 
Kalajoki och förestod där Jakob Finniläs i Vasa filial samt 
samma firmas filial i Ylivieska. År 1894 vistades han i Fors-
by utanför Nykarleby som disponent för benmjölsfabriken, 
sågen och tvålfabriken. Han dog på Kärrfors invid Nykarle-
by 1907 av ålderdom. Han var gift med Maria Josefina Sund, 
dotter till sjökaptenen Johan Erik Sund och Maja-Lena Wärf-
wing. (Wärfwingska släkten kom som förut omnämnts f rån 
Gävle). I deras äktenskap föddes 14 barn. En bland dem, 
sonen Erik Gustav Hedström, född i Nykarleby 1858, var en 
av föregångsmännen för gymnastiken i landet. Han blev 1876 
lektor i gymnastik och sedermera rektor vid Nykarleby semina-
rium. Han hade två söner, Erik född 1887, ingenjör, och Einar 
född 1880, den senare bankdirektör. Som pensionerad är han 
numera bosatt på Kuddnäs museum, Nykarleby, Zacharias 
Topelius' barndomshem, som förestås av honom och hans f ru . 

Med sannolikhet finnas ättlingar till Erik Stolterman i så-
väl Umeå stad som Umeå landsförsamling. 

Avslutningsvis må lämnas en kort översikt över utflyttade 
lantmätare. Frågan kan ställas, varför den lilla Lövångers soc-
ken var så talrikt representerad av lantmätare, födda inom 
socknen. Förklaringen måste anses naturlig, då två av före-
gångsmännen inom lantmätare- och sjökarteväsendet, lant-
mätarna Gedda voro f rån denna socken. Den ene, Peter, fick 
år 1680 fullmakt på lantmätart jänsten i Åbo och Björneborgs 
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län. År 1693 utgav han en generalkarta över Östersjön, som 
var den första i Sverige utarbetade och tryckta sjöatlasen. 
Den andre, Jonas, fick år 1685 förordnande att vara gemen-

sam lantmätare, vilken skulle 
t jänstgöra alternativt ena året i 
Västerbotten och andra året i 
Österbotten. År 1696 erhöllo des-
sa landskap emellertid åter skil-
da lantmätare. Jonas Gedda dog 
år 1697 i Vasa. En av hans mera 
framstående elever, Hans Kruse, 
var född i Hernösand och verk-
ställde mätningar för Torneå 
stad år 1719. Han bodde i Umeå, 
men även en kort tid i Mångbyn. 

I rask följd utflyttade till Vörå 
i Österbotten 3 Westermarckare 
f rån Kräkånger. En av dem, An-
ders, förordnades år 1745 att till-
sammans med lantmätaren Lars 
Boström från Burträsk uppgå 
gränsen mellan Finland och 
Ryssland. Vidare Hans Fatten-
borg' och sonen Anders f rån sam-
ma by. Den förre bosatte sig i 
Pojo socken, den senare hade 
lön i Vasa län med vikarie men 
arbetade i Tavastehus län. Johan 
Lövong f rån Gärde förrättade år 
1757 trigometriska mätningar i 
Åbo län. Hans far var korpral 
Olof Rödhane, vilken stupade 
vid Vilmansstrand den 3 augusti 
1741. Hans mor var Barbro Fat-

tenborg f rån Kräkånger. Lantmätare Lövong gifte sig med 
Kristina Westermarck, dotter till lantmätaren Nils Wester-
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Skalden JACOB TEGBNGREN, 
Oraavais. 
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marek, vilken var sonson till Olof Nilsson, hemmansägare i 
Mårtensbodan. Bland de efterkommande till denne lantmä-
tare Lövong kan nämnas agronom Gösta Huldén f rån Hov-
gård. Av bröderna Peter och Erik Höijer f rån Hökmarksby 
flyttade den förre till Vasa och mätte där staden år 1736. 
Brodern Erik förordnades år 1737 till Karelska kommis-
sionen. Hans Lövendal f rån Lövånger bodde på Rosendal i 
Lappo socken. Johan Bergentin f rån Vebomarks by inflyttade 
till Lappfjärd, (ättlingar till denne finnas talrikt i Lappfjärd, 
bl. a. familjerna Granskog och Ulfves) och bodde där men 
hade lön i Uleåborgs län. 

Släktena Sandelin och Planting i Vasa, ha även sitt ur-
sprung f rån Lövånger. Under senare hälften av 1600-talet ut-
flyttade f rån Tegs by, Umeå socken, en Jon Larsson. En ätt-
ling till denne i rakt nerstigande led är skalden Jacob Tegen-
gren. 

Vad som nu anförts berör en ringa del av släkter, som ut-
flyttat f rån Västerbotten till Österbotten. Där f inns i byar och 
socknar människor i hundratal, som är av västerbottniskt 
blod, utan att de veta om det. Och många andra, som genom 
hörsägner anar sitt ursprung, har inte kommit sig för att när-
mare försöka utreda länkarna i släktkedjan. Nu tycker jag 
det vore tid att börja. Kunde fränder i olika länder mötas i 
blodets gemenskap under fredliga förhållanden, bör mycket 
ha vunnits för mellanfolklig förståelse och fred. 
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En sameflickskola i Lycksele 

Ett hundraårsminne. Av rektor J . E. Nyman 

Den 6 januari 1835 stiftades i Stockholm Svenska Missions-
Sällskapet till Protestantiska lärans utbredande bland Hed-
ningarne, vilket till sin uppgift även räknade mission bland 
lapparna. Sålunda heter det i de den 27 februari samma år 
stadfästa stadgarna, § 3 mom. 4: "I fall någon i dylikt Semi-
narium1) förberedd svensk yngling, benägen att emottaga hvad 
Missionsplats som helst, inom hednavärlden, behöfdes och af 
vederbörande myndighet kunde antagas till Missionär eller 
Catechet i Lappmarken, eller på annan ort må Direktionen 
då efter omständigheterna, understödja honom i detta före-
hafvande." Redan 1839 kunde tre kateketskolor öppnas: en i 
Knaften, en i Mårdsele och en i Bastuträsk (numera Gun-
narn) . 1840 blev den kraftfulle Nils Johan Sundelin, då ny-
bliven kyrkoherde i Lycksele, inspektor för sällskapets skolor 
i Lappmarken. — Bland de kateketer som verkade i dessa 
skolor må särskilt nämnas Carl Ludvig Tellström, ursprung-
ligen en målargesäll f rån Stockholm, som kom att få ett stort 
inflytande på undervisningen bland lapparna. 

I de nu nämnda kateketskolorna kunde dock endast gossar 
vinna inträde. Emellertid upprättades läsåret 1847—48 en 
kateketskola för flickor i Tannsele by i Lycksele socken. 
Initiativet till denna skola togs av en mamsell Sophia Lovisa 
Bergström från Stockholm. Härom läses i Svenska Missions-
sällskapets årsberättelse för 1847—48: 

"Sednare på året blef ock en skola anlagd för Lappflickor 
uti Tannsele By inom Lycksele församling, dertill anledning 
gafs af Mamsell Sophia Bergström, som af egen drift och nit-
älskan för saken här i f rån begivit sig till nämnda ort, och, efter 
inhemtande af någon förberedande kunskap i språket, inrättat 

') Missionsseminarier i Tyskland, Schweiz och England. 
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Skolbyggnaden i Lycksele 

denna skola, på de för Sällskapet fördelaktiga villkor, att en-
dast den vanliga underhållskostnaden för Barnen bestrides af 
Sällskapets medel, men däremot Mamsell Bergström af sin 
egen förmögenhet sörjer för sig sjelf och sin medhjälparinna 
vid skolan, äfvensom för nödiga rum och de till handarbeten 
hörande materialier. Ett så fördelaktigt anbud har Direk-
tionen icke utan största tacksamhet kunnat emottaga, under 
tillönskan af Guds nåd och välsignelse öfver den ädla person, 
som på så oegennyttigt sätt vill uppoffra lifstid och krafter för 
ett Gudi helgadt verk. Denna skola har till en början haf t 9 
Lappska, af Sällskapet underhållna Barn och dessutom hafva 
3:ne Svenska Barn fått begagna undervisningen. I handaslöj-
der hade Barnen ock blifvit flitigt öfvade samt förfärdigat åt-
skilligt, som varit behöfligt för deras egen beklädnad." 

Det var tydligen förenat med stora försakelser att på den 
tiden driva en skola i Lappmarken. I årsberättelsen för läs-
året 1850—51 får också mamsell Bergström högsta betyg: 

"De försakelser hon fortfor att underkasta sig för sina pen-
sionärers skull, är en här på orten oerhörd företeelse, som 
fört jenar aktning i samma mon, som hennes Skola kommer 
att medföra allmänt gagn och bästa." 

Det är intet tvivel, att här gällde det verkligen mission både 
vad avser svårigheterna att bedriva verket och inställningen 
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hos den missionerande damen. Den 1 okt. 1851 fick hon en 
medhjälpare, i det att Demoiselle Clara Theresia Ebeling f rån 
Kungl. Hovförsamlingen i Stockholm då inflyttade till Lyck-
sele och blev mamsell Bergströms medhjälpare. Även denna 
lärarinna får de bästa vitsord. Sålunda heter det i årsberättel-
sen för läsåret 1851—52: 

"Flickskolan i Tannsele by och Lycksele socken, har under 
ledning af den välkända Lärarinnan, M:lle Sophia Lovisa 
Bergström, och hennes biträde, M:lle Clara Theresia Ebeling, 
med välsignelse fortgått, och hafva på Lärarinnans begäran 
äfven trenne flickor af Svenska föräldrar men Lappsk extrac-
tion der blifvit emottagna. Direktionen har under året haft 
tillfälle att genom insända profskrifter af några elever öfver-
tyga sig om ock glädjas åt den framgång, med vilken under-
visningen bedrifvits, och den anda, som herrskar i Skolan." 

Kyrkoherde Sundelin, som även var denna skolas inspektor, 
hade idel lovord för de båda lärarinnornas arbete. Då mamsell 
Bergström på grund av ålder och försvagad hälsa ansåg sig 
tvungen att lämna sin kära skola, var mamsell Ebeling tyd-
ligen den person, som både i kunskaper och hängivenhet för ^ 
arbetet var en värdig efterträdare. Mamsell Ebeling, som vid 
sin ankomst till Lycksele endast var 21 år, hade tydligen både 
gott huvud och gott h jär ta . Kyrkoherde Sundelin skriver efter 
en inspektion läsåret 1852—53 följande: 

"Vi hade hugnaden erfara icke allenast de vackra framsteg 
barnen gjort och det goda skick hvaruti Skolan i alla hän-
seenden befann sig, utan vi öfverraskades äfven helt ange-
nämt af den skicklighet Mademoisell Ebeling förvärvat sig uti 
Lappska språket, särdeles hvad dess pronunciation beträffar, 
hvilken för en främling alltid är mycket svår att lära, men i 
hennes mun föga kunde urskiljas vara någon annans än den 
inföddas." 

Mamsell Bergström synes ha lämnat skolan med detta läs-
års utgång. Mamsell Ebeling fortsatte hennes verk men tvinga-
des av tilltagande ohälsa att vid midsommartiden 1857 lämna 
Lycksele. Under den närmaste tiden efter hennes avresa f rån 
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orten sköttes skolan av en yngling, som någon tid dess förin-
nan varit hennes biträde. Under denna tid inspekterades sko-
lan av dr. Peter Fjellstedt, som i sin inspektionsberättelse om-
talar, att han den 9 aug. höll gudstjänst två gånger i Tann-
sele. "Fem flickor voro då i skolan. Om undervisningens f ruk-
ter gäller här det samma som är nämndt om skolan i Knaften 
men länge bör icke denna skola lemnas utan en äldre lärare 
eller lärarinna." 

Clara Theresia Ebeling återkom aldrig till Tannsele. Direk-
tionen anställde som hennes efterträdare mamsell Augusta 
Falck f rån Piteå, även hon av inspektor omtalad som duglig 
och intresserad. 

Skolans grundare, mamsell Bergström, följde fortfarande 
missionsverket med sin omtanke och sin kärlek. Under sin 
tid vid skolan hade den intresserade lärarinnan låtit för egna 
medel uppföra ett boningshus. Mamsell Bergströms högsta 
önskan var tydligen att kunna skaffa skolan lokaler, som kun-
de t j äna som boningsrum för barnen, och häruti hade hon 
tydligen gott stöd av Lycksele-kyrkoherden. Sällskapets års-
berättelse för 1860—61 förtäljer om byggnadsplanerna: 

"Som för verkställighet af Lärarinnans, af Inspektor under-
stödda förslag, att till förekommande af de olägenheter, som 
äro förenade med skolflickornas inackordering hos andra, 
kosthålla barnen hemma hos sig, det befinnes nödigt att låta 
uppföra en byggning, särskilt för det ändamål att t jena till 
boningsrum för skolbarnen, så har Direktionen icke dragit i 
betänkande att bekosta denna byggnads uppförande ehuru de 
dermed förenade uppgifterna äro dryga, utan har Direktionen 
i f rämsta rummet sett på den stora nytta, som genom detta 
företag tillfaller barnen, att de under skolgången få n ju ta 
moderlig vård af lärarinnan. Byggnadsarbetet är redan på-
börjat, och man hoppas, att det hinner blifva fullbordadt till 
instundande höst. 

Byggnaden uppfördes, och sällskapets kostnader härför steg 
till betydande belopp. I följande årsberättelse förklarar direk-
tionen, att det faktum att kostnaderna förlidet år var så höga 
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— 1 121 R:dr R:mt högre än för följande år —- "härleder sig 
deraf, att under förra året en byggnad uppfördes vid Tann-
sele skola, hvarför kostnaden uppgick till ett betydligt be-
lopp." 

I följande årsberättelser omtalas anstalten i Tannsele som 
"barnhem, der årligen 12 lappflickor på missionskassans be-
kostnad åtnjuta moderlig vård af Föreståndarinnan Augusta 
Linder". (Mamsell Falck hade ingått äktenskap). 

I Stockholm levde ännu mamsell Sophia Lovisa Bergström. 
Som skolans initiativtagare och första lärarinna hade hon be-
kostat bl. a. uppförandet av en byggnad, som fortfarande var 
i hennes ägo. Hon ville emellertid till Missionssällskapet över-
lämna denna som gåva. Årsberättelsen för 1863—64 omnämner 
mamsell Bergströms donation och tillfogar: "Mamsell Berg-
ström har derigenom gifvit ett nytt bevis på sin kärlek till 
skolan och gjort sig fört jent af den innerligaste tacksamhet af 
alla, som ömma för Lappbarnens andeliga och lekamliga väl. 
Vi veta, att hon icke sökt menniskopris, men vi kunna icke hel-
ler förgäta att med tacksamhet omnämna denna donation af 
en välgörarinna." 

Av hemmansägaren Oskar Karlsson i Tannsele,. ägare till 
den mark på vilken flickskolan låg, fick den som skriver des-
sa rader sommaren 1948 ett utdrag ur ett inteckningsproto-
koll, hållet vid tinget i Lycksele den 16 jan. 1866, enligt vilket 
Svenska Missionssällskapet anhåller om förnyande av en in-
teckning å en jordlägenhet, som ogifta Sophia Lovisa Berg-
ström överlåtit på nämnda sällskap. I utdraget finns vidare 
avskrift av gåvobrevet, däri mamsell Bergström som gåva till 
sällskapet överlämnar "dels de skolbyggnader, hvilka finnas 
uppförda å den i Tannsele by och Lycksele socken belägna 
jord, hvarom förestående öfverlåtelse och besittningsbref af 
den 10 augusti 1848 handlar, dels allt hwad till dessa bygg-
nader hörer i fast och löst . . ."Gåvobrevet är undertecknat 
den 14 mars 1865, vilket kan synas en smula underligt, då 
missionssällskapets direktion redan i årsberättelsen för 1863 
—64 omnämner donationen. Förmodligen har mamsell Berg-
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ströms uttryckliga löfte om gåvan legat till grund för uppgif-
ten i årsberättelsen, men först omkring ett år senare har gåvo-
brevet kommit till stånd. Däri får man bekräftat, att skol-
byggnader funnits och att dess ägare var mamsell Bergström. 
Till anstalten bör vid denna tid ha hört minst ett par byggna-
der, d. v. s. en skolbyggnad och en byggnad, uppförd och be-
kostad av Missionssällskapet och nytt jad som bostad för bar-
nen. 

Av årsberättelserna synes högst 13 och lägst 5 barn ha vis-
tats vid skolan. För några år i början av verksamheten nam-
nes icke antalet elever. Om man räknar med i medeltal 8 barn 
pr läsår, så skulle det betyda, att under de 22 år som skolan 
var i verksamhet — den upphörde 1870 — fick c:a 175 barn 
här vård och undervisning. De flesta var lappflickor, men 
även åtskilliga av bygdens barn, både pojkar och flickor, gjor-
de i denna skola bekantskap med elementa i kristendom, mo-
dersmålet och räkning. Sålunda uppgavs av ortsbefolkningen 
åtskilliga, som skulle ha gått i skola hos mamsell Falck. 

