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J. E. Nyman:

SKYTTEANSKA SKOLAN I LYCKSELE
Ett besök för 130 år sedan.

A r e n 1817—19 företog en tysk teologie professor, Friedrich
Wilhelm von Schubert, en resa genom de nordiska länderna.
I likhet med många andra resenärer utgav han därefter en
reseskildring, vari han detaljerat och en smula omständligt
beskriver sina intryck av natur och folk. Under sin resa
besökte han även Lycksele, och där intresserade han sig särskilt för Skytteanska skolan och följde under några dagar
undervisningen vid denna anstalt.
Schuberts reseskildring har aldrig blivit översatt till
svenska. Nedanstående är en översättning av valda delar av
det kapitel, som handlar om besöket i Lycksele. Som synes
är han full av beundran inför lappländsk natur. Lappland
har också i hans skildring rönt hedern att nämnas som särskilt land bredvid Sverige, Norge etc. Reise durch
Schweden,
Norwegen, Lappland, Finnland und Ingermanland in den Jahren 1817, 1818 nnd 1819 — så lyder den pampiga titeln på
verket, som är tryckt 1823 i Leipzig och omfattar två band.
Den 18 juli. Från Tannsele till Lycksele 1 mil.
Klockan halv 8 avreste vi; Holmgren och hans fru rodde
oss i två små båtar. Det gick inte fort, floden bildar många
krokar. Klockan 9 hade vi tillryggalagt tre fjärdedels mil och
stego i land ett litet stycke nedanför det stora vattenfallet
Hällforsen, sedan vi mödosamt arbetat oss fram mot det häfi
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tiga strömdraget.
Vi gingo nu genom skogen på kala
klipphällar, där älven tidigare strömmat fram. Plötsligt stodo
vi på strandbrädden mitt emot Hällforsen, vars mäktiga dån
vi redan länge hade hört. På klippstranden vid mitten av
fallet, där den bästa utsiktspunkten är, stod jag, full av förvåning och beundran vid anblicken av det storartade natursceneriet. Ovanför syntes en av vatten betäckt vågformig
klipphäll, över vilken tornspetsen av Lycksele kyrka framträdde; nedanför störtade sig älven nedför långa, oavbrutna
fall; i mitten många djupa fall på en bredd av omkring 1.000
alnar och av ännu ansenligare längd. Mellan fallen lågo
klippiga, skogbevuxna holmar, vilka förlänade det hela en
än mer målerisk anblick. Från vissa vattenvirvlar steg vattenånga upp mot skyn, medan andra i kaskader höjde sig och
kastades tillbaka, andra åter störtade sig dånande mot varandra; det var ett oväsen som när ett batteri tjugopundskanoner avlossas. Bakgrunden bildades av en skogbevuxen
strand och blånande berg. — En mil ovanför Lycksele bildar
Umeälven ett ännu större vattenfall. )
Vid fallet välkomnade mig en från Lycksele anländ präst,
då magister Grönlund ) tyvärr avlidit; vidare den ordinarie
skolläraren Rådström och kronöbefallningsmannen i Lappmarken, Lindahl, vilka inbjödo mig till en måltid i det fria.
1

2

!) Här avses tydligen Bålforsen.
) Tydligen har S. innan resan började på något sätt sökt förbindelse med den här nämnde magister Grönlund, varmed troligen avses
Pehr Olof Grönlund, som 31/11 1811 blev pastorsadjunkt i Lycksele.
Kyrkoherde i församlingen var vid denna tid Anders Ahlenius, vilken enligt en anteckning av hans samtida, länsmannen Eric Holmström, lär ha varit »hypokondri.sk intill sinnessvaghet». Förmodligen har A. vissa tider varit ur stånd att sköta sitt ämbete. I Bygdéns Herdaminnen finns också en anteckning, att Grönlund 1816 var
»curam pastor gerens» (utövande pastors ämbete). Grönlund blev
emellertid 1816 utnämnd till kapellpredikant i Stensele, där han verkade till 1828, då han blev kyrkoherde i Vilhelmina. Det är således
felaktigt, då S. här säger att Grönlund avlidit. Den präst, som mötte
professorn vid Hällforsen var troligen kyrkoherde Ahlenius. Pehr
Rådström var skolmästare vid Skytteanska skolan 1802—1820. Med
kronobefallningsman Lindahl avses förmodligen kronofogden i
södra Lappmarken, Christopher Lindahl.
2
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Skytteanska skolans f . d. huvudbyggnad i Lycksele. Byggnaden har sedan
använts för folkskolan intill 1894. Foto: Jan-Petter Trolle.
På lappars vis satte vi oss på korslagda ben på de flata klipphällarna och läto oss rökta rentungor och rökt renkött väl
smaka.
I lappskolan ) undervisas och uppfostras sex lappbarn,
som bo i huset under uppsikt av skolmästaren och vilkas
uppfostran helt och hållet bekostas av allmänna medel. Efter
längre eller kortare vistelse vid skolan, dock högst två år,
lämna de den, varefter gossarna oftast f å anställning som
kateketer bland sina stamfränder. En lappskola finns i närheten av moderkyrkan i alla lappmarkspastorat. Varje sådan
skola har sex elever; intill 1773 hade skolan i Lycksele tio;
då blev emellertid detta antal nedbringat till sex och lärarens
lön samtidigt nedsatt medan däremot omkostnaderna vid de
3
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) Skytteanska skolan.
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övriga skolorna, vilka hittills varit låga, något höjdes. Intill
skolan i en särskild byggnad av trevligt utseende bor läraren.
I skolan i Lycksele mottagas också för undervisning mot särskild betalning, förutom de nämnda sex eleverna, barn av
lappar, svenska kolonister, kateketer och präster. Enligt en
förordning från 1759 skulle ett eller två nybyggarbarn ha rätt
till vistelse vid skolan i Lycksele.
Skolhuset är nytt; först 1816 var byggnaden färdig, ja, ett
rum intill skolsalen, där läraren skulle uppehålla sig under
rasterna, stod ännu under arbete. Byggnadskostnaderna påföras Lappmarkens kyrkofond, ur vilken för övrigt samtliga
behov för lapska kyrkor och skolor bestridas. Som lön har
skolmästaren 30 tunnor råg, korn och ärter, hö för tio kor
och två hästar, fiskerätt och 33 riksdaler 16 skilling banco
samt fri bostad; för elevernas kosthåll erhåller han 24 Va
tunnor säd (från kronoboden i Umeå) och 76 bankdaler,
varav 9 riksdaler 1 skilling till anskaffning av vardagskläder
till lärjungarna och till avlöning av en flicka i hushållet.
Helgdagskläder måste eleverna själva hålla sig. Maten serveras i skolsalen, och under vintern sova även eleverna där.
Sommartid sova barnen i stallet på hö och renskinn, vilka
även tjäna som täcken och kuddar.
Klockan 5 stiga eleverna upp, kl. 6 hålles bön, varefter
undervisningen med utantilläsning börjar. Kl. 8 är det frukost (mjölk eller välling, strömming och bröd); f r å n 9 till
12 pågår undervisningen: läsning, förhör och förklaring av
det som inlärts utantill. Från 12 till 1 är det middag (soppa,
potatis och renkött med bröd) och från 1 till 2 är det rast.
Kl. 2 börjar åter undervisningen och pågår till kl. 5, då dagen
avslutas med aftonbön. Undervisningen på eftermiddagen är
densamma som under förmiddagstimmarna. Från 5 till 7 äro
eleverna lediga, och under den tiden ätes aftonmåltiden:
mjölkgröt eller välling med bröd. På söndagarna serveras
bättre mat, och vid större högtider erhålla eleverna kakor.
Överhuvud taget är maten väl tillagad och näringsrik. Brännvin och tobak erhålla icke eleverna; dock kan någon vuxen
12
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lärjunge efter att ha utfört något utearbete åt läraren få en
skvätt brännvin. Lärjungarna undervisas icke i hantverk och
'leras framtida sysselsättning kräver det knappast, medan
den däremot så mycket mera kräver läsning, skrivning och
räkning. Onsdags- och söndagseftermiddagarna ha eleverna
ledigt, och under rötmånaden ha de sex veckors ferier. De
böcker lärjungarna erhålla i skolan bli deras egendom. I
skolan användas följande böcker, alla på lapska språket:
1. Nya Testamentet. Härnösand 1811. (övers, av Mag. Erik
Grönlund ) och Mag. Isaac Grape.)
2. ABC-bok, översatt till lapska av Fjällström. ) Den nyaste
upplagan utgiven av Erik Grönlund och Isaac Grape.
3. Högströms katekes. Nyaste upplagan 1799.
4. Luthers lilla katekes, översatt av Fjällström. Nyaste uppl.
1807.
5. Svebilii förklaring till Luthers lilla katekes, översatt av
Fjällström. Nyaste uppl. 1799.
(5. Psalm- och evangeliibok, översatt av Fjällström. Nyaste
uppl. 1806.
7. Gütners (tyska) postilla, från den svenska översättningen
till lapska översatt av Högström. Högström uteslöt alla
polemiska uttalanden och tillfogade några predikningar.
Undervisningen bedrives på lapska. Lärjungarna erhålla
ingen undervisning i svenska språket. Emellertid bli de
bekanta med såväl svenskar som med de lappar, vilka äro i
tjänst i svenska familjer. Den för alla gemensamma undervisningen består uteslutande av läsning och kristendomskunskap. Söndagsmorgnar sker uppstigningen något senare än
på vardagarna. Sedan de ännu en gång gått igenom den på
lördagseftermiddagen förklarade predikotexten gå eleverna
under ledning av läraren till kyrkan. Då högmässan vanligen
hålles på svenska och lärjungarna intet eller i varje fall föga
4

5

O Äldre broder till Pehr Olof Grönlund.
"») Pehr Fjällström, skolmästare vid Skytteanska skolan 1718—39
och därefter till sin död 1764 kyrkoherde i Lycksele och inspektor
vid nämnda skola. Fjällström är den egentlige skaparen av ett
lapskt kyrko- och skriftspråk.
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förstå därav, så läses på söndagseftermiddagen under en
timme ur den lapska postillan. På lördags- och söndagskvällar hålles bön, vilken börjar och slutar med en psalm; en
elev läser bönen under det de övriga knäböja. Jag deltog i
bönen en lördagsafton, och lappkvinnorna från byn kommo
fram och ställde sig med barnen i en rad. Ehuru kvinnorna
voro omkring trettio år, voro de inte längre än gossarna.
Lapparnas stora andakt var omisskännelig. Efter den sista
psalmen skildes lapparna åt med en stilla bön, och var och
en gick att göra i ordning sin bädd. Också bordsbönen läses,
i varje fall den gång om lördagsaftonen, då jag var med.
Årligen i januari, vid marknaden, hålles skolexamen, vilken börjar med psalmsång och slutar ined förmaningstal,
välsignelse och sång. Härmed är skolgången avslutad. Någon
gång äger också visitation rum, vanligen förrättad av pastor.
Skolan äger en bok, i vilken elevernas namn inskrivas
jämte ett omdöme om varje elev vid examen. I denna bok
antecknades även tilldragelser, som angå kyrka och skola.
Lapp-pojkarnas och lappflickornas dräkter äro liksom
överhuvud de lapska könens dräkter mycket lika; båda bära
de vanligen tre plagg utanpå varandra. Flickornas kallas
med det svenska ordet kjortel och pojkarnas kolt; de äro
fullkomligt lika utom däri, att flickornas är försedd med
krage, medan pojkarnas saknar sådan. Pojkarnas och
flickornas kläder äro vidare än de vuxnas dräkter. Förutom
kolt erhålla pojkarna årligen ett par långa benkläder och
liksom flickorna ett par skor; i stället för strumpor ha pojkar
såväl som flickor i skorna fint och m j u k t starrhö (carex),
och för att samla sådant hö ha eleverna under hösten åtta
dagars ledighet. Vinterdräkten imåste de skaffa sig själva.
Männens mössa är rundare än kvinnornas, vilken är spetsig.
Kvinnorna äro också mycket mer pittoreska i sina dräkter
än männen.
Kyrkan låg tidigare längre uppåt älven på en halvö vid en
ava eller bukt av Umeälven, som emellertid ofta steg över
sina bräddar och översvämmade området, så att man endast
14
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med båtar kunde komma till den omflutna kyrkan. ) En
vacker afton besökte jag den gamla kyrkplatsen: älv, ängar,
skog och berg bildade en förtjusande omgivning. Där bara
för tjugo år sedan kyrkan stått såg man nu icke blott buskar
utan manshöga träd; i det gamla benhuset (likboden) förvarades ännu predikstolen ) och några andra överblivna saker
från den gamla kyrkan. Förutom detta funnos endast ett
par kyrkstugor och några marknadsbodar kvar. Den gamla
kyrkan var alldeles för liten i förhållande till befolkningens
mängd, likaså var kyrkogården för liten och detsamma gällde
området för kyrkstugorna. Den nya kyrkan, vilken uppfördes åren 1796 -99, är större och har ett fördelaktigt läge på
en ås ett stycke från älven.
1

2

) t samband med översvämningarna i Lycksele 1938 och 1949
framhölls, särskilt av befolkningen i Hamn, att översvämningar
börjat uppträda först under de sista decennierna. Detta är uppenbarligen fel; översvämningarna har varit det förnämsta skälet till
att kyrkan flyttades till sin nuvarande plats.
) I sockenstämmoprotokoll av den 1/4 1820 heter det: »Öfverenskommo församlingens ledamöter det skulle gamla predikstolen
skjänkas till Stensele Capellförsamlings kyrka». Denna predikstol
finns nu i Äskilje kyrka. Se Carl H. Nilsson, Från Lappviste till
Kulturbygd.
J

2

15

Ernst Westerlund:

TRADITIONER OCH FAKTA OM
NASAFJÄLLSVÄGEN
IN asaf jäll har aldrig helt släppt sitt grepp om folkfantasien i Skelleftetrakten. Detta är kanske inte så underligt ty
det är inte mer än knappt 150 år sedan ett bolag med inslag
av kända Skelleftebor efter många missräkningar upphörde
med försöken att utvinna silver ur fjället. Från ännu äldre
tider lever även kusliga minnen kvar. Soldater tvångskommenderades till arbete vid gruvan, en kommendering som var
nästan lika fruktad som krig, då många aldrig återvände, och
flera av dem som kom tillbaka var invalider eller knäckta för
all framtid. Än kan man kanske få höra någon gamling
använda ordet Nasafjäll i betydelsen »världens ända» underjorden, eller något ditåt, ett ställe där all väg förlorar sig i
bottenlöst mörker och hopplöst ingenting.
Gruvans historia är väl utredd av Janrik Bromé och förträffligt dokumenterad av bevarade handlingar. Dr. Gunnar
Hoppe har (i »Vägarna inom Norrbottens län» Geographica
no 16) behandlat frågan om vägarna till Nasafjäll, och även
berört traditionerna om dessa, av förklarliga skäl dock endast
mycket ytligt vad Skelleftetrakten angår. Han har övertygande dokumenterat förekomsten av flera vägar och olika
sträckningar av samma väg, dock har han inte lyckats att på
marken eller i traditionen återfinna sträckningen mellan
Stavaträsk, över Lillkågeträsk och Drängsmark till Frostkåge, som anges som utgångspunkten vid kusten. Han motiverar detta med att vägen gått genom trakter där samfärdsel
16
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och vägar alltid förekommit och att därför kanske inte någon
speciell Nasafjällsväg funnits. Traditionen i norra delen av
Skellefteå socken är tämligen frisk och levande, men den
sönderfaller i minst två delar, varav åtminstone den ena inte
utan vidare kan passas ihop med de fakta man känner.
I byn Forsberget invid vägen Klemetsboda—Burträsk, inte
långt från Granforsens kraftstation således, berättar Anselm
Lundgren att han minns en gammal gumma som uppgav, att
hon kom ihåg, att invid nuvarande landsvägen, ungefär där
det nu står en gård, funnits några små timrade bodar, vari
man brukade lägga in det bly och det silver (malm) som man
sommartid klövjade ned från Nasafjäll. Härifrån skulle man
på vinterföre köra produkterna till Ursviken för skeppning
söderut. Man måste klövja på sommaren, sades det, för att
finna foder åt hästarna.
Från den plats där dessa bodar legat, går en ställvis täm-<
ligen bra skogsstig in i skogarna i nordväst. Den kallas än
i dag för Bruksvägen! Den fortsätter åtskilliga kilometer, hur
långt har inte undersökts.
Med en viss sannolikhet torde här fakta och tradition kunna
förenas. På 1770-talet utsynades en väg, Skellefte — Bjurvattnet Klockträsk — Horasträsk — Mossarotträsk — Granbergsträsk — Missenträsk Glommersträsk som (enl. Hoppe,
anf. arb.) 1806 var i sådant skick att man med »någorlunda
lastad häst» kunde befara densamma. Långt in på 1800-talet
har man f. ö. befarit en vinterväg som gått fram i stort sett
efter denna sträcka, åtminstone i dess nedre del.
I slutet av 1700-talet blåstes nytt liv i förhoppningarna
kring Nasafjäll, med en landskamrer i Umeå som drivande
kraft. Ett bolag bildades och bland lottägarna märktes åtskilliga kända Skelleftebor, bl. a. överstelöjtnanten Lagerbohm,
prosten Pehr Högström (död 1784) och överstelöjtnant Fredrik Holmström. Traditionen påstår också att häradshövdingen Carl Fredrik Furtenbach var medintressent. Han var
ju även intresserad i Morö silvergruva. Hans namn har emellertid inte återfunnits i tillgängliga handlingar. Det uppges
17
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att Furtenbach hade besvär med sina drängar, som skulle
köra transporter till Nasafjäll. De sålde under vägen förnödenheter från fororna utan att redovisa.
Det kan inte anses för djärvt dra den slutsatsen, att man
under detta sista skede i gruvdriften, använde den på 1770talet stakade vägen, och att denna väg är identisk med den
stig som än i dag kan skönjas i skogen nordväst om Forsberget. Enligt traditionen skall denna gå fram i terrängen
mellan Bjurvattnet och Gillervattnet.
Nu finns det emellertid från Kågedalen också en tradition
0111 att Nasafjällsvägen skulle ha gått f r a m här. Den har i
Kusmark kallats Guldkedsvägen eller drottning Kristina
väg, den kan än i dag återfinnas på vissa sträckor och är på
åtskilliga ställen kavlad över myrarna. Den slingrar sig fram
mellan Guldkedsberget och punkt 162 upp mot Vors tjärn
och Flöklinten samt kommer in på gamla vägen till Kågeträsk ett par km. öster om Norra Bastuträsk. Den skulle därefter längs ena eller andra sträckningen ha nått Stavaträsk.
Namnet Guldkedsvägen har åtminstone två folkliga tolkningar. Ibland uppges det att någon skulle ha tappat en guldkedja efter vägen, ibland att drottning Kristina själv vid
besök i Nasafjäll skulle ha tappat kedjan.
Denna tradition är det inte f. n. möjligt att förena med vad
man vet. En sträckning, f r å n Frostkåge västerut så långt
söder om Drängsmark som det här blir, förefaller inte rimlig,
främst kanske därför att man vid vägbygge säkerligen i första
hand skulle ha valt den lättframkomliga Drängsmarksheden
västerut. Den sydligare sträckningen skulle alldeles självfallet ha medfört att Kåge blivit utgångspunkt, då det upp
genom Kågedalen redan fanns en väg. Och man kommer inte
förbi att Drängsmark anges som en punkt på sträckan. Traditionen från Kusmark har således, till synes, svagast möjliga sannolikhet. Alldeles utan grund behöver den dock inte
vara. Det kan vara fråga om en genväg till Skellefteå, ett!
alternativ. Det finns ytterligare en märklig tradition från
Kusmark som måhända har samband med frågan.
18

TRADITIONER OCH FAKTA

En numera avliden Kusmarksbo berättade en gång att han
av sin far hört berättas om en gubbe i Kusmark som »någonstans nord i marken» hade hittat stenar som han smälte i
smedjan varvid han fick fram silver som han sålde till skeppare på fartyg i Boviken (Frostkåge). Ingen visste var han
hittat stenarna och ingen har sedan hittat silvermalm i skogarna nordväst om Kusmark.
Hittade mannen silvermalm från Nasafjäll vid Guldkedsvägen?
År 1642 började man bryta väg från Avaviken ned mot
Skellefteå. Fyra år senare utfärdade drottning Kristina
(Bromc: Nasafjäll) ett brev vari hon bl. a. bestämde att
ingen skulle fara annan väg till Nasafjäll än Skelleftevägen.
Då man efter norrmännens överfall på gruvan 1659 drog
ihop soldater till undsättning och bådade upp folk från Skellefteå och Piteå socknar, samlades Piteborna i Skellefteå varifrån man den 31 aug. anträdde marschen till Nasafjäll.
Frågan om vägarna till Nasafjäll kan förefalla skäligen
betydelselös. Men den får sitt intresse av det påtagliga förhållandet att den hänger intimt samman med spörsmålet om
de gamla färdvägarna från kusten in i landet, en viktig detalj
i inlandets befolkningshistoria och utveckling, varåt hittills
ingen ägnat något studium. Förvisso kan man ännu i terrängen finna spår här och var efter de gamla vägarna och
ännu lever någon gamling med värdefull tradition som snarast borde utforskas.
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Ernst Manker:

UPPLEVELSER I VÄSTERBOTTENSFJÄLLEN
Glimtar från fältarbetet 1951.

1 förra årsboken hade jag nöjet att berätta om landsantikvariens ocli min färd till Vindelkroken — länets mest
avlägsna hörn — i sällskap med ett par goda vänner från
Ammarnäs. Det gällde undersökningar av stalotomter och
fångstgropar och var bara en av de många liknande exkursioner vi gjort under de senare åren. Alltmer har vi fångats
av fångstgroparna, sedan vi kommit underfund med vildrensfångstens stora betydelse en gång och dess stora utsträckning
både i rummet och i tiden.
Även 1951 var vi på språng efter fångstgropar, och med
våra medarbetare i grannlänen och ända uppe i Norska Finnmarken har vi nu konstaterat, att dessa gropar finns i större
eller mindre system alltifrån ishavskusten till Härjedalen,
överallt där vildrenarna en gång liksom mångenstädes tamrenhjordarna än i dag haft sina huvudstråk. Vildrensjakten
har tydligen varit en lång epoks huvudsakliga näringsfång
— renjägarnas skede före den mer utvecklade renskötselns
tid.
Men hur lång var denna epok? Och hur gamla är dessa
fångstgropar? Inför dessa frågor hade vi än så länge stått
svarslösa. Uppe i Finnmarken hade visserligen vår norske
medarbetare, Örnulv Vorren, och jag träffat på ett system
mellan Varangerfjord och Tan a älv — ett system på 510
gropar —, som enligt vissa dokument sedan uråldrig tid varit
20
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Statsgeologen Gösta Lundqvist tar en serie prov för pollenanalys; har handen
vid ett litet sandskikt från en fångstgrop (se texten). T. v. landsantikvarie
Westin, t. h. Sture af Ekenstam. Foto: Ernst Manker.
i bruk ännu i slutet av 1600-talet, men söderut i svensk lappmark hade denna fångstmetod tydligen upphört långt tidigare. All tradition om groparnas rätta bruk hade dött ut.
Några arkeologiska fynd i groparna, som säkert daterade
dem, lyckades vi inte göra. I ett par fall, både vid Blåsjösundet i Frostviken och uppe i Finnmarken, kunde väl fynd av
21
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skiffer spetsar med god vilja sättas i samband med fångstgroparna, men något evidensbevis utgjorde detta inte. Och
humuslagret över de torra och vindsvepta åsar och höjder,
där groparna vanligen fanns, var alltför tunt för några pollenanalytiska provserier. Vi räknade årsringarna på de äldsta
stubbar och träd vi kunde finna i groparna, men därmed kom
vi bara några hundra år tillbaka i tiden. Vi gladdes över våra
uppmätningsritningar, som snart sträckte sig över hela fjällvärlden och även över en god del av skogslandet, men vi
kände oss alltmer molokna inför möjligheten av en åldersbestämning.
Då lyckades vi få med oss statsgeologen Gösta Lundqvist,
en skeptisk och pålitlig herre. Det var sommaren 1951, som
landsantikvarie Gunnar Westin och jag hade honom i följe
uppåt Västerbottensfjällen. Han gav oss visserligen inga
optimistiska förhoppningar från början, men det kändes
ändå tryggare. Inte lät han mer uppmuntrande, sedan han
sett några av våra system och med oss svettats och plågats i
videruggar och mygghål. Men han svor så uppfriskande —»
ingen kan svära så gemytligt som vår vördade statsgeolog.
Och så kom han med en idé: om vi kunde finna en grop så
belägen ute på sidan av en sandås över en myr och så tätt
intill myren, att den ur gropen kastade sanden till någon del
fallit på myren, så skulle det över detta sandskikt eventuellt
bildade torvlagret, om åldern var tillräcklig, ha hunnit bli
nog tjockt för en serie prov för pollenanalys. Vi andra var
genast med på noterna, vi letade och vi fann slutligen — det
var i Tärnafjällen — ett veritabelt skolexempel på vad vår
statsgeolog menade. Spaden gick i mossen rakt nedanför
gropen, och ca 36 cm under ytan kom i den svarta torven ett
halvdecimetertjockt ljust sandskikt, som kunde härledas
från gropen. Därunder fortsatte den svarta torven till okänt
djup.
Statsgeologen tog själv provserien. Senare togs ett antal
jämförande serier från hela området. Och när detta skrives,
pågår analysen som bäst. Den tar sin tid. Det procentuella
24

Eldslagningsstenen i graven vid Abelvattssundet. Foto: Ernst Manker.

Uppför Vojmäns strömmar. Foto: Ernst Manker.

Fjällveteranen Petrus Holmgren i Vardqfjåll. Foto: Ernst M.inker.

Lapsk gravhåla vid Abelvattnet. Foto: Ernst Manker.
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förhållandet mellan de olika växtarternas pollenkorn avslöjas så småningom av mikroskopets öga och jämställes med
det geologiska skeendets tabeller. Tills vidare får jag ingenting säga bestämt, men det verkar som om vi skulle komma
tillbaka till vår tideräknings början. Alltid något.
Fältarbetet sommaren 1951 bjöd på många fler upplevelser. ) Bortom Kultsjön undersökte vi ett par grupper stalotomter, belägna så, att det kunde ge anledning till vissa antaganden rörande åldern, den ena på kalfjället något hundratal meter över trädgränsen och den andra i övre björkregionen vid en fjällbäck, som en gång ändrat sitt lopp, så att
dess nya fåra skar igenom en av tomterna. När den förstnämnda gruppen anlades, hade säkerligen trädgränsen legat
ovanför gruppen och klimatet följaktligen varit avsevärt
varmare än senare. Och bäckens ändrade lopp vid den andra
gruppen var av sådan beskaffenhet, att man måste tänka sig
en synnerligen kraftig eller katastrofal nederbörd. I båda
fallen kom tanken osökt på den kända klimatförsämringen
ett halvt årtusende före vår tideräknings början. Vår statsgeolog lät inte iakttagelserna passera obeaktade, men den
närmare diskussionen därom får bli en annan historia.
Vidare for Westin och jag genom Västerbottens skönaste
fjälldal, Vojmåns dal mellan Borkafjället och Kittelfjäll, upp
till Fättjaure, där trygge och gemytlige postföraren Lasse
Boman tog emot oss med sin aktersnurra. Lapptillsynsmannen Ragnar Degerström stötte till, och det blev snurrefärd,
rodd och stakning om vartannat den långa sjöleden upp till
Vardofjäll. Här har fjällveteranen Petrus Holmgren sin gård
och sitt rike för sig, miltals från närmaste granne — om man
inte räknar med ett lapskt sommarviste i närheten. 70 år
och rak till både kropp och själ spände Petrus sin nordsvenska märr, »Kajsa», för en drög på träskodda medar, på drogen lastade vi våra grejor, och så gick färden vidare till fjälls.
»Kajsa» var en god kollega till fjolårets »Isabella» från
Ammarnäs, men vi såg inte 0111 hon nyttjade matsnus. Hon
1

2
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behövde kanske inte samma stimulans, för vägen var inte så
besvärlig. Men sträckan till Remdalen var ändå en prestation
— över höjd och dal, myrmark och bäckarnas forsande vadställen och så över det dryga Raurovardos kalfjäll. Holmgren
var en god och human husbonde, som lät sin »Kajsa» pusta
i backarna, och själv intog han en egen, säkert väl utprovad
vil ställ ning med kroppen i rät vinkel framåt mot backsluttningen, vilande med armbågen mot knät. Med denna vilteknik klarade han, de sjuttio åren till trots, fjällvandringens
mödor utan men.
I Remdalens viste hade rökarna just börjat stiga för året,
men vi stannade inte nu vid kåtorna utan drog vidare till
vargjägaren Enokssons stuga vid Valdanjaure, där vi skulle
ha vårt logi, medan vi undersökte den kända stalotomtsgruppen i Remdalen. Stugans herre var tyvärr inte hemma, men
vi hade fått nyckeln och skulle göra oss hemmastadda. Vårt
första intryck var nog, att det ville en personlighet av Enokssons säregna kynne till för att känna sig hemma i denna
gudsförgätna ödemark. Kal, flack, stenig fjällhed, en utbredd
dalsänka, som långsamt steg mot snöfläckiga fjällsidor, och
i nordväst, mot norska gränsen, ett vatten utan strandidyller.
Här och där bara lite björkkratt. Det hela var så litet idylliskt,
så kärvt och vildmarkshistert som tänkas kan. Mitt i den
flacka dalsänkan höjde sig en liten backe, och på backen stod
stugan, kanske 3 X 4 meter. Backen lyste grön i den gråaktiga
terrängen, för kring en stuga gror gärna gräs. Men ett par
planterade små tallar var frostbränt röda.
De där små tallarna vittnade vemodigt 0111 den vargjagande
eremitens band med en hembygd långt söderut — Tiveden.
Vad som drivit tivedsbon Enoksson därhemifrån till denna
lappländska vildmark, så långt in det gärna var möjligt,
frågar sig väl den fåkunnige. Även i Tiveden fanns vildmark
— en sydsvensk urskogsrest. Men ingen varg!
Sedan vi betraktat landskapet runt om, fann vi, att platsen
nog var synnerligen väl vald för en vargjägare. Vargen skyr
gård och by och håller sig så långt därifrån han kan, och
30
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Enokssons stuga låg så långt från gård den kunde komma i
de västerbottniska gränsfjällen. Två dalstråk korsades här,
och den ena bildade ett pass inifrån norska fjällvärlden. Från
den lilla stugan på backen, på håll som en stor sten, behärskade jägaren med öga och långskjutande gevär både dalkorsningen och höjderna runt om. Ett litet enluftsfönster mitt
på vardera väggen var både titthål och skottglugg.
Västan låg på, snål och kall, så sommar det var, och vi
huttrade oss in i stugan. När vi omsider bäddat åt oss, p å
sofflock och golv, tog vi heller inte av oss mer än nödvändigt
men bredde på oss allt vad vi hade av renhudar och filtar.
Och spisen hade vi stoppat full av ved. Vi lurade till men
vaknade snart som i en bastu. Spisen var röd, stugan vältimrad och tät och luftkubiken inte så över sig. Filtar och plagg
sveptes av, undan för undan, och till slut låg vi fyra karlar
där endast höljda i vår egen naturliga fäll. — Int' frys' en då,
Enoksson, konstaterade Petrus Holmgren, som låg närmast
spisen med vedtraven som huvudgärd. Vi häktade upp ett
fönster. Enoksson, som var en mycket ordningsfull man,
hade hela myggnätsramar.
»Kajsa» betade på den gröna fläcken utanför. Vi hörde
det rytmiska raspandet, då gräset slets av, och käkarnas
malande kvarn. När »Kajsa» bytte fot, dunkade det dovt och
tryggt. Inga vargtjut störde tystnaden. Detta inträffade visst
numera så sällan, att den store vargjägaren farit uppåt norrbottensfjällen för att finna bättre vargmark.
?