Den byggnad, som intill denna tid funnits kvar av flick-
skolan i Tannsele och vars karaktär av skolbyggnad frapperat 
mången, inköpte Lycksele hembygdsgille hösten 1947 av hem-
mansägaren Erik Karlsson. Avsikten var att riva huset, trans-
portera det till Gammplatsen i Lycksele och där återuppföra 
byggnaden som hembygdsgård. Vid undersökning av huset 
visade det sig, att det var uppfört i två etapper, varav den 
äldre delen var vida bättre utförd både i planläggning och 
uppförande. I den sal som av allt att döma t jänstgjort som 
skolsal, fanns en smakfull öppen spis, och i ett boningsrum 
likaledes en öppen spis; båda kommer att uppföras i samma 
stil i hembygdsgården. Under ett tjockt lager av gamla tapeter 
upptäcktes en handmålad tapet. Husets exteriör visade också 
en viss elegans och var mer påkostat, än vad man i allmänhet 
ser i bondgårdar i orten. (När detta skrives, är huset rivet och 
transporterat till Lycksele). Innan rivningen verkställdes, un-
dersöktes samtliga rum och vinden. På vinden fanns bland 
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annat en gammal karta över Sverige med tyvärr ganska för-
störd duk samt en i tämligen gott stånd varande räknetabell. 

Man vågar kanske göra det antagandet, att denna byggnad 
t jänstgjort som skolhus, vilket uppges vara bekostat och upp-
fört av mamsell Bergström. Det barnhem, som senare upp-
fördes av Missionssällskapet torde ha legat i vinkel, och är 
förmodligen stommen i hemmansägare Oskar Karlssons nu-
varande mangårdsbyggnad. 

Att den nu rivna byggnaden någonsin inhyst Skytteanska 
skolan eller haf t något samband med denna institution före-
faller icke troligt. Av folket i orten har byggnaden kallats 
"Skytteanska lappskolan", men detta namn måste bero på 
något misstag. Måhända har den bofasta befolkningen ansett, 
att alla skolor, som tog hand om och undervisade lapparnas 
barn, var bekostade av Skytteanska skolfonden. I varje fall 
har C. J. F. Plagemann, vilken 1840 besökte Lycksele och 
gjorde tre blyertsteckningar f rån kyrkplatsen, avritat den nu 
s. k. Stenbergska gården. I kommentarerna till de av Carl 
Johan Lamm utgivna teckningarna av Plagemann, har denna 
gård angivits som Skytteanska skolans huvudbyggnad. Av 
allt att döma har denna skola heller aldrig under tiden 1632— 
1867 legat utanför Lycksele kyrkoplats. 

Källor. 
Lycksele församlings kyrkoarkiv. 

Svenska Missionssällskapets årsberättelser 

Sundkler, Bengt: Svenska Missionssällskapet 1835—1876. Akademisk av-
handling 1937. 

C. J. F. Plagemanns resor åren 1833—1856. Utgivna och kommenterade av 

Carl Johan Lamm 1944. 
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Minnen från min barndom 

Av f ru Maria Rehnman-Lundekvist 

Författarinnan är bosatt i Stock-
holm, där hon vistats under större 
delen av sitt liv. Minnet av barn-
domen i det fattiga, men lyckliga 
hemmet i Grundsund i Lycksele 
har följt henne genom livet. 

På sin ålderdom har hon ned-
skrivit sina minnen i berättelse-
form. Här återges första delen av 
hennes berättelse. 

I början av 1800-talet levde på ett kronotorp långt uppe 
i Västerbotten två unga människor tillsammans och strävade 
för sin nya, unga lycka, fr iska och starka men fattiga. Läng-
tan efter ett eget hem sköt undan alla tankar på besvärlig-
heterna, på kalla och snöiga vintrar med dess mörka och 
långa månader. Hur de hade där på kronotorpet till att börja 
med, det kunde de nog aldrig själv tala om för de sina. Det 
måste gå, de måste ha ett hem första tiden, det blev en vanlig 
barack och där bodde de tills första barnet kom. Då måste de 
bygga till och skaffa en get och en ko. Slit och släp var det 
f rån tidiga morgonstund till sena kvällen. Ja, åren kom och 
åren gick med fattigdom och armod, men det tänkte de aldrig 
på; de var lyckliga på sitt sätt och strävade mot sitt mål, ett 
hem. Ofta fick barnen och mamman lida mycket just för att 
kunna leva för dagen. I detta hem, varom här berättas, sluta-
de varje dag med en vacker kvällsbön i stilla ensamhet, ett 
tack för den gångna dagen. Barnen växte upp och blev duk-
tiga. Man kan fråga sig, hur de har kunnat taga sig f r am i 
livet — vad det blev av de barn, som aldrig gått i skolan, av 
dem som växte upp vid detta kronotorp. 
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Stina-Maja var en av flickorna f rån det torpet; hon önskade 
alltid att få komma ut i världen och se sig om och det fick 
hon sent omsider. Och därför önskar hon nu att få skriva ner 
sina minnen om sin barndom. En gång ute i världen tänkte 
hon alltid på sitt barndomshem och den lilla röda stugan vid 
sjöstranden i Västerbotten. Stina Maja tyckte om sång och 
musik, men hade aldrig råd att tänka på att lära sig något 
sådant, när det ej fanns en slant därtill; hon måste försörja 
sig med vanligt arbete. 

Ödemarksbarnet och naturen. 
Men kom hon ut som litet barn till en liten rinnande bäck, 

så tyckte hon att det var som en trolsk musik där nere, skogen 
susade och vattnet rann och hon tyckte det blandades med 
alla möjliga vackra toner: så satt hon liten och glad åt allt 
det vackra, så kom en liten fågel som sjöng några så vackra 
•drillar för henne, som hon aldrig har kunna glömma. Stina-
Maja var både fågelvän och fiskvän och glad i alla slags djur . 
Hon önskade, att hon en gång skulle få det så, att hon själv 
kunde få ha många djur , men det blev aldrig så, för pengar 
fattades. 

Men Stina-Maja var glad åt allt sitt, gladdes med alla sysko-
nen bara åt att vara till och ha hälsan, även om man ofta fick 
gå till sängs hungrig och stiga upp hungrig. Var glad åt den 
dagen, som kommer, sade deras mor i vänlig ton; har Gud 
givit er ögon så giver han oss födan. Och den trösten behöv-
des ej minst kring åren 1867, 1868 och 1872. 

Som små fick vi lära oss att deltaga i allt arbete vid krono-
torpet och lära oss att taga reda på allting inomhus och utom-
hus. Stina-Maja hade intresse för allt, så liten hon var, och 
det var mer än underligt, hur hon kunde förkovra sig redan 
under sina späda barndomsår. Syskonskaren var stor och man 
lärde varann och hjälpte varann. Den största hjälpen den 
kom f rån Gud, sade deras mor till dem så många gånger och 
det var ett minne, som aldrig Stina Maja kunde glömma och 
aldrig velat glömma. Deras fader var så begåvad, så när de 
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var små, kunde de tro, att han var som en präst. Han kunde 
sjunga psalmer och visor. Han var ej frälst eller troende, som 
det heter, söp sig full en och två gånger 0111 året men glömde 
aldrig att läsa Predikan för sina barn på söndagarna. Det var 
ej värt för barnen att läsa fel i sin katekes. Det var den gamla 
katekesen med Mårten Luther på pärmen; vi kunde sitta och 
titta på bilden långa stunder och undra vem Mårten Luther 
var; Den bilden har Stina Maja så inpräntat i sitt minne, så 
den kan hon aldrig glömma. 

Dåtida bot mot kroppsligt ont. 
Stina Maja satt alltid tyst och lyssnade på vad de gamla 

sade och lärde sig mycket. T. ex. hur mamma tog bort vårtor 
med en deg, som rördes ihop och tvättade vårtorna med den. 
De torkade och föll bort och aldrig lämnade de märken efter 
sig. Inte heller om man tog en liten fläsksvål och gned vårtan 
några gånger och sedan lade svålen under en sten eller stack 
ner den i jorden, då man gick ut. Hon minns också, hur man 
drog barn genom jorden för engelska sjukan. Man öppnade 
en fåra, som var som ett hål, stoppade barnet därunder tre 
gånger mot solen och det upprepades några gånger och barnet 
skulle bli friskt. Det var den stora metoden i slutet på 1700-
och början på 1800-talet. En revorm tog man bort med en 
hård brödbit, ritade tre gånger omkring revormen mot solen, 
gjorde om det några gånger och den försvann utan ärr och 
allt annat. Jag såg på, när min mamma tog bort revormar 
och jag minns så väl, som det varit just nu. Varför går det ej 
att använda dessa metoder nu? Allting är nytt och allt gam-
malt är borta. Förr i tiden drack man frangula-bark för vatt-
sot och använde myrbad för gikt och håll i ryggen. På den 
tiden var ej reumatisk värk så vanlig som nu. 

Stina Majas vänner i djurvärlden. 
Stina Maja var ända f rån späd ålder i skogen och vallade 

getter och får och sinne hade hon för allt, ömmade för allt 
levande, matade fiskar med små brödbitar, om hon hade 
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några att dela med sig, och lekatten, som nu heter hermelin, 
matade hon med små fiskar varje kväll hon kom f rån getar-
skogen. Då var Stina Maja endast 7—8 år. Hon älskade allt 
levande, som kom i hennes närhet, till och med råttor. Men 
hennes stora favorit var svalan, som kom var vår och drog 
iväg på hösten med sina små söta barn. Så var det alla sjö-
fåglar med sina små duniga ungar och först och sist lomraen 
med sina två ägg. 

Den lilla röda stugan låg vid sjön, som speglade av vass och 
starr samt stora berghällar och holmar med vikar och uddar. 
Där fiskades vinter och sommar till mat åt alla dessa små, 
saltades och torkades för vinterbehov. 

Lekkamrat borta nio dygn. 
En av våra lekkamrater kom vilse i skogen en gång. Han 

var borta i nio dygn. Det var så ledsamt, så det nästan ej kan 
omtalas! Vi var små och gick där och tänkte på, hur han låg 
i skogen nätter och dagar utan mat och tillsyn. Men så en 
dag kom han till rätta, mager och nästan utan förmåga att 
tala om var han hade varit. När han hittades, satt han hop-
krupen uppe i ett träd. Hans namn var Karl och sedan fick 
han heta Karlgren, men jag glömmer ej hur stor glädjen var, 
när han kom till rätta. När han hade varit hemma en dag, då 
kunde han tala om vad han hade ätit dessa dagar; det var 
starr-rot för det mesta, sade han, för det var som mjölk och 
sött och gott var det också. Sedan var vi alla så rädda för, att 
vi skulle kuta bort. Våran Karlgren blev emellertid en stor 
och stark man, for ut världen och arbetade sig f r am i livet. 
På den här tiden visste vi barn, att vittra tog barn och kil-
lingar och hade dem någon tid till låns men lämnade dem 
oskadda tillbaka igen. Jag har varit med om allt detta, så jag 
behöver ej fråga, om det är sant. Jag mötte vittra en gång med 
ett brinnande l jus i handen, när jag var liten och jag stannade 
och tittade på henne. Hon sade till mig några ord, jag tyckte 
lydde så här : "att vara och inte kunna vara det är att vara." 
Vad menade denna vålnad med detta? Hos vittra och skogsrå 
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finns det en anda, som vi ej förstår oss på. Eftersom jag 
aldrig varit rädd för vad jag mött i skog och mark som barn, 
så var jag i sällskap med vittra och hörde henne. Men det var 
i de stora norrlandsskogarna. De lånar sitt öra till den, som 
vill höra på utan rädsla, liksom de lånade allt annat, knivar, 
saxar, trossar och snören men lämnade det tillbaka. Min mor 
sade alltid, att kon skall gå över en järnstång, när hon går ut 
första gången på våren, i annat fall tar vittra henne f rån oss 
och vi får den aldrig igen. Men på samma gång skulle man 
tro starkt på Gud. 

Mor gav oss många goda råd och bad böner, att vi aldrig 
skulle taga något, som någon annan rådde om. Vi var nio 
syskon, men ingen har glömt vår moders varningar, vår fat-
tiga mor, som delade brödbitar mellan oss, "Gnuppe våffla 
och gnuppe strömming". Hon var mörk, liten till växten men 
arbetsam, vad kunde hon annat vara med sin stora skara små-
barn. 

Arbetsglädje. 
Far var en blond man, kraftig, stark som en jätte, det fick 

man se, när man var ute i skogen för att bryta stubbar, som 
skulle vara till t jär tunnor om våren. Vi alla barn fick följa 
pappa till skogen och hjälpa till. Vintern var lång och då 
skulle vi hinna att göra så mycket, som måste göras innan 
det blev vår och sommaren kom. Då var det annat som skulle 
göras, då kom alla killingar och lamm emellan och vi skulle 
hjälpa till med t järdalsbränning och rulla de tunga t jär tun-
norna, fast vi var så små. Stina Maja minns, hur många 
gånger hennes pappa sade: du måste vara till hjälp och vara 
duktig stinta. Tänk ändå, vad vi små kunde lära oss! Att 
karda och spinna gick nästan av sig själv, när mor ställde det 
i gång åt oss. Och tänk vilka roliga dagar det var allt detta, 
som jag minns så väl, som det vore i dag. Att få fara till skogs 
och riva rå ved och fara hem till sin stuga och sätta sig att 
göra korgar av alla slag, stora och små och att sedan få taga 
dem på en kälke och draga dem f rån gård till gård för att 
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få sälja dem för några få ören. Det blev en slant i alla fall. 
Jag minns hur Stor-Stina kom med sin kälke, frusen och 
hungrig och med många barn att försörja. Hon gjorde trä-
skedar och slevar, snusaskar och dosor. Jag minns gubben 
som kom med sina träskedar. Båda levde till 80 och 90 års 
ålder. 

När lapparna kom från fjällen. 
Jag minns, när vi gick och väntade, att lapparna skulle 

komma ner till oss f rån fjälls. De fick ej komma före jul, 
för då skulle renar förstöra nybyggarnas höstackar i skogen. 
De kom en kväll och kokade sitt kolsvarta kaffe och doppa-
de sin renost; lade på stora brasor med långa vedklabbar. 
Halm och renhudar låg alldeles fullt på golvet, men som ge-
nom ett Guds under tog det aldrig eld. De åt sin palt av ren-
blod, stoppade sen maten innanför kolten och for i väg för 
att vid kvällsdags komma tillbaka lika glada och förnöjda 
f rån dagens möda. Det märkvärdigaste av allt var, att en lapp 
aldrig tvättade sig. Jag var med dem alla dagar men såg dem 
aldrig bruka vatten och handduk eller ens en trasa att torka 
sig med. De bar sig snuskigt åt och jag glömmer aldrig, hur det 
såg ut kväll och morgon, med all ohyra f rån deras skock-
mockor. Några underplagg fanns det ej vid den tiden, endast 
skilken och skockmocken. Den låg de i om nätterna och hade 
samma om dagen. Hur kunde de barnen leva, som föddes så 
gott som i snödrivan och låg i kåtan dagar och nätter, hur 
kallt det än var. Men de växte upp och vart duktiga lappar, 
snälla och gudfruktiga. 

Fästfolksseder. 
Min far sade ofta: j a se ungdomar nu för tiden! På min tid 

låg pojkar och flickor tillsammans, men de klädde aldrig av 
sig, det var både hyfsning och vett hos dem. Men var det en 
flicka, som fallit offer för en, som hon var kär uti och fick 
barnet och han övergav henne, då ansågs hon som den värsta 
synder ska på jorden. Hon fick ej gå till nattvarden i kyrkan, 
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som de andra, som hade fått barn; hon måste gå ensam i 
sakristian, när ingen fanns i kyrkan. På samma gång skulle 
det lilla barnet döpas och endast prästen var närvarande. En 
sådan kvinna ansågs ej som en människa, stackars hon, som 
hade sjunkit så djupt . För sitt lilla barn fick hon lida spott 
och smälek överallt, där hon måste gå f ram och alla kastade 
glåpord åt henne. Men herrarna, som sniket och hänsynslöst 
tvingat sig till en flickas ynnest, de höll sig borta. Om det 
blev barn, ville de ej kännas vid följderna. Annat var det med 
en verklig bonddräng, han fick stå för vad han gjort. 

Marknaderna. 
Så kom marknadslivet, som alla skulle få vara med 0111. 

Där fick man se mycket både gott och ont. Då söps det bränn-
vin och byttes hästar! De arma djuren, hur man hanterade 
dem, det kan man ej omtala annat än med sorg och vemod. 
Hur man slog dem med sina stora piskor och gav dem bränn-
vin för att de skulle se pigga och muntra ut när de skulle 
bytas bort; magra och långhåriga, små till växten, fick de stå 
ute på natten och frysa, så att håret var alldeles vitt av rim-
frost. När man varit d jurvän f rån sin spädaste barndom, 
glömmes sådant ej så fort. 