Remdalens kända fyra stalotomter visade sig vara sex. Ett
lagom renjägarlag hade här en gång haft sitt viste, alldeles
som det nuvarande renskötarlaget, Marsfjäll-sitan, någon
kilometer därifrån. När vi drog tillbaka över Raurovardo,
steg sju rökar ur Remdalens kåtaviste. När tändes den första
röken där?
Några mil längre norrut sträcker sig ett långt dalstråk
västerut över norska gränsen, Abelvattsstråket mot Hattfjelldal, markerat av en sjökedja: Björkvattnet — Abelvattsbleri31
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ken — Abelvattnet — Arevattsbleriken — Arevattnet — Elgvatsbleriken — Övre och Nedre Elgvatn. Här finns gamla
spår av både ren och människa. På alla de kortare eller längre
mårkorna mellan sjöarna finns fångstgropar, gamla tomter
och offerplatser finns det också, och vid Abelvattnet har ett
par märkliga gravar varit kända sedan Kristoffer Sjulssons
och O. P. Petterssons tid — ett par gravrösen av vikingatidstyp, helt olika de lapska gravarna och helt enastående inne
i fjällvärlden.
Äntligen skulle nu dessa gravar bli utgrävda. Men när vi
tittade på dem, den ena »väsitersl i sjön» och den andra vid
östra Abelvattssundet, ville vi låta den ena tillsvidare vara
orörd, och så tog vi itu med graven vid sundet. En vacker
naturlig kulle krönes här av rosets kupol. Men någon romantisk själ hade någon gång velat förbättra det hela med ätts
med sten ur röset bygga upp en hög sockel och på denna resa
en bautasten. Eller skulle det vara tänkt som ett toppröse?
Det första vi nu gjorde var att röja undan denna förvanskande utväxt, och så öppnade vi graven.
Det var en brandgrav. Vi fann ett kollager med en mängd
små brända benskärvor. Och så kom — det stora fyndet: en
eldslagningssten av kvartsit. Vår arkeolog av facket, Westin,
höll andan — han visste vad det betydde. Denna lilla pjäs
hörde till ett tämligen begränsat skede under äldre folkvandringslid, 4—500-talen, och daterade alltså vår grav till
denna tid. När vi hörde detta, höll vi andan allihop, och
betraktade med vördnad vårt fynd. I dagen igen efter halvtannat årtusen! Och det var ju en mycket vacker tingest, en
något mer än decimeterlång lancettformig gulvit sten, mycket
väl arbetad med en bindningsränna runt kanten. På ena sidan
var en rätt så djup nötningsränna, där eldgnistorna en gång
slagits.
Mer stod ej att finna, men vi var lyckliga med vad vi fått
och återställde gravröset så gott vi kunde. Vi rodde så över
till västra sundet, där det finns en lapsk grav i en klippgrotta,
känd för de fyra skallar som en gång fördes därifrån och nu
32
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ligger i var sin numrerade ask hos Riksantikvarieämbetets
osteolog. Bredvid den kända gravhålan, igenmurad med sten,
observerade vi nu en annan, öppen klipphåla, och under
torven fann vi där några hällar, som tydligen en gång varit
resta mot öppningen. När vi lyfte på dessa hällar, fann vi
under dem allehanda skelettdelar — ännu en grav, typisk
lappgrav. Flera gravgåvor fanns här också, rostiga fragment
av yxa och kniv, textilredskap av ben etc., redskap för både
man och kvinna. De döda var rustade för livet hinsides —saivovärlden, där man hade det som här, bara i allo bättre.
Sådana fynd både ger forskningen realia och stimulerar
fantasin. Och nog pratade vi och gissade ett och annat vid
vår lägereld. Lappgravarna hörde ju hemma här, men hur
hade de båda främmande gravarna kommit hit, och redan
före vikingatidstågen? Ja, tanken var oss fri, och alldeles som
Torolv Kvällulvsson några århundraden senare hade väl här
någon nordmannapamp från norska kusten kommit dragande med sitt följe för att driva byteshandel med lapparna eller
helt enkelt på den tidens maner ta för sig vad som fanns.
Säkerligen dokumenterade gravarna ett eller ett par handelseller plundringståg. Någon i följet hade råkat illa ut, för
sjukdom eller olyckshändelse — kanske strid med lapparna.
Han hade fått sin grav här, och på vägen till Valhall kunde
han behöva sitt elddon.
Långt västerut vid Arevattnet fann vi två höga guanotuvor
på kanten av en fångstgrop. Här hade fjällugglan tronat i
många generationer, och tronen hade vuxit undan för undan.
Vi kom på en zoologisk princip för åldersbestämningen av en
fångstgrop och frågar: Hur lång tid tar det för en fjällugglas
guanotuva att bli ca 40 cm hög?
" ) Bland medhjälparna i Västerbottensfjällen sommaren 1951 ber
författaren med tacksamhet få nämna, förutom landsantikvarien
Gunnar Westin och statsgeologen Gösta Lundqvist, de lokala krafterna Sture af Ekenstam, Axel Israelsson, Ragnar Degerström,
Petrus Holmgren, Kristoffer Neine, Arne Vesterlund, Gunnar Grundström, Karl Jonas Nyländer, Albert Lindgren och August Vesterlund.
l
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EN FATTIGVÅRDSKRÖNIKA FRÅN
DET GAMLA SKELLEFTEÅ

T r ä l d o m e n i Sverige avskaffades av Magnus Eriksson, då
han vid sin Eriksgata föreskrev, att den som föddes av kristna föräldrar icke finge vara träl eller bära träls namn. Den
frigivne mottog i regel ett jordområde till odling mot ett visst
arrende. Tryckande fattigdom blev ofta den frigivnes lott.
Först sönerna kunde besitta jorden med full äganderätt och
bli bönder. Största delen av de frigivna »lupo herrelösa omkring» och försörjde sig med tiggeri.
Även en bonde kunde råka i trångmål. Han kunde då överlåta det lilla han ägde och sig själv åt en annan bonde och bli
dennes jävträl. En annan utväg stod öppen, nämligen att
tigga. Detta ansågs ännu mera förnedrande. I Havamal läsa
vi: »Ett bo är gott, fast det är litet. Var man är herre hemma.
Fast tvenne getter endast och halmtäckt sal man äger, det
bättre är än tigga. Dens hjärta blöder, som tigga skall sin
spis var måltid.»
Under förkristen tid fanns ingen fattigvård. Dit kan ej
räknas barnens skyldighet att försörja sina åldriga föräldrar.
Den fattige orkeslöses ställning var helt visst bedrövlig. Gästfriheten blev en hjälp i nöden. Främlingen mottogs som vän
och kunde dröja i huset, så länge det behagade honom.
T. o. m. Valhalls gudar iakttogo gästfriheten mot de andar,
som gästade deras boningar.
Med kristendomens insteg ändrades efterhand den fattiges
ställning. Alltfort skulle åldriga och sjuka föräldrar under34
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hållas av sina barn. Ärkebiskop Jakob Ulfsson har översänt
till stiftets »kyrkoherrar» ett rådsbeslut från år 1471 med
förmaning att vara »föreskrefne fattige siuka folke beständige
och behjelpoge at the mage faa sine rettogheth af sådana
sinom skyllenerom».
Den ålderstigne och barnlöse blev undantagsman, en ställning, som icke ansågs förnedrande och fortgått genom tiderna. Underhåll kunde man ock bereda sig genom gåvor till
kyrka, kloster eller hospital. Omsider lyckades kyrkan genomdriva en skatt, den s. k. tionden av alla en lekmans gods och
inkomster. Av denna hade prästen att bekomma en tredjedel.
Återstoden delades i tre lika delar, en för biskopen, en för
kyrkan och en för de fattiga. I olikhet med andra länder i
kristenheten behöll bonden här fattigtionden hemma hos sig
till utdelning. Bonden ansåg sig vara den närmaste att
avgöra, vilka som mest vore i behov av hjälp och utdelade
fattigtionden »på sätt han vill svara inför Gud». Efterhand
kom dock denna tionde att till största delen tillfalla hospitalen, som funnos här och var i landet, och där de spetälska
vårdades.
I stor utsträckning ha de fattiga fått vandra omkring från
gård till gård som i gången tid. Hälsingelagen har en paragraf
om fattigas gästning, som bär vittne om den nya tiden. »Nu
föras fattiga eller vanföra mellan byar och bönder. Då skall
envar föra dem oskadade ifrån sig och ingen vägra dem hus
mot kvällen. Vägrar någon dem hus mot kvällen, böta hall
fyra örar. Tager hjonet skada eller dör därav, då skall den
böta som drev det ut. Ej heller får någon föra en tiggarskjuts
till en obesutten mans gård, utan att han för den såväl därifrån som dit. Gud vill ej glömma dem, som gärna vilja ge
den fattige hus och hem. Kristus var en gäst bland människorna i jorderiket. Han give oss alla stor lön för gästning
i hemmelriket. Amen.»
Snart började man tänka på fristäder åt friska och orkeslösa fattiga samt åt fattiga sjuka, som ej voro behäftade med
spetälska. Domprosten Andreas And i Uppsala blev före35
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gångsmannen. Ett hemvist upprättades i Uppsala för fattiga
och sjuka. Detta har blivit förebilden för andra dylika inrättningar i vårt land. Här fingo även andra än fattiga och sjuka
fri-bröd. I gengäld överlämnade de sin egendom till anstalten. Fornkyrkans anstalter av detta slag voro många och
skiftande. Dessa anstalter voro emellertid otillräckliga att
omhändertaga de nödställda. Härtill kom, att fattigtionden
efter hand indrogs och användes för andra ändamål. Tiggeriet blev den laga ordningen för fattigvård. De nödställde
sökte sig' därvid ofta till barmhärtighetsinrättningarna, där
de omhändertogos för kortare tid för att sedan fortsätta vandringen från dörr till dörr.
De fattigas ställning efter reformationen blev icke bättre
utan i förstone sämre. Kyrkor, kloster och välfärdsinrättningar av olika slag blevo utarmade. Prästernas inkomster
förminskades. Sedan de också fått egna familjer att underhålla, kunde det forna allmosegivandet icke fortgå. De fromm a stiftelserna föllo samman. Allmogens offervillighet avtog
i hög grad med den nya läran. Skaran av tiggare växte, och
eländet var stort.
Huru förhållandet gestaltat sig i våra bygder i äldsta tid
veta vi icke. De fåtaliga fiskare och jägare, som vistades
här under förkristen tid, ledo säkert ingen nöd. Detsamma
gäller århundraden därefter. Skogarna voro fulla av villebråd, sjöar och floder vimlade av fisk. Sjukdom var en sällsynt gäst hos det härdade släkte, som här levde sitt fria liv i
en jungfrulig bygd.
Fornkyrkans rikt förgrenade välfärdsinrättningar funnos
icke här. Möjligen kan gillehuset i Bureå från slutet av 1400talet räknas som ett härbärge. Mera troligt är dock, att det
utgjorde samlingspunkten för de köpmän och handelsbönder,
som här voro talrika och behövde rådgöra 0111 gemensamma
intressen och inbördes bistånd. Den gamla kyrkans hjälpverksamhet har i någon mån levat kvar. Från 1530 har Skellefteå kyrkoherdar, som varit i Gustav Vasas närhet och voro
förtrogna med konungens tankar angående hjälp till de fat36

EN FATTIGVÄRDSKRöNIKA

tiga. Dennes mönsterhospital har lidigt lett till uppförande
av en fattig- och sjukstuga. En sådan stuga nämnes visserligen icke före 1590, men går säkerligen vida längre tillbaka i
tiden. Redan Birgitta har enligt kanoniseringsbullan av egna
tillgångar iståndsatt sjuk- och fattighus. Särskilt tänkte hon
på nyodlingen i våra avlägsna bygder. I 1571 års kyrkoordning anbefallés sjukstugor i socknarna. Biskop Paulinus
säger 1640, att alla församlingar på landet skulle efter urminnes bruk hava en stuga vid kyrkan för de fattiga. Den 28
aug. 1620 kvitterar kyrkoherden här 2 tunnor korn från
kyrkohärbärget, »som K. Majt efterlåtit till dem fattigom,
som här i sjukstugone ligga, till uppehälle». Något överflöd
levde man icke i. Envar fick sitt bestämda mått korn och hade
att därmed hushålla. Genom gåvor och tiggeri hade de inhysta
att draga sig fram. För övrigt fingo de bespringa varandra
så långt de förmådde. Om stugornas utseende veta vi intet,
helt visst voro de dock en ringare kopia av bondens gård. I
1571 års hospitalstadga säges endast, »att det vore gott och
kristligt, att även några små sjukstugor underhöllos i socknarna för 4 ä 6 personer». Dessa enkla barmhärtighetens
boningar vittna om att socknen börjat träda f r a m som en
enhet ifråga om vården av de fattiga.
Det stora flertalet bland de fattiga hade alltfort att medelst
tiggeri skaffa sig sitt uppehälle. Särskilt gällde detta om
fattigmans barn. Någon begränsning av rörelsefriheten fanns
ännu icke. Till de nödställda sällade sig lättingar och dagdrivare. Allmogen började pocka på reda och ordning med det
plågsamma tiggeriet. Marken var beredd för direkt lagstiftning för begränsning av tiggeriet och bestämmelser om de
fattigas vård. Är 1642 utfärdas en tiggarordning, som kan
räknas som Sveriges första fattigvårdsstadga. Här föreskrives, att »husarma och tiggare skola inom socknen bliva försörgde». Kyrkoherden har att vaka häröver och med sockenstämman utfärda tiggarepass för ärliga fattiga. Dessa måste
nu begränsa sina resor inom socknen. Utan tiggarpass hade
ingen rätt att färdas omkring. Det kan kosta häkte, allmänt
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arbete, spö eller ris. Friska tiggare stoppades in i krigsmakten. Senare bestämmelser t. ex. i kyrkolagen 1686 och tiggarordningen 1698 sökte alltfort inskränka tiggarrätten, men
den blev aldrig förbjuden. Detta skedde först 1847.
Fattigvården hade alltjämt varit en frivillig angelägenhet.
Genom förordningar 1763 och 1766 togos bestämda steg att
göra densamma obligatorisk. »Var socken skall föda sina
fattiga» och omkostnaderna skola fördelas i proportion till
andra utgifter. Den socken, där fattighjonet antingen haft
hemman eller som inhyses tjänstehjon senast varit i skatt
antecknat, hade att svara för dess vård. Därmed följde rätt
att hindra inflyttning. »Varje församling må äga den rättighet, att icke något inhyseshjon eller något gammalt och mindre arbetsfört tjänstehjon antages innan sådant först blivit i
allmän sockenstämma anmält och församlingen därtill sitt
bifall lämnat.» Synnerlig omsorg ägnas nu åt att utestänga
sådana, om vilka man kunde misstänka, att de icke skulle
kunna underhålla sig själva. I sockenstämman begärde en
inhysesman att få flytta hem till sin fader i Gagsmark, där
han också var född. Denna begäran blev avslagen den 21 aug.
1831, då mannen ansågs utfattig. Uppfinningsrikedomen är
stor då det gäller att skydda sig för egendomslösa. Gång
efter annan fattar allmogen beslut, att den bonde som upplåtit hus eller jord för mera osäkra, hade att svara för deras
underhåll. Böter stadgades för den som hyste annan rotes
fattighjon eller utsocknes fattiga.' Husbonde har att ikläda
sig ansvaret för inhysingars barn som för egna barn. Man
kräver att en inflyttad skall äga fast eller lös egendom, som
kan vara tillräcklig för framtida bärgning. Efterlevnaden
övervakades i byarna och anmälan gjordes i sockenstämman,
när någon ansågs för efterlåten. Stugor och skogskojor nedrevos. Mången stackars familj jagades från ort till ort som
ett villebråd. Den som icke var en brottsling, måste på detta
sätt bli en samhällets fiende. Summan av 1763 och 1766 års
förordningar skulle bli den, att rättvisa skipades socknarna
emellan. De fattighjon, som en gång haft eget hemman i en
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socken eller såsom inhyses eller tjänstehjon där varit skattskriven, skulle därstädes försörjas. Varje socken skall vara
skyldig att hava fattig- och sjukstuga samt underhålla densamma. Varje socken skall föda sina fattiga på det sätt, som
den finner för sig vara nyttigast.
Alltfort skola dock fattigmedlen insamlas på frivillighetens
väg. Trots nya förordningar av många slag förelåg icke samma tvång som i fråga om kronoskatterna. Redan 1698 påbjödos avgifter till de fattigas underhåll vid lysning till äktenskap, vid barndop, barnsängshustruns kyrkogång, gravöl,
tacksägelse efter genomgången sjukdom, vid bouppteckningar, mottagande av testamenten m. in. Gåvorna skulle erläggas
efter givarnas »villkor, samråd och ämne». Understundom
voro dessa gåvor icke obetydliga. Enligt påbud och ortens sed
lämnades till de fattiga 4 öre för var hundrade daler vid bouppteckningar. År 1746 fick fattigkassan efter prosten Anzenius
160 daler, efter hans första hustru 173 dr 17 rst, efter en
syster 80 dr, efter häradshövding Anzenius 150 dr och vid
dennes bouppteckning 390 dr. Från allmogen blevo bidragen
icke stora, men de inflöto i j ä m n ström och vid alla möjliga
tillfällen. Bötesmedel voro icke heller att förakta. Förseelserna voro många mot god ordning och kyrklig sed. Omsorgsfullt utkrävdes fastställa bötesbelopp, varigenom den
nackstyva allmogen blev tillbörligen tuktad och förlikt med
församlingen. Ett exempel. Bonden Nils Ersson i Fahlmark
dömdes år 1728 för fylleri till stockstraff tre söndagar å rad.
Därpå står skrivet: »Som förmögen man och hederlig bonde
i socknen — förvandlas straffet till böter 40 dr». Ett tillskott
i fattigkassan utgjorde fattighjonens kvarlåtenskap och arvsmedel. Somliga år kunde denna inkomst stiga till flera
hundra daler, andra år endast till några ören. Allmogen har
i regel varit road av auktioner och den betalade gärna för
nöjet. En del bouppteckningar finnas i behåll, och tala dessa
sitt tydliga språk. Jon Erssons dödsbo 1783 utgjordes av
följande tillgångar: »1 kullmössa 16 öre, 1 Calott 8 öre, 1
randig halsduk 12 öre, 1 fyrskaftig skjorta 1 dr 20 öre, 1 grå
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valmanskoftrock 9 dr, 1 par valmansstrumpor 8 öre, 1 sängkappa och huvudsgärdslycka 1 dr 8 öre, 1 stor kista med litet
smått 1 dr 16 öre, 1 stor fårskinnsfäll 20 dr». Fattigkassan
fick 34 dalers tillökning. — En annan gång blev det mindre.
Bouppteckningen efter fattighjonet Maria Olofsdotter upptager följande egendom. En blå och rödrutig halsduk, utnött
4 sk. En svart dito halvsiden 4 sk. En halvylleklädning, ljus
och mörkblå randig 1 rd 24 sk rgds. En grå halvyllekjortel,
söndrig 8 sk. Ett randigt livstycke, gammalt, 3 sk. Ett par
lappskor, utnötta, 4 sk. Ett par kängskor, dito 4 sk. En gammal psalmbok 6 sk. En gammal svart kista beslagen, 1 rd. Ett
mjölkkärill 2 sk. S:a 3 rd. rgds 11 sk. Härifrån avgick: En
likkista 3 rd. Skjuts för liket till kyrkan från Kåge 24 sk.
Till M. Sundström för gravens öppnande 24 sk. Det blev alltså brist i boet. Huru måste vi icke gripas inför detta ofattliga
armod. Kyrkoherden med kyrkovärdarna och församlingens
äldste hade hand om de insamlade medlen och gjorde räkenskap för sin förvaltning på våren varje år.
De förordningar, som tid efter annan utkommo, blevo alltmera bestämda till sin formulering men bibehöllo likväl
karaktären av riktlinjer och erinringar. De voro icke som
förordningarna i senare tid kategoriska bud, som direkt och
ordagrant skola åtlydas. Fattigvården kom därför att förete
en mycket skiftande tavla. De gamla protokollen och räkenskaperna ge en levande bild av huru man i svåra tider sökte
efterkomma samhällets och barmhärtighetens krav. Före
1642 omnämnas de fattiga endast tillfälligtvis. Är 1556 har
pastor infört: »Till de fattigas behov 18 mark förutom smått
plock, som man intet minns». Är 1609 utkvitteras 2 tunnor
spannmål för de fattiga i sjukstugan och några år därefter
får en fattig sjuk präst ur fattigmedlen 2 daler. År 1650 synes
man börja med kollekter i kyrkan: »De fattigas pengar församlat på små högtider 19 dr 20 öre». Samma år äro utgifterna: »på domkyrkotunnorna, till fattiga studenter, djäknar
samt andra fattiga med goda behövliga pass 31 dr». Från
1650 bli gåvorna till de fattiga allt flera liksom ock utgifterna,
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som antecknas för envar. Stundom står endast. »En fattig,
spolierat av ryssen, en fattig gammal soldat, en besatt adelsjungfru, en fattig från Nordmaling, som hade Biskopens förskrift, vilken hade många små barn och var en krympling,
till en fattig i Calix, som var huvudsvag, till en fattig brandskadad. Beloppet sammanräknas i en summa. »De fattigas
pengar insamlat vid bröllop» omnämnes 1688. Dylika insamlingar blevo alltmera obligatoriska och belöpa sig årligen till
omkring 40—50 daler. Penningunderstödet belöper sig år
1689 till omkring 25 dr. I denna utgift ingår 3 dr som »gavs
till de fattiga att köpa ved för och 4 dr 16 öre» åt fattiggummorna att köpa salt för. En ovanlig utgift.
Särskilda räkenskaper för fattigmedlen ha icke förekommit förrän mot slutet av 1600-talet. Förut ingingo de i kyrkokassans räkenskaper. Insamlingar blevo alltmera vanliga och
obligatoriska. En noggrannare ordning ansågs därför av
nöden.
Vid visitation härstädes 1697 »efterfrågades, huru det tillgår med de fattigas penningar, som falla efter lik och uti
brudhus och vem som dem hanterade». Kyrkoherden svarade: »De bäras av dem själva som dem giva till de fattiga.
Härvid fanns nödigt — att avsäga all oriktighet — det ministri
denna sysslan sinsemellan dela, att de tillika med kyrkovärdar penningarna omedelbarligen taga, bland de fattiga utdela
och över inkomster samt utgifter räkning hålla uti en särdeles bok och påtog sig detta året Herr Lars Fluur denna
sysslan.»
En kraftig hand var vid denna tid synbarligen av nöden.
Ej utan skäl frågade visitator efter kassan. Om förhållandens
härstädes vid Buscheri tillträde av tjänsten år 1697 kan man
göra sig en god föreställning av en del skrivelser till myndigheterna. Företrädaren hade varit för svag. Buscherus skriver bl. a.: »Om de fattiges underhåll vill man här envar för
sig vara sorgfällig, allenast Herr Greven och landshövdingen
ville avskaffa de tiggerier, som hoptals stryka från den ena
socknen till den andra». I skrivelser till prästerna inom
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prosteriet varnar han med stränga ord att utfärda tiggarepass
för personer, som fördes landet runt. Med sina sockenbor var
han heller icke belåten. »Här i Skellefteå går så till, att när
släkten haver skaffat en in på sjukstugan föregivande sig
intet kunna densamma föda. Men så snart densamma dör,
komma släktingar och riva till sig allt vad den döde lämnade,
det vare sig penningar, kläder, guld eller annat, vilket synes
vara orimligt. Somliga hava någon del i åker och äng. Om
sådant kunde komma de andra fattiga tillgodo, vore en stor
hjälp till deras underhåll.» Nu utbeder han sig en resolution
till stöd i sin k a m p för bättre ordning. Under sin korta
tjänstetid har B. tydligen åstadkommit en betydande omorganisation av fattigvården.
En »särdeles bok» finnes i behåll från 1722. Det är möjligt
att från och med detta år följa de fattiges kassa och vad som
göres för att bistå de blottställda. Fattigkistan i sakristian
har vid årets början en behållning av 222 dr. I fattigboden
funnos 6 tunnor och 6 skäl korn. Inkomsterna utgöras av
frivilliga gåvor. Välaktade borgare och välförståndiga lantmän insamlade »vid collats, samkväm, och andra tillfällen»
penningar och gåvor in natura. »Förnäma och hedervärda
främmande, som sistlidne söndag den 27 febr. 1722 behedrade
Herr komminister Melins kära makas begravning, ha om aftonen sammanskjutit till de fattige 30 dr 7 öre.» »Vid en glädjefest av ståndspersoner och av en del Umeå stadshandlare
sammanskjutit till någon uslings hjälp och understöd 7 Rd.»
Det är frestande göra utdrag ur de omsorgsfullt förda räkenskaperna. Tidsbilder träda fram. Skellefteborna skulle återfinna sina fäder i helg och socken bland de många givarna.
Emellertid växa behoven och därmed svårigheterna. Det
är inte lätt att få inkomsterna att räcka till, trots allmogens
offervillighet och prästerskapets uppfinningsrikedom att skapa tillfällen till offer. Under vanliga år kunde korn anskaffas
genom sammanskott. Svagåren voro många, då korn måste
köpas dyrt. Allmogen kunde förlora modet, och landshövdingens ingripande måste påkallas. Så skedde år 1758. All42
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mogen måste sammanskjuta penningar, som de hade onl om.
Första gången sker detta 1744 med en skilling per rök, 1758
med 16 öre per rök, 1773 beviljades ett sammanskott av 600
daler. Samma år måste kollekter även upptagas i aftonsången. En fattigbössa anskaffas, som »årligen borde något
bidraga till fattigkassans dryga utgifter». Herman Thomasson i Pjäsörn hade för 12 dr »uthuggit en bild, vilken utvisar
en tiggargubbe». Stundom kunde något arv tillfalla de fattiga, vilket då övertogs av fattigkassan. Genom rättegång
uttogs Knip Malins lott i Anders Larssons hemman i Ostvik
29 R. 19 sk. (1 R = 18 dr). Sockenskrivaren tillhölls att
inlämna en förteckning på under året hållna bouppteckningar. Han har skyldighet att uträkna och redovisa det
stadgeenliga bidraget till de fattiga.
Trots allt blevo svårigheterna stora och man måste tillgripa
utvägar som förut icke prövats. Somliga fattiga medgåvos
rätt att tigga på särskild plats. År 1787 beviljades två gamla
soldater sammanskott vid kyrkoportarna. Kanske de fingo
några slantar, men antagligen brödkakor, mjöl och annat.
Det är svårt att förstå, h u r u det var möjligt att hålla de fattiga vid liv. Barn och anhöriga gjorde i regel sitt yttersta.
Två bröder ha under 17 år utan all hjälp med föda och besvärlig skötsel vårdat en broder, avskedad soldat »som varit och
ännu är alldeles utan vett och förstånd». Uppå bonden P.
Olofssons i Tame trägna anhållan beviljades honom 18 dr
( = 1 R.) av de fattigas medel till någon hjälp och understöd
för sina gamla och i många år sängliggande blinda föräldrar
och sjuka syster, vilka trenne sytningshjon bemälte P. Olofsson, som själv är en förlamad och där hos fattig man, icke
vidare mäktar utan någon hjälp föda och underhålla.»
Exemplen kunna mångfaldigas. Annat kunde också inträffa.
Två bröder undfingo stämning därför att de icke voro villiga
att föda och vårda en avvita syster.
Före 1697 ha de fattiga bekommit understöd var på sin ort,
utom det antal, som fanns i fattighuset. Någon organisation
med rotar och rotegång har ännu icke kommit till. Prosten
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N. Buscherus (1697—1703) har tydligen nyordnat fattigvården. År 1705 lämnas vid visitation den upplysningen: »Före
salig probsten MagisterBuscheri tillträde har ingen viss ordning varit med de fattiges försörjning. Dock genom hans
verksamhet födas de fattiga hos sina vissa i församlingen och
efter en häröver upprättad räkning.» En för sin tid bättre
ordning hade därmed börjat tillämpas även här. Troligen blev
en viss framvuxen sedvänja med de fattigas försörjning stadfäst att efterlevas. De som ägde barn eller anhöriga med tillgångar, fingo hålla sig till dem. De klena och ålderstigna
tilldelades vissa byar eller rotar, som hade skyldighet att i tur
och ordning mottaga dem vissa dagar. De allra skröpligaste
fingo »njuta fattighuset». Därtill kom ett antal s. k. allmosehjon, som i sina backstugor erhöllo ett visst understöd i form
av allmosor d. v .s. icke full fattigdel. Många vandrade nog
alltfort omkring som tiggare och bland dessa särskilt de fattigas barn.
Denna fördelning av de fattiga i rotar krävde ideliga jämkningar och vållade många strider i sockenstämmorna. Å
andra sidan blev fattigvårdstungan mera jämnt fördelad och
socknens ansvar för sina nödställda inpräglat. Klart är, att
endast de hjälplösaste togos om hand. En stor hop egendoms
lösa, som levde på yttersta gränsen till armodet, överfördes
av byarna till kyrkstugorna eller flyttade självmant dit. Varuträskborna inköpte t. ex. på Kläppen en kyrkstuga, dit en
fattig kvinna med sina barn förflyttades. Det blev gott om
stugugummor i Kyrkstaden, där de drogo sig fram genom
tiggeri. Möjligen hade de någon uppgift att fylla, t. ex. vakta
stugorna, elda dem för helgerna och sköta om städning m. an.
År 1804 funnos inalles på Prästbordet 131 personer, av vilka
en stor del voro utfattiga gamla drängar och pigor från byarna, »vilka ej erhållit några byamäns tillstånd att under deras
byar bliva antecknade». Dessa inhysingar voro icke välsedda
av prästerna. De anklagades för många odygder, bl. a. krögeri. Somliga höllo kreatur och gjorde skada på prästens
mulbete. Om pipare Anders Larsson, har Buscherus inga
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vackra ord att säga. Hans hustru är också »en odygdig och
oförnuftig kvinna både i ord och gärningar och när jag vill
hava henne ut av kyrkostaden, så begynner hon förbanna sig,
att om det vore 10 prostar, så skulle hon ändå sitta kvar»..
Ej underligt, 0111 prosten samlar sina erfarenheter i omdömet.
»Hon haver mig mycket förtretat.»
Vad rotegången angår, torde den ha haft sina vedervärdigheter både för hemmen och de s. k. rotehjonen. År 1746 klagar allmogen i sockenstämman, »att de fattiga tagit sig den
friheten här och där ligga uti sina egna stugor eller inhysesrum, där sådana vilja, att de dem tilldelta bönder skola föra
dem kosthållningen tillhanda, utan att dessa vilja komma
hem uti gården till allmogen och där njuta sin föda . . . Sådant kunde ej tillåtas.» Utan skäl ha rotehjonen icke klagat.
Ett exempel. »Drängen Olof Svensson Krus, som sökte dageligit uppehälle gård ifrån gård, har under vägen mellan Kusmarks och Drängsmarks byar natten mot den 13 nov. frusit
till döds.» Är 1787 var landshövdingen här för att reda upp
tvister, men allmogen från Kåge m. fl. byar försvarade sig
tappert.
Allmogen var icke heller alltid villig att taga emot del
fattighjon, som tilldelats roten, icke ens då närmaste sexman
överlämnade rotesedeln till byns ålderman. En piga, som är
den oroligaste av socknens fattighjon, skulle underhållas och
avvårdas »av de norrest i socknen och efter röklängden först
boende byamän, som är t. o. m. Tåme, till vilka sexman Olof
Persson i Drängsmark annandag påsk avlämnade hennes sedel
alt henne nu i dag efter aftonsången med sig härifrån kyrkan
hemföra, men sådant oaktat lämnade henne ock efter sig, och
efter ingens skyldighet var eller någon kunde anmodas att
mottaga denna oroliga kvinna, så var m a n högst föranlåten
betinga Joh. Andersson i Myckel, som henne samma afton
bortskjutsade till Gagsmark 5% mil och därför betingade 6
dr». Kyrkvärden har utförligt beskrivit ärendet i räkningen.
Även socknen var angelägen att undkomma fattiga och lägga
dem på andra, trots att m a n insåg sin skyldighet. »Sara V.
3
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med alla barnen kommer att härifrån socknen nu sjöledes
att avflytta till sin brorson i Österbotten och redan var gången på fartyget bekommer 9 dr.» Bäst att vara försiktig.
Enskilda kunde undgå rotehjon genom att lämna årsunderhållet för en fattig på fattigstugan. Så gjorde doktor Högström under sin tjänstetid. Likaså häradshövding Furtenback. Denna fattigdel beräknades till 20 skilling jämte t
tunna, 6 skäl korn per år eller 20 öre och 5 kappor korn i
månaden. Denna utgift förmådde bönder i allmänhet ej vara
med om. De togo hellre de dagar, som föllo på deras lott
alltefter hemmanets storlek.
I allmänhet få rotehjonen reda sig med de kläder de
kunde äga eller bekomma av släkt eller hjälpsamma människor. Utgifter för kläder äro ytterst sällsynta, likaså utgifter för jordafärden. Dessa omsorger ha väl ålegat släkten
eller rotarna. Undantagen bekräfta regeln. År 1753 betalas
en räkning på utrustning till avvita pigan Anna Brita Vickman i Myckel. Räkningen upptar halsduk, mössa av lärft,
kjortel, tröja, livstycke, strumpor, vantar, lintyg, mössa och
ett par nya kängskor. »För material och sylön 40 dr 12 öre.»
Krus Olle, »som är vid fullt förstånd», beviljas 6 dr till inköp
av skor. På auktion i Boviken inropas en gammal vadmalströja till en fattig piga, »som föres kring socknen». Då kvarlåtenskapen efter Mört Malin år 1769 försåldes, »lämnades
hennes ringa sängkläder och en gryta av en kannas r u m till
i fattighuset nyintagna Karin från Ursviken, vilka man eljest
för henne måst inköpa». Åt en annan fattig inköpes »ett par
färdiga och smorda, nya kängskor av gott läder för 4 dr».
»Sedan gamla pigan Brita Larsdotter från Ersmark, som
åtnjutit fattigdel av viss rote inom socknen, den 24 mars 1774
hos Nils Svensson i Storkåge avlidit och ingen släkt hade, som
om dess begravning kunde besörja, så anmodades bemälte
N. Svensson att för henne göra likkista, låta henne svepa,
till kyrkan hitföra samt låta gräva och henne uppbära, varföre till honom efter nogaste betingande är av kassan utbetalt
9 dr.» »Gamla finska pigan Anna Nilsdotter, som undan fien46
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den hitkominit flyktande 1717—1718 och alltifrån den tiden
tills nu (1766) för tio år sedan ständigt tjänat här i socknen,
men intygas numera ej förmå tjäna samt vara stadder uti
ganska fattigt och beträngt tillstånd om livsuppehälle och
kläder, något understöd 9 dr.»
Om livet i fattigstugan finnes ganska gott besked. Först
några ord om sjuk- och fattigstugan. Som nämnt är omtalas
den ganska sent, men går med sina traditioner till fornkvrkans tid. Redan tidigt har den tillkommit och förlagts till
kyrkans närhet. Vägen från den forntida f ä r j a n gick rakt
igenom sydöstra delen av nuvarande kyrkogården, omedelbart norr om sockenstugan, efter backkrönet och snett över
groven mot Kyrkstaden. När stora bron tillkom 1738 och
kyrkogården utvidgats med största delen av klockarens jord
år 1825, kom vägen att förläggas norr om kyrkan, där den
alltfort är belägen. Den skarpa backsluttningen vid sockenstugan fortgick i obruten följd snett över groven, den s.k.
Vargbacken. Omkring denna väg hopade sig kyrkstugorna i
rader över varandra med stallarna inunder och stugan ovanpå, alltså med ingång från norr och söder. Fattigstugan har
haft sin plats sydväst om sockenstugan efter den nämnda
vägen. Mitt nedanför, närmare älven kvarlåg också fattigboden ända till 1857, då huset försåldes som obehövligt. Den
nuvarande fattigboden, som står bredvid kronboden, tjänade
som upplagsplats för allmogens kornleveranser. Fattighuset
gjorde skäl för namnet. lin torftig, låg parstuga med genomgående förstuga och ett större r u m på vardera sidan. Taket
bestod av näver och takved. Det vilade på väggar om f e m
alnars höjd till takbandet. De båda rummen hade öppen spis.
Efter väggarna stodo sängar och lika många kistor eller spannar för förvaring av ägarens lilla matförråd och övriga^tillhörigheter. Taket var lågt och vilade på bilade takåsar. Den
gråa stugan var säkerligen mycket mörk i det inre. Vedbod
och ett hemlighus av enklaste slag anslöt sig till stugan.
Något större antal hjon har icke fått plats i denna låga
boning. I regel torde 10 gamla kunnat mottagas, men antalet
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har växlat mellan 16 och 7. Ofta voro dessa gamla långlivade,
härdade som de voro i den tunga livskampen. Vanligen omtalas inhysingarna här som »ålderstegne och skröplige gummor». Männen voro likväl icke utestängda. Gamla kyrkvaktaren Jakob Svensson f. 1660 hugnades vid avskedet från sin
tjänst år 1725 med fattighuset, för vilken ynnest och pension
han »samtliga handtog och ödmjukt tackade». De åldriga
makarna levde ännu 1752, men kunde nu ej sköta sig själva.
Den 26 april 1727 upptogs lån å 60 dr »till en fattigstugus
uppköp». På grund av den vanliga vårdslösheten vid grundläggningen kom denna stuga att tjänstgöra endast till år 1760,
då »den nya fattigstugan blev ånyo uppbyggd». Troligen förlades den i någon mån på annan grund, enär ingen rubbning
har skett med stugugummorna, som för varje månad bekommo fattigdelen. Denna stuga fullgjorde sin uppgift till ryssarnas infall härstädes den 15 m a j 1809. Sedan ryssarna tillägnat sig all spannmålen i fattigboden, dess säckar m. m.,
utflyttades de i fattigstugan boende på »ledigblivna fattigrotar i socknen». År 1812 redovisas 17 R. 12 skilling, »som
influtit för det förfallna fattighuset, som försåldes». 1 mer
än 100 år hade socknen intet fattighus. När behovet gjorde
sig gällande, var det ej fråga om ett torftigt fattighus utan om
ett hem för gamla och slitna människor.
Med utgifter för underhåll och reparation av de fattigas
stuga slösades icke. År 1780 utbetalades för ramar, panelning och fönsterluckor till fattigstugan 12 dr samt järn och
smide i fönsterluckorna 4 dr. År 1786 reparerades muren och
gjordes en säng. Säkerligen var arbetet av nöden.
Huru har livet tett sig i fattighuset? Envar har liaft sitt
lilla förråd av matvaror. Spisen har inte velat räcka till för
de många pannorna. Avund har insmugit sig, då besökande
medfört någon gåva eller någon smula sovel, som de andra
fingo sakna. Icke heller samlades här de bästa åldringar.
Krämpor föranledde plågsam lukt, t. ex. när en gumma låg
med kräfta i foten. Stundom har ock någon oregerlig måst
bortflyttas. Utrymmet har inte varit stort, trevnaden mindre
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god och underhållet ofta torftigt. Gång efter annan betonas
vid utdelning av korn: Intet sovel. Intet smör. De gamla voro
i detta stycke helt hänvisade till besökande, till släkt och
bekanta. De blevo icke heller besvikna. Från byarna koranio
stora skaror kyrkfolk söndagligen. De gamla bodde ändå vid
kyrkan och hade reda på mångahanda och voro trevliga att
språka med. Besökande kommo sällan alldeles tomhänta. Så
fingo de många vänner och mest bland hustrurna till de
ledande gubbarna i socknen. Dessa hade i regel sammanträden av olika slag i sakristian. Ofta inväntade hustrurna sina
män i kyrkstugan men även i fattighuset, där elden spred
ljus och värme från den stora spisen. Stundom blev det någon
enkel fest också. I fattigbössan lades 1776 en 12-dalerssedel
med påskrift, att summan genast skulle komma de fattiga
gummorna till godo. En annan gång blevo de hjälplösa gummorna föremål för unga pojkars okynne. Kristi Himmelsfärdsdag 1798 »blev Nils i Kyrkostaden angiven att hava i
fattighuset inkommit och yttrat sig, att elden vore lös på
taket, som var alldeles osanning. Erkände att så skett och
ty dömdes han att sitta i stockan nästa söndag.» Man förstår
att gummorna voro belåtna.
Utom husrum och en bestämd mängd korn iklädde sig
socknen inga skyldigheter mot sina gamla. Snart nödgades
dock myndigheterna bekosta salt och likkistor. Från 1770talet måste man taga ansvaret för ved. Vedpengar hade en
tid utgått kontant med 4 öre per person och år. Från 1780talet utbetalas 40 dr för vedens anskaffande. Vedåtgången
uppges 1791 till 40 lass. Redan 1797 ha fordringarna gått så
långt, att vedhuggningen bekostas för de i fattighuset inhysta.
Förut ha gummorna fått såga och hugga sin ved bäst de förmått.
Som förut nämnts äro utgifter för kläder ytterst sällsynta.
Lika ovanligt är, att läkarvård bekostas . Då fältskären Eberhardt år 1753 utfick läkararvode för en stackars piga, skedde
detta »med förbehåll att sådant varder återställt antingen av
henne själv, då Gud hjälper henne till bättre krafter eller av
49

K. A. FELLSTRÖM

hennes kvarlåtenskap efter hennes död». Ännu år 1823 var
man sparsam med läkarvård. Nu hade en svår och smittosam sjukdom utbrutit hos Jakob Olsson i Finnforsen, där 4
personer lågo sjuka. Doktor Ekenstedt skulle få betalt för
resa och medicin, »om kuren lyckades. Annars intet.»
Någon hjälp eller tillsyn har icke heller lämnats de gamla,
som haft att bistå varandra så långt möjligt varit. År 1748
bildar vändpunkten häri. »Den 1 nov. blev överenskommet,
att soldatänkan Karin Andersdotter från Norsjön skulle av
fattigmedlen utfå 1 daler om månaden för det hon sig åtagit
att förestå, betjäna och sköta de i fattigstugune varande 10
gamla och bräckliga personer, vilka numera icke själva äro i
stånd att inbördes varandra sköta och framhjälpa.» Den
utsedda tröttnade mycket snart. År 1752 skulle änkan Märet
Härjare mot vanlig fattigdel ha en viss tillsyn, »så framt de
fattiga icke hädanefter kunna sig sköta». Tydligen har hjälpen varit av tillfällig art. År 1756 får man reda sig, så gott
det är möjligt, men orgeltramparens hustru Karin Bjuhr och
hennes sonahustru i Kyrkstaden får njuta fattigdelen, »emot
att de ömsom skola betjäna de i fattigstugan varande sju
gummorna med bakning och vattnets upphämtande m. m.»
Fattigdelen = 5 kappar korn och 20 öre kmt i månaden.
Genom denna beräkning skulle de fattiga icke bli lidande på
grund av penningvärdets växlingar eller stegrade levnadskostnader under de ofta återkommande svagåren.
Intagning av pensionärer i fattighuset ombesörjdes av
kyrkovärdarna och församlingens äldste. »Fattighjonen blevo
detta år utnämnda» heter det. Stundom skrives i protokollet:
»Med kyrkoherdens, kyrkovärdarnas, församlingens älstes
och sexmännens samtycke». Vanligtvis anges endast fattigföreståndare som beslutande. Vid visitation 1749 beskrives
ordningen sålunda: »Årligen införes i räkningen de fattiges
n a m n (detta från 1729) och vad var och en njuter. Utdelningen sker vissa terminer i de älstes närvaro.» I fattighuset
intogos i regel sådana, »som voro roliga och stilla till sina
sinnen». Man måste tänka på de gamla, som behövde ro. Icke
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alltid blev detta möjligt. År 1754 måste allmogen hålla vakt i
fattigstugan. För vakthållningen åtgick 2 lass ved, som ensjkilt
betalades. Ett annat år kunde icke Kerstin F u r m a n längre
vårdas bland de »ålderstigna och skröpliga gummorna i fattigstugan, utan hädanefter utackorderas och vårdas av allmogen».
Skälen till intagning bli enformiga. Anna i Kyrkstaden
intages 1751 »för dess stora fattigdom, ålder och bräcklighels skull att där njuta föda och uppehälle i sin övriga livs^
tid». År 1742 får »gamla pigan Sara njuta fattighuset, som
är mycket fattig, halter och så menför, att hon ej mäktar gå
omkring och tigga». Orden »halter och menför att hon icke
kan söka sig föda med tiggande i byarna» är ett vanligt uttryck. År 1773 intages »en gammal lapp-piga, som ifrån sitt
10 de barnaår och intill ålderdomen tjänt för ge t er sk a i socknen samt nu så alldeles blind, att hon hädanefter icke kan gå
ikring och tigga sig nödigt livsuppehälle».
Ej sällan sökte sig ensamma med någon egendom till fattighuset för att där undfå fattigdel mot att avstå sitt lilla
kapital. Gamla pigan Anna Svensdotter i Kattstaden intages
år 1755 »med det förbehåll, att all dess lilla egendom skulle
antecknas och efter hennes död de fattiges kassa tillfalla,
emedan vederbörande släktingar vägrat sig henne emottaga
och försörja». Vid hennes död året därpå befanns hennes
lilla egendom uppgå till 58 dr. Förmyndaren för pigan Maria
Jonsdotter i Kåge inlämnade 365 dr ( = 2 0 R. 17 sk. 7 rst.)
mot att myndlingen »för sin återstående livstid får njuta
fattighuset». Exempel ges också, att man köpte sig' rätt till
en lattigrote. Pigan Anna Persdotter i Sjöbotten inlevererade
276 dr 8 öre till fattigkassan »emot att i sin övriga livstid få
njuta fattigrotan».
Från början av 1800-talet har fattigvården fortgått i samma ordning som förut. Tiderna voro ytterligt svåra. Det
ryska kriget hade utarmat bygden. Långvariga svagårsperioder lade oöverstigliga hinder i vägen för nödig omsorg
om de hjälplösa. Undsättningsspannmål kunde visserligen
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erhållas från de södra orterna, men gemensam borgen fordrades härför. Stora belopp måste utbetalas av den utarmade
allmogen, som bittert klagar sin nöd. Sockenstämman nödgas
kräva garantier av de hjälpbehövande, som dessa dock ej
förmådde prestera. Den 1 maj 1832 anmäler ordföranden, att
han nödgats med kyrkvärdarnas vetskap och vilja utlämna
undsättningsspannmål till tre familjer utan borgen för att de
icke skulle förgås av hunger. Detta är icke det enda exemplaret. I sin årsberättelse för tiden 1829—1838 meddelar länsstyrelsen, »att länets invånare under loppet av 10 på varandra följande år endast fått en enda ofrusen medelmåttig
skörd, varigenom spannmålspriserna stegrats och svårigheten ökats för de nödvändigaste behovens anskaffande». År
1831 ansåg sockenstämman efter undersökning, att man
behövde såsom ett minimum 1000 tunnor korn och 500 tunnor
råg. Ar 1836 behövdes 2000 tunnor säd, utom vad handlandena kunde anskaffa. Insamlingar företogs i Stockholm m. fl.
städer. Ar 1832 anlände 2000 sk. soppgryn och 360 R bco,
som utdelades till de mest blottställda. Ännu finnas i behåll
den lista, efter vilken fördelningen skedde.
De fattigas antal ökades i hög grad för varje år. Rotesystemet utökades. År 1835 funnos 43 hela och 70 extra rotar.
»Hos beskedligt folk» voro 100 fattiga barn utackorderade.
Men rotarna voro icke tillräckliga för socknens 157 fattiga,
därav 43 hade hel fattigrote, 47 under hel rota och 67 erhöllo
anslag i spannmål. Härför nödgas man utdebitera »4 kappar
korn per tunnland». För fattighjon, som ej hade tillgång till
ordinarie rota, bestämdes per år 3 tunnor korn, »men bestås
icke något smör». Efter ett par år måste barnrotar inrättas
till ett antal av 52. Man hade icke möjlighet att bekosta
utackordering för alla. Med sina knyten gingo de magra,
frusna och hemlösa barnen f r å n gård till gård. Kyrkorådet
ingriper med allvar mot byar, som ej ville foga sig i gammal
sedvänja att härbärgera sina fattiga. Då en husvill gammal
piga klagar sin nöd, yttrade sockenstämman, »att det ovillkorligen borde vara varje bys skyldighet att härbärgera sina
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fattiga, men att, om dessa ej förmådde genom arbete sig
livnära, det då bleve socknens gemensamma plikt att till
deras underhåll efter omständigheterna bidraga». Fattigstugor ha helt visst länge funnits i byarna och i varje fall f r å n
1760-talet. Doktor Nordlanders kraftiga åtgärder tvungo fram
fattigstugor, där de ännu icke voro anskaffade. Sunnanå uppförde sin stuga 1842. Gummarks fattigstuga tillhör en mycket gammal typ och finnes alltfort i behåll.
Riksdagen börjar alltmera intressera sig för folkförsörjningsfrågor. En tillsatt kommitté redogör för huru fattigvården ter sig i praktiken i vårt land. Bilden är synnerligen
skiftande. I det stora hela äro förhållandena likartade i alla
socknar. Olikheten är beroende av de mer eller mindre kraftfulla ledare, som funnos i bygderna. Som orsak till missförhållandena hade också framhållits bristen på lagstiftning
rörande sättet för försörjningen och utdebitering av nödiga
medel. Allmogen visste, att det icke var möjligt att med laga
medel utkräva fattigbidrag av dem som sveko sina plikter.
Det hände därför, »att den fattiga änka, som genom sockenstämmobeslut fått av varje åbo inom distriktet sig en viss
mängd mjöl anvist, har kommit till mig som pastor och medfört den hälsning, att lian ingenting ville giva och att präs-i
lens försäkran härutinnan frågar han ej efter». Även i Skellefteå kunde sådant inträffa.
Först på 1840-talet beslutades en fattigvårdsordning av
mera modern läggning, men fingo kommunerna stor frihet
att ordna sin fattigvård i enlighet med dess principer. Vårt
första reglemente bär årtalet 1846. Fråga är dock, om detta
ger uttryck åt de nya ideerna. 1 värje fall namnes intet om
rotegång. De fattiga delas i tre klasser. 1. Till arbete oförmögna. 2. Värnlösa barn. 3. Mindre arbetsföra. Församlingen
är delad i distrikt med ombud, som har att anmäla och svara
för dess fattiga vid den årliga fattigregleringen. De i någon
mån arbetsföra hänvisas till arbetsdistrikt, där en föreståndare har ansvaret för anskaffande av lämpligt arbete. »Alla
bidrag till fattigvårdens bestridande skola utgå av alla inom
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socknen befintliga hemman och skattlagda lägenheter efter
deras åsatta grundränta.» Ledningen av det hela har en fattigvårdskommitté, där pastor är självskriven ordförande.
Ledamöter äro kyrkvärdarna såsom självskrivna och därtill
åtta sockenmän, i allmän sockenstämma därtill utsedda.
Kyrkorådet må ock fungera som fattigvårdskommitté.
Är 1862 antages nytt reglemente. Nu har kommunalnämnden hand 0111 fattigvårdsangelägenheterna. Arbetsdistrikten
synas nu vara avförda såsom säkerligen föga lyckliga. Alltfort
sker utackorderingarna av barn och åldringar »medelst entreprenadauktion i sockenstugan», men nu för en tid av ett eller
högst fem år. Noggranna föreskrifter lämnas om vård och
tillsyn. En ny och humanare anda gör sig gällande, likväl
skulle alla både äldre och barn vid fattigregleringarna inställa
sig i sockenstugan, när ombyte av vistelseort förekom. Från
dylika tillfällen bevarades bittra minnen. Kungörelser så
lydande lästes från predikstolen: »Nästa lördag den 5 aug.
kl. 2 em. skola i sockenstugan inhyses And. V. i Hedensbyn
trenne barn till den minstfordrande utackorderas. Olof Anton, f. 18/4 1843, Sara Kajsa, f. 24/2 1846 och Per August,
f. 17/19 1849». Sedan de olika distrikten fått sina bestämda
fattiga att svara för, hade byamännen att ordna saken, I
Gummark besluta gubbarna den 2 jan. 1863: »1. Christ. Larssons änka åtog sig att hålla sig ved, blott hon ensam finge
bebo det rum för sitt, som hon haft sedan juni och skulle hon
erhålla mjöl av en halv tunna korn, såvida hon anses för
hushållsam.»
2. Samuel Söderbergs änka har egna hus och sitter i skogen med ved ikring och hemma en större gosse. Så ansågs,
att hon skulle få hålla sig ved själv, åtminstone tills vidare.
Mjöl av en halv tunna spannmål.
3. Maria Kajsa Boman och And. Grönbergs änka skola få
bebo det västra rummet i distriktsbyggningen å sandplatsen.
Sju lass ved och mjöl av 6 kappor korn åt dem vardera.
4. Maja Lisa Burström skulle få bebo östra rummet å sandplatsen samt erhålla 7 lass ved samt mjöl av 6 kappor korn.
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5. Östen Norkvists änka bor i sina egna hus och skall
erhålla 7 lass ved samt mjöl av en halv tunna korn.
ö. Så blev enhälligt beslutat, att åldermannen Lars Anton
Normark, som förut är vald till distriktsföreståndare inom
byn skall fortfara med bestyret 0111 de fattiga till 1 maj, då
han redovisar och entledigas.
7. Så åtog sig Jon. Eriksson och Nils Stenmark att anskaffa
sängkläder åt Marta Caj sa Boman jämte säng för året mot
5 Rd. rmt.»
Då Klutmarksborna enligt 1846 års reglemente fått sin
distriktssedel med 5 arbetsföra och 9 ej arbetsföra, hölls även
här distriktsstämma med följande resultat. »Resolverades om
de fattigas försörjande vid uppläsande av skrifteligen utfärdat beslut. Tillfrågades först Anna Barbara Uppström med
antydan att byamännen ville, att hon nu i sommar skulle med
passande arbete inom distriktet födas och klädas. Till vilket
hon med edelig förpliktelse helt och hållet nekade samt sade,
att hon förr åtlytt överheten, vilket hon hädanefter ej skulle
göra. Och inhyses Greta Svensdotter nekar även att gå byamännen emellan, men åtnöjer hon sig med det understöd,
som i godo till henne sammanskjutes.» Johan Nilsson vitsordar protokollets riktighet.
Under de svåra tider, som särskilt på 1860-talet rådde i
våra bygder, fanns ingen möjlighet att följa givna lagar eller
antaget reglemente. Nöden var obeskrivlig, trots alla hjälpåtgärder och understöd från södra orter. Vägarna vimlade
av utmärglade tiggare och bland dem många skattebönder.
Allmogen kunde endast med yttersta svårighet föda sig själva
och sina barn. Omkring 5 å 600 skolbarn behövde bespisas,
men de hänvisades att genom tiggeri skaffa sig uppehälle.
Är 1868 tillkommer ännu ett reglemente, som innebär en
viss reaktion mot det förra reglementets mera liberala ideer.
Varje distrikt lämnas stor frihet att ordna underhållet av de
fattiga, »dock att de samma icke må genom daglig kringgång emellan underhållsskyldiga förflyttas, utan skola de
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helst hava en stadig bostad, eller ock utackorderas, dock ej
på mindre tid än 3 månader för äldre och ett år för barn».
Fattigvårdsförordningen av år 1871 bildar övergången till
den nya tiden.
Omsorgen 0111 fattigvården handhades intill 1832 av kyrkorådet eller församlingens äldste. Därefter skulle fattigförsörjningskommittén taga hand 0111 dess ärenden, som dock i
huvudsak ålåg kyrkorådet. Från 1868 inträder sockennämnden. Med 1860-talet har den borgerliga kommunen helt tagit
fattigvården om hand. Därmed inträdde ingen märkbar förändring i fattigvårdsärendena. Uppgiften sköttes först av
kommunalnämnden. Den 5 nov. 1871 beslöts med 18.937
röster mot 10.629 att särskild fattigvårdsstyrelse bestående
av 7 personer skulle inrättas, men beslutet överklagades och
upphävdes. Den 31 dec. 1888 beslutar kommunalstämman,
att kommunalnämnden alltfort skall sköta fattigvården. År
1894 tillsattes omsider fattigvårdsstyrelse, men ledamöterna
ägde icke bekomma någon ersättning. Allmogen å stämmorna
höll stadigt i tömmarna >och tillät intet slöseri. Den 6 mars
1897 framlades i kommunalstämman förslag om tryckt berättelse över de personer, som beviljas fattigunderstöd, och därjämte namnen på de personer, som utverkat densamma åt
dem. Det blev avslag, men bakom förslaget låg kravet på
större, sparsamhet än som övades. Lyckligt nog är mannen
borta, som framlade förslaget.
En ny anda har alltmer gjort sig gällande i vården av de
sjuka och nödställda. Genom lagarna från 1918 ha riktlinjer
uppdragits för utvecklingen. Fattighusen med allt sitt armod
och elände ha fått vika för ålderdomshem, fattigvård för
social omvårdnad. Tanken på ett gemensamt folkhem är
ingen fantasibild utan en verklighet, som alla endräktigt vilja
arbeta för.
Den 31 dec. 1886 är frågan om fattiggård för första gången
uppe, och en kommitté blir tillsatt. En ny kommitté väljes i
dess ställe den 15 april 1894. Den 6 mars 1897 är ett förslag
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framlagt jämte nödiga ritningar, men frågan blir uppskjuten.
År 1926 inviges ålderdomshemmet i Sunnanå, vilket började
byggas 1924.
Ett andra ålderdomshem har uppförts i Kusmark och blev
detta invigt av landshövding G. Rosén den 28 nov. 1938.
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HEMBYGDSVÅRD OCH TURISM
H e m b y g d s v å r d . . .? Hembygdsvård . . .? Man smakar
lite försiktigt på ordet. En smula damm och man får stickor
i munnen (de kommer från nån gammelgård som håller på
att förmultna) och färglukt av väggmålningar som en kringvandrande dalmålare drog opp i generös men inte personlig
färgglädje, och det är som om rost från illa skötta men tillräckligt gamla plogar och jaktredskap skärper den pittoreska
aromen till nånting man inte vill fortsätta att smaka på.
Och hembygdsförening . . .? Vad är det? Nånting som
anordnar hembygdsfest en gång om året med tivoli och dans
och tal till hembygden (som är mera hembygd än alla andra
hembygder) och kaffe servering och tombola. För det är väl
så en hembygdsförening arbetar . . .?
Det var då det. Hembygdsvård och hembygdsförening kan
fortfarande ge de associationerna — man hör orden och
tycker att det låter förfärligt tråkigt — och det finns alltjämt
många hembygdsföreningar i vårt land som arbetar efter den
enkla slentrianen med framträdanden under kombinerad
högstämdhet och kultis- eller bebopmusik lördag—söndag.
Men på några håll har föreningar börjat arbeta efter andra
principer.
Man har aktiverat hembygdsvården.
En nybildad hembygdsförenings första problem efter konstitueringen är att fundera över vad man egentligen bör göra.
I stadgarna brukar det stå att man ska vårda de värden som
hembygden innebär, och att man ska sträva efter att hålla
kärleken till hembygden levande.
Hur nu detta ska omsättas i praktiken är inte alltid så lätt
att veta. Hembygdsfesten, vars förtjänster inte alls ska för58
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nekas, brukar stå som en av de första programpunkterna.
Inte minst på landsbygden där det är ont om festtillfällena
tas de naturligtvis tacksamt emot av socknens invånare, men
festen får inte vara en sorts isolerad företeelse utan kombineras med propaganda, med något informerande inslag —
inte enbart tal utan egentlig syftning och inte bara tombolor
(även om de kan vara motiverade för att skaffa pengar
vilket ofta är föreningens första uppgift för att över huvud
taget kunna existera). Och det ska inte vara akrobater och
tingeltangel.
Nästa steget är nog i regel att försöka köpa en gammelgård
att användas som hembygdsgård, centrum för arbetet eller
symbolen för hembygden. Men den ska inte vara död - inte
stå där som en gård vilken som helst utan sättas in i verksamheten. Lämna ungdomen tillträde, ge studiecirklar möjlighet att arbeta däri, ordna sammankomster, föreläsningar
— såvida den inte helt apteras till museum (ett bra museum
med fynd från socknen), allt ordnat med hjälp av länsföreningens sakkunniga krafter. Hembygdsgården kan bli samlingspunkten, för den ska inte stå där som ett minne över sig
själv, död och steril utan den ska användas, den ska leva
vidare (eller leva opp på nytt) för allt av människohand
skapat — särskilt gårdar och byggnader av alla de slag —
är menade att begagnas, ja, begagnas men under ansvar, inte
som om väggar och golv vore av tegel och betong för en hembygdsgård måste naturligtvis vårdas och aktas. Men den ska
inte dyrkas och stå orörd för att det är en massa gammalt
trä i gavlarna.
Någon kanske invänder — jamen människorna är omöjliga nu för tiden, man klottrar och karvar och ristar och står
i och förstör så mycket man hinner . . .!
Det är dessvärre riktigt. Klotter sjukan är utbredd så det
är rent otroligt. Gå opp på Kärnan i Hälsingborg eller till
Ekotemplet i Stockholms Haga eller nån annan plats som
är turistattraktion - - det är precis likadant överallt. Är det
ett nationellt lyte, är det en brist hos svenskarna eller vad är
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det? Men det kan inte hjälpas, ibland vållar ritandet obotlig
skada, ibland går det att ta bort. För övrigt spelar det ingen
roll om en hembygdsgård står där sovande eller levande —
den kommer ändå att bli krafsad på. Under alla förhållanden är klottersjukan ingen invändning mot att släppa in allmänheten i gammelgården.
Ty att vårda hembygden — innebär inte det att ta vara på
de värden som finns i den. Och ined värden menas väl inte
minst människorna som bebor den. Hembygdsföreningar i
gemen vänder säkert sin uppmärksamhet mot de döda tingen,
mot fynden mot det som går att klassificera, men människorna får oftast komma i andra hand — om ens då.
Det är därför som föreningarna borde göra hembygdsgårdarna tillgängliga. Och därför borde en förening inte bara
ha en sådan gård utan flera — nämligen där det finns befolkningscentra och där det inte finns samlingslokaler. Den bristen är känd och påtalad. Det öppnas och byggs nya Folkets
hus alltjämt trots byggnadsrestriktioner. Men alla byar är
inte tillräckligt stora för att motivera så stora lokaler. Men
någon gammal gård som står tom har m a n i regel alltid, och
hembygdsföreningen i socknen borde gripa in och hjälpa
ortsborna att rusta opp den. Medel får man väl skaffa genom
fester och lotterier såvida man inte kan få kommunen att
anslå pengar vilket den bör, i synnerhet om föreningen riktar
sin verksamhet åt bl. a. detta håll.
Hembygdsföreningarna kan därmed göra en insats till förmån för invånarantalet. Förmår den att intressera framförallt ungdomarna för studier och annat bildningsarbete kanske många föredrar att stanna i stället för att ge sig iväg till
stadens nöjesmöjligheter. Kanske har bildningsorganisationer redan aktivt ingripit för att ge ungdomen tillfälle til!
studier, men där det inte Skett borde lämpligen hembygdsföreningen 0111 inte direkt ordna sådant själv så se till att
studieverksamheten sätts igång, och saknas lokal kan den då
ställa sin gammelgård till förfogande. Skolorna är inte alltid
tillgängliga och i den mån de är det, så räcker det kanske inte.
60

De gamla bodarna är karaktärsfulla inslag i bygden. De måste sparas,
gammelhusen. Storbacken. Foto: Bo Rosén.

Sorti ett parklandskap är det ibland i fjällens b/orkskogsbälten och lägre
tcrrängavsnitt. Lätt att vandra, vackert att se på, ren luft att andas in,
rekreation. Daunetjäkko. Foto: Bo Rose'n.

Matsdal. — en drvg mil norr om Dikanäs — är ett utomordentligt exempel
på outnyttjade möjligheter för turism. En ganska stor by med underbart
vackert läge vid förnämliga marker för skidfärder och vandringar. Gardfjällen. Foto: Bo Rosen.

Hemslöjd går hand i hand med hembygdsvård och turism, alla tre kan hjälpa
varann. Det har blivit modernt igen att väva att spinna, färga och väva.
Kurser har betytt oerhört för initiativ och som stimulans. Järvsjöby.
Foto: Bo Rosén.
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Men hembygdsvården kan bidra ytterligare med att hålla
ungdomen kvar i socknen genom att se till att det finns
arbetstillfällen, genom att försöka blåsa liv i företag som
håller på att domna bort, genom att sätta i gång turismen.
Det finns som synes inga gränser för vad en hembygdsförening kan göra om det finns verksamt och driftigt folk i den.
Det snart klassiska exemplet heter Vilhelmina hembygds-och
turistförening, som vårdar musik, teater, sockenmuseum,
hembygd, turism, hembygdsdagar, hemslöjd m. m.
Det har ibland sagts att det inte är lämpligt att en hembygdsförening också arbetar med turism, men den synpunkten är svår att förstå. Även i Sorsele och Dorotea kombinerar
inan utmärkt de båda grenarna, för det är ingen tvekan om
att de har samma mål — angränsande föralldel men ändå
löpande parallella och med gemensamt resultat för ögonen,
hembygdens bästa.
Turism är en av våra modernaste industrier. Modern så
tillvida att det först är under de senaste decennierna som den
utvecklats och fått en enastående utbredning. Västerbottens
län har i slort sett legat vid sidan om turisternas allfarvägar.
Det har visat sig vara ett bra genomfartsområde som den ej
informerade sover igenom (liksom till stor del det Norrland
som ligger nedom fjällen). Men det är fel att sovvagnsklientelet enbart ska trafikera järnvägarna — det finns så oerhört
mycket som motiverar både tidig väckning och avstigning.
Länets möjligheter som turistområde är alltså ett faktum,
men det finns än så länge alldeles för få ställen för turister
att ta in på. Men tack vare de hembygdsföreningar som också
har turism på programmet och de lokala turistföreningarna
har antalet bäddar ökat år för år. Ett hastigt överslag ger vid
handen att det finns ungefär 800 bäddplatser enbart i Västerbottensfjällen. De flesta finns i bondgårdar, och det är måhända enkla men i sitt slag ypperliga inkvarteringar som
ställts till förfogande av vänliga och hjälpsamma fjällibor.
En gång i tiden fanns det fisk och vilt och skog i överflöd
i lappmarken. Nu börjar vattendragen på att bli utfiskade,
4

65

BO ROSÉN

det är ont om vilt och skogen är snart slut på sina håll. Man
måste söka ersättning för de minskade inkomsterna, och för
fjälltrakternas del ligger otvivelaktigt turismen häst till.
Turistvärdarna kan vittna om den förbättrade levnadsstandard de fått tack vare de kontanttillskott som turismen gett.
Svårigheten för fjällborna är just att få kontanter. Jordbruket och boskapsskötseln ger stommen i uppehället och turisterna lämnar kontanterna.
De finns nu överallt i fjällkedjan — Ammarnäs, Umfors,
Kåtaviken, Klippen, Hemavan, Tärnaby, Joesjö, Matsdal, Kittelfjäll, Grönfjäll, Henriksfjäll, Storbacken, Borkan, Fättjaur,
Svallgonäs, Klimpfjäll, Lövberg, Grundfors, Stornäs, Saxnäs,
Borga och Borgafjäll och alla andra platser — överallt finns
det turistvärdar som helst av allt skulle vilja utvidga och
bättra på sina gårdar ännu mer — och de kommer att göra
det också. Flera har redan gjort det — tack vare hjälp från
landsting, kommuner och hembygdsföreningar, men än finns
det många som skulle behöva och som vill ha hjälp, dvs. hjälp
till självhjälp. Det ligger helt enkelt i hembygdsföreningens
- dvs. kommunens, landstingets, landets intresse att de får
tillfälle att utveckla sina gårdar ytterligare för socknen,
landsdelen, landet och inte minst de själva mår bättre av det.
Det blir ökad omsättning i handelsbodarna, kommunikationsnätet görs tätare, postförbindelserna förbättras, vägar
kommer till och det blir uppblomstring där man fruktat att
byarna skulle dö ut.
Men turistarbetet väntar på många andra håll i länet. Älvdalarna, skogstrakterna, kusten . . . tänk bara på vilka möjligheter som kyrkstäderna rymmer. Lövångers kyrkstad
skulle kunna göras till en idealisk inkvartering för kongresser och kurser. Havsbad har vi på Holmön, i Norrmjöle och
vid Bysike för att nämna några. Det är inte rätt att låta dessa
tillgångar förbli oanvända eller för lite utnyttjade.
Men det är nödvändigt att all kraft sätts in redan nu. Man
kan inte annat än förlora på att vänta med verksamma
åtgärder (lika med ökade anslag till inkvarteringar, pensionat
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och turiststationer). Det är ett oerhört verksamhetsfält där
det också måste sättas in både rådgivande och distribuerande
krafter. Västerbotten ligger ett bra steg efter sina grannlän,
mycket beroende på att vi här inte haft förmånen av att så
stora privatkapital gjorts levande i turistanläggningar (jämför Jämtland och Dalarna och nu Härjedalen!).
Och det är därför som vi måste lita till vad som kan anskaffas inom länet (landsting och kommun) — och i den mån
fritidsnämnden bidrar. Turistnäringen ger landet en betydelsefull inkomst och därför är det av största vikt att inkvarteringsmöjligheterna utökas ännu mera. I år börjar treveckorssemestern och det betyder att behovet av hotell och
pensionat kommer att stegras. Fjorton dar kunde de semestrande placera utan svårighet, men den tredje veckan gör att
de som inle har råd att resa utomlands med säkerhet kommer att söka upp de möjligheter som finns i fjällen, i skogstrakterna, vid havet eller sjöarna. I synnerhet kommer många
att ta ut en semestervecka på vintern och i de allra flesta fall
vill man då resa till fjälls.
Och turisterna bör tas om hand av hembygdsföreningarna.
Resenärerna vill veta något om den bygd de bor i eller reser
igenom. Broschyrer — trevligt utförda, hellre med få och
goda bilder än med många av föga nogräknat urval — är de
tacksamma för.
Vad broschyren ska innehålla är det inte lätt att ge någon
generell bruksanvisning för, men en kort historik om bygden,
uppgifter om var sevärdheter är belägna och när de är tillgängliga, förslag till utflykter (längden anges och fortskaffningsmedlet). Det är bättre med kort saklig beskrivning än
någon onödigt utbroderad berättelse. Ibland blir man förvånad över vad som anses vara sevärdheter. Det är naturligtvis fel att t. ex. ta nomadskolor som attraktion. Inte vill
ungarna och lärarna gå omkring som museiföremål. Man må
nämna att en sådan skola finns på platsen men inte ta med
den som ortens stora slagnummer vilket skedde häromåret
när det i Gällivare anordnades en marknad varvid man i
67

BO ROSÉN

reklamen underströk alt det var lappmarknad (fastän samerna inte var med bland arrangörerna), att nomadskolan vallandets största osv. Att över huvud taget slå mynt av samerna är inte tilltalande och hör inte till god hembygdsvård eller
vettig turistreklam.
Hembygdsvården och turismen i kustlandet, skogstrakterna
eller bland f jällen hugger in i varandra, de sammanfaller ofta
och kan arbeta självständigt men i regel mår de bäst av och
kan göra största nyttan genom att arbeta tillsammans. I synnerhet när man accepterat vad hembygdsvård är (någonting
levande, någonting positivt ) och vad turismen är (en modern
hemindustri som måste skötas rationellt med vettig reklam).
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BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM
ORGELBYGGERIET I NORRA
LÄNSDELEN

II

O m de äldsta orgel byggarna i Norsjöbygden vet man inte
mycket utöver vad man kan sluta sig till av deras produkter.
Man kan vara förvissad om, att de hade ett tålamodsprövande
arbete med både bekymmer och glädjeämnen. Orgelbyggeriet
fick emellertid en sådan omfattning, att man kan betvivla,
att något liknande förekommit i någon annan landsända.
F. n. finnas minst ett .'iO-tal orglar kvar. Många tankar av
tacksamhet ha säkert under årens lopp gått till dessa personer, som så kraftigt bidragit till att höja musikkulturen.
Piporgeln efterträddes så småningom av orgelharmoniet,
vad nutidsmänniskan menar med en orgel för ett hem. Ljudet alstras i detta av svängande mässingtungor, priset är en
ringa del av piporgelns, men klangen kan heller inte jämföras. Tillverkningen av dylika instrument bedrevs även den
i stor skala som hemslöjd i dessa trakter. Stämmorna köptes
emellertid liksom en del andra delar oftast från fabrik.
Orgelbyggarna ha givetvis sett och tagit intryck av varandras verk, varav följt, att en viss typ inte är något särmärke för en viss tillverkare. De flesta gjordes i den stil som
framgår av bilderna till föregående artikel. I ett dylikt skåp
finns tillräcklig plats på höjden för piporna, som vanligen
fördela sig på följande tre stämmor:
8 fot täckt,
8 fot öppen, med lägsta oktaven gemensam med föregående stämma,
4 fot öppen.
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Fig. 1. Orgel tillverkad 1889 av Olof Rickard Alm, Storliden, Norsjö.
Med tre stämmor finns inte många lämpliga alternativ till
detta stämval, men redan de första orgelbyggarna gjorde
orglar med:
8 fot täckt
4 „ öppen
2 „
Detta stämval överensstämmer mera med det klassiska
orgelbyggeriet (1400—1700), där orgeln betraktades som ett
instrument med egna klanger, uppbyggda genom stämmor i
olika tonhöjd. Under 1800-talet dominerade de orkesterimiterande stämmorna. De senaste årtiondena ha medfört en
återgång till den klassiska uppfattningen.
70

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM ORGELBYGGERIET

O. ARNQVIST

Fig. 3. Orgel med tak.
Fig. 1 visar en orgel tillverkad 1889 av Olof Rickard Alm,
Stensliden, tillhörig Andreas Boman, Röjnoret.
Som framgår av fig. 2 har orgeln tre stämmor. Den högra
är en 8 fots öppen stämma, den lägsta oktaven har täckta
pipor, varav 8 ligga längst till höger, de 4 längsta för utrymmes skull krökta i rät vinkel.
I mitten en täckt 8 fots stämma med bas gemensam med
föregående stämma. Till vänster en 4 fots öppen stämma,
vars lägsta toner ha täckta pipor.
Fig. 3 visar en orgel med tak. Ljudet får utlopp genom
det under taket befintliga staketet.
Orgeln på fig. 4 äges av Nils Östlund, Bureå, och är en
ovanligt stor sådan i detta sammanhang. Den är som de
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Fig. 4. Orgel tillverkad i Norsjö av okänd mästare.
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andra här avbildade tillverkad i Norsjö, tillverkarens namn
vet man numera ej. Stämmorna äro:
8 fot läckt
8 ,, öppen, basen gemensam med föregående
4 „
2 „
Med dessa fyra stämmor finnas stora möjligheter till klangskiftningar, och klangen f r å n hela verket har liksom utseendet mycket gemensamt med en kyrkorgel.
Förutom de vanligare typerna byggdes mera säregna instrument. Orglar med pedalklaviatur eller flera manualer ha sett
dagens ljus i dessa trakter. Uppgifter ges stundom om orglar med ovanligt kraftigt ljud, en hördes miltals vid »lämplig väderlek». Detta påstående förtjänar lika liten tilltro som
upplysningen om en annan, att »dom danse i bagarstuga, när
han spela i storböninga». I detta ämne är emellertid verkligheten tillräckligt förunderlig. Den levande musiken kan inte
ersättas med något annat, de, som varit i tillfälle att höra en
piporgel i ursprungligt skick och i synnerhet av Petter Alms
tillverkning, äro säkert övertygade om, att vi trots vår högtstående teknik oftast äro sämre lottade än mången i dessa
verkligt musikaliska hem för en mansålder sedan.
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LAPPMARKSKOLONISATÖRER

H istorikerna liar ännu icke till fullo kunnat utröna, vilka
de mäktiga faktorer voro, som gav kraft åt Nordens folkvälde
nit under vikingatiden utvidga sig såsom aldrig tillförne. Hur
skall man egentligen kunna förklara att en liten folkstam på
några tusen människor kunde betvinga kulturfolk i Europas
mitt, grundlägga Ryssland, kolonisera Island och Grönland
och upptäcka Amerika.
Efter denna expansion under vikingens och odalbondens
tid för att använda Geijers ord skulle det dröja sju århundraden, innan en ny koloniseringsperiod av större mått åter
uppstod i Sverige. Norrlands första stora koloniserande förlorar sig visserligen i järnålderns ännu mycket outforskade
dunkel, men den andra koloniseringsperioden kom icke
förrän i mitten av 1700-talet. Det är t. o. m. bevisat att många
odalbvar nere vid våra kuster var folkrikare på 1400- och
1500-talen än under 1600-talet och även under 1700-talets
första årtionden. Efter några förelöpare på 1670-talet sker
så efter 1750 detta uppblomstrande. Även här kan sägas att
ännu äro icke alla de krafter kända, som gav fart åt uppodlingsarbetet.
Man kan självfallet här peka på sådana orsaker som aktiv
koloniseringslagstiftning i form av lappmarksplakat och
skogsordningar m. m., men å andra sidan får man icke glömma att även tidigare sådana kungar som Gustav Vasa och
Karl IX ivrat mycket för Norrlands uppodlande, varvid man
särskilt tänkt på de stora vidderna ovanför kustbyarnas
byskogar, allt det som hörer Gudi, oss och Sveriges krona til!,
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som landsfadern Gustav Vasa brukade säga. När Hertig Karl
år 1602 reste runt Bottenviken befallde han fogden Carl Unesson i Umeå att undersöka om Umeå och Åsele lappar och
deras marker. Resultatet av folkräkningen blev 192 lappar
med 566 renar och 81 fiskesjöar.
Få nybyggen skulle dock upptagas under 1600-talets första
hälft. Kronan, som var mån om att ganska hårt beskatta
fisket i fjällsjöarna, bidrog i själva verket till att kustborna
upphörde med sina fiskefärder långt uppe vid lappmarkernas
fiskesjöar och i stället koncentrerade sin försörjning på hemmanet nere i kustbyn. Detta ledde till att när svåra missväxter inträffade åren efter 1613 och fram emot 1640-talet, så
höll detta på att få katastrofala följder. Allmogen tvangs att
begiva sig ut på vandring söderut för att söka sig födan. 1638
hade det rått missväxt i åtta år.
Prästerna hade full sysselsättning med att utskriva tiggarpass åt sina svältande församlingsbor, vilket ledde till domkapitlets varning 1641. Landshövding Stellan Mörner klagade över att boskapen var försvagad eller utdöd av foderbrist, även hästarna hade gått åt; och dem skulle mail ha
haft för att köra med i skogarna »efter törffue». Hösten 1641
föll det mycket snö och under vintern försvårades därav tjärbränning, fågelfänge och fiske.
Redan 1613 hade för att taga några exempel många i Nordinaling icke mäktat betala sin tribut till Älvsborgs lösen på
grund av »stor fattigdom, eländighet och obotlige sjukdomar».
Vid mantalsskrivningen 1642 angav pastor Petrus Petri
Forselius i Nordmaling 57 personer i 20 olika byar, om vilka
han sade att dessa »husarme bönder och Enkior ähro så
utfattige för de många oåren, som påligga, att de icke förmå
utgjöra Cronans utlagor mycket mindre utstå någon annan
tunga, hvilket ock många af them hafwa flytt af sine heeman
och förskaffa sig födho på andra orter; skrifwas här efter i
längden på HKMB nådiga behag om försköning».
Efter dessa svåra hungerår kom de stora krigens tid. För
Västerbottens del torde kulmen av befolkningens svårigheter
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ha nåtts åren 1714—1721. Slaget vid Storkyro 1714 och
skottet i Fredrikshald 1718 äro minnesvärda händelser härvidlag.
Faktum är att först sedan såren läkts efter stormaktstidens
krigs- och svältår börjar den egentliga expansionen. Efter
1750 börjar nybyggen bli upptagna inte endast som utposter
till kustbyarna utan långt uppe i lappmarken. Vi våga kanske nu säga att orsaken till denna utveckling får sökas i en
höjning av levnadsstandarden, som före barnbegränsningens
tidevarv alltid ledde till födelseöverskott och folkökning. De
starkaste födelseöverskotten i Sverige förekommo just under
åren strax efter fredsslutet 1721 och fram till 1735 samt
sedan, när dessa årskullar själva fingo barn, nämligen åren
1751—1755 ). Det blev för trångt i stugorna med alla hemmasöner och hemmadöttrar och när kronan bjöd ut sin ändlösa allmänning till exploaterande och därtill erbjöd alla
hugade nybyggare 15 ä 20 ja 30 års frihet från alla skatter
och även från de fruktade utskrivningarna till båtsmän och
soldater, då kunde resultatet inte bli mer än ett, lappmarkerna begynte koloniseras. En säkerhetsventil i samhällsmaskineriet hade trätt i funktion.
Efter denna allmänna inledning om kolonisationens orsaker övergå vi till att fortsätta berättelsen om hur nybyggaren
Pål Danielssons (Finn-Pål) barn och dessas efterkommande
blevo lappmarkskolonisatörer. Sonen Daniel och dottern
Elisabet har behandlats i tidigare årgångar och nu kommer
turen till de övriga barnen.
1