De stora affärerna gjordes av grosshandlare och prästen 
och landsfogden och länsman på platsen Lycksele, som på den 
tiden hette Lapp-Stockholm. Där sprang både jurister och jäg-
mästare med smörgåsen i handen på våren, när solen sken 
som hetast och sade, att de ej kunde sitta inne och äta när 
Lapp-Stockholm var så grannt. Alla fina herrar, som kom hit 
upp f rån södra Sverige, blev alldeles betagna i det vackra 
landet. En jurist, som kom f rån Uppsala, han hette visst 
Bråkenhjelm, ville var däruppe utan lön bara för att det var 
så gudagrannt. Men där kunde vintern vara bister, som till 
exempel 1892, då det var så kallt som 64 grader och den kylan 
varade i 3 dygn. Men då var det stora sprickor i marken. 
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Skogsaffärer. 
Ja, nu skall jag mera tala om, hur det kunde gå till på 1870-

talet under marknaderna i Lycksele. Det var kronotorpare 
och nybyggare, som ej förstod sig på, vilka stora dumheter de 
kunde göra när de kom till marknaden, och blev bjudna av 
några bolagsherrar, som ville åt deras upparbetade kronotorp 
och nybyggarställen, som de visste, att det fanns fin ståtlig 
skog på. Detta hade de fått veta genom alla skogsmän, som 
hade gått där i flera vintrar och stämpat timmer. Det är myc-
ket ledsamt att veta, att kronoj ägare och inspektörer vand-
rade i dessa trakter och tog reda på vad som fanns. Sedan, när 
marknaden kom, var det bara att kalla på ägaren och fråga, 
0111 de fick bjuda på en kaffehalva och då var det färdigt med 
detsamma. De behövde bara slå en droppe med kaffe i koppen 
och sedan var det bara dit med brännvinskaggen. Det behöv-
des ej mycket, förrän den trötta och hungriga gubben, var så 
full, att han ej visste, vad han gjorde. Då var det bara att få 
tag i något sorts vittne. På den tiden var det ej många, som 
kunde skriva sitt namn, utan det var bara att göra sitt bo-
märke. Det gjorde ej så mycket för bolagsherrarna. De visste, 
vad de hade gjort. Kronotorpet eller nybyggartorpet var sålt 
för endast ett par hundra kronor och därmed var det färdigt. 
Dagen efter, när den, som hade sålt sitt lilla ställe nyktrade 
till och insåg, hur dum affär han hade gjort och ville återkalla 
sitt köp, fick han då till svar, att affären var gjord. Om han 
så skulle försöka process, så hjälpte det ej. Ja, det fanns ej 
något att processa med, så var det bra med det. 

Ja, så kom det åter andra och yngre nybyggare och undra-
de, om de kunde få bygga sig ett litet hem på kronans mark, 
men det blev strängeligen förbjudet. Det var stora, starka, 
unga män och kvinnor vid denna tid, som trotsade allt för 
sitt livsuppehälle, men vilken strid de fingo uppleva, det kan 
ingen tro, för kronojägaren kom varje vecka och stämplade 
stocken, som var lagd på deras lilla stuga och de fick slita 
och släpa för att få sig ett hem. 

Så kom det andra tider och andra ungdomar, som när de 
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fick se, att det var omöjligt att göra sig ett hem, där de var 
födda och uppväxta, gav sig i väg till Amerika. Det var ett år 
som 35 friska, starka unga män for i väg över dit och där är 
de ännu, om de ej äro döda. 

Men efter dessa tider var det som de, som hade makten i 
sina händer skulle vaknat upp ur sin långsamma sömn. Då 
skulle det delas rättvist för dem som satt kvar i armod och 
trasor och frusit och svultit. Då skulle det bli så kallade 
skiften och linjer, som skulle gå och huggas upp kring varje 
kronotorp och nybygge. Ja, det var spänning, som var så stor, 
att det kan man nästan ej tala om, innan man fick höra hur 
det skulle bli till sist. Småningom kommer en vacker dag den 
fine jägmästaren till dem, som bor på kronotorpet och säger: 
"Nu förstår jag, att Ni vill veta, hur det gått med er förmögen-
het. Om allt gått, som det skulle, hade ni, som är så fattiga 
nu, varit stormrika människor, om er gamle far ej varit så 
dum en gång i världen. Bara skogen är nu taxerad till 300.000 
kr. och så kommer ju all skog till, som avverkats under alla 
de år han levat här på kronotorpet." Ja, skogen var såld för 
endast 700 eller kanske 800 kr. men inte ett öre mera. Jag 
vill tro, att vi nio fattiga syskon, som växt upp i armod och 
frusit och svultit f rån morgon till kväll, kände oss ganska 
besvikna. Men den stora orättvisan kunde ej göras något åt. 
Det var bara, att det var så. 

Djur i skogen. 
For man ut på en skidtur en vacker månskenskväll, kunde 

man möta stora renhjordar, som brakade iväg genom skogen 
med sina stora granna hornkronor. Man kunde hinna med att 
få se andra vilda djur , björnar med ungar mitt på landsvägen, 
älgar med deras barn, som hade så långa ben, rävar och skogs-
fågel av alla slag. 

Då min killing kom bort. 
Min barndoms käraste d jur var dock en liten killing, som 

var blå och vit, och den hade jag fått av mamma till att vara 
min. En dag kom den alldeles bort och var borta i tre dygn. 
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Åh, vad jag sörjde min lilla killing, det kan ingen tro. Men 
vittra hade tagit den, för lika fort som den försvann, så kom 
den tillrätta, det var som den formligen regnat ner f rån him-
len, våt och tilltufsad, allt hår var som korkar vridna till huvu-
det. Alla ansåg, att vittra haf t den till låns, jag tog för givet 
att den varit där i Masta Klodden, för det finns ett stort berg 
i närheten av mitt hem, som heter just så. 

Bröllop och fester. 
När en nybyggare skulle gifta sig och han hade råd, skulle 

det vara ståt f rån början till slut. Jag minns en, som hade det 
ganska välbeställt i sitt hem; han hette Andersson och dot-
tern hette Karin. Brudgummen gav sin blivande hustru stora 
ringar, som skulle sitta i öronen, och nog måste det vara stora 
och bastanta guldringar, om han skulle få gifta sig med Karin, 
Anderssons dotter, för då skulle bröllopet vara i dagarna tre 
och minst 300 kannor brännvin skulle tagas hem till detta 
bröllop. Då skulle det bakas något bröd, som de kallade för 
brännvinsbröd, stora långa råglimpor, som var av grovt råg-
mjöl och rågsikt. Gubbarna skulle doppa detta bröd i sin 
kaffehalva. Att varmt kaffe och brännvin och detta grova 
bröd rusade dit det kom, det kan man förstå. Tärnor och mar-
skalkar skulle vara tidigt uppe — senast kl. fem — nästa lys-
ningsdag och gå omkring i alla gårdar och bjuda på kaffe 
med dopp. Brudparet kunde i lysningsgåva få en ko, en tunna 
korn, en get, ett par skålpund kaffe o. s. v. Ja, så var de fulla 
i tre dagar, men så var det också en kran, som var fast-
skruvad i 300-kannsfatet, så vem som helst av gubbarna bara 
hade att vrida på den, så blev kaffekoppen full. Dagarna gick 
med mat och dryck och dans. 

Husförhör och "kolportörer". 
Jag glömmer aldrig när det skulle bliva det omtalade hus-

förhöret på höstarna; både gamla och unga gick omkring och 
tänkte på detta med bävan och undran i sinnet i flera veckor 
innan prästen skulle komma. Vi samlades i någon stor stuga 
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med bibeln och katekesen med oss. Man kunde aldrig tänka sig 
värre än om man ej kunde svara på den frågan, som man 
fick av prästen, så många som satt och hörde på. Min mam-
ma talade också om, när "kolpetörerna" började komma och 
fara omkring och predika i alla stugor. Man visste inte, vad 
det var och ej vad man skulle tro på, för den ena sade så och 
den andra så, och många var rädda för dessa kringresande 
präster, som ej hörde kyrkan till. Det var något underligt, när 
frälsningsarmén kom första gången till Lycksele och sjöng 
och trummade och ville frälsa alla. Det var många som ville 
gå och höra på dem om kvällarna, men många tordes inte. 

Utmätning för skatt. 
Ett dystert minne har jag. En dag kom ett par herrar, som 

fodrade så kallad skatt av min fader. Det fanns ej ett öre att 
betala skatten med och då satte de stämplar på varje sak som 
fanns i stugan, ja ända till kaffepannan och grytan! Så obarm-
härtiga var de på den tiden, när det fanns många hungriga 
barn. Vi förstod ej, vad det ville säga med allt detta, men 
mina fattiga föräldrar visste vad det innebar. Två tre dagar 
senare infann sig herrarna, som lovade komma tillbaka. Det 
gjorde de också, men då skall ni tro att det blev ändå mera 
ledsamt för min gamla moder och oss alla: de gick till ladu-
gården och tog den enda kon, som fanns i vårt hem, som höll 
oss med den lilla mjölktåren. Om ni kunde tänka vilken sorg 
för oss alla, när de drog i väg med vår Duva, som kon hette; 
den var röd och vit, jag glömmer det aldrig. 

När jag blev 20 år då kom jag till en familj som var 17 per-
soner varje dag. Där fick jag arbeta som en slav i runda 5 år 
nästan utan lön. Så dog min gamla käraste mor och den 
sorgen kan jag ej tala om. Hon var endast 55 år och hon hade 
levat bara för oss. Nu sitter jag själv gammal och grå i Stock-
holm sedan många år. Sitter och minns. Och tänker med kär-
lek på barndomsåren i ett fattigt men älskat hem i ett vackert 
land. 

Kanske skall jag berätta mer i nästa årsbok. 
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Nyförvärv under år 1947 

Äldre bildmaterial f rån Västerbottens län förekommer ty-
värr sparsamt. Så mycket värdefullare äro därför de teck-
ningar med motiv f rån skilda delar av länet av assessor C. J. 
F. Plagemann f rån förra delen av 1800-talet, som framdra-
gits ur glömskan av docent C. J. Lamm och med ypperliga 
kommentarer utgivits i tryck. Länsmuseet har förvärvat detta 
verk och även genom en föredömlig givmildhet av f ru Dora 
Lamm och överste Johan Upmark som gåva fått tillföra sam-
lingarna Plagemanns originalteckningar till ett antal av c:a 
25. 

Bland större förvärv är vidare att anteckna den vagn för 
regementsintendenten vid Kungl. Västerbottens regemente, 
som sedan länsmuseets färdigställande funni ts att beskåda i 
dess militärhistoriska avdelning, liksom även en del där ut-
ställda äldre vapen. Genom tillmötesgående f rån Kungl. Armé-
förvaltningen har denna tidigare deposition nu förvärvats till 
museet för en synnerligen rimlig summa. 

Vid grävning för en ledning i parken mellan kyrkan och 
läroverket i Umeå påträffade herr Oskar Kyrk ett kopparplåt-
mynt, som visade sig vara 1 daler Silvermynt, präglat under 
Karl XII:s tid, 1711. Kopparplåtmynt f rån denna tid äro säll-
synta och ha därför ett förhållandevis stort penningvärde. Se-
dan Staten överlåtit sin inlösenrätt på länsmuseet kunde myn-
tet förvärvas till detta, som gåva av fabrikör Hilding Carlsson. 
Minnen f rån det gamla Umeå äro ej alltför talrika, varför 
myntet har ett särskilt värde. 

Från det gamla Umeå är även en modell av stadens brunna 
kyrka, som skänkts av folkskollärarinnan f ru Elisabet Hjor-
tek, dotter till kyrkoherden i staden vid tiden för branden 
Ossian Klingspor. 
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Modell av Umeå stads gamla kyrka. Gåva av folkskollärarinnan 
Elisabet Hjor tek 

Ett förvärv av mera ovanligt slag är en träskulptur f rån 
Råsele, Vilhelmina sn. Den föreställer ett manshuvud och är 
uthuggen ur en trädstam på rot (bild i Västerbotten 1947). 
Vad den egentligen är, är än så länge ovisst. I varje fall bidar 
den sin uppståndelse under långsam torkning i museets bomb-
källare. Om den skall uppstå som en getares tidsfördriv eller 
en samernas gud och stor sevärdhet ligger i gudarnas knän. 

De flesta förvärven höra hemma inom allmogekulturen. 
Nämnas kan bl. a. ett par koträljar av ursprunglig typ, gåva 
av hästhandlare K. P. Karlsson, Grubbe, 3 st. s. k. "ronor" 
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(bussaroner, arbetsskjortor) f rån Norrbyn, Hörnefors sn, gå-
va av Englunds sterbhus, samt ett par dekorerade lokor och 
en slaga med vidjebindsle, gåvor av hemmansägaren Johan 
Burström, N. Åbyn, Burträsk sn. 

Att man även i gammal tid kunde hitta på praktiska saker 
och förstod, vad småttingarna då liksom nu tyckte vara trev-
ligt, visar en barnstol f rån Tjärn, Skellefteå sn, gåva av hem-
mansägaren Axel Karlsson och f rån hans farfars tid. Stolen är 
ganska hög, väl försedd med karmar och i sitsen med ett 
näpet runt hål. En löstagbar bordskiva t jänar det dubbla än-
damålet att hindra barnet falla ur och att vara platsen för 
leksaker ägnade att förljuva vistelsen i stolen. 

Under året har samlingarna även kunnat berikas med ett 
flertal prov på äldre väggdekorationer, till större delen till-
varatagna vid undersökningar. Dessa, som utgöras både av 
målningar på papper och väv och handtryckta tapeter, ha i 
allmänhet monterats på träfiberplattor. Museet har även av 
artisten E. Larsson, Hössjöäng, fått övertaga en större rums-
tapet f rån Långed, Nordmalings sn. Tapeten är målad i lim-
färg med landsskap och figurscener avgränsade genom kolon-
ner. Tapeten är beskriven och avbildad i Västerbotten 1922. 
Tapeten räddades av herr Larsson f rån förstörelse för åtskil-
liga år sedan. Genom samma persons ingripande har även un-
der året kunnat inropas på auktion redskap till en bössmakar-
verkstad f rån Holmnäs, Umeå sn. Katalogisering av dessa 
föremål har dock ej medhunnits. 

Utvecklingen går vidare och även föremål, som ej äro av 
särskilt hög ålder, tillhöra snart kulturhistorien. För oss så 
vanliga föremål som t. ex. fotogenlampor utgöra snart endast 
en milstolpe i utvecklingen. En sådan taklampa med granna 
gjut järnsarmar har även funnit väg till museet. Varifrån 
kanske är lika bra att ej angiva med hänsyn till förvärvs-
sättet. Sägas må blott, att den vid förvärvet åtminstone an-
sågs vara herrelöst gods, där den låg på vinden i ett övergivet 
rivningshus. Om detta betraktelsesätt kanske var något för-
domsfritt, torde dock den moraliska skulden vara något ned-
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bringad för den deltagare i expeditionen, som under suckan 
och dov kvidan bar den tunga klumpen genom skog i d jup 
snö under en timmes tid. 

Många av länsmuseets nyförvärv skulle vara värda att näm-
nas liksom dem, som givit med gott h jä r ta och med förståel-
se för betydelsen av det inom museet samlade materialet, vare 
sig det utgör prov på den drivna hantverkarens skicklighet 
att framställa lyxföremål ur ett dyrbart material eller den fat-
tige nybyggarens uppfinningsrikedom att av vad som står till 
buds skapa hjälpmedel för att hålla svält och köld f rån de 
sina. Det är ej föremålens penningvärde, som ger dem dess 
museala värde. Detta ha de, om de kunna ge belysning åt 
människan och hennes levnadsförhållanden och samhällets 
utveckling. Fyller ett föremål dessa krav, kan det aldrig bli 
för ringa. 

Länsmuseet vill här uttala sitt tack till alla givare. 

De, som under 1947 överlämnat gåvor till länsmuseet, äro: 

Herr Felix Alfredsson, Umeå. 
Möbelhandlare Bror Backman, Umeå. 
Herr Johan Burström, N. Åbyn, Burträsk. 
Fabrikör Hilding Carlsson, Umeå. 
Folkskollärarinnan ¿Sigrid Dahlman, Göteborg. 
Herr Erl. Danielsson, Nästansjö, Vilhelmina. 
Englunds Sterbhus, Norrbystrand. 
Stenhuggare Gust. Falk, Äsele. 
Fru Ada Grahn, Umeå. 
Fru Hulda Grönlund, Kristineberg, Vilhelmina. 
Trafikföreståndare Karl Haegerlund, Umeå. 
Folkskollärarinnan Elisabeth Hjortek, Innertavle, Umeå. 
Hemmansägare Sven Holmgren, Mullsjö, Gräsmyr. 
Hemmansägare Viktor Johansson, Mullsjö, Gräsmyr. 
Hemmansägare Tyko Jonsson, Norrfors, Brännland. 
Hemmansägare Axel Karlsson, Tjärn, Skellefteå. 
Fru K. P. Karlsson, Grubbe, Umeå. 
Fröken Elisabet Kinberg, Stockholm. 
Fru Dora Lamm, Stockholm. 
Konstsmeden Seth Lindgren, Umeå. 
Generalmajor G. Lindström, Stockholm. 
Fru Agda Lithander, Umeå. 
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Grosshandlare Svante Lundell, Skellefteå. 
Fru Maria Lundequist, Stockholm. 
Hemmansägare Ebbe Lundgren, Stennäs, Mjösjöby. 
Hemmansägare Rudolf Nilsson, Mullsjö, Gräsmyr. 
Folkskollärare Arthur Olofsson, Umeå. 
Fröken Gertrud Pippo, Tavelsjö. 
Fru Märta Risberg, Risträsk, Vilhelmina. 
Hemmansägare Gustaf Sandberg, Varmvattnet, Tavelsjö. 
Vågmästare Osc. Sander, Brännland. 
Riksdagsman Ragnhild Sandström, Överboda. 
Fru Vendela Svensson, Umeå. 
Ombudsman Erik Thalén, Umeå. 
Hemmansägare Ulfhielm, Lund, Skellefteå. 
Överste Gustav Upmark, Stockholm. 
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Föreningsmeddelanden 

HEDERSLEDAMÖTER 

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

STYRELSEMEDLEMMA R 

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

Skellefteå. 
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 

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. 

1947—1950. 

Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå. 
Major 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. 
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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. 

1949—1952. 

Konstsmed Seth Lindgren, Umeå. 
Fil. Kand Carl Segerståhl, Vindeln. 
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå. 
Folkskollärare Simon Johansson, Teg. 
Riksdagsman Ragnhild Sandström, Överboda. 
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå. 
Länsblockledare J. P. Johansson, Vännäsby. 
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå. 

Styrelseledamöter utsedda av Västerbottens läns landsting: 

1948—1951. 

Fru Valborg Lodin, Umeå. 
Rektor K. Fahlgren, Umeå. 

Suppleanter: 
Direktör John Lindberg, Norsjö. 
Hemmansägare Artur Hedlund, Myckle, Skellefteå. 

Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå: 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå. 

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

Skellefteå. 
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Major Sven Huldt, Umeå. 
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Riksdagsman 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. 

Kassaförvaltare : 

Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå. 

Revisorer: 

Kontorschef A. Digerfors, Umeå. 
Kamrer Ruben Eriksson, Umeå. 

S u p p l e a n t e r : 
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå. 
Kamrer Bengt Bäckman, Umeå. 

Revisor, utsedd av Västerbottens läns landsting: 

Ombudsman Ernst Nilsson, Umeå. 

S u p p l e a n t : 
Kamrer J. A. Wågström, Umeå. 

Revisor, utsedd av stadsfullmäktige i Umeå: 

Grosshandlare Paul Wikner, Umeå. 
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1947 

Sammanträden samt åtgärder för att sanera och förbättra 
föreningens ekonomi. 

Styrelsen har under året haf t 3 och arbetsutskottet 6 pro-
tokollförda sammanträden. 

Under året ha genomgripande åtgärder vidtagits för att 
ställa föreningen på en sund ekonomisk basis. Då föreningen 
under de närmast gångna åren ej kunnat fullgöra sina betal-
ningsskyldigheter till ett stort antal leverantörer, syntes det 
styrelsen ofrånkomligt att sanera föreningens ekonomi genom 
att upptaga ett banklån. Ett sådant har även erhållits i länets 
sparbank med personlig borgen av i stort sett arbetsutskottets 
medlemmar. För att anskaffa medel till återbetalning av lånet 
har föreningen hemställt hos Umeå stad, att den närmast 
Stadsträdgården liggande delen av Gammlia, vilken genom all-
männa vägar är skild f rån det övriga området, måtte återtagas 
av staden och försäljas för byggnadsändamål, varvid över-
värdet vid försäljningen måtte tillföras föreningen som anslag 
eller gåva. Framställningen har bifallits. Den beräknade in-
komsten utgör c:a 20.000 kr. Med biträde av Riksantikvarie-
ämbetet har uppgjorts en plan för färdigställande av den s. k. 
Wallmarksgården och reparation och iståndsättning av Gamm-
lias övriga byggnader. Denna plan har legat till grund för an-
sökan om anslag av statsmedel. I ansökan har även medtagits 
ett belopp av c:a 10.000 kr., vilket utgör föreningens skuld på 
Wallmarksgården. Avsikten är givetvis, att, därest anslaget 
erhålles, även denna summa skall användas för att nedbringa 
banklånet. Ansökan om anslag av statsmedel belöper sig på 
92.496: 23 kr. 

Ett annat betydelsefullt steg rörande föreningens ekonomi 
är, att styrelsen beslutat befria föreningen f rån att bära det 
ekonomiska ansvaret för restaurangrörelsen på Sävargården. 
Även om omsättningen under de senare åren visat en glädjan-
de ökning — under 1947 med närmare 40 % — har det ekono-
miska resultatet varit mindre tillfredsställande. Detta förhål-
lande måste i största utsträckning tillskrivas restaurangens 
primitiva för en betydligt mindre rörelse avsedda utrustning 
och denna utrustnings förslitna tillstånd. Att förnya och ut-
öka utrustningen skulle ha betytt en betydande kapitalinves-
tering, vilken föreningen ej varit mäktig. Vidare har det synts 
styrelsen olämpligt, att föreningen längre skulle bära affärs-
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risk, då den för sin ekonomi är nästan helt beroende av an-
slag av allmänna medel. Till arrendator av restaurangen har 
styrelsen antagit Umeortens Konsumtionsförening. Styrelsen 
vill uttala sin förvissning, att denna på ett ur alla synpunkter 
tillfredsställande sätt skall komma att bedriva och förkovra 
restaurangrörelsen. 

För året har utgått ett anslag av 6.000 kr. f rån Landstinget 
samt ett f r ån 6.000 till 8.000 höjt anslag f rån Umeå stad. 
Staden har även för parkvården inom Gammlia för året som 
tidigare anslagit 3.000 kr. Dessutom har staden lämnat ett 
extra anslag på 6.000 kr. för att hejda förfallet bland bygg-
naderna på Gammlia. Styrelsen uttalar sitt tack till anslags-
givarna samtidigt som styrelsen vill framhålla, att föreningen 
är det av det allmänna erkända organet för att ombesörja den 
samhällsfunktion, som kulturminnesvården utgör, och för vil-
ken med naturnödvändighet allmänna anslag måste utgå. 

Då ökade ekonomiska resurser visat sig vara ofrånkomliga, 
har framställning gjorts hos Landstinget om ett till 20.000 
kr. höjt anslag för 1948. Landstinget har bifallet denna fram-
ställning. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Nordiska 
Museet och landsantikvarierna i Jämtlands och Norrbottens 
län har landsantikvarien ingivit ansökan om ett större stats-
anslag för utforskande av lappkulturen. 

Den kulturminnesvårdande verksamheten. 
Givet är, att arbetet med lösandet av ovan berörda frågor av 

ekomomisk natur i ej ringa utsträckning tagit landsantikva-
riens tid i anspråk. Likväl har glädjande nog en ej obetydlig 
verksamhet i länet kunnat utföras. En starkt bidragande or-
sak härtill är, att landsantikvarien inköpt bil, vilken av honom 
användes för tjänsteresor. Vitt skilda delar av länet ha häri-
genom förhållandevis lätt kuhnat besökas. Den ökade möjlig-
heten till personlig kontakt mellan målsmän för de lokala 
kulturminnesintressena och landsantikvarien har visat sig 
synnerligen fruktbärande. 

Landsantikvarien har under året besökt flertalet av länets 
socknar och kontakt sökts med de lokala hembygdsföreningar-
na, i den mån sådana finnas. Undersökningar, besiktningar 
eller fotografering ha utförts eller åtgärder vidtagits i Bjur-
holm, Bureå, Burträsk, Bygdeå, Byske, Degerfors, Fredrika, 
Hörnefors, Jörn, Lycksele, Lövånger, Nordmaling, Nysätra, 
Skellefteå, Sorsele, Sävar, Tärna, Umeå, Vilhelmina, Åsele och 
Örträsk socknar. Bland arbetena fört jäna särsskilt att näm-
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nas undersökningar i samband med registrering som kultur-
minnesmärken av portbyggnad till det forna kaptensbostället 
Bygdeborg, Bygdeå socken, samt en rundloge med kornlada 
på taket i N. Åbyn, Burträsk socken, undersökning och upp-
mätning av gårdar i N. Åbyn, Burträsk socken, undersök-
ning och uppmätning av gårdar i Mullsjö, Nordmaling socken 
samt undersökning av tre skadade fornlämningar i Skellefteå 
socken. Denna undersökning har gjorts på uppdrag av Riks-
antikvarieämbetet och med anslag av Skellefteå stads kraft-
verk. Den i uppdraget ingående restaureringen av en fornläm-
ning har ej kunnat utföras under året på grund av brist på 
arbetskraft . Vidare ha rön av arkeologisk natur, vilka troligen 
komma att visa sig ytterst värdefulla, när större jämförelse-
material kan erhållas, gjorts i Vilhelmina och Åsele socknar. 
Att arbetet i fältet kunnat givas den omfattning det fått, beror 
i viss utsträckning på det stöd föreningen erhållit i form av 
förordnanden f rån Riksantikvarieämbetet för landsantikva-
rien. Riksantikvarieämbetet har även lämnat eller ställt i ut-
sikt anslag för olika ändamål i Burträsk, Lövånger, Sorsele i 
två fall samt i Åsele socknar. I ett flertal fall har artisten 
Evert Larsson biträtt vid undersökningar. En fornminnesin-
ventering har kunnat påbörjas inom Umeå stad genom ett 
särskilt anslag av staden efter motion i stadsfullmäktige av 
kamreren Bernhard Bäckman. Arbetet har utförts av folk-
skolläraren, fil. stud. Regnar Bergling. Landsantikvarien har 
påbörjat arbetet med granskning ur kulturminnessynpunkt av 
stakningen för allmänna vägar. Landsantikvarien har på an-
modan av länsarkitekten i ett flertal fall avgivit yttranden 
över byggnadsplaner o. s. v. Efter anmodan av Statens konst-
råd har landsantikvarien avgivit förslag till utsmyckning med 
konst av folkskoleseminariet i Umeå. 

När årets reseanslag var i det närmaste förbrukat, fick 
föreningen ett oväntat stöd genom vågmästaren Oscar Sander, 
vilken överlämnade 100 kr. att användas för landsantikva-
riens resor. 

Samarbetet med andra organisationer. 
Styrelsen har även ansett samarbete vara angeläget med 

organisationer, som företräda intressen, vilka beröra före-
ningens verksamhet. Sålunda har föreningen anslutits till det 
nybildade Västerbottens läns folkbildningsförbund. Lands-
antikvarien har valts till suppleant i förbundets styrelse. Hem-
bygdsföreningens styrelse har även med glädje hälsat det ny-
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bildade Västerbottens läns spelmansförbunds anslutning till 
föreningen. Föreningen har genom detta förbund fått ett vär-
defullt stöd i sin strävan att slå vakt om den västerbottniska 
folkmusiken. Landsantikvarien har valts till v. ordf. i förbun-
det. Landsantikvarien har även valts till v. ordf. i Västerbot-
tens läns Hemslöjdsförening. Denna förening har även ställt 
ett anslag till förfogande för insamling av västerbottniska väv-
nader. Förutom det rent antikvariska intresset är det av stort 
värde att giva hemslöjden tillgång till ett mönsterförråd, som 
kan verka befruktande för nykomposition på gammal lokal 
grund. Insamlingsarbetet har endast tagit sin början. De gjor-
da rönen visa dock, att mycket av värde finnes att tillgå i 
länet.. 

Nybildade hembygdsföreningar. 
Under året ha två nya hembygdsföreningar bildats. Lyck-

sele hembygdsgille bildades vid sammanträde den 22 mars. 
Landsantikvarien var närvarande och höll föredrag. Sorsele 
Turist- och Hembygdsförening bildades den 7 juni. 

Samarbetet med de lokala hembygdsföreningarna. 
Verksamheten inom länet har givit vid handen, att de lokala 

hembygdsföreningarna, för vilka landsantikvarien även jäm-
likt sin instruktion är konsulent, hysa en livlig önskan till 
samarbete med länsföreningen. Samarbetet har också varit 
gott .Formen för samarbete lider dock av vissa brister genom 
det lösliga förhållandet mellan länsföreningen och de lokala 
hembygdsföreningarna. Vid medlemsvärvning uppstår sålun-
da ett visst konkurrensförhållande. Det synes många naturligt 
nog betungande att erlägga avgift både till länsförening och 
lokalförening. I allmänhet synes länsföreningen bli lidande 
därpå. Att framdeles skärskåda föreningens stadgar med be-
aktande av dessa synpunkter och med mål att på ändamåls-
enligaste sätt samla alla länets krafter till arbete för de ge-
mensamma intressena, synes styrelsen ofrånkomligt. 

Arbeten på Gammlia. 
De under hösten 1946 påbörjade arbetena att hejda för-

fallet bland Gammlias byggnader har fortsatt. Hitintills har 
vattenkvarnens tak omlagts, trappan ersatts och förruttnade 
stockar lagats eller utbytts. Väderkvarnen har erhållit nytt 
tak. Dess fot har även lagats. Badstun visade sig under repara-
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tionsarbetet vara mycket illa åtgången. Den har helt ned-
rivits och praktiskt taget nybyggts av för ändamålet inköpt 
timmer f rån gamla byggnader. Marken runt omkring bad-
stun har nedschaktats för att hålla den fr i f rån marken. 
Röjning omkring den har verkställts. Rundlogens tak har för-
setts med ny spånbeklädnad. Förruttnade stockar ha utbytts. 
Marken har ställvis urschaktats. Tröskvandringen har till 
större delen förnyats. Storhässjan, som ej kunde repareras 
och i sitt nuvarande skick var livsfarlig, har nedrivits. Så fort 
så låter sig göra, har styrelsen för avsikt att åter uppföra en 
liknande hässja. Marken kring Ytterviksbodens lägsta del har 
urschaktats. Flera stockar ha utbytts. De viktigaste orsakerna 
till byggnadernas dåliga tillstånd synes förutom bristande 
underhåll vara de bristfälliga grunderna och den fuktiga 
marken. Detta gäller särskilt Jämtebölegårdens byggnader. 
För att i möjligaste mån bereda bot härför har täckdiken efter 
anvisning av jordbrukskonsulenten Aug. Ekström grävts. Sam-
manlagt ha anlagts c:a 190 meter täckdiken. 

I samband med vissa ändringsarbeten på Sävargården har 
ett rum tapetserats med handtryckta tapeter, utförda av ar-
tisten Evert Larsson med en av länsmuseets tryckstockar. Ta-
peterna bekostades av fröken Elisabet Kinberg, Stockholm. 
Till rummets prydande har Hemslöjdsföreningen skänkt texti-
lier. 

Umeå stad har med användande av medel anslagna för park-
vården inom Gammlia påbörjat arbeten med att utöka fågel-
dammen. 

Riksantikvariens besök i länet. 
Den 7 och 8 augusti besöktes länet av riksantikvarien Mar-

tin Olsson. I samband härmed hade anordnats middag på 
Sävargården, till vilken hade inbjudits landshövdingen samt 
representanter för Landstinget och Umeå stad. Riksantikva-
rien framhöll härvid särskilt det trängande behovet av att 
landsantikvarien erhölle fackutbildad hjälp. 

Verksamheten inom länsmuseet. 
Inom länsmuseet har uppordning av arkivet påbörjats. För 

att undvika onödigt experimenterande följes härvid i stort 
sett samma uppläggning som inom Vitterhetsakademiens ar-
kiv. Härvid vinnes även likformighet med den institution, med 
vilken föreningen i första hand har att samarbeta. Till års-
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mötet den 13 april hade en uppställning av de Häggströmska 
möblerna ordnats i museets bibliotekssal. Samtidigt hade här 
även ordnats en tillfällig utställning av teckningar med motiv 
f rån länet, utförda av assessorn C. J. F. Plagemann, vilka un-
der året skänkts till föreningen av f ru Dora Lamm och över-
sten Johan Uppmärk. I salen för tillfälliga utställningar har 
under våren genom red. Lignercrona anordnats en konstut-
ställning med verk av ett flertal konstnärer. Under hösten var 
salen upplåten för en utställning belysande civilförsvaret. 

Kyrksalen har i ett flertal fall upplåtits för vigslar. 
Länsmuseet har under året besökts av 6.249 personer, var-

av 2.165 skolbarn, fördelade på 103 grupper. Skolbarnen ha 
som tidigare erhållit fri t t inträde. I möjligaste mån har vis-
ning av samlingarna anordnats både för skolbarn och grupper 
i övrigt. Visningarna ha förutom av landsantikvarien utförts 
av amanuensen Anna-Lisa Hedberg och även i stor utsträck-
ning av museivaktmästaren Ragnar Grahn. Visningsverksam-
heten har dock ej medhunnits i önskad omfattning. Lands-
antikvarien har i övrigt hållit ett flertal föredrag både utom 
och inom museet. Då det under kvällarna på sommaren visat 
sig, att ett betydande antal personer, särskilt turister, önskat 
bese museet, kan det ifrågasättas, om ej museet borde hållas 
öppet även på kvällarna under högsommaren. Samlingarna ha 
under året tillvuxit med 75 nummer. En utförlig redogörelse 
för samlingarnas tillväxt skall lämnas i årsboken. 