CATHARINA P ÅLSDOTTER.
Catharina Pålsdotter f. 1739 6/2, g. 1759 26/12, d. 1820 25./1.
Per Persson f. 1732 25/6, d. 1811 14/5.
Barn: Christina
f. 1761 6/5
Pål
f. 1762 26/11
Catharina
f. 1764 17/9
!) Eli F. Heckscher: Svenskt arbete och liv, s. 173.
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Maria Elisabet f. 1766 26/1
f. 1770 11/10
Per
f. 1778 d. 1781
Gabriel
Anna Helena
f. 1783 1/1
Catharina var född i Mjösjö och hade vid dopet fått bonden Erik Johansson i Sunnansjö och hustru Ingeborg Danielsdotter samt bonden Sven Svensson i Brattsbacka och
hustru Karin Jakobsdotter till faddrar. Man ser av detta att
»finnfolket» fortfarande höll ihop inom socknen. Erik
Johansson var son till den Johan Ersson, vilken enligt tingsprotokoll av år 1707 var med i den stora tjuvjakt på älg, som
ledde till att tolv finnar från Nordmalings finnbvar dömdes
till 200 dalers böter. Ingeborg Danielsdotter torde vara
Catharinas faster, som var gift i finnbyn Örträsk. Sven
Svensson hade tidigare bott i Mjösjö ).
Vid 20 års ålder gifte sig Catharina med Per Persson ifrån
Djupsjö by i Nordmaling. Det är faktiskt första gången
nybyggarsläkten får ett ingifte ifrån Nordmalings kustbyar.
Det var inte heller någon förening mellan bondesläkt och
nybyggarsläkt. Per Perssons fader hette Per Jonsson f. 1694,
och farfar var mäster Jon Olofsson f. 1659 i Djupsjö. Denne
hantverkare var far till nitton barn och är stamfader för en
stor släkt, från vilken utgått 1)1. a. släkterna Holmberg, Hellman och Näslund i Gamla Nordsjö samt Edström i Lemelsjö.
Per Persson och hustru Catharina bodde de första åren i
Brattsbacka. Därefter ställdes kosan till nybygget Bredträsk,
som Finn-Pål och hans hustru lämnat att delas mellan sonen
Daniel och dottern Catharina. Häradsrätten resolverade den
23 november 1763 att de båda efterträdarna skulle få frihetstiden utökad med fyra år och skulle således inte sluta förrän
med 1775 års slut. På den tiden hörde Bredträsk till Åsele
lappmark i såväl judiciellt som jordebokshänseende, men
2

2
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bredträskborna synas faktiskt ha varit kyrkskrivna nere i
Nordmaling ända tills Fredrika tog hand om kyrkobokföringen.
I Fredrika församlings dödbok hitta vi för år 1811 följande
dödsruna, skriven över Per Persson i Bredträsk:
»Förre Bonden Pehr Pehrsson i Bredträsk. Han var
född i Nordmaling och Djupsjö den 27 juni af föräldrarne bonden Pehr Jonsson och dess hustru Christina
Pehrsdotter. War hemma tills han blef 16 år, tjente
sedan några år hos sin broder på fädernehemmanet tills
han år 1759 giftade sig med nybyggaredotlren Catharina Pålsdotter i Bredträsk. Deras 51-åriga äktenskap
har warit wälsignat med 7 barn, 3 söner och 4 döttrar,
af wilka 1 son och 4 döttrar nu lefwa. Han har till det
mästa af ris och rot uparbetat de kronohemman i Bredträsk, som tvenne deras barn nu sitta väl belåtne på. I
yngre åren hade han god hälsa, men i ålderdomen har
han varit mycket besvärad af ålderdoms bräckligheter.
Han af led efter ett halvt dygns sjuklighet af ålderdom
den 14 maj, kl. 2 om morgonen, 79 år gammal.»
Nio år därefter förmäler samma dödbok angående Catharinas bortgång:
»Bonde Enkan Catharina Pålsdotter i Bredträsk, var
född i Nordmaling och Mjösjö i slutet av januari 1739
af föräldrarne Pål Danielsson och dess hustru Catharina
Mattsdotter, flyttade med dem till Bredträsk, då de där
upptogo nybygge 1758 (skall vara 1752 — anm. av förf.).
År 1759 den 6 Dec. trädde hon i äktenskap med bondesonen Pehr Pehrsson ifrån Djupsjö och Nordmaling och
undfick sedermera halfva nybygget af föräldrarne. Har
jemte mannen till det mästa af ris och rot upparbetat
detta nybygge så att det först delades emellan tvenne
barn, men nu är deladt emellan 4 barnabarn. Deras 51
år långa äktenskap var välsignadt med 7 barn, 3 söner
och 4 döttrar, af hvilka 1 son och 4 döttrar nu lefva. Har
hela lifstiden haft svag hälsa, flitigt öfvat gudaktighetsövningar i sitt hus men trög kyrkogångare, afled stilla
af ålderdom den 25 jan. och begrofs den 30 samma
månad i en ålder af 81 år.»
Härefter övergå vi till Per Perssons och Catharinas barn.
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CHRISTINA PERSDOTTER f. 1761 6/5, d. 1851.
JOHAN ERSSON f. 1754, g. 1779, d. 1803 24/1.
ANDERS JOHANSSON f. 1785, g. 1807, d. 1863.
Barn: Caj sa Greta
f. 1784 23/1
Anna Stina
f. 1786 29/8
Petrus
f. 1789
Brita Lisa
f. 1792
Gustaf
f. 1796
Maja Lovisa
f. 1798
Johanna
f. 1802 13/8
Olof Fredrik
f. 1806 död före 1811
Elias
död före 1811
Sara Charlotta f. 1810 Ändersdotter
Per Perssons äldsta dotter blev gift som 18-åring ined
mjösjöpojken Johan Ersson. Vi ser hur livliga förbindelserna
mellan Finn-Påls hemby och Bredträsk alltfort voro. Johan
Ersson var son till bonden Erik Ersson f. 1710 i Mjösjö och
dennes hustru Margareta Månsdotter i. 1715, vilka 1752
inflyttat till Mjösjö och Nordinalings församling för att övertaga Finn-Påls där efterlämnade nybygge. Det var Erik Ersson, som upparbetade nybygget till ordentligt hemman och år
1762 lät friköpa det ifrån kronan, så att det blev ett skattehemman under beteckningen nr 2. »En stilla och tyst man»
skrev prosten Joh. Unéus i dödboken vid hans efter endast
en dags sjukdom alltför tidiga död 1764. Hans härstamning
är okänd. Måhända var han en finnättling nerifrån Ångermanlands finnmarker. Hans hustru var dotter till bonden
Måns Nilsson och dennes hustru Lisa Nilsdotter i Leding i
Mo socken.
Christina Persdotters man i andra giftet ) var 31 år yngre
än hennes första man. När de gifte sig var hon 46 år och
han 22 år, vilket inte behövde betyda att äktenskapet skulle
3

son till Johan Norström f. 1752 i Stennäs.
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bli barnlöst. Här redovisas barnen i båda äktenskapen och
deras vidare öden.
Cajsa Greta Johansdotter
Elias Ersson f. 1769 i
Barn: Stina Brita
Johan Erik
Lisa Cajsa
Eva Johanna
Maja Lovisa

f. 1784 gifte sig 1805 med bonden
Stennäs.
f. 1808 g. 1834 m. Ol. Winter f. 1810
f. 1811 17/9 d. 1834
i. 1818 g. 1840 m. Pål Ersson f. 1813 i
Bredträsk (Vb 1951, sid. 125)
f. 1820 g. 1845 m. Hans Pålsson f.
1821 i Bredträsk. (Se under
Pål Pålsson)
f. 1824 9/11 g. 1849 in. Per Olof Brodin f. 1826 i Bredträsk

Anna Stina Johansdotter f. 1786 gifte sig 1811 med Jakob
Johansson f. 1789 i Gravsjön ). Han dog 1841 och hon 1845.
Barn: Johan Erik
f. 1812 d. 1813
Anders Gustaf f. 1813 2 3 / H dog 1831 som ogift
Per Erik
f. 1816 3/2
Anna Stina
f 1819
Cajsa Greta
f. 1821
Johannes
f. 1823 14/5 dog 1839 som ogift
Nils Jakob
f. 1826 10/4
Carl Olof
f. 1828 9/11
4

Per Johansson f. 1789 gifte sig med Anna Cajsa Ersdotter f.
1787. Efter att omkring 1811 ha uppehållit sig i Bredträsk
kom familjen så småningom till Balsjö omkring 1819. Omkring 1825 flyttade familjen till Häggnäs i Norrforsområdet.
Senare öden okända.
Barn: Johan Erik
f. 1811 dog 1811
Stina Brita
f. 1816
Johan Gustaf f. 1818
Carl Petter
f. 1820 do» 1821
(

) son till Johan Nilsson f. 1751, som blev åbo i Gravsjön 1798.
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Gustaf Johansson f. 1796, d. 1856, gifte sig 1818 med Stina
Hansdotter f. 1795, d. 1871, och blev torpare i Bredträsk efter
att en kortare tid på 1820-talet ha varit bosatt i Grannäs,
Bj urholm.
Barn: Johan
f. 1819 till Lycksele
Anders Gustaf f. 1822 28/2 till Lycksele 1849
Stina Lovisa
f. 1824 19/7
Nils Petter
f. 1826 28/12 g. 1858 m. Greta Lisa
Andersdotter f. 1822. Han
bodde i Bredträsk, kallades
»Langsleanick». Stamfader
för släkten Viklund.
Jonas
f. 1831 26/2 till Lycksele 1851
f. 1835 g. 1860 m. Nils Petter PersCaj sa Greta
son f. 1834 i Bredträsk.
f. 1839
Brita Lisa
Maria Lovisa Johansdotter f. 1798 gifte sig med kusinen Per
Brodin f. 1799 i Bredträsk. Se vidare under Catharina Persdotter.
Johanna Johansdotter f. 1802 gifte sig 1822 med Olof Olofsson f. 1802 från Bränntjäl i Anundsjö. Bodde en tid i Bredträsk.
Barn: Anna Stina
f. 1823
Johan Olof
f. 1825 29/10 dog som barn
Johan Olof
f. 1829 14/3 dog som barn
Anders Gustaf f. 1830 17/10
Sara Charlotta Andersdotter f. 1810 gifte sig 1830 med Johan
Petter Danielsson f. 1803 16/7, Långnäset, Bredträsk. (Se
Vb 1949, sid. 129).
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PAL PERSSON f. 1762 26/11, d. 1832 16/2
ANNA ANDERSDOTTER I. 1764 17/9, g. 1790, d. 1808 31/1
INGEBORG HINDRIKSDOTTER f. 1770, g. 1809, d. 1840 22/3
f. 1783 till Arnäs 1814
Barn: Elisabet
Anna Catharina f. 1793 20/1, i prästgården 1816
Anders
f. 1797 dog 1805
Sara Greta
f. 1799
Pål
f. 1800
Johan Petter f. 1804 dog 1804
Per
f. 1810 28/3 dog 1811
Olof Henrik
f. 1812 17/6 dog 1867, dräng, ogift
Per Perssons äldste son erhöll som sig bör släktnamnet
Pål. Hustrun Anna Andersdotter var ifrån nuv. Trehörningsjö församling och troligen syster till kusin Daniel Danielssons hustru i Bredträsk (Vb 1949, sid. 127). Hans andra
hustru var född i Bränntjäls by i Anundsjö. Föräldrarna
voro bonden Hendrik Olofsson och dennes hustru Ingeborg
Olofsdotter.
Pål Persson blev bonde på sina föräldrars nybyggarhemman i Bredträsk och verkade i byn som läsarpräst på de byaböner, som anordnades häruppe i början av 1800-talet. Kanske har en religiös väckelse gått fram i den lilla nybyggarbvn
vid denna tid. Vi veta inte mycket om det, men redan Pål
Perssons mor omvittnas av kyrkoherden i Fredrika att flitigt
ha övat gudaktighetsövningar i sitt hus, vilket även kan tyda
på samlingar. Sådana sågs ju inte med så särskilt blida ögon
av prästerskapet och därför kommer även slutanmärkningen
»men trög kyrkogångare», vilken ytterligare bestyrker antagandet. Den tidigare i dessa artiklar beskrivna Grannäsgumman, som var utgången från Bredträsk och vida känd
för sin gudfruktighet torde med all sannolikhet ha rönt inflytande även från Anniternas församling i kustsocknarna
Arnäs, Själevad och Grundsunda. Hennes man var nämligen
ifrån österbillsjö, som länge utgjorde huvudort för rörelsens
ledare. Den rörelse, som kan ha funnits i Bredträsk, måste
dock vara av betydligt äldre datum, ty anniterförsamlingen
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bildades först omkring 1835 och här i Bredträsk hölls bevisligen husandakter redan före 1820-talet.
Vid Pål Perssons bortgång år 1832 har kyrkoherden antecknat följande i dödboken:
»Förre Bonden Påhi Pehrsson i Bredträsk, död 1(5
Febr. 1832 i tvinsot, 69 år gammal, född i Nov. 1762.
Föräldrar Bonden Pehr Pehrsson och dess hustru Katharina Påhlsdotter i Bredträsk. Hemma hos sina föräldrar.
Ingick äktenskap 1790 med sin år 1808 aflidna maka
Anna Andersdotter. År 1809 ingick han nytt äktenskap
med sin nu sörjande maka Ingeborg Hindricsdotter. Har
fört en stilla lefnad. Varit flera år föreläsare i Bredträsk
by och gjort detta med nit. Stilla var dess lefnad, stilla
ock slutet. Haft 9 barn, 5 redan aflidna och yngste son
Olof nu endast omyndig.»
Här nedan följer nu en utförligare redogörelse för Pål
Perssons barn.
Anna Catharina Pålsdotter f. 1793 tjänade 1816 i prästgården i Fredrika och gifte sig samma år med Gustaf Johansson
f. 1791. Denne man blev landbonde i Bredträsk och var son
till Johan Norström f. 1752, som inflyttat till Stennäs ifrån
Skellefteå. Anders Johansson f. 1785, som gift sig med Anna
Catharinas faster, var Gustafs broder. Sedan maken dött
1822, gifte Anna Catharina om sig 1827 med torparen och
skräddaren Jon Stenlund f. 1786 i Aspsele.
Barn: Johan Petter
f. 1817 11/2
Caj sa Stina
f. 1819 20/10
Anna Lisa
f. 1828 3/1
Sara Greta Pålsdotter f. 1799 gifte sig med sin tremänning
Zackris Zackrisson f. 1801. (Se Vb 1949, sid. 138).
Pål Pålsson f. 1800, d. 1876 7/1, gifte sig 1823 med Cajsa Lisa
Ersdotter f. 1800 och blev bonde i Bredträsk. Sedan hustrun
dött 1839 gifte han om sig 1842 med Stina Olofsdotter f. 1790,
som tidigare varit gift med bonden Jonas Jonsson f. 1782 i
Bredträsk.
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Barn: Erik Petter
Johan Olof
Anna Lisa
Sara Stina
Caj sa Greta
Anders Gustaf

f.
f.
f.
f.
f.
f.

1824 28/6
1827 28/1 dog 1843
1829 4/11 dog 1840
1832
1835 5/10
1838 dog 1861 ogift

CATHARINA PERSDOTTER f. 1764 17/9.
OLOF NILSSON f. 1765, g. 1789, d. 1790.
NILS WINTER 1'. 1764, g. 1791, d. 1821.
PER NILSSON f. 1766, g. 1827, d. 1830.
Barn: En dotter
f. 1789 dog före 1790
Caj sa Greta
f. 1793 29/9
Nils
f. 1795 7/4 Asplund
Per
f. 1799 4/2 Brodin
Brita Stina
f. 1802
Johannes
f. 1806 27/10 Winter
Olof
f. 1810 29/7 Winter
Catharina Persdotter var gift tre gånger. Hennes första
man var son till nybyggarbonden Nils Persson f. 1736 i Bjurbäck, Bjurholm, som inflyttat från Själevad. Hösten 1789
fick Olof Nilsson känning av en halsböld »som allt mer tilltog och slöt dess lifslopp» endast 27 år gammal.
Änkan Catharina gifte sig på nytt 1791 med kyrkovärden
och fjärdingsmannen Nils Winter d. y. f. 1764 i Aspsele och
därmed äro vi inne på en släkt, som vi här taga oss friheten
att närmare beskriva. Vi börja med att återge kyrkoherde
Aron Solléns minnesruna över sin bortgångne kyrkvärd:
»Den 30 Maj 1821 dödde kyrkovärden Nils Winter i
Aspsele. Var född i Anundsjö och Bredbyn år 1764, där
fadren var gästgifvaren Nils Winter och modren Anna
Nyberg. Flyttade med föräldrarne till Aspsele 1780, där
de då af ris och rot upptogo detta ställe. Begaf sig 1783
till sin farbroder i Gefle och var där i två år. Kom hem
1785 och var under föräldrarnas vård till 1791, då han
den 29 Nov. gifte sig med Enkan Catharina Pehrsdotter
ifrån Bredträsk och satte eget bo. Under 30 års samman85
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Iefnad med henne hade han haft 7 barn, 4 söner och 3
döttrar, af hvilka 4 söner och 2 döttrar öfverlefde honom.
Hade god christendomskunskap samt god och jemn
hälsa men var nog böjd för att vara med i rättegångssaker och mindre dristig och hugad för sitt jordbruk. Han
sjuknade under en resa från Anundsjö och måste vid
hemkomsten den 23 April intaga sängen, hvilken sjukdom tycktes vara nervfeber samt afled den 30 Maj kl. 3
fm. efter en Iefnad af 57 år. Han begrofs den 10 juni.»
Fadern, Nils Winter d. ä. var född 1728 och modern Anna
Nyberg var född 1735 och dotter till handlanden Pehr Nyberg
i Gefle. Den gamle Nils Winter var målarmästare och hade
målat flera kyrkor. Den första kyrkan han fick i uppdrag att
måla var sannolikt Nordmalings kyrka. Redan den 31 mars
1755 hade denna församling fått ett avtal med Nils Winter,
som vid den tiden tydligen ännu icke bodde i Bredbyn utan
i Härnösand. Avtalssumman var 1100 daler kopparmynt ).
Senare målade han Ramsele kyrka och sist fick han vara med
om att leda målningsarbetet i Fredrika kyrka 1797. Denna
blev hans egen församlingskyrka, emedan nybygget Aspsele
före 1865 hörde till Fredrika. Hans minnesruna tecknades
av pastor Jonas Ångman så år 1803. Den gamle mannen och
hans hustru hade rest för att hälsa på en dotter, som var gift
i Kärrsjö i Björna. Båda dogo i m a j 1803.
»Den 19 Maj dödde af ålderdomskrämpor Nils Winter
d. ä. i Aspsele äfven under dess vistande i Kärrsjön ocli
begrafdes i Björna 75 år gammal. Han var född i Medelpad af Bondeföräldrar. Blef målare Gesell i Stockholm
1750. Är 1755 ingick han äktenskap med en prästdotter
wid namn Margareta Anzenius med hvilken han undfick
hemman i Anundsjö och blef där gästgifvare samt någon
Lid wice Kronolänsman. 1758 blef han Enkling och året
därpå giltade han sig andra gången med härofvanföre
nämnda Anna Nyberg. Sedan lian för iråkad skuld måst
sälja sitt hemman i Anundsjö, flyttade han till Aspsele
1780, hvilket ställe han af ris och rot upparbetat.»
Till detta kan läggas att enligt Bygden är Margareta Anzenius identisk med den Margareta Anzenia f. 1690, som först
5
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varit gift med lektor Erngisl Bohm i Härnösand och sen 1736
med gästgivaren Håkan Olsson i Bredbyn. Hennes fader var
kyrkoherde Lars Anzenius f. 1652 i Anundsjö.
På 1880-talet dog en Viktor Winter i Stockholm och efterlämnade ett större arv utan att arvingar kunde uppletas.
Sedan en vännäsbo fått höra att den avlidne skulle ha härslammat från Flakaträsk tillskrev han 1909 kyrkoherde Bjurberg i Fredrika. Han uppgav att släkten Winter skulle härstamma från en målaremästare Brodin i Stockholm, som tagit
sig namnet Winter efter ett begånget myndighetsbrott, och
sen flyttat till Gävle. Under Bj urbergs utredning ankom ett
brev från en svåger till en lantmätare Felix Winter i Sundsvall. Denne Felix Winter hade dött 1904, skrev svågern, och
skulle vara född på Gotland som son till en länsman. Hans
farfader skulle »efter vad ryktet ville förtälja ha ställt om
någon sorts häktning av Gustav IV».
Efter Nils Winter d. y:s död 1821 var Catharina Persdotter
för andra gången bliven änka, men 1827 gifter hon sig igen
och nu med Per Nilsson f. 1766, som tidigare bott i Lillögda
och Volmsjö men nu blev bonde i Aspsele. Vi redogöra här
närmare för Catharinas och Nils Winters barn.
Cajsa Greta Winter f. 1793 gifte sig 1821 med bonden Jonas
Svensson f. 1797 i Aspsele, som inflyttat dit ifrån Norrmesunda i Anundsjö. Barnen äro:
Sven
f. 1822 21/1 Fahlberg, klockare, flyttade sen till Flakaträsk,
Lycksele
Cajsa Stina
f. 1825 18/1 g. Sjögren
Anna Brita
f. 1827 14/12 g. in. snick. J. P.Sjöberg, Brattfors
Maria Greta
f. 1832 1/7 g. till Lövås
Xils Asplund f. 1795 gifte sig 1821 med Anna Sofia Hindriksdotter f. 1795 8/7 och bosatte sig i Aspsele, där släkten lever
kvar.
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Barn: Brita Caj sa
Nils Johan
Hindrik Olof
Anna Stina
Per Erik

f.
f.
í.
f.
f.

1821
1824
1830
1834
1837

25/12
10/8
12/10
28/5
4/4

till Asele
lili Asele
lili Asele
till Ottontrásk
g. 1859 i Aspsele

Per Brodin f. 1799 gifte sig 1822 med sin kusin Maria Lovisa
Johansdotter f. 1798. (Se under Christina Persdotter). Följande barn föddes:
Nils Johan
f. 1823 7/3 g. 1860 m. Anna Stina
Olsdr f. 1823 fr. Anundsjö.
Bodde i Bredträsk och var
amatörskald och spelman,
f. 1826 23/9 g. 1849 m. Maria Lovisa
Per Olof
Eliedr f. 1824 (kusin). Bredträsk.
Anders Gustaf f. 1829 2/10 till Tallåsen, Trehörningsjö
Stina Gustava f. 1832 g. m. Kristoffer Persson
Carl Jonas
f. 1835 Klippen, dog i Lycksele
Caj sa Lovisa f. 1838 g. m. And. Ersson i Stud sviken, Björna
f. 1843 1/7 g. m. Sven Näsström f.
Sara Maria
1834, Stennäs
Brita Stina Winter f. 1802 gifte sig 1824 med Sven Svensson
f. 1802 26/4 från Lilla Nordsjö, Trehörningsjö, som en tid
var bonde i Bredträsk. Dotter:
Anna Brita
f. 1825 7/3
Johannes Winter f. 1806 gifte sig 1832 med Anna Stina Sjöberg f. 1807, som var dotter till bonden Sven Sjöberg f. 1779 i
Stennäs. Johannes Winter flyttade till Flakaträsk inom
Lycksele och blev bonde därstädes. Hustrun dog 1875 och
själv levde han till 1885.
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Nils Johan

f. 1832 22/12 bonde i Flakaträsk,
tolv barn
Sven Olof
f. 1834 9/5 dog 1860 16/5
Per August
f. 1835 30/11 bonde i Flakaträsk,
åtta barn
Kajsa Lovisa f. 1838 5/11
Maria Eleonora f. 1840 11/7
Jonas Gustaf i. 1842 6/12 dog 1864 10/2
Anders Fredrik f. 1848 22/7 flyttade t. Råneå 1874
Anna Johanna f. 1850 28/4
Stina Matilda f. 1852 28/8
Olof Winter f. 1810 gifte sig 1834 med Stina Brita Eliedotter
f. 1808, som var dotter till Elias Ersson och Caj sa Greta
Johansdotter i Stennäs. (Se under Christina Persdotter).
Hustrun var alltså gift med sin mors kusin. Sedan hon dött
1847 gifte Olof Winter om sig 1848 med Stina Brita Danielsdotter f. 1823. Hon var dotter till Daniel Zackrisson-Wallström f. 1798 i Strömåker (Vb 1949, sid. 138) och var alltså
gift med sin fars tremänning. Winters bodde i Enkullen, som
räknades till Stennäs, men numera hör till Björna socken.
Barn: Caj sa Lovisa f. 1835 g. m. Jon Olofsson, Vargträsk
f. 1837 g. m. Kristoffer Johansson,
Brita Lisa
Trehörningen
f. 1841 25/1 till Söråsele
Nils Elias
f. 1842 22/6 g. i Enkullen på sin fars
Johan Erik
hemman med Brita Stina
Malm f. 1845 ifrån Norrholmsjö
Jonas Gustaf
f. 1844 26/12 i Trehörningsjö
Eva Stina
f. 1846
Per Olof
f. 1847 4/8 i Vilhelmina
Olof Daniel
Anna Stina
Eva Maria

f. 1849 7/8 g. m. Jon Anderssonf. 1851 Sjölund i Klubben
f. 1853 g. ill. Aug. Johansson, östansjö, Björna.
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MARIA ELISABET PERSDOTTER f. 1766 26/1 d. 1846
JOHAN JOHANSSON f. 1764, g. 1791, d. 1826.
Barn: Margareta
f. 1793 till Anundsjö
Catharina
f. 1794
Johan
f. 1796 17/4
Per
f. 1799 8/7
Erik
f. 1800
Maria Lisa
f. 1803
Kristina
f. 1806
Maria Elisabet Persdotter oeli hennes man står skrivna i
Bredträsk vid vigseln 1791. Hans härkomst är okänd. De
bosatte sig i Stennäs, där de stannade till sin död. Följande
är känt om barnen:
Catharina Johansdotter f. 1794 gifte sig med sin tremänning
Israel Israelsson f. 1800 i Klippen. (Se under Anna Pålsdotter).
Johan Johansson f. 1796 gifte sig 1826 med Karin Håkaiisdotter f. 1790 ifrån Anundsjö och blev bonde i Stennäs. Familjen utflyttade troligen senare till okänd ort.
Barn: Kristoffer
f. 1826 dog som barn
Lisa Stina
f. 1826 „
Sven
f. 1830 „
Per Johansson

f. 1799 dog enligt Fredrika dödbok 1837 ogift.

Erik Johansson f. 1800 gifte sig 1826 med sin tremänning
Anna Israelsdotter f. 1795 i Klippen. Familjen bosatte sig i
Klippen.
Barn: Johan Erik
f. 1826
Israel
f. 1828 29/8
Maja Lisa
f. 1830
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ANNA HELENA PERSDOTTER i'. 1783 1/1, g. 1811 1/2.
JOHAN NORSTRÖM f. 1783.
Barn: Caj sa Lisa
f. 1813 18/7
Johan Petter
f. 181« 27/7
Anders Gustaf f. 1820 10/4
Anna Helena, som var Catharina Pålsdotters yngsta dotter,
gille sig ined den äldste av Johan Norströms f. 1752 sex söner,
vilken således bar samma namn som fadern. Anna Helena
och Johan Norström blevo ett flyttande folk. Endast det
första året bodde de i Bredträsk. Åren 1811 -1817 återfinna
vi dem i Holmsjö och sistnämnda år flyttade de till Klubbsjö
inom Bjurholms socken. Efter en kortare vistelse inom Nordmaling synes de ha slagit sig ner i Bjurvik, Bjurholm, men
sedan äro spåren borta. Troligen bar de flyttat uppåt lappmarken igen.
Den gamle Johan Norström skall ha inflyttat f r å n Skellefteå. Han hade gift sig 1782 med Anna Andersdotter, som
torde ha medföljt sin man vid hitflyftningen någon gång i
slutet av 1700-talet. De bodde först i Stennäs, åtminstone
1800—1810, men sedan flyttade familjen till Holmsjö och
där återfinnes den till efter 1820.
Av Anna Helenas och hennes nians barn är endast följande
känd.
Cajsa Lisa Johansdotter f. 1813 fick 1838 en son, Johan Olof,
som framdeles kom att bära släktnamnet Åström. 1840 gifte
sig Cajsa Lisa med fällmakaren och bonden Jonathan Ersson
f. 1818 i Nedre Nyland inom Bjurholms socken. Hennes barn
äro:
Johan Olof
f. 1838 26/12 Åström, bonde i N. Nyland
Per Erik
f. 1842 23/6 Jonathansson, N. Nyland
Jonas Gustaf f. 1844 4/5 Jonathansson, Nordås,
Bjurholm
Anna Catharina f. 1846 g. m. Joh. Nylund f. 1847 i
V. Strömåker, Bjurholm
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Oårdfarihandlanden Joh. Korin ifrån Nordansjö, vilkens mor var dotter till
Joh. Norström i Holmsjö. Även fadern, Jonathan Ersson i N. Nyland hade
finnblod, från Brattsbackafinnarnas stam.
Anders
Jakob
Carl Fredrik
Olof
August
Johan
Eva Carolina
92

f. 1849 11/4 Berggren, handl. i N
Nyland
f. 1851 26/5
f. 1853 2/7
f. 1858 21/11 Törngren, skräddare.
f. 1860 30/6 Sjöström
f. 1862 Korin, gårdfarihandlare
(foto)
f. 1864
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P Å L P Å L S S O N.
Pål Pålsson f. 1741 11/12, g. 1759, d. 1811 2/10.
Maria Ersdotter f. 1732.
Barn: Katharina
f. 1761
Erik
f. 1768
Sophia
f. 1770
Elisabet
f. 1773
Pål
f. 1778
Bland faddrarna till Pål Pålsson, som även är född i Mjösjö, märkas den unge bonden Mårten Ersson ifrån Sunnansjö, som var son till förutnämnde Erik Johansson, samt
sockenskomakaren Peter Höök nere på Nordmalings-Vallen.
Redan som 17-åring gifte sig Finn-Påls andre son med den
mer än tio år äldre kvinnan Maria Ersdotter f. 1732. Med
eller utan faderns hjälp upptog han samma år, 1759, ett
nybygge i Vnstervattnet eller Storsjö inom Åsele socken. Där
torde emellertid familjen icke ha stannat någon längre tid.
Makarna flyttade i stället till nybygget Borgsjön, som fadern
hade upptagit 1759. I 1770- och 1780-talets kyrkböcker kallas nybygget »Gigsele» eller »Giltsele». I 1763 års jordebok
för Äsele socken nämnas Västervattnet och Borgsjön i lag
med följande nybyggen:
Tegelträsk
Per Nilsson
Idvattnet
Pål Mattsson
Rissjön
Hans Marcusson
Israel Israelsson o. Per Larsson
Rödvattnet
Om alla dessa nybyggen heter det i jordeboken att de ha
upptagits enligt en gemensam resolution den 4 januari 1759
och att de skola njuta 15 frihetsår.
Härnedan följer en redogörelse för Pål Pålsson och hans
hustrus barn. På grund av det begränsade utrymmet göres
uppställningen mera summarisk än den föregående.
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CATHARINA PÅLSDOTTER f. 1761, g. 1785.
JONAS OLOFSSON f. 1762.
f. 1788
Barn: Maria
i'. 1789
Pål
Jonas
f. 1792
Katharina
f. 1793
Olof
f. 1794
Matts
f. 1794
Daniel
f. 1796
Kristopher
f. 1798 dog som barn
Abraham
f. 1799
Sven
f. 1802
Eva Lisa
f. 1803
Anna Stina
f. 1805 dog 1805
Pål Pålssons äldsta dotter blev gift med Jon Olofsson f. 1762,
som varit fosterson hos Catharinas farbroder, Erik Pålsson,
i Oxvattnet. Efter giftermålet bosatte sig Jon Olofsson och
Catharina på hennes föräldrars nybygge i Borgsjö, som tydligen ganska snabbt kunnat bli bärkraftigt inte bara för en
nybyggare utan på 1780-talet t. o. m. för fyra åbor, d. v. s.
föräldrarna samt en son och två mågar. Här följer några
anteckningar om barnens vidare öden.
Maria Jonsdotier f. 1788 flyttade till Mellansel 1808 och är
sedan försvunnen ur våra längder.
Pål Jonsson f. 1789 gifte sig 1813 med Anna Hansdotter
f. 1787 och efter att en kortare tid ha bott i Borgsjö flyttade
familjen till Viska. Av de båda sönerna kom den äldste,
Jonas Pålsson f. 1814, till Tallsjö, där han blev gift med Cajsa
Magdalena Danielsdotter f. 1821 och är stamfader för släkten
Jonsson i Lögdasund och släkten Jareman i Bjurholm. Den
yngre sonen, Hans Pålsson f. 1821 blev gift med Elias Erssons
dotter ifrån Stennäs, Eva Johanna f. 1820, och bosatte sig i
Bredträsk. Sonen Hans Gustaf Hansson f. 1856 var den ende
som stannade kvar i Bredträsk, men släkten synes på denna
gren inte längre finnas kvar i byn.
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Jonas Jonsson f. 1792 flyttade till Lidens församling (Ådalsliden) 1810 och kan icke påträffas i hemortens kyrkböcker
efter detta.
Katharina Jonsdotter f. 1793 flyttade till Anundsjö församling redan i mycket unga år och försvinner därmed även hon.
Daniel Jonsson f. 1796 flyttade till Vilhelmina. Sedan är
ingenting känt om hans senare öden än att hans dotter Ca j sa
Agata Danielsdotter f. 1822 blev uppfostrad hos sina farföräldrar, vilket torde betyda att flickan tidigt blivit faderlös.
*

ERIK PÅLSSON f. 1768, g. 1786.
APOLLONIA ERSDOTTER f. 1757.
Barn: Maria
f. 1787
Gertrud
f. 1789
Pål
f. 1792
Elisabet
f. 1793
Eva Stina
f. 1795
Erik
f. 1798
Hans
f. 1800
Pål
f. 1800
Pål
f. 1802
Pål Pålssons äldste son, Erik, gifte sig 1786 med en dotter
till bonden Erik Hansson f. 1718 och dennes hustru Gertrud
Pålsdotter f. 1723 i Västernoret i Åsele. Hon bar det av nybyggarfinnarna ofta använda namnet Apollonia ). Erik Pålsson
och hans hustru togo vid på nybygget i Borgsjö och redan
under 1800-talets första årtionde har nybyggaren blivit nämndeman vid Äsele-tinget. Många av barnen dogo i unga år och
endast följande är känd:
0

Gertrud Ersdotter f. 1789 gifte sig 1810 med gästgivaren
Salomon Hansson f. 1789 i Tallsjö. På 1820-talet flyttade
familjen till Borgsjö. De hade då inga barn och Salomon
Rich. Gothc: Finnkolonisationen, sid. 237. Namnet förkortades
ofta till Ablunu.
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Hansson slog sig ner som gästgivare och bonde i byn. Gästgiveriet i Borgsjö torde emellertid ganska snart ha övertagits
av Erik Ersson f. 1791. Det var denne man som var gästgivare, när professor Joh. Wilh. Zetterstedt sommaren 1832
besökte Borgsjö på sin norrländska forskningsresa. »Ett
bekvämt och någorlunda snyggt rum var uppstädat för vår
räkning», skriver han i sin reseskildring. »Om natten sov jag
i en god säng, men då denna var den enda, som värdfolket
ägde, utom den de själva begagnade, måste mag. Dahlbom
hålla till godo att ligga i en för tillfället inlyftad och bäddad
stor klädkorg av spån. När hälsa och munterhet omgiva ens
bädd, så skämtar även mannen glättigt över sådana lägen i
sin levnad, som flytta honom tillbaka i barndomsåren.»
SOPHIA PÄLSDOTTER f. 1770, g. 1793.
ANDERS PHILIPSSON f. 1765.
Barn: Petrus
f. 1801
Paulus
f. 1802
Anders
f. 1809
Sophia Pålsdotter gifte sig med en ättling till örträskfinnarna av grenen Hilduinen, varefter paret slog sig ner på
nybygget i Borgsjö. Det synes emellertid, som 0111 nybygget
nu sönderfaller 1 två delar. Förut har det kallats »Borgsjö
eller Giksele». Efter 1803 kallas den del gamle Pål Pålsson
samt sonen Erik och mågen Jon bebor för »Borgsjön» medan
den del Anders Philipsson och dennes hustru bebor kallas
»Gigsele».
Petrus Andersson f. 1801 gifte sig 1826 med Sara Stina Larsdotter f. 1796 och blev bonde i Gigsele.
Paulus Andersson f. 1802 gifte sig med Magdalena Mattsdotter f. 1802 och blev även han bosatt i Gigsele.
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PÅL PÅLSSON f. 1778, g. 1802.
INGEBORG SVENSDOTTER-SJÖBERG f. 1775.
Barn: Maria Catharina f. 1802
Sven
f. 1804
Stina Greta
f. 1805
Brita Lisa
f. 1807
Pål Pålsson d. y. gifte sig ined äldsta dottern till nybyggaren Sven Olsson-Sjöberg f. 1743 i Stennäs. Pål och hans
hustru bodde de första åren i Stennäs. Sedan ha de vistats
i Stavarsjö, men även därifrån flyttade familjen. Sedan är
dess öden okända. Av barnen känna vi endast nedanstående:
Brita Lisa Pålsdotter f. 1807 gifte sig med bonden Anders
Malm f. 1805 i Norrholmsjö och hade med honom många
barn. Sedan Malm dött omkring 1850 gifte hon om sig 1860
med B jörna-bon Per Persson f. 1828, som var 21 år yngre än
sin hustru.
*

MARIA PÅLSDOTTER.
Maria Pålsdotter f. 1745 18/2, g. 1766.
Johan Olofsson f. 1743, d. 1803 10/10.
Barn: Olof
f. 1767
Karin
f. 1768
Mattias
f. 1774
Stina
f. 1776
Abraham
f. 1779
Daniel
f. 1784
Sara
f. 1786
Maria, som var näst yngsta dottern, hade till faddrar fått
bl. a. klockaren Jonas ArctEedius nere i Nordmaling samt
hustru Karin Jonsdotter och pigan Karin Mattsdotter. Hon
var 21 år, när hon gifte sig med en man vid namn Johan
Olofsson f. 1743. I Åsele förhörsbok angives hennes födelseår vara 1742, men det årtal, som Nordmalings födelsebok
angiver, äger härvidlag säkert vitsord. Maria var född 1745.
Hon och hennes man fortsatte på det nybygge Finn-Pål och
6
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brodern Pål Pålsson upptagit vid Storsjön eller det s. k. Västervattnet. Här nedan följer en utförligare beskrivning av
barnen.
*

OLOF JOHANSSON f. 1767, g. ornkr. 1802.
KRISTINA ISRAELSDOTTER f. 1785.
Olof flyttade 1802 från Storsjö till nybygget Hvitklippen,
där han hade sin mors syster. Han gifte sig där med kusinen
Kristina Israelsdotter. Så vitt vi veta blev äktenskapet barnlöst. Hemmanet övergick senare till Erik Litén-Jansson.
*

MATTIAS JOHANSSON f. 1774, g. 1800.
MARET JONSDOTTER f. 1776.
f. 1802
Magdalena
f. 1803
Jonas
f. 1805
Johannes
Olof
f. 1806
f. 1808
Mattias
f. 1809 20/9
Christopher
f. 1811
Märta Stina
Per
f. 1813
f. 1815
Daniel
f. 1815
Sara Sophia
Mattias blev bonde i Storsjö på sina föräldrars nybygge.
Han upparbetade tydligen sitt jordbruk, ty folknumerären
för Storsjö ökade kraftigt under första hälften av 1800-talet.
Barnen ha spritt sig vidare över lappmarken. Endast följande äro kända:
Olof Mattsson f. 1806 gifte sig med Anna Lisa Jonsdotter
f. 1802 och blev bonde i Storsjö efter sin fader.
Mattias Mattsson f. 1808 gifte sig med Sigrid Kristina Persdotter f. 1808 och övertog andra delen av faderns hemman.
98

LAPPMARKSKOLONISATÖRER

Kristoffer Mattsson f. 1809 gifte
dotter f. 180(5, som var dotter
f. 1774 i Bjurvattnet, Bjurholm.
kolare på Olofsfors bruksskogar

sig med Stina Greta Josefstill bonden Josef Jakobsson
Kristoffer slog sig ned som
i Genberg, Nordmaling.