Fester, lotteri och årsboken. 
I samband med årsmötet den 13 april anordnades på initia-

tiv av riksdagsledamoten Ragnhild Sandström en Wilhelm 
Peterson-Bergerafton under medverkan av, förutom lokala för-
mågor, redaktören Curt Berg med föredrag och f ru Molly 
Åsbrink med sång. Fru Sandström har välvilligt ställt medel 
till förfogande för att täcka Peterson-Bergeraftonens ekono-
miska underskott. 

Hembygdsfest hölls på Gammlia den 5 och 6 juli efter för-
slag av slöjdläraren Erik Lök i samarbete med Umebygdens 
sommarting och under herr Löks fört jänstful la ledning. Tack 
vare detta arrangemang kunde föreningen tillföras en vinst på 
2.000 kr., trots ett ihållande regn den 6 juli. 

Föreningens lotteri, som föreståtts av kontorschefen Axel 
Söderberg, har givit föreningen ett netto på c:a 8.000 kr. 

Årsboken utkom den 9 december. 
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Länsmuseets personal. Restaurangens ledning och 
föreståndarinna. Länsherbariet. 

Länsherbariet har under året utökats och som tidigare före-
ståtts av överstelöjtnant Lennart Wahlberg. 

Befattningshavare vid länsmuseet ha varit förutom lands-
antikvarien, amanuensen f ru Anna-Lisa Hedberg, som av fa-
milj eskäl lämnat sin t jänst med utgången av augusti månad. 
Hon har fullgjort halvtidstjänst. Amanuenstjänsten har där-
efter utbytts mot en kontorsbiträdestjänst med full t jänst-
göring inom samma kostnadsram. Till kontorsbiträde har an-
tagits fröken Inga-Lisa Lindström, som tillträdde befattningen 
den 6 oktober. De genom vakansen inbesparade medlen ha till 
större delen överförts till reseanslaget. Vaktmästare har som 
tidigare varit herr Ragnar Grahn och städerska f ru Ada Grahn. 

Restaurangen har stått under arbetsutskottets direkta led-
ning genom ordföranden, kassören och landsantikvarien. Före-
ståndarinna har varit f ru Iris Jernström. 

Ekonomisk översikt. 
Beträffande föreningens utgifter och inkomster under året 

samt ställning per 31/12 1947 hänvisas till särskild tablå, en-
ligt vilken utgifter och inkomster balansera på 37.272: 17 kr. 
samt tillgångar och skulder på 544.270: 54 kr. 

Även för Sävargårdens rörelseresultat och ställning per den 
31/12 1947 hänvisas till särskild tablå enligt vilken utgifter 
och inkomster balansera på 53.593: 76 kr. med förlust kr. 
6.964: 70. Dess tillgångar och skulder balansera på 43.855: 81 
kr. 

Reflexioner och önskemål i anledning av verksamheten. 
Slutligen vill styrelsen, samtidigt som den uttalar sitt tack 

till alla dem, som genom gåvor och annorledes lämnat före-
ningen sitt stöd, uttala sin stora glädje över, att det synes, som 
om medvetandet om kulturminnenas betydelse i hög grad för-
djupats inom länet. Föreningens verksamhet har onekligen 
kunnat intensifieras under året. Även om ekonomien ej är god, 
är deri dock förhållandevis välordnad. Genom Umeå stads 
välvilja finns möjligheter att i avsevärd grad täcka bristerna. 
Genom det så storartat ökade landstingsanslaget kan styrel-
sen med tillförsikt se f r am mot ett nytt verksamhetsår, då 
medel finns för att bestrida verksamheten med föreningens 
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personal. Det finns nu möjligheter för styrelsen att undslippa 
att med beklagande se länets åldriga kultur gå tämligen 
spårlöst i graven. 

Ännu när föreningen ingav sin anslagsansökan till Lands-
tinget, hade styrelsen den förhoppningen, att föreningen med 
detta och Umeå stads anslag samt övriga inkomster skulle 
kunna i stort sett fylla sin uppgift. Genom den ökade verk-
samheten och de därvid gjorda rönen har styrelsen nu fått en 
mera allsidig överblick om de verkliga behoven. Det stegrade 
intresset i länet och kännedomen om, att ännu finnes mycket 
av oanat värde, är i och för sig oerhört glädjande. Men dessa 
glädjande förhållanden innebära också anledning till oro. 
Föreningen har endast en t jänsteman och denne t jäns temans 
arbetskraft och tid kan ej räcka för det verkliga behovet. Hur 
skall det gå, när alla de frivilliga krafterna, hembygdsföre-
ningar och enskilda, som anhålla om landsantikvariens h jä lp 
eller anmäla fynd t. ex. i samband med rivningar, få vänta i 
all oändlighet? Den nya byggnadslagen och byggnadsstadgan 
innehålla ett flertal bestämmelser, som ta sikte på skyddet av 
kulturminnena och även förelägganden för de lokala myn-
digheterna att vårda sig om dessa. Den institution, som de 
närmast ha att vända sig till för att erhålla i anledning härav 
nödvändiga uppgifter, är landsantikvarien, som i sin tur här-
vid borde kunna ha överblick över länets kulturminnen genom 
länsmuseets arkiv. Länsmuseets arkiv innehåller dock tyvärr 
långt i f rån tillräckliga uppgifter för att kunna fylla en sådan 
funktion. För systematiska kulturhistoriska inventeringar 
räcker varken landsantikvariens tid eller föreningens anslag. 
För styrelsen synes som om länets kommuner hade mycket att 
vinna även ur ekonomisk synpunkt på, att länsmuseet gåves 
sådana resurser, att det sattes i stånd att bistå kommunerna 
i dessa frågor. Kostnaden härför torde bli mycket mindre, än 
om de enskilda kommunerna var för sig skola föranstalta om 
inventeringar av kulturminnesmärken. Påpekas kan i detta 
sammanhang, att landsantikvariens rörelsefrihet under en del 
av den för fältarbeten lämpligaste årstiden är kringskuren 
genom redigeringen av årsboken. 

Turister börja söka sig i allt större utsträckning till länet, 
ej blott till f jällen utan även till kusttrakterna. Turisterna, 
som ju ej är o annat än människor, som vilja studera den bil-
derbok, som landet själv utgör, önska få se något typiskt för 
bygderna särskilt i kulturminnesväg. Med turisterna följer 
också inkomster. Länet har sevärdheter i mängd. De måste 
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dock först upptäckas av länets egna och iordningställas. 
Iordningställandet drar givetvis med sig en hel del kostnader, 
som dock i första hand måste täckas med medel, som i varje 
särskilt fall måste tänkas anskaffas f rån av arbetet berörda 
kommuner, sammanslutningar, företag och enskilda samt i 
vissa fall t. ex. Statens frit idsnämnd. För att ombesörja dy-
lika uppgifter och samordna olika intressen, för att vårda 
kulurminnena—sevärdheterna och för att orientera allmän-
heten om deras värde och betydelse, erfordras ökad personal. 
Denna personal för kulturminnesvården skulle kunna utföra 
en för länet gagnelig och t. o. m. lönande verksamhet, även 
om lönerna måste tänkas utgå av allmänna medel. Den skulle 
även aktivt kunna ta del i det folkbildande arbete, som ju in-
nerst inne är kulturminnesvårdens huvuduppgift. Från många 
håll göras förfrågningar om och uttalas önskemål 0111 läro-
böcker för hembygdsundervisningen. Med tillräcklig personal 
borde genom länsmuseet kunna redigeras eller utarbetas så-
dana böcker. Föreningen skulle säkerligen fylla en stor upp-
gift genom att ställa sig som utgivare härav. Så har t. ex. med 
stor framgång praktiserats i Södermanland. Hur mycket vär-
defullare blir ej bygden för innevånarna, då de få en för-
djupad kunskap härav. Härigenom kan uppstå en sund själv-
hävdelse, som kanske även i någon mån kan vara tillhjälp 
vid lösandet av landsbygdens problem. En fördjupad kunskap 
om bygden kan även säkerligen hjälpa den ej vid jorden bund-
na industriarbetarebefolkningen att slå rot och finna sig till 
rätta. 

De städer, som äga museer, ha därvid en stor tillgång för 
stadens befolkning. Man bör ej heller bortse från, att museer-
na också utgöra en lockelse för turister. I första hand gäller 
detta Umeå men också i hög grad Skellefteå. Samlingarna i 
Skellefteå äro betydande. Museet där är i realiteten också ett 
länsmuseum, då dess samlingar representera en avsevärd del 
av länet, f rån vilken endast obetydliga samlingar finnas i 
Umeå. I norra länsdelen finns ej någon yrkesmuseiman, som 
f rån den utsiktspunkt, som bofasthet på orten utgör, kan om-
besörja den kulturminnesvårdande verksamheten. Landsantik-
varien är visserligen ofta i Skellefteåtrakten, men en ensam 
persons verksamhet räcker dock ej långt inom ett län av den-
na utsträckning med så stora problem och även möjligheter. 
Så som styrelsen ser det, borde huvuduppgiften för lands-
antikvarien bestå i att vara den sammanhållande och ledande 
kraften för länets kulturminnesvård. Frågan är, om ej möj-
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ligheterna att på enskild väg erhålla medel till de särskilda för 
länet som helhet dock gagneliga kulturminnesvårdsuppgifter-
na skulle vara mycket större, om landsantikvarien genom att 
ha personal till förfogande kunde befrias f rån att själv lägga 
hand vid alla arbeten. Genom sin verksamhet kan kulturmin-
nesvården skapa värden av ideell och även ekonomisk natur. 
Faktum är dock, att det endast syns, vad kulturminnesvården 
kostar. Vad den inbringar, syns däremot ej, åtminstone ej i 
dess egna kassor. Vad den inbringar, kommer, utan att bok-
föringsmässigt kunna påvisas, på vägen över enskilda, före-
tag och orter likväl slutligen hela länets befolkning till del. 

Umeå den 23 maj 1948. 
GUST. WIGREN. 

Gunnar Westin. 

Föreningens ekonomiska ställning 31/12 1947 framgår av 
nedanstående: 

Inkomster. 
Anslag f rån länets landsting •. 6.000: — 

„ ' „ Umeå stad 8.000: — 
Statsbidrag 1/7—31/12 1947 3.250: — 
Ränta f rån Lönefonden 1.500: — 
Medlemsavgifter för år 1946 5.539: — 
Entréer 2.304:85 
Lotteriet 8.287: 40 
Hembygdsfesten 2.000: — 
Årets underskott 390:92 

Kr. 37.272:17 

Utgifter. 
Löner 23.062: 16 
Årsboken 1946 3.645:36 
Porto, telefon, assurans 1.179: 71 
Lyse, värme m. m 2.059: 02 
Fastigheternas reparation och underhåll 323: 10 
Gammlias planering och plantering, fågeldammen 114: 53 
Resor 2.508:65 
Etnologisk undersökning 1.000: — 
Bokinköp, fotografier, inredning och anskaffning 1.847: 14 
övriga utgifter 1.532:50 

Kr. 37.272:17 
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Tillgångar. 
Bank och postgiro 23.456: 66 
Obligationer 50.000: — 
Muséet och övriga byggnader å Gammlia 402.670: — 
Wallmarksgården 9.821:08 
Inventarier 17.905:61 
Restaurangens konto 6.836: 12 
Övriga fordringar 28.566: 81 
Diverse 5.014:26 

Kr. 544.270: 54 
Skulder. 

Lönefonden 50.000: — 
Donationen f rån Västerbottens-lärarna 3.287: 85 
Reserverad gåva 1.946:69 
Balanserade anslag 3.372: 93 
Lån 34.750: — 
Div. kreditorer 11.427:78 
Diverse 6.529:26 
Kapitalkonto 432.956: 03 

Kr. 544.270: 54 
Restaurangens räkenskaper för 1947 utvisa följande: 

Inkomster. 
Av rörelsen 46.629:06 
Underskott 6.964: 70 

Kr. 53.593: 76 
Utgifter. 

Löner, musik, nöjesskatt 33.050:32 
Värme, lyse och övriga omkostnader . . . 20.543: 44 

Kr. 53.593 76 
Tillgångar. 

Kassa och bank 2.708: 38 
Inventarier 25.973: 58 
Varulager 3.725:04 
Fordringar 719:50 
Kapitalkonto 10.729:31 

Kr. 43.855:81 
Skulder. 

Varu- och skatteskulder 37.019: 69 
Hembygdsföreningen . . . 6.836: •— 

Kr. 43.855:81 
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REVISIONSBERÄ TTELSE. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns hem-
bygdsförening räkenskaper och förvaltning för år 1947, får 
härmed efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse: 

Tillgångar och skulder f rån föregående års balanskonto ha 
befunnits rätt överförda till respektive konton i ny räkning. 

Utgifterna äro styrkta med tillfredsställande verifikationer. 
I förvaltningsberättelsen lämnad uppgift över föreningens 

tillgångar och skulder överensstämmer med räkenskaperna. 
Fastigheter och inventarier äro försäkrade till betryggande 

belopp. 
Mot av styrelsen och förvaltningsutskottet protokollförda 

beslut har vi ingenting att erinra. 
Då någon anmärkning mot räkenskapernas förande och 

förvaltningen i övrigt ej föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet 
för den tid revisionen omfattar. 

Umeå den 20/5 1948. 

A. Digerfors. E. Åström. 
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer. 

G. Lithander. 
Av Länsstyrelsen utsedd revisor. 

F. Paul Wikner. 
Av Umeå stad utsedd revisor. 
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Västerbottens norra fornminnesförening. 

Styrelseberättelse för år 1947. 

Styrelsen för Västerbottens Norra Fornminnesförening får 
härmed avgiva följande redogörelse för verksamheten under 
1947. 

Styrelseledamöter. 
Valda av stadsfullmäktige: grosshandlare Svante Lundell, 

t jänsteman Gunnar Lindekvist, journalist Carl-Ola Anders-
son. 

Valda av landstinget: f. riksdagsman Ludw. Brännström, 
Brännan, suppl. fröken Ruth Bergstrand, Anderstorp. 

Vald av Skellefteå sockens kommunalfullmäktige: fullmäk-
tiges ordförande, hr Algot Sundberg. 

Valda av föreningen: advokat Sten Palmgren, byggmästare 
K. G. Dahlberg, fil. d : r G. Gihl, kamrer R. Svenonius samt red.-
sekr. E. Westerlund. 

Verkställande utskottet har bestått av hrr Palmgren, Dahl-
berg, Lundell och Westerlund. Den sistnämnda har fungerat 
som intendent för samlingarna. 

Markområdet. 
Några åtgärder av större betydelse ha icke under året vid-

tagits å markområdet. En framställning f rån Tennisklubben 
om markupplåtelse för ytterligare en tennisbana, blev avslagen 
sedan föreningen inlagt en gensaga mot framställningen. 

Byggnaderna. 
Å byggnaderna ha under året endast smärre reparations-

och underhållsarbeten förekommit. 

Nordanå. 
Nordanå har även under 1947 varit livligt frekventerat un-

der samma former som tidigare. Någon avmattning har inte 
kunnat skönjas. En del reparationer ha vidtagits beträffande 
interiören och en ny ytterdörr till huvudentrén har anskaffats, 
då den gamla var illa medfaren och synnerligen otät. 

Vandrarhemmet. 
Vandrarhemmet har liksom tidigare föreståtts av f ru Ida 

Berggren. Antalet gäster under året var något över 200. 
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Samlingarna. 
Samlingarna besöktes under året av omkring 2.100 personer. 
Åtskilliga nyförvärv av betydelse ha under året gjorts. Så-

lunda har ånyo ett 20-tal flintföremål inlösts f rån fyndplatsen 
i Kusmark. 

Underhandlingar fördes under hösten om förvärv av en fä-
bodstuga f rån Hökmark. Frågan blev då bordlagd i avvaktan 
på en utredning, om var stugan skulle kunna placeras å mu-
seiområdet. 

Diverse. 
Omkring ett 20-tal gruppresor ha under året vid besök i 

Skellefteå även besett museets samlingar. I samband med de 
"österbottniska dagar", som vid midsommartiden voro anord-
nade i Lövånger, hade föreningen sedan särskilt anslag erhål-
lits av Skellefteå stad, inbjudit ett 125-tal österbottningar till 
Skellefteå. Föreningen svarade för värdskapet och bjöd gäs-
terna på middag å Nordanå. 

Sekreteraren deltog under sensommaren i utgrävning av 
tre gravrösen i Degerbyn. Tillsammans med landsantikvarie 
G. Westin föreogs under året vid flera tillfällen rekognose-
ringsresor i norra länsdelen. Därvid besöktes fyndplatser, 
äldre byggnader fotograferades o. s. v. 

Av föreningens räkenskaper framgår att vinst- och förlust-
kontot omsluter 12.617:56 kr. och utgående balanskontot 
64.805:13 kr. 

Skellefteå i april 1948. 
Styrelsen. 