Per Mattsson f. 1813 vistades på 1830-talet hos Olof Salomonsson f. 1768 i Oxvattnet. (Se Vb 1951, sid. 107—110). Dennes
dotter, Eva Olofsdotter f. 1803, var Pers tremänning och de
unga lu gifte sig så småningom.
Sara Sofia Matlsdotter
flyttat till Gulsele.

f. 1815 antecknas på 1830-talet ha
*

ABRAHAM JOHANSSON f. 1779, g. 1800.
MÄRETA DANIELSDOTTER f. 1767.
Barn: Daniel
f. 1801
Abraham Johansson och hans hustru bodde de allra första
åren i Idvattnet men flyttade 1801 till nybygget Storsjön, där
Abraham jämte sin äldre broder blev efterträdare på faderns
hemman. På 1820-talet återfinnes familjen inte längre i byn.
Troligen ha vi att söka ättlingarna längre uppåt lappmarken.
*

E R I K P Å L S S O N.
Erik Pålsson f. 1746 13./8, g. 1770.
Ingeborg Jonsdotter f. 1733.
Fosterson:
Jonas Olofsson f. 1762
Erik var Finn-Påls yngste son. Bland faddrarna återfinna
vi glasmästare Erik Hallin och Catharina Sandman ifrån
Nordmalingsvallen samt finndrängen Erik Tomasson f. 1716
ifrån Mjösjö.
Naturligtvis skulle även Erik ha ett nybygge. Finn-Pål for
till Oxvattnet och upptog där 1767 ett nybygge. Landshövdingens resolution står dagtecknad den 15 juni 1767. Även
på denna lägenhet skulle åtnjutas 15 frihetsår. Erik Pålsson
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gifte sig 1770 med den 13 år äldre kvinnan Ingeborg Jonsdotter f. 1733. Hon var då 37 år och han 24 år. Äktenskapet
blev barnlöst. De togo emellertid till sig tvenne fostersöner.
Den äldste, Jonas Olofsson f. 1762, ha vi tidigare beskrivit.
Det var han som gifte sig med sin fosterfaders brorsdotter,
Catharina Pålsdotter. Den yngre var Olof Salomonsson
f. 1768, som gifte sig med fosterfaderns systerdotter, Catharina Bryngelsdotter f. 1768 ifrån Lögda (Se Vb 1951, sid.
107). Båda dessa fostersöner blevo bönder på Oxvattnets
nybygge efter Erik Pålsson.
Enligt 1772 års jordebok för Åsele fick även en man vid
namn Olof Svensson tillstånd att slå sig ned vid Oxvattnet.
Hans resolution är dagtecknad den 16 mars 1771. Denne
nybyggare synes dock icke ha blivit införd i kyrkboken och
torde därför ha avflyttat rätt snart.
*

ANNA P Ä L S D O T T E R .
Anna Pålsdotter f. 1752 27/12, g. 1768, d. 1826.
Israel Andersson d. 1797.
Barn: Israel
f. 1773
Paulus
f. 1776
Kristina
f. 1785
Anna eller Annika, som hon på finskt manér fick heta i
dopet hade fått bonden Johan Mårtensson f. 1708 i Sunnansjö
och hans hustru Märeta Andersdotter till faddrar. Även
drängen Mårten Mårtensson torde vara av samma finnsläkt
i Sunnansjö, som vi tidigare omnämnt.
Mannaåldern svann fort hän under ett verksamt liv för
Finn-Pål. Kanske kände han redan som 50-åring sina krafter
sina. Levnadshösten kom fortare på den tiden. Endast en
och annan kunde förunnas en lång ålderdom, och dessa kunde då bli rent otroligt gamla. Vi veta ej hur Pål Danielsson
och hans hustru hade det under den yngsta dotterns uppväxttid. I alla fall veta vi att hon fick gifta sig mycket ung.
Som 15-årig brud gav hon sig hän åt en man vid namn Israel
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Andersson, som fick övertaga det sista av Pål Danielssons
nybyggen, nämligen nybygget Hvitklippen eller som byn
numera heter Klippen inom Fredrika socken.
I Klippen berättas ännu en sägen att en man, som kallades
Halt-Pål-Danielsson, kom hit till Klippen ifrån Storsjö i Åsele
och bosatte sig här som den förste nybyggaren. På det närbelägna Vällingberget skall han ha ätit och därmed givit
berget dess namn. Beteckningen Halt-Pål-Danielsson ger oss
besked inte bara om lytet utan även om att traditionen inte
vill förväxla honom med den i förra årsboken omnämnde
nybyggaren Pål Danielsson f. 1811, som även bodde i Klippen
(Fjälltuna).
Men vem var Israel Andersson i Klippen? Ja, därom veta
vi mycket litet. I kyrkböckerna utsattes aldrig hans födelseår. 1 folktraditionen har han kallats ryss. Hur mycket sanning, som ligger i denna muntliga tradition, är inte lätt att
säga. En annan man vid n a m n Sven Andersson f. 1770, som
spårats första gången i Lögda och senare i Holmsjö och slutligen som mera bofast i Övre Nyland, har även kallats ryss.
Så mycket är i varje fall klart att ingen av dem kan ha varit
dessertör från 1809 års finska krig. Sven Andersson kan i
likhet med Sven Duvas fader ha varit med »år åttioåtta ren»,
men Israel Andersson hade dock redan tio år dessförinnan
hunnit upp till Klippen och gift sig med nybyggardottern.
Att han deltagit i pommerska kriget 1757-^.1761 förefaller
osannolikt likaså att han skulle ha kommit hit över redan
under 1740-talets krig med ryssarna, ehuru under detta krig
många ryssar kommo över till Sverige dels på härjningståg
dels som »skyddsvakter». Skulle Israel Andersson ha inkommit i landet under 1740-talet bör han vid giftermålet ha
hunnit till en ålder av i det närmaste 50 år.
Traditionen om Israel som ryss kan även bygga på en förväxling. I Klippen berättas nämligen en annan historia om
ryssar, vari en man som kallas Israel omnämnes. Vi återgiva
den här sådan den berättats för författaren.
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Efter det finsk-ryska kriget 1808—1809 stanna en del ryssar kvar i Sverige och irrade omkring i skogarna. Folket
kallade dem för »römmare». Ibland blevo de bofasta men
oftast fingo de gå och stryka uppe i ensliga skogstrakter. Det
kom två ryssar vandrande upp till nybygge! Klippen. En man
som hetie Israel träffade på dem ute i skogen. De utfrågade
Israel 0111 nybygget och huruvida det var förmöget folk, som
bodde där, och var de hade sina dyrbaraste ägodelar förvarade. Då förstod Israel vad de båda männen hade i sinnet,
och med ett raskt hugg med sin yxa dräpte han den ene ryssen, medan den andre undslapp flyende").
På hemvägen gick Israel vilse på de ödsliga skogsvidderna,
men när han kom till en viss t j ä r n igenkände han den och
kunde sedan ta sig hem. Folket kallade sen tjärnen för
Israel-tjärn efter Israel.
I ett träd lär Israel ha inhuggit årtalet 1812. Några arbetare högg ned trädet någon gång i seklets början men tillvaratog stycket kring årtalet. Likaså lär en stock ha blivit
funnen, som bar årtalet 178G. Det måste vara Israel Anderssons son, Israel, som sägnen avser.
Det var här uppe i Hvitklippen, som Finn-Pål fick sin fristad under sina sista år. Han torde ha dött någon gång
omkring 1775 och var då inte mycket över 60 år gammal.
Hans efterlämnade änka, Karin Mattsdotter levde till 1794
och hann bli 78 år. Båda torde ligga begravna på Åsele kyrkogård.
Av Anna Pålsdotters och Israels barn har vi tidigare redogjort för Kristina Israelsdotter, som blev gift med Olof
Johansson f. 1767 ifrån Storsjö. Av de övriga barnen dog
Paulus Israelsson f. 1776 redan år 1794 ogift och äldste sonen
Israel beskrives härnedan.
*

7

) Berättat av kronojägare Rud. Nordström, Bjurholm.
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ISRAEL ISRAELSSON f. 1773,> g.ö 1794.
BRITA PERSDOTTER f. 1765.
Barn: Anna
f. 1795
Karin
f. 1796
Per
f. 1799 d. 1799
Israel
f. 1800 22/12
Brita
f. 1804 dog som barn
Klippens nybygge delades så att Israel Israelsson fick två
tredjedelar av det och resten fick systern Kristina övertaga.
Av barnen känna vi till följande:
Anna Israelsdotter f. 1795 gifte sig 1826 med Erik Johansson
f. 1800 ifrån Stennäs (tremänning). Familjen bosatte sig i
Klippen.
Israel Israelsson f. 1800 gifte sig även med en tremänning,
Erik Johanssons syster ifrån Stennäs, som hette Catharina
Johansdotter f. 1794. Familjen bosatte sig i Klippen.
*

Härmed avslutas artikelserien om Finn-Pål och hans ättlingar. Pål Danielsson och hans hustru hade nio barn och
42 barnbarn. Barnbarnsbarnens antal stiger till 178 och i
ledet därefter stiger ättlingarnas antal enormt. Enbart i de
tre äldsta grenarna, Daniel—Elisabet—Catharina, uppgår
antalet av de hittills uppspårade barnen i f j ä r d e ledet till
över 420. F r a m till nutiden återstår i de flesta grenar f y r a
generationer. Med en enkel räkneoperation kan lätt beräknas
att blodsbandet numera bör sträcka sig över 15 å 20.000
människor. Genom gifte inom släkten reduceras ättlingarnas
antal något och i de senare generationerna har säkert sådant
skett utan att kontrahenterna ens vetat av att de varit släkt
med varandra.
Såsom framgått av årets bidrag har de sista grenarna av
den vittfarne nybyggarens barn fått en något mera kortfattad
utredning än de övriga. Delta beror dels på att utrymmet icke
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bör upptagas av allt för vidlyftiga släkttavlor från senare
tider, dels beror det kanske också därpå att författaren har
sina planer på att någon gång i framtiden i tryck utge en!
ytterligare bearbetad upplaga av de forskningar, som här
redovisats. — Till sist tackar förf. samtliga som varit honom
behjälpliga vid denna släktinventering. Bidrag mottagas
fortfarande och kunna sändas under adress: Löberöd.
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Carl-Axel Moberg:

ENDAST EFTER ELLER ÄVEN
UNDER HÄLLKISTTID?
Om skafthålsyxor och rösen i Norrland

nligt en vanlig uppfattning dateras ju simpla skafthålsyxor, framför allt i Norrland, icke enbart till senneolitisk tid,
utan delvis till brons- och järnålder, medan de norrländska
kuströsena anses ha tillkommit enbart efter senneolitisk tid,
med början tidigast under äldre bronsålder. Avsikten med
de följande sidorna är icke att bestrida vare sig sen datering
av vissa skafthålsyxor eller sannolikheten för att flertalet
större rösen bör tidfästas till bronsålder eller senare tid.
Syftet är i stället att söka sammanfatta vissa kända skäl, som
talar för och emot en datering till senneolitisk tid av flera
skafthålsyxor och en del rösen.
De simpla skafthålsyxorna har daterats på dels arkeologisk, dels geologisk väg. Den arkeologiska dateringen framgår av slutna fynd, resp. typologiska och stilistiska jämförelser. Genom ett antal slutna grav- och depåfynd i Sydskandinavien dateras där simpla skafthålsyxor med rundad hane
och genomskärning till senneolitisk tid. ) Simpla skafthålsyxor med mera tvär bane och fyrsidig genomskärning har
jämförts med massiva skafthålsyxor av brons, som förefaller
att finnas f r å n och med övergångsskedet mellan senneolitisk
tid och bronsålderns första period och tillverkas ännu i början av andra perioden. ) Inte bara stenyxornas form, utan
även dekoren på enstaka av dem motiverar en sådan jämförelse. — Arkeologiska belägg för datering av simpla skafthålsyxor till senare tid än början av period II torde saknas.
1

2

106

ENDAST EFTER ELLER ÄVEN UNDER HÄLLKISTTID

Fig. 1. Rektangulär yxa med rundad nacktapp, Boda, Skellefteå sn, Västerbotten. St. h. m. 11208, 1. 10,8 cm.
De f r å n Sydskandinavien hämtade skälen för yxornas datering kan givetvis icke anses vara helt bindande för långt därifrån belägna norrländska fyndorter. Också finns det ju
beträffande nordskandinavisk arkeologi en vanlig tendens att
a priori räkna med retardering gentemot Sydskandinavien:
nyheterna f r å n söder anses nå Norrland med väsentlig försening. Det är med hänsyn härtill av särskilt intresse att m a n
längs östkusten norr om Mälaren sökt stöd för datering av de
simpla skafthålsyxorna i geologiska fakta. Dessa syns antyda,
att en datering av åtminstone stora delar av fyndmaterialet
till senneolitisk tid skulle vara rimlig.
Redan 1915 hänvisade Ekholm till dessa yxors större spridning i Uppland j ä m f ö r t med andra stenformer, och han f a n n
däri stöd för en delvis datering till bronsålder. — Asklund
f a n n det visserligen otillräckligt belysande med de tre säkert
nivåbestämda fynd f r å n Gästrikland, vilka »tangera den
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nedre havsgränsen före gånggriftstiden» och ett till nivån
mera obestämt fynd, vars sannolika ursprungsnivå »nära
torde motsvara stenålderns lägsta i dessa trakter». )
Talrikare motsvarande uppgifter stod till buds för Santesson ), när denne 1924 kunde konstatera, att av 24 nivåbestämda »enkla skafthålsyxor» under 55-meterskurvan det
stora flertalet eller 15 påträffats mellan 55 och 42 m. ö. h.,
vilken senare nivå enligt Lidéns geokronologiska bestämning
av strandförskjutningen vid Ångermanälven ) skulle motsvara ungefär tiden 1200 f. Kr. Synbarligen rör det sig om
fynd, som i viss utsträckning kan antagas vara strandbundna.
Med den breda säkerhetsmarginal, som bör användas vid
dylika bestämningar, förefaller den nämnda dateringen väl
förenlig med en huvudsaklig datering till senneolitisk tid. För
mycket bör den emellertid icke pressas. En återhållande
faktor ligger däri, att Santesson utöver den nämnda majoriteten av fynd också redovisar en betydande minoritet från
lägre nivåer — 8 redskap från nivåer mellan 35 och 20 m. ö. h.,
varibland det lägsta — vars nivå motsvarar tiden omkring
Kr. f. — påträffades »in einer Kohlenschicht neben einem
grossen Feldsteine» och alltså borde vara deponerad på torra
land. En ytterligare yxa från 22 ni. ö. h. synes däremot ha
påträffats i en marin avlagring.
Sådana iakttagelser som de nyssnämnda åtta kan användas
som motiv för senare datering än senneolitisk tid av en del
av de simpla skafthålsyxorna. Så har ju också skett särskilt
genom Santesson och genom Erik Granlunds ställningstagande' ) ifråga om motsvarande fornsaker från Västerbotten,
beträffande vilka han uttalar, att de skulle ha varit i användning ända fram mot tiden omkring Kristi födelse.
Denna uppfattning har delvis accepterats under hänvisning
till Granlunds och Santessons nyssnämnda uppgifter. )
Det framgår av Granlunds diagram över observationspunkter för datering av strandförskjutningen ), att han kände
fem nivåbestämda fynd av »stenyxor», varmed torde avses
skafthålsyxor. En av dessa betecknas som båtformig yxa.
3

4

5
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Fig. 2. Yxor, som brustit över skafthålet. Alan har borrat — eller börjat
borra — ett nytt skafthål. På det gamlas plats har genom bearbetning och
användning en ny, endast delvis tilljämnad bane uppkommit. Se not 12. —
a) Sandnäset, Jämtland, St. h. m. 8176, l. 12 cm.; b) Aspås, Jämtland, Östersunds museum, efter foto i ATA; c) Forssa sn, Hälsingland, ur enskild samling, efter foto i A TA, 1. 12,8 cm.; d) Lidens kyrkomuseum, Medelpad, efter
foto i A TA, 1. 9,2 cm.
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Det återstår alltså högst fyra nivåbestämningar för simpla
skafthåisyxor. Granlund nämner särskilt tre fynd på följande sätt
»Den lägsta är funnen vid Bygdeå, 20 m. ö. h.»
»en annan från Fahlmark, Bureå, knappt 30 m. ö. h.»
»Nära denna sista fyndplats, vid Boda i Skellefteå lkn, har
på obetydligt högre nivå hittats en simpel skafthålsyxa.
Denna fyndplats är otvivelaktigt en deposition på torra
land».
Av dessa tre yxor är den sistnämnda, från Boda, säkerligen identisk med yxan inv. nr 11208 i Statens historiska
museum Cfig. 1). Denna är emellertid icke en simpel skafthålsyxa, utan ett typiskt exemplar av en av de yxformer, som
enligt Globs undersökningar ) av tillgängliga indicier att
döma hör till yngre bronsåldern, »rektangulär yxa med rundad nacktapp». — Tyvärr har det inte hittills lyckats att
konstatera, vilka yxor, som avses med Granlunds uppgifter
om övriga fynd på låga nivåer. ) Det skulle dock ha varit av
betydande intresse att beträffande såväl dessa som de av
Santesson nämnda yxorna veta, vilken närmare typ de tillhör. )
Vad som här sagts om de simpla skafthålsyxornas tidsställning i Norrland kan sammanfattas så, att de arkeologiska
och geologiska indicierna förefaller att vara väl förenliga med
en datering i huvudsak till senneolitisk tid och bronsålderns
början, in i per. II. Dessa indicier måste visserligen betecknas som tämligen svaga för Norrlands del. De är likväl starkare än de positiva skäl, som hittills kunnat andragas för en
senare datering, från bronsålderns andra period och in i äldre
järnålder. Ingendera dateringen kan uteslutas.
Avslutningsvis må tilläggas, att det väl är tänkbart, att ett
annat liksom skafthålsyxorna åtminstone indirekt sydskandinaviskt inslag i Norrlands kustbygder också börjat uppträda redan under senneolitisk tid, nämligen kuströsena.
I fråga om bestämningen av tiden för kuströsenas första
uppträdande vid Bottenhavet spelar geologiska bevis ingen
10
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roll. De högsta rösena är exempelvis i Lövånger ) belägna på
en nivå av åtminstone 73 in. ö. h. och därav kan ingen direkt
slutsats av kronologiskt värde dragas, enär denna nivå frilades redan ca 3000 f. Kr. Geologiska skäl blir av betydelse först
i samband med de lågt belägna rösenas datering och den oavslutade diskussion av gravformens livslängd, som det inte
finns anledning att beröra i de här aktuella sammanhangen.
De arkeologiska skälen för datering av de äldsta kuströsena
kan vara av två slag: gravfynd med fornsaker samt själva
gravformen. Gravar med daterande fornsaker är numera
kända från båda sidorna av Bottenhavet. De äldsta säkert
daterbara — i Finland — är från bronsålderns andra
period. ) Inga fynd har veterligen karakteriserats av typiskt
senneolitiska föremål. Inte heller finns det något särdrag i
själva gravformen, som är typiskt senneolitiskt. Det skulle i
första hand komma ifråga att ge en dylik datering åt rösena
med central, mer än manslång hällkista, ej sällan i N-S — en
utformning, som man på Gotland ) och i Sydskandinavien
möter i både hällkisttid och äldre bronsålder. I Norrland eller
Finland har de däremot hittills icke lämnat fynd, som ger
fullt säker datering. ) De närmast belägna daterbara finns
utom på Gotland i Tröndelagen. Där är de från äldre bronsålder. )
Under dessa omständigheter kan den här inledningsvis
nämnda frågan, huruvida en del rösen vid Bottenhavet tillkommit redan under senneolitisk tid, förefalla helt omotiverad. Om den likväl ställes, beror detta därpå att de nyssnämnda, verkligt säkert daterande fynden från ifrågavarande
områdens rösen i största allmänhet är fåtal i "a och besränO
O
sade till Medelpad och söder därom samt saknas helt från
rösen med stenkista. Antalet fyndlösa gravar är stort och
antalet oundersökta rösen ännu mycket större. Det förefaller i detta läge riktigast att i varje fall tills vidare icke låsa
sig vid bronsåldersdateringarna enbart utan hålla dörren
öppen för att de äldsta rösena skulle kunna tänkas ha tillkommit under samma senneolitiska tid som de äldsta rösena
13
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t. ex. på Gotland. Ty både de norrländska och de gotländska
rösena representerar ju dock ytterst en gravform, som passar
väl in i bilden av den östskandinaviska Nordens senneolitiska
och tidiga bronsålderskultur, sådan som Forssander fattade
den. ) Och både de simpla skafthålsyxornas och gravrösenas spridning skulle då i viss mån kunna tolkas som vittnesbörd om samma fenomen, som Gutorm Gjessing kallat »dolktidsekspansjonen». ) Intill dess det föreligger fler fakta om
dessa redskap och fornlämningar, kan det vara berättigat att
räkna även med det här studerade alternativet vid sidan om
andra tänkbara dateringar och hypoteser.
18

19

) Gjessing, G., Norges steinalder, Oslo 1945, s. 412 f.
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med något annat föremål mot banen, d. v. s. verkligen använt redskapet som en kil. Detta framgår av de exemplar, som brustit tvärs
över skafthålet och sedan använts ånyo, med eller utan nytt sådant.
Härvid inträffar det nämligen, att den nya banen på det tidigare
skafthålets plats uppvisar de karakteristiska slagmärkena på båda
sidor om det kvarsittande halva skafthålet (jfr fig. 2). En så beskaffad, ojämn bane har givetvis icke kunnat användas som hammare.
Däremot har banen trots ojämnheten erbjudit tillräckligt stor sammanlagd yta att bulta på, t. ex. med en träklubba.
) Hallström, Lövångers sockens forntid II, s. 32 f.
) Hallström, G., Bronsåldersgravar i Medelpad, Fornvännen
1924.
Hallström, Bebyggelsehistoria, s. 204.
Hallström, Lövångers sockens forntid II, s. 29; jfr s. 35 ff.
Ekelund, Medelpads forntid.
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— Per. II i Finland (de äldre fynden, huvuddelen av de hittills kända): jfr Hackman, A., Die Bronzezeit Finnlands, Finska
fornminnesföreningens tidskrift XVII, 1897, tabell s. 400 f.
) Beträffande Gotland har särskilt Mårten Stenberger framhållit, att »seden med uppförandet av stora gravrösen nära den dåtida
havsstranden haft sin upprinnelse på Gotland redan under hällkisttid». — Det forntida Gotland, Boken om Gotland I, Visby 1945,
s. 53 ff.
"') De fynd, som närmast skulle kunna diskuteras i detta sammanhang, är följande:
Kumo, Sköns sn, Medelpad (Hallström, Bronsåldersgravar);
Frötuna, Ljustorps sn, Medelpad (samma arbete);
Ängbo, Söderala sn, Hälsingland (SHM inv. nr 20140; se Tillväxt, Vitterhetsakademiens årsbok 1933—35);
Broträsk, Lövångers sn, Västerbotten (Hallström, Lövångers
sockens forntid I, nr 104, II, s. 30 ff.).
Från Finland saknas av allt att döma typiska fornsaksfynd
från stenkistor i rösen före järnåldern. Se Meinander, C. F., EteläPohjanmaan historia I, Esihistoria, Helsinki 1950, s. 49 och 01.
) K. Rygh, En gravplads fra broncealderen. Det k. norske videnskabers selskabs skrifter 1900.
) Forssander, Norden, s. 249 f.
— Hallström har ursprungligen antytt möjligheten av en så
tidig datering (Bronsåldersgravar, s. 264 f.). Ett uttalande av G.
Gjessing, i Norges steinalder s. 417, går även i samma riktning.
G. Gjessing, Norges steinalder, s. 408 ff.
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Elin Jonsson:

SMÅSKOLESEMINARIET I
VÄSTERHISKE

E j långt från den bit av landsvägen, som förenar gamla
och nya vägen till Västerhiske, finns vid vägens vänstra sida
— från Umeå räknat — en större, numera något förfallen
byggnad vid namn »Angården». Gårdens historia hör ej till
denna skildring. Bilden härintill visar byggnadens utseende,
när Västerbottens läns landstings seminarium var inrymt där.
I början av år 1900 var bristen på småskollärarinnor stor
i vårt land och detta var i synnerhet fallet i Norrland. Regering och riksdag beslöt då att inrätta ovannämnda seminarium. Undervisningen började den 7 september 1904. Gården
— dåvarande »Erlandstorp» — hyrdes först för 5 år, men
eftersom småskollärarinnebristen år 1909 ej var avhjälpt fick
utbildningen där fortgå tre år till. Lärarinnebristen var då
hävd och därmed var seminariets korta saga, som alltså
skrevs åren 1904—1912, ett minne blott.
År 1904 var där endast en klass, men året därpå — när jag
var elev där — var eleverna fördelade i två klasser och detsamma var fallet de återstående åren med undantag av det
sista.
Lärokurser och läroböcker voro desamma som de, som då
användes i Sveriges folkskolor, utökade med större och svårare kurs i räkning samt litet pedagogik — metodik, geometri
och svenska språket. Formler för geometri antecknades, ty
lärobok användes ej. Bäckmans räknelära, Berg-Lindéns
naturlära, Fridtjuv Bergs geografi, Roths atlas, Alfr. Steinmets Biblisk historia och katekesen voro de brunnar, varur
det hämtades visdom. Några läroböcker vid sidan av de ovan
angivna voro ej anbefallda, men de som ville, fingo köpa:
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Småskoleseminariet i Västerhiske.
Handbok till Bibliska historien av Fredr. Lundgren samt
handledning vid katekesundervisningen av W . Norlén.
Gymnastik förekom men endast fristående övningar utan
redskap i lärosalen. Gymnastikdräkten bestod av långärmad
blus och kjol med vita band. Dräkten var av tjockt, redigt
yllecheviot.
Nästan omedelbart fingo eleverna i kl. I ha lektioner med
övningsskolans barn. Undertecknads första lektion — efter
3 veckors vistelse i kl. I — var åskådningsövning över gorillan. Dåtida åskådningsövningar hade vissa likheter med
våra dagars hembygdsundervisning.
Seminarielärarinnornas undervisning var — med tanke på
den tidens krav och deras i vår nutida mening bristfälliga
utbildning och brist på undervisningsmaterial — mycket god.
Undervisning och kurser vid Västerhiske seminarium voro ej
sämre än landets andra, men likväl är det underligt, att
lärarinnor utgångna därifrån — enligt folkskoleinspektörers
och andra överordnades utsago — skött sina ofta maktpålig116
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gande arbeten i landets små- och folkskolor med stor framgång. Självstudier och kurser ha fått utfylla luckorna. Det
har gällt att hålla jämna steg med dem som utbildats senare.
Tidens tand gnager hårt den gamla gården i Västerhiske.
Lärarinnorna — med undantag av fröken Henny Jonsson —
äro döda, likaså seminariestyrelsens ledamöter.
En och annan därifrån utexaminerad lärarinna står i full
och hel arbetsgärning ännu, ehuru många i likhet med mig
äro pensionerade. Men länge, länge än leva de frön av vetande
och moral m. m. som såtts av Västerhiske »semis» lärare och
elever.
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Ernst Westerlund:

DAGBOK FRÅN 1808
1 Skellefteå museums ägo befinner sig en dagbok för år
1808, förd av en präst i Umeå. Boken består av en vanlig
almanacka 8X9>5 cm, men mellan dess blad har skrivpapper
i storleken ca 13X20 cm inhäftats. På detta papper har
anteckningarna förts.
På 1850-talet har dagboken varit i händerna på en eller
flera personer i Gammelbyn, möjligen också Mora och Bodbyn, och därvid har vid olika tillfällen klottrats på alla ursprungligen blanka sidor. Dessa skriverier sakna allt intresse,
åtminstone såvitt det är möjligt att nu tolka dem.
Däremot ger dagboksanteckningarna en, m a n skulle vilja
säga, högst prosaisk bild av en prästs vardag. Det mesta är,
liksom alltid i dylika fall, högst triviala noteringar. Man har
svårt att förstå det vettiga i att författaren samvetsgrant
antecknar alla barn lian döper, alla döende som han skriftar
och alla gånger han »spisar aftonvard» hos vänner och bekanta. Då är anteckningar 0111 väder och vind begripligare, 0111
hur han lånar några skålpund mjöl här och får ett vedlass
där, eller hur han»tidde svarta koen», 0111 h u r denna i sinom
tid kalvade och kanske också att han därefter slaktar kalven.
Men alla dessa vardagliga ting skapa tillsammans en högst
levande bild av hur prästens år förflöt, ett år som inte saknade dramatiska händelser och förebud om vad som komma
skulle. På några ställen glimtar det också till små uppgifter
som kan ha intresse utöver det rent personliga och lokala.
Året inleddes med »kyla och elakt väder» och prästherrskapet går på nyårsvisiter hos »Hr Baron» (landshövdingen)
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m. fl. och nyårsdagen avslutas ined att de voro på »assembléen».
Söndagen den 24 jan. var det arbetssamt. Först predikade
han, sedan begravde han Forsgren, vigde Lars Anderssons
dotter i Fällforsån och hade besök av rådman Granström oc.h
befallningsman Bergstedt. Till sist »bar svarta koen» (kalvade ).
På kvällen den 28 vigde han hos borgmästaren sjömannen
Olof Norström. »Snyggt bröllop» tillägger han.
Under februari månad noterar han bl. a. en middag hos
landshövdingen, att han tagit ut en tolft 7-alnarsbräder hos
borgmästaren och torkat dem i Åbergs bastu, samt att han
lejt Klingberg att — häva ur svinkätten! Både inspektor
Holst och apotekare Freijer köper dagligen en kanna söt
mjölk av prästen. Han noterar mycket noga när kunderna
betalade.
Den 8 mars skriftar han Ol. Holmströms piga »som hade
hiskliga konvulsioner» och några dagar senare kristnar han
Maja Stinas oäkta barn. Den 16 skriver han bl. a.: »Bröt hela
Södra Bataillon up och for här förbi Söderut». Det är kriget
i Finland som kastar sin skugga. Några dagar senare heter
det: »Rykte om ryssens fart över Quarken» och den 28:
»Stark köld flera dagar så Quarken mäst frös till».
Den 5 april var han »uppe på Rådstun och skrev up till
Lantvärnet mellan 18 och 25 år» och den 17 »kommo soldaterna igen från Sundsvall». Dagen efter, annandag påsk, predikade han för soldaterna varvid han »extemporerade om
Tron».
Den 1 maj hade stadsborna anordnat »assemblée» för officerarna och där var författaren närvarande. Först hade han
dock varit på »Maij Galas (stort) up i prostgården ensam».
Dagen efter om aftonen »var Dans Galas up i prostgården».
Den 3 maj skriver han: »Voro de uppe på Rådstun och åtog
sig att prästera nödiga Schole Rum samt kjöpa och hålla
Rectors gård».
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Ju längre ut på vår en det lider, desto oftare återkommer
små notiser om kriget. Den 23 m a j skriver han: »Passerade
över 500 fångna ryssar genom Staden Söderut. Knapt har på
en gång så mycket folk varit här som då. 500 Båtsmän med
deras Skjuts bönder med Stads invånarna och åskådarna från
landet gjorde vist nära 3.000.»
Den 29 i samma månad sjunger han Te Deum »för segern
vid Revolax» och den 31 gick andra transporten av ryssar
söderut »fler hundra man». Omedelbart härefter tillägger
han: »S. d. började Nyström med kryddgårdslandet»!
Sedan han för den 8 juni noterat att korna släpptes ut
första gången, skriver han om "Besök i lägret på Ytterhiske
heden». Den 13 »bröto soldaterne up från Lägret och embarquerade sina Saker på Båtar nedanför A. Walls». Dagen efter
var det kalas för officerarna »hos Ab. & Gr. och om aftonen
vore alla Soldater och Vargerings Karlar uppställte på Torget.
Överste Bergstr. talte til dem. Så afembarquerade slut!, och
afsegl. till Fjäln». Den 23 »gingo soldaterna ur Fjärden till
Österbotten».
Påföljande måndag, den 25 »var en blodig affaire i Wasa
mellan Södra Batallion af Westerbotten och Ryssarne till de
förres stora förlust», och redan den 28 fick han »första Noticen från Wasa».
Den 10 juli avgår en ny sändning »Borg. och Varger.» till
Österbotten men sedan tiger dagboken alldeles om kriget och
vad därtill hör mer än en månad. Dagarna går under vanliga vardagsbekymmer. Författaren besöker flitigt sina utskiften och ser till alt allt går som det skall. Dessemellan
döper han barn, skrittar gamla och »begraver 2 lik» som det
står med täta mellanrum, — fastän antalet kan växla givetvis.
Den 13 augusti skriver han: ». . . sades Ryssar fångne komma hit» och det måtte ha skett snart nog ty den 29 antecknar
han: »Hade 2 Ryssar uppå Husemyren som började skära %
dag måste sluta för regn». Dagen efter hade han fyra ryssar
»som skåro råg och korn». Han fick endast 20 skylar korn,
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något fruset och 6 »kylar 4 band råg, d:o på hela skiftet Husmyran.
Söndagen den 4 sept. skriver han: »Prädik, jag. Abs. en
Tjuf. em begrov Wallins syster och 2:e soldater från Finland. om aft. såg på Ryss dans».
Dagen efter noterades att de sjuka ryssarna debarkerades
och fördes »up i garnl. Tingsstugan» och ett par dagar senare
kommer två fartyg med ryssar till Umeå. Den 14 sept. kom
två skutor med svenska sjuka f r å n Finland och dagen efter
»16 å 17 ålandsskutor up från Wasa med Svenska Sjuka och
Blesserade — en bedröflig Syn av Sjukas elände . . . Officerare och Soldater med kryckor och blessurer» skriver han
och tillägger: »Fm. begrafde 5 finska Soldater utan kista —
bedröfligt att se».
Mellan dessa bistra glimtar, skriver han upp att han köper
en gris från Lövånger, att man tvättar stortvätt i huset, att
det snöar, att hans kornhässja blåser omkull och att han
»fick et t får skickandes från Marta-Caj sa och smör och ost
från Häggmarks».
Då och då begraver han soldater, alltid flera åt gången och
på Heden utser han ställe till ny begravningsplats.
Den 5 okt. »avgick första marschen av Ryssar söderut, ca
130 man», och ett par dagar senare andra transporten, ca 140
man.
Anteckningen för den 5 okt. — en lördag — är ganska
typisk. »Mag. Lindeberg inne. Jag skref på Prädikan. em.
begrafde Soldaten Rönnbäck från Bygde. S. d. bar Hvita
koen.»
Den 5 no v. var han ånyo »upp till Heden till Nya Begrafningsplatsen, utviste grafvar för Lantvärns, karl.» De sjuka
soldaterna dog som flugor. Den 2 dec. skriver han: »s. d. begraf. jag 12 Lantvärns, karl. och invigde Nya Begrafningsplatsen vid Lasarettet». Till sist uppger han inte antalet av
dem han begraver. »Var på Lasaretts hed. och begrafd. Magi.
Ståhlberg med flere.»
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Anteckningarna bli allt sparsammare mot årets slut, lian
hoppar över flera dagar i december. Boken slutar den 27 med
följande: »Til Degernäs i sockenbud, raskade där ihop 1
skrinda med Hö och Halm . . . .»
Vem är bokens författare? Något namn finns inte i densamma som medger författarens identifiering, men museet
har en uppgift 0111 att den skrivits av »komminister Häggböm, Umeå». Det finns ingen anledning betvivla att så är
fallet och författaren skulle då vara dåvarande komministern i Umeå stad Erik Olof Häggbom, f. 1777 i Härnösand,
komminister i Umeå 1804—21 och förste komminister i Skellefteå 1821- -55, död sistnämnda år. I sitt andra gifte hade
han bl. a. sonen Olof, identisk med konsuln och handlanden
Olof Häggbom i Skellefteå.
Enligt Bygden (Härnösands stifts herdaminne, Bnd. III sid.
,121) var Häggbom till det yttre oansenlig, men namnes som
en rättskaffens och hedervärd prästman. En Skelleftebonde
lär en gång ha yttrat till honom: »Och pastorn han knaver på
och predik». Han fick till svar: »Knaver, knaver, nej, det sker
med andans hela makt och styrka».
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OM GAMMALT OCH NYTT I
VÄSTERBOTTNISK BEBYGGELSE
G e n o m stöd från Humanistiska Fonden har det varit möjligt att även under 1951 fortsätta bebyggelseinventeringen i
länet. De socknar, som nu varit föremål för den tyvärr översiktliga undersökningen äro Bureå, Holmsund, Hörnefors,
Nordmaling samt delar av Umeå landsförsamling. Även i år
har artisten Evert Larsson varit den, som i första hand svarat för fältarbetet. Medarbetare har nu som tidigare varit
fil. stud. Per Uno Ågren. Årets resultat, som när detta skrives, håller på att renskrivas, renritas, kopieras, för storas,
monteras och ordnas är ganska omfattande, närmare 1500
fotografier samt uppmätningar, som uppritade och sammanförda torde bli ett 50-tal. En aktningsvärd samling av färgfotografier har också tagits. Det bör särskilt påpekas, att en
undersökning ej är avslutad i och med att fältarbetarna lyckligt kommit hem igen. Det arbete, som behövs för att tillvarataga fältmaterialet är många gånger mer tidskrävande och
ingalunda lika fängslande. Den vetenskapliga bearbetningen
återstår likaväl. Den kommer väl också en gång. Här finnes
nu material för många forskare och för forskningsuppgifter
av mångahanda slag. Ännu återstår dock mycket, innan det
insamlade kan ge en om ock översiktlig bild av länets äldre
~
O
bebyggelse. Undersökningen har hittills i huvudsak berört
kustlandet och är ej färdig inom detta område. Så gott som
hela inlandet återstår sålunda dessutom.
Här skall endast lämnas några enstaka stickprov på vad
som framkommit under år 1951.
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Om vi börja i norr i Bureå socken, så har Ytterviks by allt
fortfarande visat sig vara en värdefull plats för gammal
bebyggelse. Det är ju härifrån Gammlia fått sin svalgångsbod med genoinkörsport. Den härstammar från 1600-talet.
Byggnader från detta århundrade äro oerhört sällsynta inom
länet. Icke dessmindre påträffades i Yttervik en liten bod
med årtalet 1689. Endast dörren var förstorad. I övrigt var
boden oförändrad. Hos hemmansägaren Emil Forsberg i
samma by fanns hela tröskningens historia i ett nötskal. Det
äldsta stadiet representeras av en liten loge för slagtröskning, byggd av rundtimmer. Nästa stadium, då man fått
mera maskinella redskap till sin hjälp, företrädes av en
långlåge och det sista stadiet före den moderna tiden med
tröskverk och skördetröskor utgör en rundloge.
Fäbodarna och fäbodlivet är i våra dagar ett avslutat kapitel. Men ännu står här och var förfallna byggnader kvar på
de övergivna fäbodvallarna. Fäbodarna, som ju voro avsedda
för ett tillfälligt boende, fingo därför en bebyggelse av mera
primitivt slag. Här levde byggnadsformer kvar, som man i
bygden lämnat för länge sedan. Vid Storöns fäbodar i Bureå,
nu givetvis i starkt förfall, finnes ett förhållandevis väl bevarat timrat fähus med tak av näver och ved. Det, som åtminstone vid en flyktig undersökning av byggnaden faller i ögonen, är den primitiva anordningen för att binda kreaturen.
Genom fähusets vägg, den tredje stocken nedifrån har borrats
hål, varigenom stuckits vidjor, på utsidan böjda i en knut,
som hindrat vidjan att dragas ut inifrån och på insidan med
halslänkar av vidjor. Mycket primitivare anordningar för
detta ändamål, är nog ej så lätt att tänka sig.
En efterundersökning har gjorts på Holmön. Närmast är
det det gamla kapellet här, som tilldragit sig intresset. En del
goda uppgifter har stått att erhålla. En redogörelse härför
må dock sparas till ett annat sammanhang.
Från Hörnefors socken finns bl. a. att anteckna en vackert
dekorerad sal i Granströms manbyggnad i Sörmjöle. Väggarna äro målade i flammönster med panel och handtryckt
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Vindsplan
Manbyggnad i Fällfors, Bygdeå sn. Längd 17,5 m, bredd 7,5 m. Förslag
till ombyggnad.
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Kroppåsbrev från Långed, Nordmaling sn.
takfris. Välbevararle r u m ined denna dekor hör numera till
sältsyntheterna i södra länsdelen. Troligen har målningen
utförts under förra delen av 1800-talet.
Långed i Nord mal ings socken visade sig vara en tacksam
ort för undersökningen. Här påträffades ett mansporträtt
utfört av kyrkomålaren Kempe, som dekorerat Nordinalings
kyrka. Porträttet, som möjligen är ett självporträtt, föreställer en m a n i dräkt från slutet av 1700-talet.
I Långed gjordes vidare en upptäckt, som nog måste
betecknas som märklig. Hos bröderna Andersson förvaras
nämligen en ritning, som hittats uppe på kroppåsen i den
gamla nu rivna manbyggnaden. Ritningen utgör en plan till
denna byggnad, en parstuga av gängse typ. Varför ritningen
lagts in i byggnaden omtalar texten på ritningen. »Att jag
Nils Erson i Långed med min egen bekostnad hafwer upsatt
dena bygnad upå dena tomt och rum, Gud bewara hene för
Eld och wåda så skal dena kropås lista utwisa henes ålder.
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Gästgivaregården i Rickleå, Bvgdeå sn. Längd 21,5 m, bredd 1,5 ni. Förslag
till ombyggnad.
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Som mina barn oh efterkommande kan se, samt wad timmerman som har hene up sat widare war knut deras Namn
ut wiser». Både i öster och väster var arbetet »begynt d. 25
oh slutat d. 27» maj 1767 »Med wår Egen bekostnad Nils
Erson oh Britta ErsDåtter».
Timmermännen var på södra sidan en vid varje knut från
väster (t. v. på bilden) Olof Persson i Långed, Elias Persson
från Håknäs, Olof Mickelson från Ängersiö och Jon Mårtensson från Sunnansiö. På norra sidan från samma håll var de
»Jag Nils Erson i Långed», alltså byggherren själv, Per Erson
i Långed, Jon Olofson från Mulsiö samt Eric Erson från
Sunansiö.
I den nu nästan utdöda timringskonsten hade de som
utförde knutningen en mycket viktig uppgift. På dem berodde det hur byggnaden skulle bli, om den skulle hålla väl
samman och om den skulle bli tät. Särskilt betydelsefulla
var gavelknutarna. Byggmästaren Otto Isberg i Skinnarbyn
i Bygdeå, som väl tillhör den sista generationen, som varit
med om timring efter de alla konstens regler, som en minst
tusenårig tradition skapat, har berättat, hur han som en
yngling i början av 1900-talet efter ganska lång praktik först
fick sköta de inre knutarna och så småningom anförtroddes
en hörnknut. Detta var ett mycket stort förtroende och så
att säga en legitimering som utlärd timmerman.
Så vitt förf. efter genomgång av diverse litteratur kunnat
finna, är en ritning av en allmogebyggnad från äldre tid
mycket sällsynt och av så hög ålder som denna något ganska
enastående. Mycket intressant är rummens benämning, vardagsstuga, kammare och herrstuga. Från dessa trakter äro
de utom kammare, så långt tillgängliga uppgifter räcker,
tidigare ej kända. I sydligare trakter som t. ex. Hälsingland
finns de dock. En benämning som herrstuga verkar onekligen främmande för allmogekulturen. Särskilt i dessa trakter vid mitten av 1700-talet, vilka då var alldeles i avsaknad
av både herrar och herrgårdar och där befolkningen knappast hade beröring med några ståndspersoner utom Kronans
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Idyll och storindustri kan trivas samman. Holmsund. Foto: Evert Lcusson.

Det ligger något av arkitektur över kattens portal. Botsmark, Sävar sn.
Foto: Evert Larsson.

En vidja, trädd genom väggen med knut på utsidan. Enklare kan väl knappast
ett kreatursbindsle vara. Storöns fäbodar, Bureå sn. Foto: Evert Larsson.

Pastoral idyll. Hummelholm, Nordmaling sn. Foto: Evert Larsson.

Askmoln över Långed. Nordmaling sn. Foto: Evert Larsson.

Sexknutebyggnad och vårdträd. Baggård, Nordmaling sn. Foto: Evert Larsson.

Tidlös trygghet vilar över gården, som förfäderna byggde. Lögdeå, Nordmaling sn. Foto: Evert Larsson.

Arvegods hos Hjalmar Strömdahl, Ldnged, Nordmaling sn.
Foto: Evert Larsson.
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folk, finns det knappast någon anledning att förmoda, att
denna benämning skulle tillkommit med hustypen. Benämningen finnes ju som ovan framhållits söderut. Det verkar
ju då troligt, att det är f r å n detta håll den kommit. Även
för Hälsinglands del synes en beröring med högre stånd
knappast ge skäl för en benämning som herrstuga, utan
även här synes det motiverat att sammankoppla benämningen
med hustypen. Enligt professor Erik Lundbergs uppfattning
har denna uppkommit ur senmedeltidens borgbostad och
närmast ur 1500-talets herremansbyggnader av timmer som
t. ex. Gustav Wasas kungsgård i Ivungsör. De dekorationsformer man möter i Västerbottens parstugor, har också eri
given renässanskaraktär mycket närstående t. ex. dem i
Eriksunds herrgård i Uppland. Även de möbelformer, som
höra h e m m a i dessa allmogebyggnader för att taga ett enda
exempel den s. k. västerbottensstolen är en mycket litet förändrad renässansmöbel.
Få trakter i vårt land ha bevarat ett så förnämt traditionsrikt och på samma gång fortfarande funktionsdugligt byggnadsbestånd som Västerbotten. Detta gäller flera slag av
byggnader men särskilt parstugorna och rundlogarna. Båda
dessa byggnadstyper ge en särskild prägel åt det västerbottniska kulturlandskapet. Rundlogarna är övre Norrland i stort
sett ensamt om. De har visserligen tjänat ut i sin ursprungliga funktion, men är dock fortfarande mycket användbara
och rymliga byggnader. Som regel försvarar de fortfarande
väl sin existens ur praktisk synpunkt. Som karaktärstecken
för bygden är de av utmärkt stort värde. Rundlogarnas
existens är också glädjande nog ej lika hotad som parstugornas och de äldre manbyggnaderna överhuvudtaget.
Förf. har i föregående årgång av denna årsbok givit utlopp
åt sin förtvivlan över den i de flesta fall fullständigt onödiga
förstörelsen av det för traktens ansikte så omistliga bvggnadsbeståendet. Detta ej på grund av romantisk längtan att
bevara allt som är gammalt utan därför att gammalt och nytt
i detta fall som regel så väl går att förena, så att den enskilde
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får en större och gedignare bostad och bygden får behålla sin
förnämliga egenart.
Även om klagan alltfort är aktuell och berättigad, finns
dock även glädjeämnen. Under det gångna året ha flera gårdar blivit räddade och fått möjligheter att i föryngrad form
men i sin yttre gamla ibland också t. o. m. återställda gestalt
att tjäna ytterligare många generationer. I samarbete med
länsarkitektkontoret, länsbostadsnämnden och länsmuseet
har en del kunnat göras för det gamla bostadsbeståndet. Förhoppningar finns också, att ett fortsatt samarbete skall kunna ge effekt, ungefär som ringarna d vattnet sprider sig. Har
en familj fått en lagom stor och ändamålsenlig bostad i sin
gamla gård för ett i varje fall ej högre pris än en liten och
trång nybyggnad, manar detta till efterföljd. Ännu så länge
är ej någon byggnad helt färdig, men arbetet pågår och ritningar till ombyggnad har färdigställts till flera. Ett par
exempel skall här lämnas.
Ägaren till den gamla gästgivaregården i Rickleå, hemmanägaren Edvin Eriksson, stod i valet och kvalet, hur han
skulle göra. Den gamla gården var onekligen stor och besvärlig som familjebostad. Dessutom låg den för nära landsvägen. En ritning för renovering uppgjordes av ing. B. Lidström
hos länsarkitektkontoret. Byggnaden hade kammare i båda
ändar. Med den onekligen funktionalistiska utformning som
parstugan har, dock ej funkis från 1930-talet utan den
funkis, som är ett arv från medeltiden, innan renässansens
symmetri vunnit fast fot, gick det mycket bra att ta bort
kamrarna närmast landsvägen utan att därför förrycka byggnadens utseende. Kamrarna på andra gaveln däremot kunde
behållas oförändrade och utgöra ett i framtiden säkert värdefulla reservutrymme. Under ombyggnadsarbetet var de också
lämpliga som bostad för familjen. Under ungefär halva den
återstående delen av byggnaden grävdes källare, som utom
en rymlig svale innehöll matkällare och utrymme för rotfrukter, pannrum, bränslerum, tvättstuga och ett reservutrymme.
Planen för bottenvåningen och övervåningen framgår av rit138
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ningarna. Särskilt kan vara värt att påpeka den trevliga
anordningen med dörr mot trädgården från den genom byggnaden gående hallen. En postlokal med egen ingång har
också fått plats i byggnaden. Fönstren har bibehållits vid
sin gamla höjd och delning. Detta har stor betydelse för
byggnadens utseende.
Från början voro parstugorna som regel endast byggda i
en våning. Fönstren voro kvadratiska och t. o. m. liggande
rektangulära. Efter det mod, som följde med Karl Johans
tiden, höjdes stugorna med i vanliga fall en halv våning.
Proportionerna blevo nu andra och byggnadernas utseende
krävde högre fönster. Det låg också i tiden. Hur som helst
är det att skämma husens fasader att åtminstone i någon
högre grad minska fönstrens höjd och överhuvudtaget ändra
deras form och placering. Även enskiviga fönster bli tråkiga
i en sådan byggnad. Många gånger äro dörrar, tak och andra
inredningsdetaljer gamla fina snickerier, som väl försvara
sin plats även i den renoverade byggnaden, så även andra
dekorationer. En utomordentligt viktig sak att beakta vid
modernisering av timrade gårdar är, att de bärande väggarna
ej få borttagas eller flyttas. Då våldför man sig på byggnaden rent konstruktivt med risk för förskjutningar och att
timret »hänger upp sig» och väggarna bli glesa. Samma risk
finns också både vid yttre och inre panelning 0111 reglarna
bli för kraftigt fastspikade.
En viktig detalj för en byggnads utseende är ingången
och dess omramning. I Västerbotten finns ännu ett stort
antal många gånger utsökta portaler. De behöver bara lite
omvårdnad, lagning och färg för att åter bli en samlande och
förskönande del av fasaden. Man kan också göra som i fallet
Rickleå leta ut en lämplig typ ur länsmuseets nu ganska
stora samling av uppmätningsritningar och fotografier av
portaler eller också söka en annan lämplig förlaga för att
göra nytt.
Den gamla gästgivaregården i Rickleå är nu snart färdig i
sin förnyade gestalt. Den må gälla som exempel på en bygg139
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nad, som ursprungligen haft ett särskilt ändamål. Det stora
flertalet byggnader äro ej så stora. Som exempel på en sådan
m å tagas hemmansägaren Axel Lindahls gård i Fällfors i
Bygdeå, till vilken ing. Lidström även uppgjort ritningar.
Denna byggnad är en parstuga av vanlig typ. På framsidan
har dock senare uppförts en utbyggnad, som gjort förstugan
större och även inrymt trappan till övre våningen. Då denna
utbyggnad ansetts onödig, har den borttagits på ritningen.
I stället har det gått att få tamburen något större genom att
flytta väggen till kammaren. Denna vägg är ej bärande. Utrymme för badrum och trappa till övervåningen har erhållits
genom att minska köket genom en tvärgående vägg. Köksskorstenen har härigenom måst flyttas något och kommit att
ligga invid badrummet. På detta sätt har man fått en utmärkt
evakuering från detta. Källare har avsetts att grävas under
hela det gamla köket. Den blir visserligen ej så stor, men har
ansetts tillräcklig, då en bra jordkällare finnes i närheten.
I övrigt må ritningarna tala för sig själva.
Denna lilla artikel kan kanske tyckas vara något blandad
till sitt innehåll. Men en kulturhistorikers verksamhet i våra
dagar är också blandad åtminstone, när hans uppgift är att
vara kulturminnevårdare och hembygdsvårdare. Det räcker
ej med att endast söka samla in minnena f r å n en gången tid
och försöka finna linjerna i äldre tiders liv och ställa dem i
relation till nutidens förhållanden. Det gäller också praktiska ting att försöka åtminstone efter ringa förmåga och
resurser fästa uppmärksamheten på vad som är livsdugligt
av det gamla, inte endast för att det är gammalt utan för att
det har mycket att ge nu levande och kommande generationer av tradition och samhörighet med sina föregångare och
sin bygd, för att det tillhör det odefenierbara, som skapar
trivsel och skänker karaktär och omväxling åt bygderna, för
att det innehåller så mycket av skönhet och sann funktionalism utformad av seklers erfarenhet. Denna verksamhet får
ej drivas i motsättning mot gjorda framsteg och isolerad
från det som rör sig i tiden och de organ, som verka i denna140
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Genom samarbete med dessa och med utnyttjande av moderna anordningar och framför allt i god och förtroendefull!
kontakt med de som bygga och bo i vårt land måste kultur-i
minnesvården verka. Utan experiment kommer m a n ingen
vart, men varför skall just dessa betyda döden för vår gamla
sedan många hundra år utexperimenterade allmogebebyggelse. Genom den moderna tekniken går det ju att få våra
gamla till funktionen utexperimenterade byggnader fullt
moderna.
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Ett axplock ur länsmuseets arkiv

x gamla tider berättades mycket mera än i våra dagar.
Händelser och förhållanden och namn levde på så sätt kvar
på folkets läppar under långliga tider. Som alltid, när någonting berättas, sker en viss förändring av innehållet, somligt
läggs till, annat dras ifrån. För sådant, som verkar dunkelt,
sökes en lämplig förklaring. I många fall anknytes den ursprungliga berättelsen till gammalt mera allmänt sagogods,
som är gemensamt för stora områden och kan ha sitt ursprung
långt ned i forntiden. Det övernaturliga, som för ej länge
sedan var en levande verklighet, blir en viktig del i händelserna. Berättelsen börjar mer och mer förlora den direkta
kontakten med vad som verkligen hänt. Den blir en sägen.
Dessa sägner kunna många gånger vara otroligt gamla. Vad
de berätta, har ofta hänt långt tidigare än vad sagesmannen
tror.
Många gånger verka sägnerna vid den första bekantskapen
ganska fantastiska, men erfarenheten har visat, att de som
regel innehålla en kärna av sanning. Det går ofta ganska
bra med kännedom om de regler, som finnas även för sägenbildningen att skala bort det oväsentliga och nå kärnan.
Stundom går det att med hjälp av skrivna urkunder kontrollera uppgifter, som kanske i flera hundra år levat på folkets läppar. Särskilt gäller detta brottsliga handlingar, varom ju domböckerna berätta. Det är påfallande, hur mycket
i sägnen, som kan överensstämma med faktiska förhållanden. Utöver domstolsprotokollens uppgifter kan sägnen också
innehålla sådant, som låter sig väl förena med dessa och bär
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det upplevdas prägel. Säkerligen kan det vara sådant, som
är sant även om det ej kommit med i protokollen.
Det säger sig själv, att mycket i sådana sägner, som ej kan
kontrolleras, också är värt tilltro. För många förhållanden
äro sägnerna det enda medlet att nå kunskap.
Berättandet håller på att dö ut. Det är så mycket annat,
som kommit till, att dessa enkla sägner ej längre fånga barnens fantasi som i gamla dagar. Det var för det mesta faroch morföräldrar, som berättade för barnbarnen. Nu bo ej
de gamla och unga tillsammans i samma utsträckning som
förr.
Undan för undan gå de gamla traditionsbärarna ur tiden
utan att ha fått lämna över traditionen till nästa generation.
Ett oersättligt kunskapsstoff går därmed förlorat. Var och
en kan här göra en insats genom att låta de gamla berätta,
som de ofta så gärna göra, genom att lyssna på dem och
teckna ned. Skickas sedan uppteckningen i orginal eller,
avskrift till länsmuseet, där den lägges in i gott förvar i arkivet på den by, som den berör, är ett stycke historia räddat
åt eftervärlden.
Det finns mycket att taga vara på av sägen- och traditionsmaterial. Här har ur länsmuseets arkiv mera på m å f å sammanförts några bebyggelsesägner, upptecknade för några år
sedan, då traditionen ännu levde friskare. Erfarenheten har
dock visat, att alltjämt finns mycket kvar att rädda undan
glömskan.
Gunnar
Westin.

Bjurholm sn. Tobiero
I Bjurholms sn finnes en liten by, som heter Tobiero. Om
uppkomsten av detta säregna namn har meddelarens farfar,
en nu (1908) snart åttioårig man berättat följande:
En m a n vid namn Tobias hade slagit sig ned å en kronopark och där börjat arbeta upp jorden. Men som gubben
inte hade något skriftligt erkännande på att få behålla jorden i fråga, så bekymrade han sig över hur det skulle gå. Till
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sist på gamla dar fick han av vederbörande sig rättigheten
tillskriven med tillstånd att den skulle få gå i arv från far
till son. Gubben blev glad och utbrast: »Jag skulle inte hälft
någon ro förrän nu när jag äntligen fått saken till min fördel avgjord». Jägmästaren genmälte helt skämtsamt: »Låtom oss då kalla stället Tobiero, det passar ju bra nu, när
Tobias fått ro».
Medd. 1908 av Hans Forsberg.

Bygdeå sn. Gulltjärn
Gulltjärn anlades i första början av 1700-talet och ägdes
då av en bonde i Åkullsjön, som hade anlagt en liten fäbod
i skogen. Denna fäbod sålde han till en man Lars Daniel
Vippa, en duktig jordbrukare, som upparbetade den m a r k
han köpt och blev en mycket rik man.
Vippa hade en enda dotter, som brukade valla korna i skogen. En morgon, då hon skulle släppa sina kreatur ut på bete
och kom en bit bortom gården mot berget, träffade hon en
obekant gråklädd kvinna.
Vippas dotter brukade bära på sig en stor mässingsknappnål med ett stort huvud. Den främmande kvinnan begärde,
att få denna nål, men flickan ville ej giva bort en så dyrbar
sak. Då gick den främmande kvinnan bort, men återkom
efter en stund med ett skrin som hon räckte åt flickan. Vippas dotter bytte då till sig skrinet mot nålen, varvid den
främmande kvinnan yttrade: »I ett av dessa tre berg finnes
en guldklimp». Så försvann hon och Vippas dotter stod ensam kvar med skrinet i sin famn. Det säges att flickan blev
mycket rik, och byn fick namnet Gulltjärn.
Det låg ett stycke oavvittrad mark i närheten av den plats
där Vippa hade sina ägor och som han också fick i sin ägo,
om genom köp eller på annat sätt, förmäler ej traditionen.
För det hela betalade han två tunnor skatt och samma
skattetal står än över Gulltjärns by.
Medd. 1922 av Petter Nordström,
Gulltjärn.
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Lycksele sn. Knaften
Två män berättas samtidigt hava bosatt sig vid Öre älf,
omkring 1 km. söder om den nuvarande Knattens by. Det
var i början på 1600-talet. Det finns tydliga märken efter
deras bostäder, som nu kallas »gammalhemmet». I tomterna
efter deras kojor ha nu uppväxt stora träd, som visa att det
var länge sedan. Men även av deras odlingsförsök synes
ännu spår.
Medd. 1!)22 av Oskar Johansson,
Knaften.

Lycksele sn. Vindelgransele
I början av 1700-talet innehades landet kring Vindelälven,
där byn nu ligger, av en lapp Anders Sjulsson. Det finns
ännu några lämningar efter hans verksamhet kvar, såsom
»Lappguden», en fyrkantig sten två km. ovanför byn. Gamla
sägner berätta att man funnit offerrester där. »Lappvallen»,
ett ställe där lapparna brukade mjölka sina renar och märka
kalvarna om vårarna, bär också vittne om Anders Sjulsson.
Vindelgransele by anlades på 1750-talet. En bonde, Jan Nilsson från Kussjön, följde upp till ett ställe, som lappen skulle
sälja till honom. När de kommit till en holme, gingo de upp
för att vila sig. Lappen pekade nu på en kulle på holmen
och sade: »Här är det ställe där du ska bo!» Mannen stannade där och timrade en stuga, som ännu till på senaste tid
stått kvar. Eldstaden i kåtan ser man märke efter ännu
i dag. Man tror med säkerhet, att någon nedgrävd s. k.
lappskatt skall finnas där. Det är åtskilliga gamla personer som bruka tala om, hur de någon vacker sommarnatt
sett »silverskret» fara under någon sten, men ingen har letat
efter skatterna. Man vill ej ofreda gamla skatter, som legat
i jorden i flera hundra år.
Medd. 1918 av Carl Stenman,
Vindelgransele.
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Lycksele sn. Rödingsträsk
Rödingsträsks by lär ha grundlagts av en fiskare på slutet av 1600-talet. Fiskaren hade haft sin koja vid en stor
sten ej långt f r å n sjön. Där den första byggnaden stått äro
endast grundstenarna kvar som ett minne av det förgångna.
Medd. 1922 av Rudolf Hamrin,
Rödingsträsk.

Malå sn. Adak
Adaks by har fått sitt namn efter en lapp Adak, som bosatte sig där. Det var i mitten av 1700-talet.
Sedermera, i början av 1800-talet, flyttade en skellefteåbo
dit. Han var gift och hans hustru var f r å n Glommersträsk.
Det var den 28 juni 1807. — Som dräng medföljde en bror
till honom, som rymt undan militärtjänsten. Drängen stannade endast ett år. Då gick han ut i Finska kriget och blev
skjuten ett år senare.
Makarna hade med sig en ko samt några enkla husgerådssaker. På den tiden fanns ingen landsväg, så att de
måste följa de små gångstigarna genom skogen. Så framkommo de till Adak, men hade inte så mycket som en koja
att krypa in i. De kvistade av en stor gran och band fast
kon där och lade sig själva under en annan. Det gick bra
ty det var sommar och varmt. Nu blev det för mannen att
hugga timmer och bygga en stuga; gumman hjälpte till efter
bästa förmåga.
Så kom höbärgningen och den gick ju fort undan då man
bara hade en ko. Den mjölkade ju inte tillräckligt för de
båda m a k a r n a att leva av, utan de fingo mest draga sig
fram på vilt från skogen.
Under höbärgningen hade de ingen mat att lägga i säcken
utan mannen tog bössan och anmodade hustrun att »lägg
nalta salt i sättjen».
Medd. 1926 av Alex ICron, Adak.
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Nordmalings sn. Hörnsjö
Hörnsjös första inbyggare för omkr. 400 år sedan skalil ha
varit Reft och Fann. De sökte sig fram genom täta skogen
till den då fiskrika sjön, kring vilken större delen av den
nuvarande byn ligger. Reft slog sig ned i norra änden av
sjön och Fann längre i söder och resp. platser heta Reftan
och Fanngården än i denna dag. — Dessa två började brytandet av skog och mark för att få en plats att så och skörda.
Men fisket och jakten var dock deras väsentliga levebröd
och Fann drog i land mången tung gädda i sundet vid Fanngården, som omhändertogs av hans hustru Karin.
Men ofriden uppenbarade sig även här och ställde till
bråk. Karin tog sina grejor, sitt stål och sin flinta, och drog
åstad söderut till sjöns sydligaste del, där hon började bygga
och bo. Och platsen där heter ännu Karinsgärdan. Efter
någon tid kom en familj och slog sig ned på västra sidan
om sjön, vilka snart fick grannar och så småningom började byn utveckla sig. — Så började Hörnsjö-borna vakna
upp över, att de icke hade någon mark inhägnad. De började nu stega upp ett område som kom att sträcka sig en
halv mil åt alla håll. Området hade nog blivit större, om de
icke träffat på andra nyblivna byar, vilkas invånare redan
hunnit skaffa sig ett visst utmätt område.
På den östra sidan om sjön bodde något senare »HarMats» om vilken sägnen berättar, att han hade staplat harar
från den ena väggen till den andra i vedboden, f r å n golvet
ända upp till taket. Men så behövde han bara sätta snaran
på det gräsbevuxna bastutaket för att vara säker om byte.
En familj som bodde i Gräsmyr blev av omständigheternas makt tvingad att flytta till vilda skogen, för att där bilda
hem. De drogo norrut och bosatte sig bakom ett berg nordväst om Hörnsjö. Men detta föll ej Hörnsjö-borna i smaken.
De tågade iväg med var sin kappe korn till »Dalkeslid-gubben» — namnet hade han fått efter berget han bodde vid —
och erbjöd honom denna skänk, om han ville draga sina
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färde från deras skog. "Villkoret antogs och flyttningen
verkställdes.
Att Dailkeslid-gubben var utrustad med ett något obändigt
lynne, därom vittnar ett par episoder ur hans liv som traditionen bevarat.
Hans hustru skulle väva och hade »revat» kring stugans
väggar, då mannen kom hem och var uppretad över någon
händelse. För att då giva eftertryckligt uttryck åt sina känslor högg han helt enkelt av väven med sin yxa.
Vid ett annat tillfälle skulle han till Hörnsjö med litet säd
för målning. (Hörnsjö ägde då två kvarnar.) En hans son
följde med. Vad som föranledde handlingen är ej känt, men
gubben tog sin son och kastade honom i kvarnrännan. Det
var emellertid ej sämre virke i pojken än att han klamrade
sig fast i en stock av kvarnens underrede och drog sig upp
och gömde sig tills fadern avlägsnat sig från kvarnen. Därefter höll han sig gömd i tre dagar, tills folk upptäckte
honom och återförde honom till föräldrarna.
Fadern flyttade sedermera till den plats som nu heter
Hörneborg, och när nyssnämnde son blev vuxen, flyttade
denne till det nuvarande Östanbäck, men blev av fadern
bortkörd därifrån. Han drog då vidare till det nuvarande
Nyland, där han fick vara i fred och utföra en berömlig
odlargärning.
Medd. 1920 av Johan Forsberg,
Hörnsjö.

Norsjö sn. Risliden
Herman Olsson var den förste inbyggaren i Risliden. Han
var bördig från Burträsk sn och hade troligen vistats i Risliden förut, som fiskare. Olsson slog sig ned med sin familj
på en efter hans tycke lämplig plats, röjde bort skogen och
byggde sig en stuga av grova timmerstockar. Taket täckte
han med torv. Detta skedde omkring 1745. Denne man blev
ägare till hela nuvarande Rislidens by. Han och hans efter148
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kommande uppodlade den ena jordlappen efter den andra.
Men den tidens människor voro mera intresserade av jakt
ocih fiske än av jordbruket, varför odlingen ej tog någon
nämnvärd fart.
Sedan vet man ej mycket om befolkningen i R. tills i början av 1800-talet. Då ägdes byn på nytt av en enda man,
Zackris Olsson. Han hade en tunna skatt jord, som han
delade mellan sina fyra söner, lika åt var och en.
Byns namn Risliden torde ha uppkommit på grund av
den myckenhet av skog som i forna tider fanns där, ej minst
björk och enris. Uppt. efter en 80-årig Risliden-guibbe.
Medd. 1923 av Sofia Söderlund,
Risliden.

Stensele sn. Bäckmark
Den förste inbyggaren i Bäckmark skall ha slagit sig ned
där i början på 1800-talet. Carl Gustaf, så hette han, började
med att uppodla ett potatisland för att pröva jordens växtlighet. Det lyckades första året, varför odlaren beslöt att
kvarstanna. Trakten odlades upp och fick namnet Bäckmark. Befolkningen ökades och blev mer och mer kringspridd. Den ursprungliga byn uppdelades så småningom i
fyra olika byar, Bäckmark, Fahlträsk, Olofsberg och Fjällbosjö. Nu finnes sammanlagt 100 invånare i dessa byar.
Medd. 1922 av Svea Lidgren,
Bäckmark.

Umeå sn. Bäcksjö
För något över 100 år sedan inlöste en person ett markområde av staten, beläget vid sjön Bäcksjön i Umeå sn. Han
ämnade där slå sig ned som nybyggare och började därför
bygga en stuga vid sjöns sydvästra sida. Han timrade på
.stugan några dagar, men för varje natt blev det han under
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dagens lopp upptimrat åter nedrivet. — Så en dag, när han
rådvill och modfälld var sysselsatt med sitt timrande fick
han besök av en stor kvinna klädd i granna, röda kläder.
Vittra, ty det var hon, sade: »Du får inte bygga i min väg,
utan där du sköt ekorren, då du var en femtonårs pojke».
Därmed pekade hon på en plats å sjöns motsatta sida. Mannen erinrade sig att han som ung pojke verkligen hade skjutit en ekorre ungefär där vittra hade pekat. Han fann även
radligt att lyda, vadan han började bygga på den utpekade
platsen. Där fick han bo tämligen fredad för vittra. Det
hände visserligen esomoftast att hon lät se sig, helst 0111
någon främmande var på gården, men någon skada gjorde
hon ej. — Mannen som anlade byn var farfar till den, som
äger den större delen av densamma, och än i dag syns lämningar efter timmer, där bygrundaren först började timra.
Mcdd. 1910 av Erik Holmgren, Sävar.