Bjurholms hembygdsförening. 
Föreningen har för sin planerade hembygdsgård fått till-

gång till en utmärkt vacker plats ett par hundra meter norr 
om kyrkan, på en nipa med utsikt över Öredalen i norr och 
Ångermanbalen i bakgrunden. Byggnaden, som är en par-
stuga f rån Agnäs by, skall inredas med tanke på att användas 
som sockenmuseum, men också med biblioteksutrymmen och 
med plats för sammanträden av olika slag. Det är dock me-
ningen att så långt möjligt behålla dess karaktär av exponent 
för den tid, 1800-talets början, varifrån den härstammar. Till 
den änden har styrelsen planer på att utforska allt, vad som 
kan finnas kvar av gammalt kärnfull t hantverk och måleri 
i socknen, därtill var och en som känner sig manad, är hjär t-
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ligt välkommen med bidrag och upplysningar. Därför en 
maning f rån styrelsen: Goda Bjurholms-bor, har Ni ett mus-
tigt gammalt skåp eller en soffa eller en vacker klocka eller 
har ni sett en vägg eller något annat, målat kanske av den 
originelle och duktige Per Davidsson, så meddela detta så 
snart som möjligt, så kan gammalgården bli ett monument 
över våra fäders handaskicklighet och för oss nu levande, 
våra barn och barnbarn en eftertankens och meditationens 
tillflyktsort, som allteftersom gården enligt planerna fram-
växer till en sluten enhet, med bagarstuga och bodar och eko-
nomibyggnader, blir alltmera dyrbar för oss, som här bygga 
och bo. 

Ordf.: folkskollärare Elfred Olofsson, sekr.: fröken Berit 
Idelius, Bjurholm. 

Bygdeå hembygdsförening. 
Konstituerande sammanträde har hållits med den stiftelse 

till vilken f ru Selma Lundkvist skänkt portbyggnaden till f. d. 
kaptensbostället Bygdeåborg jämte erforderligt markområde. 
Stiftelsen består av chefen för Kungl. Västerbottens regemente 
eller den han i sitt ställe förordnar, kommunalnämndens ordf. 
i Bygdeå socken samt ordf. och sekr. i Bygdeå hembygdsför-
ening. Denna har av donator erhållit uppdrag att vara när-
maste vårdare av byggnaden. Skyddsföreskrifter enligt lag om 
kulturhistoriskt märkliga byggnader har på ansökan av dona-
tor utfärdats av länsstyrelsen. (Bild av byggnaden i Väster-
botten 1947). 

Förberedande åtgärder för restaurering av den gamla han-
delsboden i Dalkarlså ha vidtagits. 

Ordf.: häradsdomare Johan Bäckström, Bliska, Djäkne-
boda, sekr.: kantor Gösta B. Lundquist, Bygdeå. 

Degerfors sockens Bygdegårdsförening. 
Föreningens traditionella hembygdsfester under midsom-

marbönhelgen ha även detta år varit lyckosamma. Tack vare 
det ekonomiska underlag, som dessa fester ge föreningen, fin-
nes möjlighet för komplettering av bygdegården. Undersök-
ningar har gjorts efter byggnader lämpliga för inflyttning. 

Antalet besökande i bygdegården har stigit. 
Ordf.: fil. kand. Carl Segerståhl, sekr.: f ru Elisabet Seger-

ståhl, Vindeln. 
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Dorotea hembygdsförening. 
Med hänsyn till den rätt omfattande mängden av föremål, 

som nu finnes, är behovet synnerligen stort att få en större 
hembygdsgård, dels för omplacering av dessa föremål på ett 
mera fr i t t och tilltalande sätt och dels kräver verksamheten 
lokalutrymmen, där sammankomster av skilda slag i hembyg-
dens anda kunna hållas. 

Föreningens ekonomiska medel därtill äro för knappa och 
byggnadsförbudet är fortfarande ett stort hinder för dess för-
verkligande. Olika kommunala myndigheter ha för komman-
de år höjt sina bidrag till det dubbla, vilket visar, att de ha 
fått större förståelse för föreningens strävan. En del nyför-
värv av föremål har ökat samlingarna och skänkts av socken-
bor och av anhöriga till avlidna. 

Ordf.: komminister S. Guldbrandzén, sekr.: diakon Rich. 
Rodling, Dorotea. 

Lycksele hembygdsgille. 
Lycksele hembygdsgille har under år 1947 — gillets första 

arbetsår — förvärvat ett område å 3 ha på Gammplatsen, vil-
ket område redan börjat iordningställas. 

Av hemmansägare Erik Karlsson i Tannbäclc har styrelsen 
inköpt en gammal byggnad, som under tiden 1848—1870 in-
hyste en av Svenska Missionssällskapet underhållen kateket-
skola för lappflickor. Meningen är att uppföra byggnaden på 
Gammplatsen som hembygdsgård. (Se härom särskild ar-
tikel i denna årsbok). 

Av Lycksele kyrkoförsamling har gillet erhållit ett anslag 
av 3,000 kr. Vidare har Lycksele husmodersförening, som 
gåva överlämnat 1,000:—, Holmsunds AB har skänkt samma 
belopp och AB Scharins skogsförvaltning 500 kr. Direktör H. 
E. Ohlsson har gratis utfört transporten av skolhuset f rån 
Tannsele till Gammplatsen. 

Ordf.: landstingsman Uno Olofsson, Rödingträsk, Horn-
myr, sekr.: rektor J. E. Nyman, Lycksele. 

Lövångers hembygdsförening. 
Förutom de under sommaren 1947 anordnade s. k. "Öster-

bottniska dagarna", som beskrivas på annat ställe i Hem-
bygdsboken, har föreningens verksamhet även detta år huvud-
sakligen rört sig om kyrkstadsområdet och dess hållande i an-
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ständigt skick. Ett par stugor hålla på att grundligare iord-
ningställas även invändigt. 

Inkomsterna ha belöpt sig till kr. 2,941:21 och utgifterna 
till 1,098:32. 

Ordf.: nämndeman H. N. Broman, Lövånger, sekr.: folk-
skollärare Signar Lundquist, Lövånger. 

B o n d e n Olof N i i sson.Marfensbode, 
iöd dar i c sa . Huns s o n . n ä m n d e m a n -

« e n f l r O l o f s s o n * i r t i - m s * 
l«*de o c h arixhMl* p å denna gård. 
W h a n s ättling ar ostanhavs hörde i 

p r o f e s s o r f <Jvar*West«nwcfc 
* IS«Z - !»39 * yittfrejdad vetto-

* skaj>«ntMi o c h tro<jen s o n av sitt | 
i«nd och sin «•>»n»ka starn. 

Lövångers 

De Österbottniska dagarna i Lövånger. 

Årets stora tilldragelse för Lövångers hembygdsförening var 
de österbottniska dagarna, som anordnades den 21—27 juni 
1947. Denna tilldragelse var dock ej endast av lokal betydelse 
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utan måste betecknas som märklig även för en vida större 
krets. De Österbottniska dagarna hade som ändamål att genom 
personlig kontakt återknyta banden mellan människor av 
samma släkt och med samma kulturarv, som genom ett hav 
och en riksgräns äro skilda åt. Förbindelsen mellan Öster-
och Västerbotten har sedan en grå forntid varit livlig, även 
om den naturligen avmattats, då Österbotten kom att tillhöra 
ett annat rike. Banden ha även varit starka. Hur starka de 
ännu äro, fick man kanske först riktigt kännedom om under 
dessa dagar. Initiativtagare till dagarna var grosshandlare 
Svante Lundell, söm genom sin ingående genealogiska forsk-
ning kommit till insikt om de släktband, som förenar Öster-
botten och Västerbotten och då i särskilt hög grad Lövånger 
med varandra. Med aldrig svikande entusiasm lyckades gross-
handlare Lundell tillsammans med det för "dagarna" tillsatta 
arbetsutskottet, av vars medlemmar må särskilt nämnas dess 
ordförande nämndeman H. N. Broman och kommunalfullmäk-
tiges ordförande Oscar Brandt, hopsamla det nödiga kapitalet 
för "dagarnas" genomförande. Ej mindre än 125 gäster in-
bjödos. Bland dessa må nämnas skalden Jacob Tegengren, 
Oravais, docenten Helmer Tegengren, Åbo, lektor J. J . Huldén, 
Åbo, folkskoleinspektör E. A. Mitts, Vasa, skolrådet K. V. 
Åkerblom, Kvevlax, för att endast nämna några av målsmän-
nen för svenskheten i Finland, var goda söner de samtidigt äro. 

Resan över Bottenviken företogs i motorbåtar med Vasa och 
Nykarleby som utgångspunkter. Välbehållna mottogs resenä-
rerna i Kallvikens hamn. Inkvartering skedde i familjer och 
i kyrkstaden. Ur programmet för "dagarna" kan nämnas väl-
komsthögtid i kyrkan, där bl. a. skalden Tegengren läste sin 
dikt "Hälsning till fränderna". Under "dagarna" höllos seder-
mera flera föredrag ägnade att fördjupa kunskapen om ge-
menskapen, bl. a. av skolrådet Åkerblom, folkskoleinspektör 
Mitts, docent Tegengren, rektor Karl Fahlgren och grosshand-
lare Lundell. Flera utfärder gjordes, varibland en till Skellef-
teå, där Västerbottens Norra Fornminnesförening var värd. 
Ett särskilt högtidligt inslag var avtäckningen i Västanbyn av 
en minnessten över professor Edvard Westermark, Åbo, aka-
demis förste rektor, och hans förfäder. 

De Österbottniska dagarna i Lövånger voro mycket lyckade 
och de ha fyllt en mission för förståelsen mellan rikssvenskar 
och svenskar, som ej utan svårigheter utom hemlandet hävda 
sin svenska härkomst och sin svenska kultur. Genom radion 
utgick f rån Lövånger över hela vårt land en maning till för-
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ståelse för och även om stöd till dem av svensk stam, som 
utom rikets gränser akta sin svenska kultur som något omist-
ligt-

Gunnar Westin. 

Malå hembygdsförening. 
Malå hembygdsförening bildades den 11 dec. 1945, av 12 st. 

för saken intresserade personer. Kallelse till sammanträdet 
hade utlysts av hr Verner Marklund. 

Till ordf. och sekr. valdes kassör Verner Marklund. 
Styrelsen har tillsatt särskilda sockenombud till ett antal 

av 22. 
En man, som i hög grad bidragit till, för att inte rent av 

säga skapat detta intresse, är Kniv-Elis (bild i början av bo-
ken) . Han är kanske mest känd utom hemsocknens gränser 

för sitt mästerligt utförda hornsnideri. Det är en ansenlig 
samling gamla verktyg och redskap, husgerådssaker och 
mycket annat, allt hemtillverkat, som han under en lång 
följd av år samlat ihop. Denna samling har hembygdsför-
eningen förvärvat, för ett anslag å kronor 1,000:—, som kom-
munalfullmäktige ställde till förfogande. För år 1947 bevilja-
des ett anslag på kr. 500:— till nyförvärv av minnesföremål 
och sedan hembygdsföreningens styrelse t räffat avtal om för-
värv av en hembygdsgård har ett anslag på kr. 2,000:— till 
detta ändamål ställts i utsikt. 

Gammal manbyggnad i Ytterberg, blivande hembygdsgård 
i Malå. 
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Från kyrkoherdebostället inom Malåträsk mcp, kommer ett 
större område att upplåtas för församlingsändamål och på 
detta område kommer föreningen att få en plats för sin bli-
varande hembygdsbebyggelse. 

Ordf. och sekr.: kassör Verner Marklund, Malåträsk. 

Nordmalings hembygdsförening. 
Bland de nya förvärven må nämnas en vacker, äkta Karl-

Johans-möbel f rån mitten av förra århundradet, vilken till-
hört den gamla postmästarfamiljen Dahlén i Nordmaling. I 
samband med denna gåvas mottagande har föreningen av-
skilt ett r um i hembygdsgården för högreståndskultur. Pla-
nen om uppsättande av den gamla skvaltkvarnen f rån Fällfors 
by har också kunnat förverkligas. Närmast planeras uppfö-
rande av en gammal s. k. vallstuga i hembygdsgårdens när-
het. 

Ordf.: kyrkoherde Adolf Råde, Nordmaling. 

Norsjöbygdens hembygdsförening. 

Hembygdsgården i Norsjö har ett utsökt vackert läge på 
kyrkbacken vid gamla kyrkogården. 

Norsjöbygdens hembygdsförening bildades våren 1945 på 
initiativ av överlärare E. Lidén i Norsjö .Föreningen fick god 
start med 120 medlemmar. En gammal gård flyttades 1945 
och uppfördes strax intill gamla kyrkogården i Näset eller på 
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kyrkbacken, som stället vanligen kallas och där kommunen 
upplåtit tomtmarken På grund av bristen på arbetskraft och 
svårigheten att anskaffa materiel till byggnaden har den ännu 
inte kunnat färdigställas, men det torde nu inte dröja länge 
innan så kan ske. 

Byggnaden, som är närmare 170 år gammal — i takåsen står 
inristat årtalet 1781 — inköptes av hemmansägare Frans Berg-
lund i Petikträsk. Den var uppförd av stamfadern till den 
berglundska släkten där och har gått i arv tills den såldes till 
föreningen. Den mäter Utvändigt omkring 16X6 meter och är 
indelad i tre rum jämte förstuga. Alla rummen skola varm-
bonas och ett inredas till gästrum och stå öppet för dem, som 
vilja göra en utflykt dit. 

Föreningen har löfte om en hel del värdefulla bruksföremål, 
som finns inom socknen, men den har ej ännu kunnat mot-
taga något, så länge huset inte är färdigt. Bland dessa gamla 
saker märks en piporgel med årtalet 1860, tillverkad av en av 
socknens orgelbyggare, Johan Ask, Bjurträsket. I övrigt har 
man bl. a. full uppsättning av en del körredskap såsom gamla 
seldon och kälkar. 

Nuvarande ordf. i styrelsen: direktör John Lindberg, Norsjö. 

Sorsele turist- och hembygdsförening. 
För att möjliggöra tillvaratagandet av den gamla skvalt-

kvarnen vid Kvarnbäcken — utmed vägen mellan Sorsele och 
Ammarnäs — har Sorsele kommunalfullmäktige anslagit 300 
kr. och församlingens kyrkofullmäktige 600 kr. Riksantik-
varieämbetet har även utlovat anslag för ändamålet. 

Rätt långt har ingenjören R. Tegström, Teg, hunnit med 
upptagningen av Sorsele sockenfilm. Bl. a. har reportage ta-
gits f rån sommarhelg vid Gillesnuole 1700-tals kapell och f rån 
höstböndagen i Ammarnäs. Så snart det blir bättre tillgång på 
färgfilm, ämnar föreningen fortsätta på den inlagna vägen. 
Det skulle bli en framställning av arbetslivet, hemslöjden 
m. m. f rån olika delar av socknen. 

Ordf. hotellägare Rickard Renman, Ammarnäs, sekr. kom-
munalkamrer Karl-Erik Sahlin, Sorsele. 

Tärna turist- och hembygdsförening. 
Nybildad 1948. 

Den 30 maj 1948 hölls ett konstituerande sammanträde, 
varvid Tärna turist- och hembygdsförening bildades. Det tal-
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rikt besökta mötet bekräftade' behovet av en sådan förening. 
Arbetsuppgifterna skola bestå bl. a. i att öka inkvarterings-

möjligheterna för turister och samordna reklam samt kultur 
minnesvårdande verksamhet såsom bevarande av äldre, sär-
präglad bebyggelse, föremålsinsamling m. m. Dessa senare 
uppgifter sker under intimt samarbete med Västerbottens lap-
ska museiförening, vilken avser att uppföra en del äldre bygg-
nader på den s. k. Engla Ringströmska tomten i Tärnaby. 

Ordf.: gårdsägare Albert Jacobsson, Tärnaby, sekr.: hem-
mansägare Sture af Ekenstam, Hemavan. 

Vilhelmina hembygds- och turistförening. 
Bland nyförvärv under 1947 till sockenmuseet märkas en 

del fynd tillhörande stenåldern f rån Skansholm och en yxa 
av järn f rån Råsele. 

På Fatmomakkeplatsen sker med stöd av kommunen ett 
energiskt arbete med att iordningställa gamla kyrkstugor, 
kåtor och häbbren, så att denna plats skall kunna bibehålla 
sin prägel av gammal kyrkplats, snart den enda i Sverge, som 
är helt öde mellan helgerna. 

Ordf.: överlärare Elis Essegård, Vilhelmina. 

EN GAMMAL 
FJÄLLSTUGA. 

År 1947 inköpte Vilhelmina Hembygds- och Turistförening 
en gammal stuga i Henriksfjäll, som är en typisk representant 
för de äldre byggnaderna i fjällbygden. Meningen är att för-
eningen skall restaurera stugan och inreda den till vandrarhem 
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med bibehållande av den ålderdomliga stilen liksom större de-
len av den gamla inredningen. 

Stugan är icke gammal, men den är ändå uppförd efter den 
äldre typen av mangårdsbyggnader. Den uppfördes nämligen 
år 1889 av Nils Petter Andersson och drängen Anders Gustav 
Vesterlund. Längden är 9,8 m. och bredden 9,6 m. Den är 
uppförd av handbilat timmer av ganska grova dimensioner. 