Umeå sn. Kroksjö
För 200 år sen, således på 1700-talet, levde en man vid
namn Johan Gabriel Eriksson, min farfars farfar. Denne
man har grundlagt Kroksjö by.
I det en mil från Kroksjö belägna skogstorpet, som kallas
Hemmesmark, hade han sitt egentliga hemvist, men plägade
0111 somrarna vistas i sin i Kroksjö belägna fäbodstuga,
emedan det rika betet vid sjöstränderna lockade honom hit
med boskapen trots den milslånga vägen.
Han kom snart underfund med att det fanns god jordmån
i hans fäbodmarker, och därför lämnade han snart torpet
åt sitt öde och flyttade för alltid över till fäboden vid den
lilla, då av skog och ödemark omringade sjön, för att bosätta
sig där.
Sägnen förtäljer att han var en stark, kärnfrisk man, som
varken fruktade för att bryta bygd eller rödja väg. Han
började odla upp jorden och trots de dåliga redskap, som på
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den liden funnos, hade han snart skapat sig en liten torva,
där han tryggt kunde sätta bo.
Ett par år senare inflyttade en annan man vid namn
Samuel. Denne slog ned sina bopålar en bit ifrån Gabriel
Eriksson och började där bryta bygd och odla jord.
Ungefär samtidigt härjade en svår skogseld, som enligt
sägnen skulle varit tänd av de två nybyggarna för att svedja
undan skogen och skaffa mera och bättre odlingsmark. På
de brända slätterna vid sjön odlade de sedan råg.
Ej många år därefter infann sig en tredje man, »Zackris»,
och slog sig ned där. Han uppodlade en liten gärda, som
efter honom fick namnet »Zackrisgärdan», vilket den kallas
ännu i dag. Efter Z:s död flyttade ingen dit, utan gården
förstördes och platsen har sedan stått öde ända till för några
år sedan, då en ättling till Gabriel Eriksson, min farbror,
byggde sig en stuga på samma tomt där Zackris' stuga stått
en gång i tiden.
En finne, Fredrik Eriksson, bror till Gabriel E., var den
fjärde som bosatte sig i den lilla byn, som då fått namnet
Kroksjö på grund av sjöns många vikar och bukter. Denne
Fredrik E. byggde sig en jordkula, i vilken han bodde i
många år. Denna jordkula tjänar nu som potatiskällare i
min hemgård, medan stugan byggts alldeles invid densamma.
Fredrik E. ansågs som en mycket märkvärdig karl, och
det berättas många underliga historier 0111 honom. Han ägde
flera hemman och idkade boskapsskötsel, men hans boskap
bestod alltid av en enda djurart i sänder, t. ex. ibland av
hästar, ibland av kor, ibland av getter eller av får. Ibland
kunde han t. o. m. lägga sig till med enbart hundar eller
kattor. Sålunda bestod hans boskap ett år av ett 30-tal hundar. Katt- och hundkött förtärde han med god smak. På
äldre dagar byggde han sig en stuga, vilken ännu, fast nu
ombyggd, finnes kvar.
Nybyggarna här i Kroksjö voro som folk i allmänhet på
den tiden mycket vidskepliga och hade en stark tro på trollmakt och övernaturliga väsen, såsom »vittra», som bland
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dem var mycket allmän. Hon hade sin hemvist i ett berg
alldeles invid sjön, och många voro de, som om sommaren
sett henne ro på sjön i en blåmålad båt, eller med en massa
mjölktråg under armen bege sig till sjöstranden. Hon var
alltid rödklädd, lång och ståtlig. Min farfar har själv berättat, att han sett vittran, men under hans tid hade hon blivit
mer tillbakadragen och osynlig än under hans fars och farfars tid, och det hände mycket sällan att hon visade sig.
Så har tron på vittra mer och mer avtagit, och det är väl
knappast någon i dessa dagar som hyser en tanke på, att
sådana väsenden verkligen existerat annat än i folkets inbillning.
Sen dess har byn utvecklat sig under många skeden och
räknar nu ett 30-tal grannar med många kringliggande småbyar.
Medd. 1923 av Edit Johansson,
Grundfors.
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(Västerbottens läns Hembygdsförenings årsbok)
1920—1951.
I. Uppsatser, meddelanden och notiser.
A. L—m, se Lindström, Alex.
A. V.: Litteratur. Von Hogguér: Vildmarksliv i
Lappland för hundra år sedan
1928:
Abraham Hulphers om Umeå stad, som han besökte år 1758
1922:
Allmogehem i lappmarken på 1830-talet
1920:
Ahnlund, Martin: Hur prästens gård blev Umeå
sockens tingshus. Ur gamla sockenstämmoprotokoll
1921—25:
Mellanriksvägen. Återblick och invigningsglimtar
1939:
Ahnlund, Nils: Bröderna Niurenius. Två präster i
Umeå storpastorat
1924—25:
Axel Oxenstierna — Norrlands förste lagman 1939:
Vid Skellefteå stads hundraårsfest
1945:
Andelius, Emma: Reflexer och reflektioner
1920:
(se även Bergström-Andelius, Emma)
Andersson, Aron: Guldsmedskonst i Västerbottens
kvrkor
1945:
Rättelse till ovanstående
1946:
Andersson, Axel: Då bävern återbördades till Västerbotten
1924—25:
Andersson, Carl-Ola och Stefan Anton: Vid åtta
glas
1948:
Andersson, Hilda: Västerbottensdräkten
1940:
Andersson, Ragnhild: Rockhuvudet
1924—25:
(se även Sandström, Ragnhild)
Några folkliga begrepp och föreställningar om
sjukdomar och deras botande (jämte recept) . . 1935:
Andersson, Ruben: Några historier om vitra . . . . 1924—25:
(se även Ådell, Ruben)
Anekdoter
1924—25:
Aramis, se Westerlund, Ernst.
Arner, A.: Tal vid avtäckningen av minnesstenen
vid Böleå f. d. överstelöjtnantsboställe den 25
oktober 1942
1942:

228—230
7—IG
71
156—159
11—20
181—190
1—10
1—13
47—49
40—79
134
282—286
1—55
98—100
125—128
128—150
71—72
391—394
3—5
155
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Arnqvist, O.: Bidrag till kännedora om orgelbyggeriet i norra länsdelen
Ask, Jonas: Om Umeå stad och närliggande pastorat. Gradualavhandling 1731. Förord och översättning från latinet av J. V. Lindgren
I. Översättarens förord
II. Dedikationer
III. Kap. 1. Om staden Umeå
IV. Kap. 2. Om socknarna
Del I. Om Umeå socken
Del II. Om Bygdeå socken
Del III. Om Lövångers socken
V. Ordlista
Audén, Gunnar: En hantverkare i Burträsk på
1700-talet. Några anteckningar till Wallmarksgårdens personhistoria
Grafisk metod för hembygdsforskningen . . . .
Axelsson, C. A.: De finska nybyggarna i Örträsk
Nybyggare i Övre Örådalen. Uppteckningar
rörande lappmarkens kolonisation
Bagge, Axel: Nya märkliga stenåldersfynd från
Västerbottens lappmarker
Beite, N.: Några drag ur Umeå Musiksällskaps
historia
Bellander, Erik: Beklädnad och uniformering vid
Västerbottens regemente
Bennedich, Carl: Sammanhållning — Mod — Handling. Högtidstal vid liembvgdsfesten på Gammlia i augusti 1933
"
Berg, Curt: På Bergatorp. Ur en samling strofer
och skisser, far och mor tillägnade
Offerdalen i Marsfjällen
Fatmomakk och Umeå. Ett par konturer från
det vida Västerbotten
Berg, Gösta: Den svenska tröskvagnen
Magnus Stridsberg och den svenska tröskvagnen än en gång
Kalv träskskidan
Berg, K. E.: Historietter från fjällbygden
Ett par fjällväxter och deras användning . . . .
Historietter från fjällbygden
Historietter från fjällbygden
Bergkvist, Naima: Ett bondbröllop i Bygdeå för 50
år sedan (av »Tante Nanna»). Prisbelönt bidrag
i tävlingen »Lekar, spel och upptåg»
Blad ur en släkthistoria. Episoder från Åkulla
by under förra århundradet
Bergling, Ragnar: Västerbottens Regemente (i
Vägledning genom Länsmuseet i Umeå)
Bergstedt, Elsa: Bergsbvn. Några anteckningar om
en gammal Skellefteby
Bergström, Birger: Några erinringar om Lycksele
lappmarks utveckling under första kvartalet
av detta sekel
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1949:

73—78

1928:

37—78
37
40
45
57
57
09
74
77

1944:
1947:
1939:
1946:
1943:
1923:
1950—51:

95—99
63—71
02—78
1—26
77—94
248—260
9—48

1933:
1923:
1923:
1926:
1931:
1932:
1933:
1923:
1923:
1923:
1923:

5—10
21—38
106—117
102—109
169—192
109—111
47—50
168
175—176
194
224

1929:
1949:
1923:
1934:

136—143
79—87
47—50
110—118

1926:

168—169
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Bergström-Andelius, Emma: Kring polcirkeln på
(se även Andelius, Emma) spaning efter gamla
rotkorgar
Bergqvist, Carl: Egna upplevelser (uppt. av SigneMaja Barrmo)
Berthelson, Bertil: Kyrkstäder i Västerbottens län
Beskow, Hans: Vägledning genom länsmuseet i
Umeå
En ståtlig donation
Övre Norrland som konstnärlig inspirationskälla
Bexelius, A,: Hur har Skellefteå stad tillkommit?
Det vackra Lövånger
Björnegård, M.: Livet i Åsele för hundra år sedan
Bodén, J. A.: Lycksele marknad genom tiderna ..
Om Lövångers kyrkostad — restaurerad och
återinvigd
'
Borglund, Erland: Träslöjd i Västerbotten. Några
förslag
Bouppteckning av år 1819 (Bil. till handl. rörande
K. E. Erikssons gård i Uttersjön, Lövångers
socken — se sid. 195 ff)
Brändström, Carl O.: N:o 12 Tiger. Folklivsskildring frän Västerbottens fältjägarekårs första
år
Brännström, L.: Gamla dagars bröllop i Burträsk
Burström, C. L.: En utspisningsdag hos Markstedts.
Ett skellefteåminne från nödåret 1867
Burträsks herdaminne
Bygdén, Artur: Om Sveciaverkets originalmaterial
rörande städerna i Övre Norrland, särskilt
Umeå
Bygdén, Leonard: Huru Umeå landskyrka fick sina
väggmålningar
Den ryska gravstenen på Bygdeå kyrkogård
Ur Bygdeå sockens äldre historia: . . . . . . . . . .
I. Då Bygdeå kyrkstad och prästgård 1681
lades i aska genom en »pilthers» lek med
eld
II. Halva Rickleå by och laxfiske till Uppsala domkyrka
III. Strödda anteckningar
Byaordning från Hössjö av år 1781
Byordning för Liuswattnet i Burträsk socken av
år 1751
Byordning för Storkåge av år 1751 jämte Contract
rörande samfälte ängesbeten i Storkåge by år
1880
Bäckström, W.: Min vackra vrå bland bergen. Kort
hembygdsskildring från Bjurholms socken ..
Böle boställe på 1730-talet. Ur ett husesyneprotokoll av år 1733 i Västerbottens regementes
arkiv

1932:
1941:
1942:
1943:
1944:
1945:
1920:
1923:
1940:
1941:
1942:
1950—51:

52—69
95—99
123—142
19—63
100—113
80—89
50—52
145—147
11—18
161—179
154—174
161—168

1928:

238—250

1924—25:
1920:
1928:
1933:

230—241
31—34
22—25
72—78

1942:
1921:
1922:
1922:

19—44
22—26
44—45
48—53

1926:
1927:

48—51
52
52—53
184—185
158-163

1928:
1923:

30—36
64—73

1931:

87—92
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Campbell, Åke: Bygd och bygdekultur i Västerbotten
Carlsson, Axel Magnus: Västerbottens litterära
kolonisation
När Äsele-lapparna levde i mörker och vidskepelse. En intressant urkund från 1700-talet om
lapparnas hedniska sedvänjor. (Se även skildringen av Åsele-lapparnas hedniska sedvänjor,
1926:85)
Wilhelm Peterson-Berger. Västerbottens-sonen,
hembygdens tondiktare
När Sven Dufva landsförvisades från Lycksele
Carlsson, Henrik: En kyrkbrand — en sockensorg
Cederblad, Carl: Ferdinand La-stadius. Föregångsmannen
Cederblad, Emy: Pietet
Cederström, O.: Västerbottningarna i vapentjänst.
Några erinringar i samband med Västerbottens
regementes 300-årsjubileum
Claesson, Claes: Om bondeseglationen i Västerbotten
Collijn, Isak: Ett fynd av svenska reformationstryck i Lappland
Curman, Sigurd: Högtidstal vid Länsmuseets invigning den 17 juli 1943
Dahlebo, Gustaf: Historiska dokument från Baggböle
Daunius. Erik: Om de hedniska lapparnas gudabilder
Det kom en prinsessa . . . Hertigparets av Västerbotten resa genom Västerbottens län den 20—
28 februari 1933
»Det norrländska folkets dygder». Ur Resa igenom
Wäster-Norrland til Åsehle Lappmark, 1741,
av Arwid Ehrenmalm
Då Västerbotten skattade till Jakob Ulfsson
E. R., se Ringström, Engla.
Edström, Carl: Ur Lövångers kyrkokrönika
En gammal sägen från Fahlmark
En hundraårig byaordning i Degerfors
En oangenäm överraskning
En västerbottensdräkt
En västerbottnisk riksdagsmans programförklaring
1815
Enström, Axel: Hembygdsvård
Tal vid avtäckningen av minnesstenen vid Böleå
f. d. överstelöjtnantsboställe den 25 okt. 1942
Eriksson, Joh. A.: Varuträsktrollen. Bygdehistoria
från Klintforsåns dalgång
Eriksson, Karl: Blåbergs-Anton. Ett Västerbottensoriginal
Om salpetertillverkningen i Lövånger
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1924—25: 3-40
1922:
27
1924—25:
1924—25:
1926:
1946:
1920:
1920:

74—80
160—175
159—162
106—111
3—7
28—30

1924—25:
1947:
1930:
1943:
1947:
1926:

210—221
105—122
27—37
3—11
76—81
17—85

1933:

14—15

1922:
58
1922:
35
1923:
154—161
1926:
233
1922:
59—63
1920:
70
1923:
261—264
1924—25: 329—331
1942:
före text
1942:
8—9
1921:
79- 81
1927:
215—217
1936:
56—60
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Eriksson, Nils: Övertro i lappmarken
Hur man friade bland lapparna före vår tid
Gåtor. Upptecknade inom Vilhelmina socken
Beskrivning över Vilhelmina socken
Glimtar från nybyggarlivet i Lappland
Ericsson, Oscar:
Fredrika kyrka. Dess bygg(se även Kågebo, O.) nadshistoria och restaurering
Undervisningsväsendets organisation och utveckling i Fredrika från början av 1800-talet
Knäpp-härveln — 'n ravelbit oppa skelletmål
Essegård, Elis: Gammel-Kristian. Krönikespel i tre
akter
Essner, Hjalmar: Från en skiftesförrättning i
Drängsmark i Byske socken år 1757
Ett blad ur Västerbottens bebyggelsehistoria. Hur
de som upptogo ödesland under 1700-talet
privilegierades
Ett kungligt nybygge i Tärna
Ett minne från kungabesöket i Umeå 1752
Ett mirakel i Bygdeå för 500 år sedan
Fahlgren, K.: Johan Henrich Schonheit. Ett stycke
västerbottnisk historia
Byordningar i Norsjö
Falk, Ferdinand: Kärnvirke
Jonke, »den största vettvillingen både när och
fjärran»
Oskar Halleborg. En konstnärs levnadsöde ..
Fellströin, K. A.: Doktor Nils Nordlander. Anteckningar om hans liv och verksamhet
Filantropisk verksamhet i det gamla Lövånger.
(Ur Aftonbladet den 2/6 1840)
Folkmängden i Västerbottens län åren 1805—1919
Forsgren, B. E.: Soldatliv i Västerbotten för 100 år
sedan
Forslund, Ragnar: Burträsk kyrka och socken . . . .
Bröllopsbesvär i Burträsk under 1800-talets
förra hälft
Forsvall, Bror: Jättepojken och Vittra. En saga
från Ammarnäs, berättad och upptecknad för
Vindelns folkhögskolas folklivsarkiv
Fortkomstsedel. Utfärdad av länsman E. Holmström, Lycksele, för prof. J. W. Zetterstedt och
doc. A. G. Dalbom
Frick, I.: En resa genom Västerbotten år 1800. Ur
gamla dagboksanteckningar
Fridner, G.: Från Spå-Klemmets Bygd. En sägen
om en av hans bravader
Svenska växtnamn i Degerfors socken och angränsande trakter samt några uppgifter om en
del växters användning m. m
Gamla läkemedel, övertro och ordstäv
v. Friesen, Otto: En dyrbar gåva till Gammliasamlingarna. Ett isländskt horn med märklig
inskrift. Inledande ord av B. Jirlow

1924—25:
1924—25:
1929:
1941:
1940:
1932:
1932:
1947:
1949:
1941:

80—83
83
104—107
39—70
57—65
14—32
47—51
23—25
1—72
112—118

1924—25:
1931:
1922:
1922:
1947:
1948:
1931:
1938:
1939:
1948:
1936:
1920:
1934:
1933:
1933:

112
113—117
17
46—47
42—44
131—134
158—160
71—78
21—29
73—107
32—33
78
100—109
51—64
95—99

1927:

164—169

1920:
1923:
1926:

30
101—105
230

1926:
1929:

266—277
90—91

1921:

40—43
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Från 1600-talets Västerbotten. Tre av de äldsta
landshövdingeberättelserna bevarade i riksarkivet
För släkt och hembygd. Några reflektioner till det
Östen Östenssonska släktmötet i Bygdeträsk
sommaren 1927
'
Förteckning över uppsatser och notiser, helt eller
delvis behandlande Burträsk socken, som tidigare publicerats i årsboken Västerbotten . . . .
Förteckning över uppsatser, helt eller delvis behandlande Degerfors' socken, som tidigare
publicerats i årsboken Västerbotten
Förteckning över flintfynd gjorda 1940 i Kusmarks
by
Gamla lekar, spel och upptåg. En pristävling . . . .
Gafvelin, Ernst: Några ord till ett porträtt. I all
anspråkslöshet ägnade minnet av D:r Giertz'
kulturgärning i Västerbotten
En gammal hässja
Högfähla å bonnmåhle. Nalta rawel på de
språk som farn och farfarn språke
Till minnet av fädernas gärning och vård av
fädernas bygd
Bottenskorvarna. Ett strejkminne från Hörnefors gamla såg
En visstomp om ralle om 'n Kall Nilss Kalle,
som språke på, å om a Sörfors-Lina, som vart
brura hansches
Gavelin, Rut: Den gamla bastun
Geijer, Herman: Ur det forna nybyggarlivet i Västerbotten och Lappland
Giertz, K. H.: Det är varje människas plikt att
bevara sin hälsa
Forntidsarv och nutidsarv. Högtidstal vid
Gammlias invigning den 10 juli 1921
Gidner, Eola A:son: Västerbottens läns landstings
småskoleseminarier. Ett kapitel västerbottnisk
bildningshistoria
Gipe, J. P.: Kyrkstadsliv i Burträsk. (Efter ett
radioföredrag 1930)
Grahnén, Alfred A:son: Spå-Kleinmets jägarbedrifter
Granfehlt, Helge: Västerbottens läns historia I.
Från äldsta tider till omkring 1700
Litteratur. Gustaf Göthe: Om Umeå lappmarks
svenska kolonisation
Västerbottens läns historia II. Från år 1700
till nuvarande tid
Grapengiesser, S.: Bygdeåtraktens kulturväxter med
artförteckningar
Västerbottniska ortsnamn, deras ursprung och
betydelse
Västerbottniska växtnamn
160

1924—25: 325—329
1927:

218—221

1933:

132

1934:
1940:
1929:

99
159—160
134—136

1921:
1921:
1922:
1922:
1924—25:

57—61
72—76
65—68
80—86
202—209

1924—25:
1923:
1935:
1920:
1921:

331
61—63
151—174
38—45
62—69

1934:
1933:
1924—25:
1929:
1929:
1930:
1923:
1924—25:
1926:

130—136
81—93
286—289
40—84
;
187—189
148—184
39—60
129—138
245—257
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Grenander, Gertrud: Några liärveltyper i Västerbotten och deras användning
Ett fornfynd och vad det kan berätta oss . . . .
Grundström, Helmer: Den äldste i Degerfors och
några av hans minnen ur bygdens historia . .
Gullbring, Maj: Ett ivnd av kvartsitpilspetsar från
Vännäs socken
Förhistoriska avdelningen (i Vägledning genom Länsmuseet i Umeå)
Gustaf Adolfs-bysten i Umeå
Gustafsson, N. S.: En ödemarkstragedi
Gårdsplaner och beskrivningar. LTpptecknade av
deltagare i hembygdskursen i Umeå 1924 . . . .
H. K. H. Prins Gustav Adolfs tal
H.—: Hur »saltbittret» tillverkades
H. Mn-Pn, se Möllman-Palmgren, Holger.
Hallström, Gustaf: En importvara till Västerbotten
för 4.000 år sedan. Ett bidrag till vår kunskap
om hur länet bebyggdes
Reseberättelse rörande arkeologiska undersökningar i Västerbotten hösten 1926
Bronsålderfyndet från Flarken i Nysätra socken
Hedman, Sven-Eric: Minnen från ett gammalt
skeppsvarv. Några anteckningar om ett gammalt industriföretag
Hedquist, Johan: Förteckning över Lövångers kyrkas lösa inventarier jämte historiska upplysningar
!. .
Hellner, B.: Förteckning över lösa föremål av historiskt eller konstnärligt värde i Burträsk
kvrka. (Snabbinventeringen av Norrlands
kyrkor)
Västerbottens herrgårdar
Holm, Carl: Kronolänsman Carl Erik Noring
Adam Magnus Kjellerstedt
Torrläggningsverksamheten inom Lövångers
socken
Holm, Gösta: Bärarn, utbölingen och bortbytingen
Lövångersmålet
Holm, Otto: De bottniska själarnas levnadsvanor.
Med benäget tillstånd återgiven efter »Fauna
och Flora» med tillägg och anmärkning av förf.
Något om djur och växter i Lövånger
Hembygdens fauna:
I. Ornithologiska rariteter i Umeå läroverks samlingar m. m
II. Grågåsens och fjällgåsens förekomst
inom Västerbottens län
III. Fågelfaunan på Holmö Gadd
IV. Törnskatan, Lanius cullurio Lin., som
häckfågel inom Västerbotten
V. Ichthyologiska notiser
Lövångers högre djurvärld

1935:
1939:
1926:
1942:
1943:
1924—25:
1927:
1924—25:
1945:
1927:

180—211
30—49
110—113
11—18
25—29
324
211—212
40—59
14—17
207—209

1924—25: 88—109
1927:
234—237
1941:
180—196
1933:

165—173

1942:

45—74

1933:
1937:
1936:
1936:
1939:
1939:
1941:

65—71
74—87
23—26
34—39
101—138
92—100
119—160

1923:
74—93
1923:
148—153
1924—25: 260—281
260 -266
267—274
274—277
278—279
280—281
1938:
21—58
161
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Lövångers högre djurvärld
Lövångers högre djurvärld
Holmlund, Gottfr.: Kvänland oeli kvänernas gåta . .
Holmström-Vifell, Ingeborg: Skörd och cfterskörd.
Intryck från sommarens textila hemslöjdsutställning i Umeå
Hulphers, Abraham: Om Umeå stad
Huss, Anna: Något om textilier i Lövångers socken
Sista resan. När ångaren »Umeå» förliste för
95 år sedan
Huss, Gunnar: Äldre bebvggelse och utveckling i
Västerbottens läns kustland
Lövångers äldre bebyggelse
Häggström, Märta: Byhistorier
Brev och minnen från krigsåret i Västerbotten
1809
Hänt och sant i forna dagars Västerbotten. Smärre
anteckningar
1. Vitrasägner från Ämsele, Degerfors sn.
2. Hur »saltbittret» tillverkades
3. Frän det gamla Hörnefors
4. En ödemarkstragedi
Hörlén, Mattis: Har hemslöjden någon betydelse i
vår tid?
Hörne, E.: Från det gamla Hörnefors
Ilien, G.: Sempervivum soboliferum sims. Nv adventivväxt för Västerbotten
Bidrag till kännedom om Västerbottens flora
Jirlovv, Ragnar: Hembygdsrörelse inom och utom
länet
Ur Sävar herrgårds historia
Gamla dagars bröllop i Burträsk
En urgammal läkemetod
En trevlig förstukvist
De livdömdes gåtor och en annan gåta
Ett högfähus
Några västerbottniska ordspråk
En dyrbar gåva till Gammlia-samlingarna. Ett
isländskt horn med märklig inskrift, tolkad
av professor Otto von Friesen
Stora Fjäderägg och dess hamnordning
Gamm-liaS friluftsteater
Västerbottniska väggmålningar
Huskurer och folkmedicin. (Tillägg till artikel av Aramis)
Selbågar i Umeå museum. Ett stycke konsthistoria på hästrvggen
Gamla västerbottniska bärredskap
Västerbottnisk säljakt
Linets och hampans beredning och spinning i
Västerbottens län
Folktro och folkmedicin i Burträsk
Livet i Lövånger under senare hälften av
1800-talet
162

1939:
1940:
1935:

139—204
101—140
17—42

1929:
1922:
1940:
1950—51:
1938:
1941:
1923:
1924 -25:
1927:
1937:
1927:
1931:
1933:
1920:
1920:
1920:
1920:
1921:
1921:
1921:
1921:

162—167
7—16
93—97
49—52
3—20
14—38
162
222—228
205—212
205—206
207—209
209—210
211 -212
65—69
209—210
206—208
195—201
8—12
17—21
31
60—62
21
27—28
32
36—37

1921:
1921:
1921:
1922:
1922:
1922:
1928:
1930:
1932:
1933:
1942:

40—43
48—53
77 78
32—35
36—37
38—43
201—208
77—95
86—102
121 126
96—122
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Livet i Lövånger under senare hälften av
1800-talet
Plog, årder och rist i Västerbottens län
Johansson, Lisa: Hårda år i Vilhelmina
Jonsson, Ferdinand: En hundraårig byaordning
från Bastuträsk i Bjurholm
Jungner, Hugo: Om jorddragning och annan pånyttfödelse. Från Västerbotten och Mora sten
till Jordan och Gilgal
Kajsa på Kläppen, se Kamf, Anna Lisa.
Kamf, Anna Lisa: Nager funderinga på ett å anne
Frön a Kajsa pä kläppen dell värnen ejn söm
förschtö mä
Ve, söm bo på lanne
Karlfeldt, L.: Anteckningar om Lövångers församling
Kjellerstedt, A. M.: Beskrifning öfver Löfångers
socken i Vesterbotlens län. Inlämnad till
Länets Kongl. Hushålls-Sällskap år 1827 . . . .
Kjellerstedt, P. A.: Kort historik öfver skattläggning och afvittring i allmänhet och Västerbottens lappmark i synnerhet
»Kuckumaffens visa». Ett gammalt allmogerim
från Norsjö
Kunglig idrott i Marsfjället. Några bilder från
Prins Gustaf Adolfs vistelse i Västerbotten i
mars 1930
Kungligt i Byske. Kort berättelse om Konung
Adolf Fredriks resa genom Norrland år 1752
Kyrksilvret från Västerbotten till Gustav Vasas
skattkammare
Kyssas med näsan (ur P. Liestadius' Journal) . . . .
Kågebo, Oscar: »n' Linus einnré åvadeill» — 'n
(se även Ericsson, Oscar) ravelbit oppa skelletmål
Köpenskap och skeppsbyggeri i Umeå under förra
hälften av 1800-talet. Intressanta kulturbilder
hämtade ur Scharinska firmans sekeljubileumsskrift
L. K., se Karlfeldt, L.
Liestadius, F.: Några sägner frun Gargnäs i Sorsele:
Den dolda skatten
Den listige pojken
Laid, Eerik: Storhässjan bygges och nyttjas
Lamm, Carl Johan: Från 1850-talets Umeå. Utdrag
ur Plagemann-brev
Lars Ottos Per Anton på Mon, se Gafvelin, Ernst.
Larsson, E.: En västerbottnisk allmogemålare . . . .
Västerbottniska allmogemålare II
Västerbottniska allmogemålare III
Västerbottniska allmogemålare IV

1943:
1950—51:
1948:
1934:

95—115
195—224
108—115
127—129

1932:
1939:
1940:
1942:
1922:

113—151
90
47—49
152—153
71—74

193(5:

40—55

1930:
1922:

133—141
75

1930:
1920:
1922:
1920:

142—147
46
31
54

1950!—51: 267—268
1924--25: 140—151
1920:

45—46
45
45—46
1950—51: 53—96
1947:
1—22
1946:
99—105
1947:
87—92
1948:
68—72
1949:
149—155
163
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Larsson, Seth: En västerbottnisk hembygdsforskare
för hundra år sedan. Något om komminister
Per Stenberg och hans ordbok över Umeå
sockens bygdemål
Ur Östanbäcks Bvaskrin
Folkmålet i Västerbottens län
(Språkprov 136—147)
Vad betyder Ultervattnet?
Några västerbottniska ortnamn
Tulterberget och Vardstuteberget
Lidberg, Lisa: Folkminnen från Örträsk
Liedfeld, N.: Landskapsgillena och hembygden . ..
Lindahl, Olov: En björnjägare i prästkappa och
bondestövlar. (Prosten Olof Olofsson Lindahl)
Linden, Helge: Ragnar Lindströms konst
Lindgren, J. V.: Västerbottens äldsta läroanstalt.
Från 1622 års barnaskola till Umeå högre allm.
läroverk
Om LTmeå stad och närliggande pastorat. Gradualavhandling 1731 av Jonas Ask. Förord och
översättning från latinet av J. V. Lindgren.
(Se i övr. under Jonas Ask)
Om Västerbotten. Gradualavhandling 1731 av
Israel Stecksenius. Förord och översättning
från latinet av J. V. Lindgren. (Se i övr. under
I. Stecksenius)
Litteratur. Seth Larsson: Substantivböjningen
i Västerbottens Folkmål
Om staden Piteå och angränsande pastorat.
Gradualavhandling 1731 av Petrus Stecksenius
Graan. Förord och översättning från latinet
av J. V. Lindgren. (Se i övr. under P. Stecksenius Graan)
Lindholm, P. A.: Eli Groppme
Bångskan
Lindström, Alex: De äldsta bebvggarna i Örträsk
Litteratur (av H. Mollinan-Palmgren)
Litteratur (av H. Möllman-Palmgren)
Litteratur (av A. V.)
Litteratur (av H. Möllman-Palmgren, J. V. Lindgren, Helge Granfeldt)
Litteratur (av H. Möllman-Palmgren)
Litteratur (av Seth Larsson)
»Lokalt veto» i Degerfors 1840
Lundh, Th.: Hembygdskärlek. Föredrag vid släktmöte i Bygdeträsk
Lundell, Svante: Tjärliovet, Körran, Skellefteå ..
Bottnisk frändskap
Bakugns-penningarne
Lundgren, Oscar: Ett litet bidrag till historien om
den svenska lappmarkens bebyggelse
Ett barnmorskekontrakt av år 1858
164

1920:
1927:
1927:
1928:
1930:
1931:
1934:
1935:
1944:
1944:

197—201
90—93
99—136
160—162
123—125
166—168
119—126
1—6
56—94
före text

1924—25: 297—312
1928:

37—78

1929:
1929:

1—38
186—187

1930:
1924 25:
1924—25:
1923:
1926:
1927:
1928:
1929:
1930:
1941:
1922:
1927:
1945:
1948:
1949:
1947:
1950—51:

1 -25
123—124
195—196
265—268
279—280
245—250
228—230
184—190
209—214
197—199
47
221—227
115—132
154—167
145—148
134—151
264—266
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Lundgren, Rickard: Forntid sig med framtid enar.
Något om de gamla låtarnas och folkdansernas återupplivande i Västerbotten
Lundin, Alma: Minnen från Nordmalings gamla
prästgård
Lundmark, J. A.: Borgahällan
Lundmark, K. H.: Från Malå
När de döda gå igen
Lundquist, Gösta B.: Rävsnaran, ett ålderdomligt
fångstmedel
Lundquist, Oskar: En kort historik om Umeå fornminnesmuseum 1886—1935
Lundkvist, Tyko: Hur en finländare från Mjösjö
blev en av södra lappmarkens stora nyodlare
Finn-Pål, den vittfarne nybyggaren, och hans
ättlingar. (Forts, på föreg. art.)
Bryngelssönerna från Lögda. (Forts, på föreg.
art.)
Lär känna ditt eget land! Ur Resa igenom "YVästerNorrland til Åsehle Lappmark, 1741, av Arwid
Ehrenmalm
Löfgren, J. A.: Vitra-sägner från Åmsele, Degerfors socken
M. H. se Häggström, Märta.
Manker, Ernst: Inledning till J. Mörtselis »Lagar,
af ålder gällande hos lapparne»
Torkel Tomasson som etnograf
Stalotomterna på Brantsfjället
Stalotornter och fångstgropar
Markgren, Alb.: Några anteckningar om Dalkarlså
i Bvgdeå med en minnesruna över fröken
Ulrika Häggström
Marklund, Adela: Tjärbränning under gångna tider.
Västerbottnisk folklivsskildring från mitten av
1800-talet
Svagår
Den vite basen. Västerbottnisk folklivsskildring från 1800-talet
Den stora förskräckelsen. Ett minne från den
3 augusti 1914
Kyrkstadsliv
Tunnbrödsbakning
Marklund, Oscar: Ostviks fäbodar
Markslröm, Herbert: Jakt och fiske (i Vägledning
genom Länsmuseet i Umeå)
Modin, Erik: Per Adam Kjellerstedt. En folkets
vän
Häggströmarne — en västerbottnisk köpmanssläkt
Ur J. A. Nenséns dagbok
Museibvggnaden i Umeå
Mvrin, Karl: Ur arkiven. Några blad ur gamla
Lapplands kulturhistoria:

1923:
1946:
1924—25:
1920:
1921:
1938:
1936:
1948:
1949:
1950—51:

213—224
54—56
152—155
55—59
44—47
59—62
9—20
135—148
119—144
97—130

1922:
1927:

63
205—207

1940:
1941:
1944:
1950—51:

1—2
4 -13
44—45
131—160

1928:

170—176

1923:
1923:
1924—25:
1926:
1927:
1928:
1947:
1943:
1930:
1933:
1935:
1943:
1928:

122—144
198—200
314—320
163—167
59—66
15—21
82—86
29—34
126—141
134—164
68—96
14—18
116—137
165
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I. Några anteckningar kring en reseräkning
II. Om prästlön i Lycksele på 1740-talet,
och litet annat
III. Tvister ang. kyrkorätt i Lycksele
Märkligt fornfynd från Bygdeå (harpunskaft) . . .
Möllman-Palmgren, Holger: Den västerbottniska
lokans huvudtyper
Hembygdsföreningens Umeå-museum i nya lokaler. En orienterande översikt
Nydaningen av Skellefteå museum
David Wretling. En västerbottnisk skulptör ..
Litteratur. Sigurd Erixon: Möbler och heminredning i svenska bygder, I, II
Två vaggvisor och en dans från Västerbotten
(Se samme: Visan om »Älskaren vid gluggen»
i årsb. 1932).
Grynstampen. Ett västerbottniskt hushållningsredskap med uråldriga anor
Ur arkivet. Äldre akter och handlingar ur
västerbottensmuseernas arkiv:
I. Ett aprilskämt vid Umeå rådstuvurätt
år 1808
II. Hur man blev borgare i Umeå för
hundra år sedan
III. Rörande änkan Lina Stina Anders Dotters från Bullmark avrättning i Sävar
1839
Litteratur. Astrid Väring: Frosten. Skildring
från 1860-talets Västerbotten
Litteratur. Carl och Julia Svedelius: Bvgd och
folk
Torsten Nordberg och hans konst
Randanteckningar i resejournalen
Överboda, en by med anor från äldre stenåldern?
.'
Nyförvärv till Gammlia (skvaltkvarn från
V. Ormsjö och kornhässja från Västerhiske) . .
De västerbottniska kyrkstäderna
Ett arkivfynd
Västerbottniska konstnärer på Umeå-utställningen 1929
En kunglig fiskare i Tärna
Ur byarkiven:
I. Skatteläggning av Hörnsjö by av år 1792
II. En by av änkor. Ett gammalt byprotokoll
Litteratur. Sigurd .Erixon och Sigurd Wallin:
Svenska Kulturbilder, I, II
Litteratur. Petrus Lsestadius: Journal över
missionsresor i Lappmarken, I, II
Stadsbebyggelse och hembygdsvård. Jämte
några reflektioner i anslutning till en serie bilder från Umeå
166

1942:
1926:
1926:
1926:
1926:
1926:
1927:
1927:
1927:

116—123
123—129
130 137
150—151
186-196
208—223
224—229
238—244
279- 280
94 98
170—177
178 -204
178—185
186—192

1929:
1929:

192- 204
245—248
248—250
146—153
165—169
217- -223
224—227
108—130
144—145
149—160
169—174
176—183
179- 181
181 183
184 186
189—190

1930:

38 61

1927:
1927:
1928:
1928:
1928:
1928:
1929:
1929:
1929:
1929:
1929:
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Turistresor oeh forskningsfärder i övre Norrland under tre sekler. En översikt omfattande
tiden omkring 1680—1880
Västerbottens första bil till Umeå museum . .
Burträsk kyrkostad. In memoriam
Litteratur. Carl von Linné: Iter Lapponicum,
Linnés Ungdomsresor I med inledning av K.
Hagberg
Västerbottningarna sedda genom sin konstnärs
ögon
En hundraårig recension över Petrus Laestadius' journal. Med inledn. och kommentar ..
En ödemarkskyrkas byggnadshistoria. (Tärna)
Nytt länsvapen för Västerbotten
Några anteckningar rörande Fredrika sockens
historia
Näringsliv och hushållning i Fredrika under
1800-talets förra hälft. Ur ett gammalt protokoll
Visan om »Älskaren vid Gluggen»
Tempel som brunnit. Sävar, Dorotea och Bjurholms kyrkor in memoriam
En brunnen altartavla och dess upphovsman
Turistresor och forskningsfärder i forna dagars Västerbotten. Två kapitel ur en engelsk
reseskildring — inledning och översättning
En västerbottnisk skald. Otto Nordenfors
Burträskbygden. En översikt i ord och bild ..
Förteckning över i Stat. hist. museum och Västerbottens museer förvarade' lösa fornfynd
från stenåldern inom Burträsk socken
Ur Burträsk kvrkas donationsbok
Folktro och folkmedicin i Burträsk
Artur Hazelius. Ett hundraårsjubileum
Konst och konstnärer. En återblick på konstlivet i Umeå hösten 1932—våren 1933
Om Degerfors socken. En översikt i ord oeh
bild .
Möbler och heminredning i Degerfors
Turistresor och forskningsfärder i forna daSars Västerbotten. III. En resa i Degerfors år
1817
Mörtseli, J. A.: »Lagar, af ålder gällande hos lapparne»
Nilsson, Lars, Bodbyn. Några anteckningar om en
gammal Burträskby
Norberg, Rune: De försvunna 1500-talsmålningarna
i Umeå landskyrka
Noring, C. E.: Om birkarlarne i Lövånger
Nylén, Anna-Maja: Något om det folkliga dräktskicket i Västerbotten
Nyman, J. E.: En sameflickskola i Lvcksele
Nyström, Carl H.: Bure Kloster
Bureå hembygdspark