Såväl undertaket som golvet är av kransågat (handsågat) 
virke, vilket sedan hyvlats för hand. Både yttertaket och väg-
garna äro täckta med handhyvlad takspån. För att taket icke 
skulle blåsa bort är det fastsatt i väggarna med kraftiga stoc-
kar, "hängela". 

Stugan är indelad i tre rum och stor förstuga. I både köket 
och de båda rummen finnas öppna spisar. 

Fönster, dörrar och den enkla inredningen är utförd av 
Lars Lindblad f rån Dajkanvik. 

Nils Eriksson. 

Västerbottens Lapska Museiförening. 
Tärna sockens första kyrka, som länge använts som lada 

har rivits, överförts till museiområdet där den magasinerats. 
Dess kommande placering på museiområdet har fastställts 
vid besök på platsen av professor Erik Lundberg och inten-
dent Ernst Manker. Plan för kyrkans restaurering skall upp-
göras av dessa . Insamlingen av föremål har fortsatt. 

Ordf.: landshövding Elof Lindberg, sekr,: lappfogde Hilding 
Johansson, Umeå. Verkställande ledamot: kyrkoherde E. Odd-
mar, Tärnaby. 

o 

Asele hembygdsförening. 
Under sommaren 1948 har den sjätte och sista kyrkstugan 

av dem som flyttades till Lappvallen för att räddas undan 
saneringen i kyrkstaden, inretts. Då riksantikvarieämbetet ej 
kunnat ställa arbetskraft till förfogande för detta arbete, har 
ett ekonomiskt anslag ställts i utsikt. I nedre våningen har 
genom tillmötesgående f rån riksantikvarieämbetet och Åsele 
kommunalnämnd en trevlig scoutlokal iordningställts, som 
kommer att målas och förses med elljus genom manliga yr-
kesskolan i Åsele. 

I insamlingsarbetet av kulturföremål har särskilt f ru Karo-
lina Mikaelsson, Åsele, visat stort intresse. 

Sekr.: folkskollärare Ruben Ådell, Åsele. 
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Örträsk hembygdsförening. 
Föreningens strävan att erhålla en hembygdsgård har bör-

jat giva resultat. Sålunda har en gammal för ändamålet läm-
pad byggnad förvärvats. Den skall få sin plats vid örträsket 
på den vackert belägna udde, där den förste nybyggaren i 
ör t räsk byggde sitt hem. 

Ordf.: kyrkoherde Oscar Lundgren, ör t räsk. 

Västerbottens läns Folkbildningsförbund. 
Västerbottens läns folkbildningskursförening ombildades 

den 8 juni 1947 till Västerbottens läns Folkbildningsförbund. 
Västerbottens läns Folkbildningsförbund har till uppgift 

att vara ett organ för samverkan i folkbildningsarbetet inom 
länet. Det skall bestå av länsorganisationer och- institutioner, 
som vid årsmöte anslutas till förbundet. 

Till förbundet har under året nedanstående organisationer 
och institutioner varit anslutna: Distriktsorganisationerna av 
A. B. F., J. U. F„ S. L. U, I. O. G. T., N. T. O och B. B. F., 
Vita bandet, Västerbottens läns Husmodersförbund, Väster-
bottens läns Hembygdsförening, Västerbottens läns Konstför-
ening, Västerbottens län Föreläsningsförbund, Västerbottens 
läns Trädgårdsförbund, Luleå stifts Ungdomsförbund, Cen-
tralbiblioteket för Västerbottens län, Edelviks folkhögskola 
samt Västerbottens läns folkhögskola i Vindeln. 

I sin verksamhet för f rämjande av förbundets syften har 
styrelsen dels att taga sikte på de särskilda orterna och där 
söka organisera samarbete mellan olika bildningssamman-
slutningar för gemensamma uppgifter, såsom införande av 
gemensamt bibliotekssystem, anskaffande av studiehem, an-
ordnande av folkbildnings- och andra kurser, 

dels att till f romma för bildningsarbetets olika grenar i länet 
anordna gemensamma kurser av olika slag samt tillhandagå 
med råd och upplysningar i folkbildningsfrågor. 

Stadgeändringar skola godkännas av Kungl. Skolöversty-
relsen. 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår räknas f rån 1 
juli till 30 juni. 

För att förbundet effektivt skall kunna bedriva sin verk-
samhet fordras en konsulent. 

Under verksamhetsåret 1947—1948 ha hållits en husmo-
derskurs i Örträsk och en kurs i konst och musik på Central-
sanatoriet i Hällnäs. 

217 



Ordf. och föreståndare för kursverksamheten: fil. kand. 
Åke Engström, Vindeln. Sekr.: bibliotekarie Andreas Berg, 
Holmsund. 

Västerbottens läns Hemslöjdsförening u. p. a. 
För sin verksamhet har föreningen under verksamhetsåret 

1947—1948 erhållit anslag f rån Västerbottens läns landsting 
med 2.500 kr. för konsulterande verksamhet, f rån Kungl. 
Kommerskollegium med 4,300 kr., därav 1,300 kr. till kurser 
och 3,000 kr. som bidrag till konsulentens lön samt f rån Norr-
ländska stödanslaget med 3.200 kr. för anordnandet av ut-
ställningar. 

Föreningen har öppnat filial i Vilhelmina samt deltagit i 
hemslöjdsutställning i Stockholm. 

Föreningens arbete har omfattat kurser, allmän konsulte-
rande verksamhet och försäljning. Föreningen har även som 
tidigare anordnat utställningar. 

Följande utställningar ha anordnats: 
I Umeå, i samband med Hantverksföreningens 100-års jubi-

leum, i Nordmaling, 6—7 sept. och i Ammarnäs den 27—28 
sept., de två senare som bygdeutställningar med prisbedöm-
ning. 

Föreningen har som tidigare på olika platser anordnat kur-
ser i växtfärgning, spånad och stickning. Kurserna, som utom 
av konsulenten letts av f röknarna Edith Hansson, I. Haller-
gren och f ru Lisa Johansson, ha alltid varit fulltecknade. 

Som konsulent f rån den 1 januari har fröken Gudrun Bon-
deson varit anställd. Utom den konsulterande verksamheten 
har konsulenten på olika platser i länet lett kurser i spånad, 
stickning, vävning och växtfärgning, hållit ett flertal föredrag 
över ämnen berörande hemslöjden samt medverkat vid hem-
slöjds-, demonstrations- och frågedagar. 

Föreningen har under året i stipendier utdelat 225 kr. till 
f ru Thea Lundberg, Avan, för genomgående av kurs i dräll-
vävnad. Verktyg till tenntrådskurser ha inköpts. 

Försäljningsumman har ökat. Bland större beställningar 
kunna nämnas 100-tals meter gardiner för landstinget, två 
större röllakansmattor till Svenska Handelsbanken, tre mat-
tor till Västerbottens mellersta domsaga samt röllakansmatta 
och en halvrya till Botsmarks kyrka. Mönstren ha kompo-
nerats av textilkonstnärinnorna Brita Lindahl och Anna-Stina 
Carlgren. 
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Föreningen har under året sysselsatt följande antal slöjdare: 
vävning 60: sömnad 3, korgflätning 6, hornslöjd 4, smide 1, 
träslöjd 4, tenndragning 2, brodering 2, spinnrocksslöjd 1 
= 83. Därav för Skellefteå 10 st. 

Ordf.: landshövding Elof Lindberg, sekr.: konsulent Elof 
Lindgren, Umeå. 

Västerbottens läns Spelmansförbund. 
Västerbottens läns Spelmansförbund bildades den 11 juli 

1947 i samband med hembygdsdagarna i Vilhelmina. Förbun-
dets syfte är att verka för folkmusikens fortlevande och ut-
veckling, vari även ingår att uppteckna, insamla och utgiva 
låtar f rån länet. Redan vid bildandet fick förbundet 46 med-
lemmar f rån länets olika delar. Ett stort antal ombud har 
utsetts. Uppteckningsarbetet har under året påbörjats av 
riksspelman Jon Erik Öst. 

Ordf.: överlärare Elis Essegård, Vilhelmina. Selcr.: nämn-
deman J. A. Nyström, Ljusvattnet. (Se artikel i Västerbotten 
1947). 
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F i r m o r och före tag, som 
genom annonsering i års-
boken lämnat bidrag till 
tryckningen 



Kaff. 
BLommnn 

II 
il 

smakar härligt, 
dricks begärligt 

SUNDSVALLS 
ENSKILDA 

\ BANK 

N o r r l a n d i c e n t r u m — 
(Iiirlör c e n t r u m i N o r r l a n d 



V K ger Er 

det mesta och bästa! 

Snabba och vederhäftiga nyheter genom 

bl. a. U P — United press, världens för-

nämsta nyhetsbyrå; ett rikhaltigt bildma-

terial med tillgång till telefoto; de flesta 

familjeannonserna — och så de många 

intressanta småannonserna efter text. — 

Prenumerera på 

I/cl5 te t (to tten$-Ku tit en 

— Norrlands största tidning — 



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 lefon: namnanrop : Bröderna Lindfors 

Skellefteå te lefon: namnanrop : Bröderna Lindfors 

HBLD 
Storg. 53, Umeå, Tel. 61, 128 

:Le t — ¡ O a v v e t — y i / l i ^ u L a h aci- Wc 

Eftersom norrlänningarna äro finsmakare på kaffe 

hava vi skaffat dem marknadens bästa. 

Njut bönan LYX 

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

A/ät det gäUat (fö c ket 

Hedströms B o k h a n d e l 
Kungsgatan 63 U M E Å Telefon 909 

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



Gå el över ån eller vallen 
När Ni skall ta en försäkring, bör Ni naturligtvis göra det i 
ett Landsbygdens Försäkringsbolag. Hos länets brandförsäk-
ringsbolag erhåller Ni numera förutom brandförsäkring å 
byggnader och lösören även 
Skogsbrandförsäkring Ansvar ighets försäkr ing 
Traktorförsäkring Inbrotts försäkring med fl. förs. 
Begagna Er av fördelen att ha alla försäkringar i Ert eget 
företag. Ni får alla råd och upplysningar av våra ortsombud 
eller på bolagets kontor. 

Försäkra i 

VÄSTERBOTTENS LÄNS ÖMS. 
BRÄNDFÖRSÄKRINQSBOLAQ 
Rådhusespl. 10 U m e å Tel. 528, 769 

E L E K T R O S K A N D I A 
FILIALEN, UMEÅ 
STORGATAN 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 

•QUt i Irtanichen 1 



G Y N N A H E M B Y G D E N S A F F Ä R E R ! 
Undersök kvalité och pris hos 

FORSMANS MANUFAKTUR K/B 
Kungsgatan 48, UMEÅ - Tel.: namnanrop "FORSMANS BOLAG" 

innan Ni rekvererar varor från annat håll. 

STÖRSTA SORTERING! PRIMA VAROR! BILLIGA PRISER! 

V I D A L L A T I L L F Ä L L E N 

Jlablströms 
KLÄDER 

Storgatan 49, Umeå Telefon 525 

rens 

Vännäs 

Bjurholm 

F Ä R G H A N D E L 

U M E Å 

Haga 

Vindeln 

Lycksele 

"Tänd j o t t lju.6 l tätt atmatut 

I VÅR RIKA SORTERING FINNER NI ALLTID 
NÅGOT SOM PASSAR FRÅN SPECIALAFFÄREN 

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ 
Umeå Tel. 854 och 1314 



APOTEKET JÄRVEN 
K u n g s g a t a n 45, U m e å . T e l e f o n 2 8 4 1 

Bakteriologiska och fysikalisk-

kemiska vattenundersökningar, 

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

kontroll å mejeriprodukter m. m. 

. A J K I I I E I B O I i . Ä . e r E I 

J T , J B Ä C K I L U ^ I ] ) 

Etablerad 1861 U M E Å Etablerad I8öl 

Telegramadress: BACKLUND Tel. namnanrop: BACKLUNDS 

Fi l ia ler i H o l m s u n d , L y c k s e l e o c h V ä n n ä s 

Välsorterad Järn- & Maskinaffär 
Lager av Siporex, Wellit, Masonite, 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 £liltteon 

JF O JL, SK. S A. im. 
FOLKET SAMARBETE 

Liv-, kapital- och Sak-försäkringar, alla slag. Kollekt, olycks-
studieförsäkringar. fallsförsäkringar inom o. utom arbetet. 

(Störst i Sverige) 
Konkurrenskraftiga premiesatser. — Betryggande fondbildningar. 

Kontor: Kungsgatan 65, tel. 1500 

Ombudsman för Västerbotten: 
Telefon 1488 K. V IKSTEN, UMEÅ Storgatan 89 

Firma Sofie Stenmans Eftr. 
Storgatan 44, Umeå - Tel. 360, 643 

Stor sortering 
Dampälsar, Damhattar och Mössor, Päls-
mössor, Herrhattar, Skolmössor, Handskar, 
Vantar, Skinnkläder 

Hjortsbergs Pappershan del 
U M E Å 

Välsorterad Parti- & Minutaffär 

ALLT I BRANSCHEN TELEFON 241 



I T T E B S T 1 1 M S 
JÄRNAFFÄRER 

Umeå, Nordmaling och Holmsund 

U m e å : Telefon Namnanrop Utters t röms 
Nordmal ing: Tel. Namnanrop Utterströms 
Ho lmsund : 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 

utföra 

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

Försälja i parti och minut: 

Rör, Rördelar, Armatur, Värmeledningsmaterial 
Sanitetsporslin och -emal jgods 



G1STI WALTEH5 
S J U K V A 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 
Bostadskreditförening 

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

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

B E G Ä R U P P L Y S N I N G A R ! 



I trevliga lokaler serveras 

LUNCH - MIDDAG - SUPÉ 

Kaffeservering — Måltidsabbonemang 

Beställningar emottages tel. 222 

K O N S U M B A R E N - K U N G S G A T A N 67, U M E Å 

GOD MAT — LÅGA PRISER 

öppet vardagar kl. 7,30 — kl. 20,00 

„ söndagar kl. 12,30 — kl. 20,00 

; ®konsum 
L 



])* V * f t i M N ^ C l m ^ å 
E N G R O S A F F A R 

Pärska frukter — Grönsaker — Rotsaker — Kolonialvaror 

Ombud för A.-B. Banan Kompaniet och Jästbolaget 

Etablerad 1871 Telefon Namnanrop: "VON AHN" 

S a n d b e r g s Kondi tor i , U m e å 

KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 

Sasdéns Herrekipering 
U M E Å 

TELEFON 149 

Endast kvalitetsvaror till priser överkomliga för alla 

Hild ing Carlssons Mekaniska Verkstad 
Rlkstelefon 15 U m e å Skolgatan 89 

Tillverkning av 

RÄLSBUSSAR OCH MOTORDRESSINER 



K O N O R S M A S K I N E R K O N T O R S M Ö B L E R 
SPECIALVERKSTAD FÖR FÄRGBAND 

REPARATION o. RENGÖRING KARBONPAPPER 
AV KONTORSMASKINER KORTSYSTEM 

S t o r g a t a n 4 2 - U m e å - Tel . K o n t o r e t 1825 - V e r k s t a d e n 1824 

Vad fattas Er t 
Ni har många böcker som ej äro bundna i våra 
vackra bokband. Ring 182, och vi ordnar bokbind-
ningen. 

Zetterström & Almströms Eftr. Bokbinderi 
Kungsgatan 58, U m e å , telefon: 182, bostaden 3250 

UMEÅ ADVOKATBYRA 
Ledamöter av Svenges Advokatsamfund 

SIGURD NILSSON ock BIRGER JOHANSSON 

Rådhusesplanaden 4 Tel. 870 och 804 

D e n b ä s t a i n k ö p s k ä l l a n i G A R N E R 

M A N U F A K T U R o c h T R I C O T A G E 

S A N DB E R Ç S 
T e l e f o n 102, K u n g s g a t a n 53, U m e å 



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

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

Yid köp av glasögon och beställning efter 

läkarrecept vänd Eder till glasögonspecialisten 

EMIL LUNDMARK 
Skolgatan 47 UMEÅ Tel. 17 <6 559 

Specerier . Konserver . Delikatesser 
Färska och konserverade frukter i parti. 

Nederlag av: 
Pyramidens kaffet 

"Restuarang" "Blå Riks" "Middagskaffe" "Mocca". 
Ståhlboms mjöler. 

Boviks m. f l . inläggningar av sill- och grönsaks- konserver. 

AB. HENRIK H A R J U 
V Ä L S O R T E R A D F Ä R G H A N D E L 

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

Tel. affären 423 U M E Å Tel. kontoret 422 



r 

Begär vårt cirkulär nr 7008 för närmare upplysningar. 

ASEA 

Små elektriska spel 
för trefasväxel-

ström 

1 1 0 - 5 0 0 volt, 

50 p/s, 
med motor, pådrag, 

broms och självhäm-

mande växel samman-

b y g g d a i en enda sluten 

konstruktion. 

Spe len äro utförda med 

stativ med fötter för 

montering på funda-

ment eller balksystem 

och levereras dels med 

fria axeltappar för vridmoment upp 

till 2 7 5 kgm och varvtal upp till 

5 7 , 5 r/m, dels som spel med lin-

trummor och dels som nockspel med 

dragkraft på en nock upp till 2 0 0 0 

kg och linhastighet upp till 4 3 m 

per minut. 

V ä x e l n arbetar helt i olja. 

Lintrummorna ha svarvade spår och 

styrningar med tryckrullar för linorna. 



FOLKBLADETS 
annonsservice 

— och vi hjä lper Er att utarbeta 

moderna och säljande annonser, 

som intressera den köpvilliga all-

mänheten för just Er affär . 

'Vår ¿%~service 
med perfekta teckningar av erfarna 

artister står till Edert förfogande 

jämte våra anställda reklammän, 

som ägnar personligt intresse åt 

Eder f i rma. 

¿Annonsera i 

Västerbottens Folkblad 
- ungdomens och de produktiva åldrarnas tidning 

3Yled.el-6vuttouppla.ga 16.510 ex. 



Isoleringsplattor 
Mellanväggsplattor 
Ventilationstrummor 
Träullsplattor 
Årets nyhet: 

VENTILATIONSTRUMMOR för ladugårdar 

A k t i e b o l a q et K o r k b e t o n q 
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 

A I/o slog av bankrörelse 



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 , 

l a m e l l d ö r r a r , l a m e l l g o l v , f a n é r , 

svarvad och knivskuren, sulfatcellu-

losa, harts, terpentin, rå och renad. 



Varje H l J S I T I O r 

uppskattar en inköpskälla med god 
sortering av goda varor till lägsta möjliga 
priser. Konsum är en sådan inköpskälla. 

G o t t bröd från e g e t bageri . 

0.1 konsum 



MINDRE PAPPER, 
f l e r a goda s ido r 
Konsten att göra en innehållsrik och 
ora tidning under nu rådande pappers-
ransonering ligger i koncentreringen oc'i 
urvalet av nyhetsstoffet. Vår redaktion 
är tränad i den konsten och vet vilka 
nyheter som " s l å " Att läsekretsen upp-
skattar Umebladets många goda sidor 
iramgår bäst därav, att tidningens upp-
laga är stadd i stark ökning: över 7 0 0 
ex. vid jämförelse med föregående år. 

P R E N U M E R E R A I DAG PA 

lämMabtt 
— T I D N I N G E N M E D D E N 

V Ä X A N D E S P R I D N I N G E N 

Det är brådskande! 
fjantar ni er en snabb leverans? Vänd 

er till oss. Vi göra allt för att hålla korta 

leveranstider. Nya, belåtna kunder sporra 

oss till nya ansträngningar. Vi äro till-

räckligt stora för att utföra er trycksaks-

order, vi äro även tillräckligt små för att 

ägna varie trycksak intresse och omsorg. 

Södra Västerbottens Tryckeri A/B 
M O D E R N T C I V I L T R Y C K E R I 

Vasagatan 8, Umeå - Tel.: n a m n a n r o p : ' U m e b l a d e t " 



1 

Västerbottens 
Lantmannaförbund 

förening u. p. a. 

Huvudkontor 1 Umeå: Tel. namnanrop " L a n t m a n n a f ö r b u n d e t " . 

Filialkontor: Skellefteå tel. 10229, 11529 
Vännäsby „ 25 
Bjurholm „ 134 
Bureå „ 89 
Burträsk „ 196 

Varunederlag i egna magasin: Bastuträsk, Degermyr , Flarken, Klutmark, Kusmask, 
Lomsjö, Nors jö , Röbäcksby, Vilhelmina, Vinl idsberg och Vojmon 
samt även i Byske, Kåge och Skelleftehamn. — Dessutom varu-
nederlag å 44 platser inom Västerbot tens läns. 

KÖPER: Stråfoder och potatis. 

SÄLJER: Gödselmedel , fodermedel , utsäde och f rö , kalk, cement, taktegel 
och tegelrör , maskiner och redskap m. m., m. m. 

BYQQNADSSNICKERIER 

INREDNINQAR 

OLSSON & NORDBERG 
S N I C K E R I F A B R I K 

Lundberg & Schäders Eftr. 

Tel. 4 4 8 0 O. 4481 U M E Å Bost. 2271, 2 2 7 2 
(växel) 

16 

Dorotea tel. 161 
Vindeln „ 15 
Ånäset „ 39 
Åsele „ 179 



SÄtli gott oäst pä stan 

hittar Ni hos 

L U N D G R E N S S P E C E R I E R 
( Joh. Ni lssons Eftr.) Storg. 2 5 Tel . 7 9 5 , 801 bost. 4 7 0 6 

DÅ DET GÄLLER. MAT 
Specer ier - matvaror - bröd - mjölk - g l a s - porsl in - korta varor . 

Storg. 42 S. Åström Tel. 367 

EMGSTEN 
l i S T E B I 
S II i I P 13 B I 
F O L I K K I M » 

Egen tillverkning av S P E G E L G L A S - Fullständigt lager - Allt i branschen 

Tel. 142, ankn. verkstaden - S K O G A T . 27, U M E Å 

Q U L D S I L V E R 
alltid på lager 

E. H. Yt te rgrens Guldsmedsaf fä r 
Tel. 324, Umeå 



V ä s t e r b o t t e n s läns Hemslöjdsförening 
Umeå tel. 429 Skellefteå tel. 10893 

Mattor, möblertyger och gardiner 

Äkta färger och bästa kvalité 

B E R N H » Å S T M Ö Ä 

U M E Å 

Tel. affären 493 Tel. privat 474 

f O K n e X B E O 110 x ^ 

F O T O G R A F I A T E L J E 

R å d h u s e s p l a n a d e n 3, U M E Å T e l . 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 



UMEÅ 

a l l a ^ i 
i ^ a r a * -. r r . . 

b a n k a n a r e r 

S f I M S l å H A N D E L 5 B A N K E 1 



Herreki pering 

Civil- och Militärskrädderi 

K L Ä D E S V A R O R 
I P A R T I och M I N U T 

S P A R TRÄ 
I dessa virkesbristens tider är det ett brott mot sund ekonomi 
att icke tillvarataga de möjligheter till virkeskonservering som 
forskningen givit oss. 
B o l i d e n i m p r e g n e r i n g e n mångdubblar virkets bruknings-
tid och gör det motståndskraftigt mot röta. 

Vid impregneringsverket i Holmsund konservera vi 
Staket- och stängselstolpar . Ledningsstolpar 
Sågat och hyvlat virke . Sliprar 

— Vi utföra dessutom impregneringsuppdrag — 

Mellersta Väs terbot tens 
S k o g s ä g a r e f ö r e n i n g 

u. p. a. 

' Skolgatan 55 UMEÅ Telefon 3350 

U M E Å 

Tel. 5050 växel 

Thure A. Näsman, Umeå 
Telefon 4900 - 4901 - 4902 

K ö p e r och säljer: 
Telegramadr.: Sågade och hyvlade trävaror, ved och träkol 
«Näsmanträ« . , . n , , 

A u k t o r i s e r a d D r ä n n v e d s u p p k o p a r e 

L. J 



Västerbottens Slakteriförening 
Västerbottens läns jordbrukares egen 
organisation för uppslaktning och för-
säljning av slaktdjur. 

Vid behov av välbehandlade, prima 
kött- och fläskvaror, biprodukter samt 
charkuterivaror. 

ring . . . 

Slakteriföreningen, Umeå 
Tel. namnanrop Skellefteå 

Vilhelmina 

Västerbottensosteii 
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 

Slakteri 
Charkuterifabrik 
BÖLEÅ, UMEÅ 

Butiker: 
K u n g s g a t a n 59 
Tel . 317, 412 
Generalsg.4Haga 
Telefon 562 
Ersmarksgat. 24 
Haga Tel. 4578, 
4579 



För D O R O T E A och V I L H E L M I N A 

sockens innevånare står konsum alltid 

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. 

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 



Konsumköp är sparköp! 
Tack vare konsumtionsföreningens pris- och varukontrollerande verk-
samhet har Konsum blivit det stora varuhuset på orten. Bureborna 
har lärt sig uppskatta Konsums varor och lärt sig att köpkraften växer 
hos de pengar, som användas till konsumköp. 

Bliv medlem och handla i 

H u r e å K o n s u m 

Vid nybyggnad, moderniseringar och reparationer är 

U N I T E träfiberplattor det idealiska materialet: 

hård för väggbeldädnad, inredning m. m. 

porös för isolering 

extra hård U N I T E X f ör kvalitetssnickerier 

U N I L A C för inredning av kök, badrum m. m. 

A B S C H A R I N S S Ö N E R , Clemensnäs 

En prisreglerande faktor bar hushållen 
i K O O P E R A T I V A . . . 
Där får Ni alltid pr ima varor till bill igaste priser. Genom med-
lemsskap i kooperat iv förening blir Ni också delaktig i det 
överskot t som upps tå r . Handla förståndigt - Handla kooperativt! 

ObholB Kooperativa Handelsförening 



N O R R A 
VÄSTERBOTTEN 

ät Le[ie^teÅ,i*ttiLteti 

ÅoHtLnetanÅe tiÁnLncj 

í o t a l u p p l a g a år 1 9 4 8 

1 9 . 7 0 0 ex . 



N Y H E T E R i H A N D S M I T T S I L V E R 

i lapsk stil 

'""sim hcn" 

HorCévt.^ 
Hovjuvelerare Göte Persson 

^ Telefon 101 V I L H E L M I N A 

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. 

L y c k s e l e C e m e n t g j u t e r i 
Box 121 Lycksele Tel. 321 

Konium ejjtetittävat 
alltid bästa möjliga varuförmedling. Sättet att uppnå detta 

är samverkan mellan hushållen. Medlemsskap och inköp 

i ortens Konsumtionsförening medverkar till detta. 

S o r s e l e Konsumtionsförening 



Adress: Laxbäcken MALGOMAJSKOLAN Tel. Laxbäcken 10 
belägen i Laxbäcken vid Malgomajsjön, 14 km. från Vilhelmina. 

L a n t h u s h å l l s s k o l a 

5 mån. vinterkurs 
5 män. sommarkurs 

L a n t m a n n a s k o l a 

6 mån. sommarkurs 
3 mån. jordbruks- oeh 
ladugårdskurs med 
kontrollass.-utbildning 

J O R D B R U K A R U N G D O M ! T ä n k på E d e r y r k e s u t b i l d n i n g ! 

Genomgå någon av skolornas kurser. Kostnaderna äro små, stipendie-
möjligheterna goda. Tag närmare del av utbildningen och kostnaderna 
genom att skriva efter prospekt. 



En samlande och säljande kraft är 

Örträsk konsum 
Medlemmarnas intresse har visat sig i ständigt 

ÖKAD A N S L U T N I N G och ÖKAD OMSÄTTNJNG 

V i har haft ett nytt framgångens år, som vittnar om det stora 

förtroende befolkningen har för 

åin egen butik - fconlutn 

T ä n k på vad kooperationen gjort och gör! 
G ö r hushållspengarna d r y g a genom att handla i 

ÖRTRÄSK koop. handelsförening 
Ö r t r ä s k . Väst ra Ö r t r ä s k . V a r g t r ä s k 

Den alltid växande 
kundströmmen är säkraste beviset på det för-
troende vår 

Firma 
åtnjuter bland konsumenterna i Hörnefors. 

Erfaren . Erkänd . Sorterad 

Human kundbehandiing. 

E D L U N D S T E L E F O N 27, 57 

Filialer: Hamnskär tel. 8, Bjenberg tel. 5 



Välj rätt Inköpskälla 
— gå till StteinwaLli 

Endast en välsorterad järnhandel kan uppfylla de 
kvalitetsfordringar, som husmodern, hantverkaren 
och jordbrukaren ställa när de göra sina uppköp 
av praktiska och hållbara redskap för sina respek-
tive arbeten. 
Vad marknaden har att tillgå skall kunderna er-
hålla genom oss. 

A.-B. Gust. Steinwall 
Järnhandla hos 

NORSJÖ Tel. 12 och 102 

som 

Ä m n a r N i köpa en g e d i g e n presentsak: En H e d e r s g å v a till 

födelsedagsuppvaktningen, ett Armbandsur till konfirmanden el ler 

är det fråga om För lovningsr ingar — ja, d å är det inte alls svårt 

att väl ja, om N i går till K a r l Brandt — där köper N i g å v o r 

som aldrig glömmas. 

BRANDTS UR & OPTIK 
Norsjö Tel. 30 

I 



G. A. PETTERSSON 
Rikstel. 11479 Skellefteå Postfack 112 

Elektrisk materiel. Motorer, transformatorer o. apparater. 

Allt för linjerna. Modern lindningsverkstad. 

KOOPERATIONEN 
har banat sin väg f r a m å t unde r stor medverkan f r å n 
hushål lens sida. E t t må lmedve te t K O O P E R A T I V T 
uppbyggnadsarbe te gör det möjl igt f ö r föreningen , att 
e rb juda god sor ter ing i behovsar t ik la r . 

KONSUM ÄR VÄGVISARE 
för hushållsekonomis),'t folk. 

Bliv MEDLEM och HANDLA i 

VINDELIVS 
konsiimtionsföreaiiiig 
Vindeln • Häl lnäs - Amsele • Bo t smark • Ek t rä sk 
Ästräsk - Yt te rs jön - Vil lvat tnet - Anäset 

r C/J 
&m man ¿al^ral man 4/é&tda 

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. 

k . B R Ä N N S T R Ö M A.JR 
Affären med anor. Tel. 15 BURTRÄSK Tel. 16 Etablerad 1904. 



OLOFSFORS BRUK 
Grundlagt 1762 NORDMALING 

Tillverka och försälja alla slags 

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

Postadr. : Nordmaling Rt.: Nordmaling 26 
Tel.-adr.: Olofsfors, Nordmaling 



Styrkan 
hos Åse/e konsum 

är medlemmars och kunders ökade 

förtroende för de egna butikerna. 

Detta visar fjolårets 

kraftige omsättningsökning 

och det ökade intresset för den 

kooperativa rörelsen med en ständigt 

stegrad medlemsökning 
Kom med i samarbetet! 

Handla i Konsum! 

ÅSELE 
konsument fö rening 
Asele, tomsjö. Gavsele, överrissjö, Almsele, Avasjö. Borgsjöi 

Sörnoret, Yxsjö, Älgsjö, Forsnäs, Varpsjö, Lillögda. 



ßementy2todu.ktet med Itetyj: 

Kvalitet i varje tum 

H O F F M A N B R U N N E N 

t i l lverkas för Norr land. 

V Ä G R O R i dimensionerna 9 " — 6 0 " 

M U F F R Ö R i dimensionerna 4 " — 1 8 " 

M e d tanke speciel lt på det norr-

ländska behovet av kvalitets-silor till-

verka vi nu i samarbete med Betog-

bolaget, V a r b e r g , monteringsfärdiga 

A I V - S I L O R . 

Ensamtil lverkare- för Västerbotten 

av D A L A B L O C K , det efterfrågade 

byggnadsblocket . 

V i ha inköpt ti l lverkningsrätten för 

armeringshållaren " E X A K T " var igenom 

vi kunna garantera våra kunder än 

bättre kvalitet på vår ti l lverkning 

av kulvert. 

För effekt iv kontrol l a v v å r a t i l lverk-

ningar ha v i träffat överenskommelse 

med Statens Provningsansta l t om 

provning av v å r a kulvert- och muffrör. 

P r o v n i n g s i n t y g och kontrol lbestäm-

melser ö v e r s ä n d a s på b e g ä r a n . 

P R O D U K T E R : 

Car l Jacobssons Cementgjuteri 
Kontoret Tel . 3 T V Ä R Å L U N D F a b r i k e n 1 0 3 



Västerbottens läns Hushållningssällskap 
främjar jordbruk, fiske och hemslöjd inom länet, 

lämnar fackkunnigt bi t räde genom 

Jordbrukskonsulenter, 
Husdjurskonsulent, 
Hemkonsulenter, 
Slöjdlärarinna, 

Trädgårdskonsulenter, 
Jordbruksinstruktörer, 
Husdjursinstruktörer, 
Fiskeriinstruktörer, 

unders töder tjurförenings- och kontrollföreningsverksamhet, 

ut lämnar lån för olika ändamål , s å som: 

Hingstlån, Stolån, Tjurlån, Maskinlån, Fiskerilån, 

anordnar underv i sn ingskurse r av olika slag, såsom: 

upprät thål ler föl jande skolor : 

Umeå lantmannaskola, adr.: Box 84, Umeå, 
Strömsörs lanthushållsskola, adr.: S t römsör pr Håknäs , 
Anderstorps lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Skellefteå, 
Malgomajs lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Laxbäcken, 
Sorselegården, Yrkesskola för jordbruk och lanthushåll, adr.: Sorsele, 

u tg iver Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar och 
Tidskriften Västerbotten. 

Bliv medlem i säl lskapet och stöd dess verksamhet . 

Lantmannakurser, 
Bokföringskurser, 
Maskinkurser, 

Trädgårdskurser, Hemvårdskurser, 
Husmoderskurser, Vävkurser, 
Konserveringskurser, Växtfärgningskurser, 

Expedition Rådhusesp lanaden 11, Umeå. Tel. 143 och 925. 