1930:
1930:
1930:

96—111
112—113
198—202

1930:
1931:
1931:
1931:
1931:
1932:

209—214
19—27
38—61
100—111
153—157
8—13

1932:
1932:
1932:
1932:

36—41
103—108
152—163
164—170

1932:
1932:
1933:

171—176
177—181
17—36

1933:
1933:
1933:
1933:
1933:
1934:
1934:

45—46
78—80
121—126
133
179—194
1—19
60—72

1934:
1940:
1933:
1940:
1936:
1944:
1948:
1931:
1933:

93—96
1—10
100—113
19—40
27—31
27—43
168—174
118—143
174—178
167
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När bödelsbilan gick på Bureheden
Blad ur Bureå-industriens äldre historia . . . .
Tvenne unika 1500-talsbrev
Nyström, J. A.: Spel-Viktors Historia
Gamla bröllopsseder i Ljusvattnet och nva ..
Näslund, J. A.: Att ställa blod
Näslund, Viktor: Tempel som brunnit. Sävar,
Dorotea och Bjurholms kyrkor in memoriain
Ohlsson, Ella: Folkminnesinsamlingen i Västerbotten
Olofsson, Artur: Sara-Lotta. Ett Västerbottensoriginal
Kring en gammal bouppteckning
Baggböle, baggböla, baggböleri
Gamla Degerfors-original
Något om västerbottnisk djurläkekonst
Kast ut å sök för jälakt
Nolrönnevattne
Göwen, talgdankens släkting
Ett gammalt tätningsmedel
Varsel
En gammal västerbottensgård
Då 'n Jakop Anersa gick på åböttn å 'n Artur
te skräddars
Båtbräder åt snöjven
Brurgömmen som raka å se ögbrvna
Fjuster-Jonke och Hin håle
Olofsson, F.: Västerbotten som turistland. Anvisningar lör några fjällturer i Västerbottens
lappmark
Olofsson, Gunnar: Spel-Jank i Hjuken
Olofsson, J. W.: En gammal jordebok berättar ..
Ordspråk, ordstäv och härmningar
Ordstäv och gamla uttryck i Degerfors socken ..
Per Anton på Mon, se Gafvelin, Ernst.
Persdotter, Barbro: En martnäs-res dita Nordmalingsvalln
Pettersson, C. L.: Enbärsdricka. Gammalt recept
från Berg och Strand i Vännäs socken
Pettersson, Ingrid: Tjärbränning och tjärtunnetillverkning. Uppteckningar inom Degerfors
socken
Några folkminnen från Degerfors socken.
Upptecknade sommaren 1929
Ett yrke på avskrivning. Den siste kardmakaren i Umeå och hans hantverk
Allmogekultur och dagligt liv i Degerfors ..
Kvarnen i Degerfors socken. Efter uppteckningar tillhöriga Landsmålsarkivet i Uppsala
Bebyggelsetraditioner från Degerfors
Tre sägner från Degerfors
Bidrag till Umeå landsförsamlings historia . .
Näverasktillverkning. En bildserie med kortfattad text
168

1936:
1940:
1941:
1933:
1947:
1920:
1932:
1931:
1927:
1934:
1934:
1934:
1935:
1935:
1935:
1936:
1936:
1938:
1939:
1940:
1947:
1947:
1948:

fil—81
57—92
88—94
127—132
101—104
53—54
152—1C3
93—96
213—215
52—59
73—78
80—91
113—120
121- 125
126—127
103—108
109—110
67—70
50—Cl
41—44
55—56
57—58
149—151

1926:
1949:
1947:
1924—25:
1926:

170—184
117—118
129—133
151
277

1924-25:291 -296
1924—25: 259
1929:
1930:
1931:
1934:
1934:
1934:
1934:
1935:
1935:

92—103
114—122
62—70
20—34
35—41
42—48
49—51
43—67
175—179

REGISTER TILL VÄSTERBOTTEN

De äldsta i Ekträsk. Kring två kartor och en
bybeskrivning
Pettersson, O. P.: Jonas Dahlström i Strömnäs
Petrus Forsberg och missionen i Äsele Lappmark
Johan Olof i Klimpen
Kristoffer Sjulssons minnen om Yapstenslapparna i början av 1800-talet
von Post, G. H.: Fågellivet på öar, skär och stränder längs Västerbottens kust
R. G., se Gavelin, Rut.
Renhorn, Gustaf: Nykterhetsrörelse i Skelleftebvgden på 1830-talet
Skellefteå hälsobrunn. Ett blad ur skelleftebygdens krönika
Ostvikskriget. En händelse i skelleftebygden
1867
En samling folkminnen från Västerbotten . . . .
Gamla böcker
Rehnman-Lundekvist, Maria: Minnen från min
barndom
Ringstrand, Nils G.: En vädjan till västerbottningarna från Hembvgdsföreningens förste ordförande
'
Hemmet och hembygden. Högtidstal vid Hembygdsföreningens årsfest den 15 nov. 1923 ..
Vid invigningen av det nya museet i Umeå . .
Oronstedtska pokalen. En hittills föga känd
praktpjäs från Strömbäcks glasbruk
Tal vid invigningen av Äsele fornhem »Åselegården»
Ringström, Engla: Vitsärk, Norges Bärk. Berättad
av den snart 100-årige Nils Andersson-Vienka
från Tärna socken
Hur Fattig-Nila fann lyckan. Vittersaga, berättad av lappen Abraham Nilsson Schang från
Tärna socken
Två lapska sägner om epar. Berättade av
nomadhustrun Anna Lambert från Vapstens
lappby inom Tärna socken
Några gåtor
En saga om Stalo. Berättad av Anders Månsson från Vallenäset, Tärna socken
Rosén, Gustaf: Tillståndet i Västerbotten år 1809.
Utdrag ur bondeståndets protokoll
Rosquist, C. G.: Västerbotten har valt turismen? ..
Råde, Adolf: Nordmalings gamla prästgård
Rön och resultat (små glimtar från sommarens
arbeten inom länet)
Rönblom, H.-K.: Västerbottens län blir 300 år
Rönnholm, Börje: Ur Sorseles krönika
Ur Sorseles krönika
10

1936:
1928:
1931:
1935:
1937:
1946:

93—102
81—115
28—36
97—112
88—118
66—83

1921:
1923:
1923:
1924—25:
1927:
1948:

82—86
94—99
179—182
60—71
229—233
175—185

1922:
1923:
1926:
1926:
1927:

18—20
17—20
10—12
12—14
10—12

1920:

24—27

1921:

54—56

1923:
1923:
1923:
1920:
1948:
1946:
1949:
1937:
1942:
1943:

195—196
197
268
63—71
56—65
39—53
156—163
5—17
75—95
116—145
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Sandström, Ragnhild:
Ett halvt sekels väs(se även Andersson, Ragnhild) terbottnisk museihistoria
Santesson, 0. B.: Märkligt stenåldersfynd i Tärna
socken
Selinus, Olof: En gammal Sorsele-krönika
Seminariet som blivit museum (se Svedberg, Frans
under II, Dikter, visor och musik)
Silfverbrand, P.: En västerbottensmålare (C. M.
Lindqvist)
Sjöberg, 0.: Tal vid avtäckningen av minnesstenen
vid Böleå f. d. överstelöjtnantsboställe den 25
oktober 1942
Språkprov till Folkmålet i Västerbotten (Seth
Larsson):
1. Vilhelminamål. Ur O. P. Petterssons ordbok
2. Nordmalingsmål. Av Hanna Sikström,
Långed
3. Umemål. Av Ernst Gafvelin (ur årsboken
1922)
4. Bygdemål. Av J. Sundström, Gryssjön . .
5. Nysätramål. Av Joh. Olofsson d. y. i Brände och Elof Henriksson i Kolaboda . . . .
6. Burträskmål. Upptecknat av J. V. Lindgren 1887
7. Skelleftemål. Friareramsa efter stenografisk uppteckning av E. Westerlund
Stecksenius, Israel: Om Västerbotten. Gradualavhandling 1731. Förord och översättning från
latinet av J. V. Lindgren
Översättarens förord
Dedikationer
Företal
Kap. 1. Om det forna Hälsingland
Kap. 2. Om ursprung, forntid och namn etc.
Kap. 3. Om Västerbottens läge, indeln., öar,
floder, bördighet m. m
Kap. 4. Om den politiska ställningen i Västerbotten
Kap. 5. Om religionen
Lyckönskningar till författaren
Stecksenius Graan, Petrus: Om staden Piteå och
angränsande pastorat. Gradualavhandling 1731.
Förord och översättning från latinet av J. V.
Lindgren
Översättarens förord
Dedikationer
Företal
Kap. 1. Om staden Piteå
Kap. 2. Om Piteå landsförsamling
Kap. 3. Om Skellefteå pastorat
Kap. 4. Om Burträsk socken
170

1943:
1935:
1924—25:
1926:
1923:

65—76
7—16
191—195
203
183—194

1942:
1927:

6—8
136
136
137
139
140
141
142
142
145

1929:

1 -38
1
4
6
8
10
21
31
35
37

1930:

1 -25
1
4
8
9
14
19
23
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Stenar, Helge: En botanisk försommarutflykt i
Åsele lappmark
Ström, Sanny: Sägner från Fredrika socken
Strömberg, Elisabet: Textilt hemarbete i Västerbotten
Strömbom, Sixten: Leander Engström
Stärner, Zolo: Skellefteå stads jubileumsutställning 1945
Svartengren, E.: Minnen från indelningsverkets
dagar och forna krigarhem i Västerbotten . .
»
Kaptensbostället Selsberg i Lövånger
Svartengren, T. H.: Bandskeden
Svenonius, Rich.: Något om släktforskning, kyrkböcker och vår 250-åriga kyrkolag
Svlvén, A.: Nemisis Divina. En vildmarkstragedi i
lappmarken
Söderblom, Lisa: Spå-Klemmet. Folksägen från
Degerfors från 1700-talet, återförtäljd för
»Västerbotten»
»Tante Nanna», se Bergkvist, Naima.
Ternstedt, Bror: Baggböle sågverksindustri och
»Baggböleri»
Thuresson, J. A.: Gemene västerbottningars eftermälen i Jämtlands läns kyrkoböcker under
trenne århundraden
Tirén, Olof: Frälsningsarmén i sekelskiftets Umeå
Tvenne Västerbottens-original. I. Sara-Lotta, se
Artur Olofsson. II. Blåbergs-Anton, se Karl
Eriksson
Tärna turiststation
Ullenius, G.: Förteckning över lösa föremål av
historiskt eller konstnärligt värde i Burträsk
kvrka. (Snabbinventeringen av Norrlands
kyrkor)
Umeå läroverks nya fana
Umeå nya folkskoleseminariums invigning
Ur bvarkiven. (Två soldat- och ett skogsköpekontrakt från Degerfors)
Ur byarkiven:
I. Ur Ljusvattnets bys hävder
II. Överenskommelse om kreaturens sommarboflyttning. Äbyn 1795
III. Överenskommelse om kvarnordning.
Kvarnbyn 1827
IV. Besvärsinlaga rörande tillämnat brandstodsbolag. Burträsk 1850
Ur byarkiven:
I. Landshövdingeresolution rörande rätt
till fiskvatten i Degerfors socken . . . .
II. Tjärkontrakt från Tegsnäset
Ur F. Lrestadius efterlämn. papper, se Lsestadius, F.
Ur Västerbottens läns jordrannsakningsprotokoll
år 1750. (I kammarkollegii arkiv)

1946:
1932:
1936:
1927:
1945:
1931:
1932:
1923:
1936:
1924—25:

27—38
42—46
111 -127
77—89
18—39
71—86
70—85
201—212
82—88
115—118

1921:

29—31

1944:

8—26

1936:
1947:

89—92
93—100

1927:
1927:

213 -217
254—256

1933:
1934:
1927:
1930:
1933:

65—71
137- 143
148
203—208
114—120
114
116
117
119
97—99
97
98

1934:
1937:

33—64
171
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Vad »trädoktorn» såg och upplevde som turist i
Västerbotten
Wairn-Bugge, Ingeborg: Om hem och bostad . . . .
Wahlberg, Lennart: Hembygdens flora
Upprop till Västerbottens läns naturintresserade inbyggare
Hembygdens flora:
I. Märkliga växtlokaler
II. Växtlokaler i Degerfors
(Med en rättelse 1926: 277).
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora
Bidrag till kännedomen om hembygdens flora
Bidrag till kännedom om hembygdens flora . .
Bidrag till kännedom om hembygdens flora ..
Bidrag till kännedom om hembygdens flora . .
Bidrag till kännedom om hembygdens flora . .
Bonden eller »Gamle Man»
Werner, Anna: Från prost- och komministergårdar.
Personhistoriska anteckningar
Bland lagmän och rättslärde. Personhistoriska
anteckningar från Västerbotten
Västerbottensadel. Personhistoriska anteckningar
Prästerskapet i Fredrika. Personhistoriska anteckningar
Westerlund, Ernst: Skrock och övertro från Skellefteå socken (av Åramis)
Salpeter- och pottaskeberedning i forna dagars
Västerbotten (av A ramis)
Huskurer och folkmedicin i Västerbotten. (Med
ett tillägg av R. Jirlow)
Varför alens bark är röd. En västerbottnisk
version av en gammal saga
Plock ur västerbottnisk övertro (av Aramis)
Västerbottnisk tro och sed i samband med döden (av Aramis)
Ökad kunskap om och bättre vård åt våra fornminnen
Nyborg, Skellefteå nya bygdemuseum
Kuekumaffens visa. Ett kompletterande manuskript
En västerbottensmöbel med åldriga anor . . . .
Fornminnesinventeringen i Västerbotten. Några
resultat från Skellefteå socken
Sveaväldets nordgräns vid 1300-talets början.
Några randanteckningar till ett historiskt
problem
Ett bronsåldersfynd i Kusmark
De västerbottniska kvrkstäderna
172

1924 -25:
1937
1923
1923
1924-—25:

138
70--73
169- 173
173--174
242--247
242 -247
247
1926
258--265
1927
238 -244
193 -205
1931
1932
182--183
1938
79--88
1941
100 -111
1942
143--149
1945
133--142
1947
26--41
1948
1 Ki-- 130
1949
SS -105
1943
146--153
1928
138 -145
1929:
85—89
1930:
185—190
1932:
33—35
1920:
13 16
1921:
33- 35
1922:
36
1922:
64
1923:
99- -100
1923:
176- 178
1924—25: 110- 112
1924—25: 312- -313
1926:
231- -233
1926:
234- -237
1927:
67—69
1928
1928
1929

209- - 2 1 2
213- -216
108- -130
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Några anteckningar om brunnar och anordningar i samband därmed
Burträsk sockens fornlämningar. En liten översikt
Västerbottens norra Fornminnesförening . . . .
Några svnpunkter på de arkeologiska frågorna i nedre Skelleftedalen
Till Kågedalens förhistoria
Båtyxefynd i Gummarksnoret
Några reflexioner kring västerbottnisk 1300talshistoria
»Sex nya dikter och visor». Ett skillingtryck
från 1911
Stockbåten från Lillträsket
De arkeologiska undersökningarna i Skelleftetrakten
Brännströmiana, Historier ur riksdagsman
Ludwig Brännströms stora fatabur
Westin, Gunnar: Västerbottens läns spelmansförbund
På upptäcktsfärder i Västerbottens län
Wigren, Gust.: Högtidstal vid Länsmuseets invigning den 17 juli 1943
Wiklund, K. B.: Etnografiska anteckningar från
skogslapparna i Malå
Wikström, Henning: Kring hembygdskursen i Skellefteå 1926
Karl Erik Erikssons gård i Uttersjön, Lövångers socken. Uppmätning och handlingar
rörande gården
(Bouppteckning sid. 238—250).
Wickström, Lars: Ryggåsstugan från Teg
En originell rumsmålning i Svallet, Spöland ..
Gammlias friluftsteater
Ett gammalt manuskript
En gammal gärdesgårdstyp. En serie bilder
med text
Kronboden på Backen
Wirsell, Gunnar: Ur Umeå sockens dombok
Vleugel, Ellen: En misskänd Västerbottens-hövding.
Ett offer för avund och förtal
Ett örike
Skellefteådalen
Väring, Astrid: Farfars Kistalarika
Vår hembygdskänsla och vårt andliga fädernearv. Föredrag vid Folkbildningsföreningen Minervas i Umeå 25-årsjubileum 1928
Västerbottens läns utställning i Umeå 1929
Västerhottningen som bytte hemman med Gustaf
Wasas fränka
Zetterberg, Hilmer: Om sydbergen i Västerbottens
län (jämte Förteckning över växter i svdbergen i Sorsele socken)

1931:
1933:
1945:
1945:
1946:
1946:
1947:
1947:
1949:
1950—51:
1950—51:
1947:
1950—51:
1943:
1921:
1928:

145—152
37—44
90—94
95—114
84—97
98
45—54
72—75
164 -167
253—261
262—263
123—128
229—252
11—13
7—20
177- 191

1928:
1936:
1936:
1936:
1938:
1940:
1941:
1949:
1926:
1926:
1927:
1924—25:

192—200
140 141
142—143
152
89—98
50—56
71—85
106—116
86—101
114—158
13—55
84—87

1928:
1929:
1922:

2—12
före text
57—58

1923:

225—247
174
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Om sydbergen i Västerbottens län
»Norgesfararna»
Zetterberg, Waldemar: Några data om Edelvik
herrgård
Åberg, Edv.: När storklockan i Backens kyrka
sänktes i forsen. Och huruledes vitterfar hindrade dess återupptagande. Uppteckning efter
sägner, som gått i fem släktled
Ähman, Nils: Lerbråkan, ett utdöende redskap . . . .
Ålund, Vilh.: Vad hembygdsföreningen hittills uträttat. En återblick på dess bildande och dess
snart femåriga verksamhet. (Föredragen vid
årsfesten den 15 nov. 1923)
Ämark, Mats: Uppsalakaniker i Umeå
Årre, Thérese: Spånadstävlan och spelmansstämma
på Gammlia 1937
Asele fornininneshem »Äselegården»
Åström, J. A.: Ett stockholmsbesök
Örnfeldt, Gunhild: Frieri och bröllop på Västerbotlens landsbygd i mitten av förra århundradet
'
Östman, C. J.: Om klimatet i Lövångers socken ..
II. Dikter, visor ocn musik.
Ahlstedt, V.: Smörvisan. Uppteckn. i Bygdeträsk
Amandas sorgsna klagan. Folkvisa uppteckn. i Degerfors av Ingemar Ingers
Anders Froms visa. Uppteckn. av och med upplysningar till texten av P. A. Lindholm. Harmoniserad av Thure Melander
Andersson, Axel: Hemkomst
En seger
Hembygdens kör. Prolog vid hembygdsföreningens årsfest på Gammlia den 15 nov. 1923
Min hembygd
Andersson, Ruben: Sång-lek: Ränn på skia. Uppteckn. Harmoniserad av N. Höglund
Sehottis (noter). Uppteckn. efter volontär
Lindahl, Gumboda
Sehottis (noter). Uppteckn. efter gammal spelman i Bjurholm
Gammalvals (noter). LTppteckn. efter gammal
spelman i Bjurholm
Hambo (noter). Uppteckn. efter Nyström i
Sörbvn, Nordmalins
.'
Gång-låt (noter). Uppteckn. efter Edv. Sikström i Långed, Nordmaling
Appelgren, Gunnar: Till Ytterhiskeforsen
Berg. Curt: På Bergatorp. Ur en samling strofer
och skisser, far och mor tillägnade
174

1924—25: 248—259
1950—51: 169—194
1938:
63—66
1928:
1939:

154—159
79—89

1923:
1944:
1937:
1927:
1941:

4 16
1 -7
155—102
258
86—87

1924—25: 119-123
1937:
18—32
1928:
1927:
1924—25:
1921:
1922:
1923:
1941:
1924—25:
1924—25:
1924—25:
1924—25:
1924 -25:
1924—25:
1927:
1923:

26—29
75
197- 199
5—6
69—70
1 3
före text
155
172
174
170
179
179
100
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I. (prosa)
II. Kväll i maj
Musik till samma
III. Serenad i juni
IV. Göken ropar
V. Dans i Bösta på midsommarafton (prosa)
VI. I höbergningen
Musik till samma
Vårafton vid Borkajaure (noter)
Två dikter ur »På Bergatorp»
Vid Lomtjärn
Miekelsmäss
Beskow, Gunnar: Västerbottensgetare
Brud-Dans för pengar till Brudparet (noter). Uppteekn. av J. E. Öst efter Janne Mårtensson,
Kvällträsk, Äsele. som lärt låten av sin far,
Mårten Jakobsson
Brudmarsch (noter). Uppteckn. av J. E. Öst efter
Janne Mårtensson, Kvällträsk, Äsele, som lärt
låten av sin far, Mårten Jakobsson
Burström, O.: »Villvassvisa». Gånglåt från Burträsk, 1700-talet (text och noter). Uppteckn.
Burträskvisan. Uppteckn. av Ragnar Dahl
Carlsson, Axel Magnus: Västerbotten. Tonsatt av
Th. Melander
Dahl, Ragnar: Burträskvisan. Uppteckn
Du har diamanter och pärlor. Folkvisa, uppteckn.
i Degerfors av Ingemar ingers
Då vittra locke koen. Ramsa, uppteckn. av Carl
Segerståhl efter Augusta Larsson, Vindeln ..
Eek, Axel: Folkvisa från Västerbotten: En obeständig vandring. Uppteckn. efter Nils Jonsson, Hällnäs. Harmoniserad av upptecknaren
»Ekorren gick uppå ängen och slog» (Norsjövariant), uppteckn. och arr. av Ferdinand
Falk. (Se även 1924—25: 201)
En lördagsafton. Folkvisa, uppteckn. i Degerfors
av Ingemar Ingers
Erdlman, Sigurd: Två dikter till liem och bygd.
Ur en cykel »Fars visor» i en utkommande
diktsamling »En vildman»
Förr och nu. (En nvårsrapsodi till min
hustru)
Sol Ann-Marie
Falk, Ferdinand: Kull-Fredrik-visan. Uppteckn.
och arr
»Ekorren gick uppå ängen och slog» (Norsjövariant). Uppteckn. och arr. (Se även 1924—
25: 201)
Fgn, B. E., se Forsgren, B. E.
Fjällkungens polska (noter). Av Fritz Holmgren
Folkvisa från Västerbotten: En obeständig vandring. Uppteckn. av Axel Eek efter Nils Jonsson, Hällnäs. Harmoniserad av upptecknaren

21—25
20
34—35
27
29
30—31
32
36—38
1923:
120—121
1924 -25: 200—201
200
200—201
1931:
17—18
1947:

127

1947:
1929:
1921:
1921:
1921:
1927:
1947:

127
131—133
38—39
70—71
38—39
76
104

1926:

202

1940:
1927:

45—46
74—75

1922:
1931:

21 -26
21—26
26
161—163

1940:
1947:

45—46
128

1926:

202
175
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Forsboras Polska från Vilhelmina (noter). Uppteckn. av R. Hällstén
Forsgren, B. E.: Jan' Pers wisa
Fridner, Gustaf: »På lilla vännens arm» (text och
noter). Folkvisa uppteckn. i Degerfors sn ..
Fången. Folkvisa, uppteckn. i Degerfors av Ingemar Ingers
Gafvelin, Ernst: En visstomp om kärléken å fattigdomen å bolåga å sulfitn i Hörn. Diktatt utå
en Lars Ottos Per Anton på Mon i hansches
ongdom
En visstomp om ralle om 'n Kall Nilss Kalle,
som språke på, å om a Sörfors-Lina, som vart
brura hansches. Diktat utå 'n Lars Ottos Per
Anton på Mon på den tin, då dem hadd ransoneringa på allting utom på ralle å kärléken
Gammal Polska (noter) av Mårten Jakobsson.
Uppteckn. av J. E. ost efter Janne Mårtensson,
Kvällträsk, Åsele
Gammal-vals (noter). Uppteckn. av Ruben Andersson, efter gammal spelman i Bjurholm
Grundström, Helmer: Så hade vi det hemma . . . .
En västerbottensbonde
Regnskuren
Till höstens stjärnor
Gustavsson, Gustav: Jag vill tillbaka
Gustafsson, Henning: På fars skifte
Vid Lejonström
Gång-låt (noter). Uppteckn. av Ruben Andersson,
efter Edv. Sikström i Långed, Nordmaling . .
Hambo (noter). Uppteckn. av Ruben Andersson,
efter Nyström i Sörbyn, Nordmaling
Herr Peder. Folkvisa, uppteckn. i Degerfors av
Ingemar Ingers
Hjärne, Harald: Prolog vid öppnandet af Umeå
Gymnasii theater. Lördagen den 11 Febr. 1865
Holmgren, Fritz: Fjällkungens polska (noter). Tillägnad riksspelmansparet Öst
Holmström-Vifell. Ingeborg: Västerbottnisk rosengång
Hällstén, R.: Forsboms Polska från Vilhelmina
(noter). Uppteckn
Lars Olofs polska från Vilhelmina (noter).
Uppteckn
Janes Polka (noter). Uppteckn. efter nämndeman Hällstén
Polska från Vilhelmina (noter). Uppteckn.
efter L. O. Hällstén
Mattersturs Polska (noter). Uppteckn. efter
nämndeman Hällstén
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1924—25:
1920:
1928:
1927:

173
35—37
103—104
72-73

1923:

270

1924—25: 331—333
1947:
127
1924—25: 170
1926:
229
1928:
13
1928:
14
1930:
26
1924—25: 289—290
1926:
15—16
1927:
56—58
1924—25: 179
1924—25: 179
1927:
70—72
1929:
146- 148
1947:
128
1929:
168
1924—25: 173
1924—25: 175
1924—25: 177
1924—25: 178
1924—25: 180
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Ingers, Ingemar: Folkvisor. Uppteckn. i Degerfors
I. Herr Peder
II. Fången
III. Två flickor i rosendelund
IV. En lördagsafton
V. Amandas sorgsna klagan
VI. Du har diamanter och pärlor
Jag ser ditt milda öga. Uppteckn. av Ingrid Pettersson efter Olof Nilsson, Granön, Degerfors
sn, 1931
Jakobsson, Mårten: Gammal Polska (noter). Uppteckn. av J. E. Öst efter Janne Mårtensson,
kompositörens son
Janes Polka (noter). Uppteckn. av R. Hällstén
efter nämndeman Hällstén
Karlsson, Olof: A Jonkes Lena å ' n Per Mats Nicke
Kriström, Oskar: Västerbotten (text och noter) ..
Kuckumaffens visa. Ett gammalt allmogerim från
Norsjö
Kull-Fredrik visan: När solen framträder. Uppteckn. och arr. av Ferdinand Falk efter Anton
Alm i Storliden, Norsjö
Lars Olofs polska från Vilhelmina (noter). Uppteckn. av R. Hällstén
Lars Ottos Per Anton på Mon, se Gafvelin, Ernst.
Lars å en Mars. Uppteckn. i Degerfors 1931 av
Ingrid Pettersson
Linder, J. A.: Vaggvisor från norra Västerbotten,
uppteckn. 1873
Tittar du i gludjen (se även 1932: 105) ..
När rågen syns på gärde
Lindholm, P. A.: Anders Froms visa. Uppteckn.
Harmoniserad av Thure Melander
Lindström, Arne: Västerbottniska motiv
I. Älven i ödemarken
II. Sista veckan i september
Lundgren, Janne: Till Lövånger
»Låterskensdansen» (=Norrskensdansen), (noter).
Uppteckn. från Norsjö, Nvsätra och Burträsk
av R. Nordenstam
Mattersturs Polska (noter). Uppteckn. av R. Hällstén efter nämndeman Hällstén
Mårtensson, Jacob: Westermark-Rosén. Uppteckn.
Möllman-Palmgren, Holger: Till Västerbotten . . .
Ur årets och årens visor
I fastlagen
Brittsommar
Septembervår
Mot advent
Visan om »Älskaren vid gluggen»
Landskap i norr. I. II, III.

1927:

70—76
70—72
72—73
73—74
74—75
75
76

1932:

106—107

1947:
1924—25:
1947:
1948:
1922:

127
177
59—62
152—153
75—79

1931:
161—163
1924—25: 175
1931:
1927:

98—99
94—95
94
95
1924—25: 197
1938:
1—2
1
2
1936:
21—22

1927:
1924—25:
1948:
1926:
1930:
1932:
1933:

95—97
180
66—67
9
74—76
74
75
75
76
103—108
11 -13
177
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Nordenfors, Otto: Ett gammalt järnbruk
Två Nysätra-motiv
Ett hem
Kustlandsidyll
Två lappmarksdikter
I. Fatniomakk
II. Morgon vid Kittelfjäll
Gumbodaheden
Kärnfolk
Sockenstugan
Vårflottning
Pojken och hästräfsan
Två lappmarksdikter
Vid Fatniomakk
Fättjaure
Exkursion
Stordiket
Väg
Boplats
Nordenstam, R.: »Låterskensdansen» (= Norrskensdansen). Uppteckn. från Norsjö, Nvsätra och
Burträsk
Palmgren, Sten: Ett kyrkbesök
Peterson-Berger, Wilhelm: Kantat vid Umeå stads
300-årsjubileum den 23 juni 1922
Pettersson, Ingrid: Barnrim, ramsor och skämtvers.
Uppteckn. i Degerfors 1931
Jag ser ditt milda öga. Uppteckn. efter Olof
Nilsson i Granön, Degerfors sn, 1931
Säg mig lilla Karin. Uppteckn. efter Jonas
Lindmark, Brånet, Hällnäs, Degerfors sn, 1932
Polska från Vilhelmina (noter). Uppteckn. av R.
Hallsten efter L. O. Hallsten
»På lilla vännens arm» (text och noter). Folkvisa
uppteckn. i Degerfors sn av G. Fridner
Ramsor och barnrim. Uppteckn. i Degerfors 1931
av Ingrid Pettersson
Renhorn, G.: Vaggvisa: Jag ser ditt väna öga
(se även 1932: 105—106)
Ringlek: Den första kärleken. Uppteckn. i Degerfors 1931 av Ingrid Pettersson
Schottis (noter). Uppteckn. av Ruben Andersson,
efter volontär Lindahl, Gumboda
Schottis (noter). Uppteckn. av Ruben Andersson,
efter gammal spelman i Bjurholm
Segerstålil, Carl: Då vittra locke koen. Ramsa,
uppteckn. efter Augusta Larsson, Vindeln ..
Skogs-Stig: 1 vårtiden
Smörvisan. Uppteckn. i Bygdeträsk av V. Ahlstedt
Sorgevisa över Isak Persson i Bvgdeträsk. Uppteckn. av E. N. Olofsson
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1920:
1922:

22—23
54—56
54
55—56
1923:
118—119
118
119
1924—25: 229
1926:
237
1926:
244
1927:
9
1928:
1
1928:
79 -80
79
80
1929:
39
1931:
37
1931:
112
1932:
112
1927:
95—97
1950—51: 225—228
1922:
1—6
1931:
97—99
1932:
106—107
1932:
107—108
1924—25: 178
1928:
163—164
1931:
97—98
1927:
98
1931:
98
1924—25: 172
1924—25: 174
1947:
104
1929:
175
1928:
26—29
1927:
227
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Svedberg, Frans: Avskedssång. Till vårt gamla
seminarium. Tonsatt av fru Roseli
(Rättelse 1927: 280).
»En såningsman giek ut att så . . .» Kantat
vid invigningen av Folkskoleseminariet i Umeå
den 14 maj 1927. Musik av Hanna Rosell . . . .
Sånglek: Ränn på skia. Uppteckn. av Ruben Andersson. Harmoniserad av N. Höglund
Säg mig lilla Karin. Uppteckn. av Ingrid Pettersson efter Jonas Lindmark, Brånet, Hällnäs,
Degerfors sn
Två flickor i rosende lund. Folkvisa, uppteckn. i
Degerfors av Ingemar Ingers
Två vaggvisor och en dans från Västerbotten.
Uppteckn. av J. A. Linder och R. Nordenstam.
Jämte Tillägg av II. Möllman-Palmgren och G.
Renhorns uppteckning av Vaggvisa. (Se även
Visan om »Älskaren vid gluggen» i årsbok 1932)
Törnqvist, Halvar: Västerbotten. Musik H. Cronsioe
Vaggvisa: Tittar du i gludjen (text och noter).
Uppteckn. från norra Västerbotten av J. A.
Linder 1873. (Se även 1932: 103—108)
Vaggvisa: När rågen syns på gärde (text och noter). Uppteckn. från norra Västerbotten av
J. A. Linder 1873
Vaggvisa: Jag ser ditt väna öga. Uppteckn. från
Skellefteå sn av G. Renhorn. (Se även 1932:
103—108)
Vaggvisa från Degerfors: Ekorren gick på änget
å slog (text och noter). — (Se även 1940:
45—46)
Westerlund, Ernst: Kuckumaffens visa. Ett kompletterande manuskript
»Sex nva dikter och visor». Ett skillingtryck
från 1911
Westermark-Rosén. Uppteckn. av Jacob Mårtensson
Villvassvisa. Gånglåt från Burträsk, 1700-talet
(text och noter). Uppteckn. av O. Burström..
Visan om »Älskaren vid gluggen»
Ädell, Ruben, se Andersson, Ruben.
Öst, Jon Erik: Brud-Dans för pengar till Brudparet (noter). Uppteckn. efter Janne Mårtensson, Kvällträsk, Äsele, som lärt den av fadern,
Mårten Jakobsson
Brudmarsch (noter). Uppteckn. efter Janne
Mårtensson, som lärt den av fadern, Mårten
Jakobsson
Gammal Polska (noter) av Mårten Jakobsson,
Kvällträsk, Äsele. Uppteckn. efter sonen Janne
Mårtensson

1926:

204- 207

1927:
149—157
1924—25: 155
1932:
1927:

107- 108
73—74

1927:
1941:

94—98
före text

1927:

94

1927:

95

1927:

98

1924—25:
1926:
1947:
1948:
1929:
1932:

201
231 -233
72—75
66—67
131—133
103 108

1947:

127

1947:

127

1947:

127
179
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III. PERSONALIA.
H. K. H. Hertigen av Västerbotten Prins Gustaf
Adolf. In memoriam
Beite, N., Advokat. In memoriam. (t 2/6 1925) ..
Bergström, O. Th., Räntmästare. In memoriam.
(t 14/8 1923)
Edén, Elias, Köpman. In memoriam (t 23/4 1937)
Enström, Axel, Disponent. Västerbottens läns Hembygdsfören:s nye ordf
Enström, Axel, Disponent. Hembvgdsfören:s ordf.
1939—1944
Falk, Ferdinand, Fil. mag., Läroverksadjunkt. In
memoriam. (t 25/4 1940)
Fleinming, Steen, Konstnär. (Med illustr. av konstverk)
Gafvelin, Ernst, Redaktör. In memoriam. (t 2/11
1927). Av Nils G. Ringstrand
Gafvelin, Ernst. Till minnet av en hembygdsvän . .
Giertz, K. H., Läkare. Några ord till ett porträtt. I
all anspråkslöshet ägnade minnet av d:r Giertz'
kulturgärning i Västerbotten. Av Ernst Gafvelin
Glas, K. E„ Adjunkt. In memoriam. (t 2/11 1923)
Gram, Karl, Jägmästare. In memoriam. (t 26/3 1925)
Hellström, Thorsten, Förvaltare. Hyllad hembygdsvän
Hellström, Thorsten, Förvaltare. In memoriam.
(1 12/10 1936)
Hjelmérus, Alfred, Lektor. In memoriam. (t 18/8
1940)
Holm, Carl Robert, Lantbruksdirektör. In memoriam. (t 6/6 1942)
Holm, Konrad, Kamrer. In memoriam. (t 29/12
1940)
Holm, Otto, Lektor. In memoriam. (t 3/9 1949) ..
Huss, Gunnar. Fil. D:r, Generaldirektör. In memoriam. (t 6/12 1939)
Högbom, Alvar, Fil. D :r, Statsgeolog. In memoriam.
(t 23/8 1939)
Jakobson, David J. E., Rektor. In memoriam. (t 14/4
1938)
Jungner, Hugo, Rektor. Hembvgdsföreningens vice
ordförande 1926—1930. Av H. Möllman-Palmgren
Levin, Alfred Bernhard, Köpman, Museiföreståndare. In memoriam. (t 22/9 1927). Av Ernst
Westerlund
Liden, Karl, Organist. En musikveteran. (Av -k)
Liedfeld, Nestor Nicanor, Intendent. In memoriam.
(t 6/11 1937)
Lindblad, J. V., Skräddarmästare. In memoriam.
(t 22/10 1924)
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1947:
1924—25:
1923:
1937:
1939:
1944:
1940:
1946:
1927:
1929:

före text
337—338
274
före text
före text
före text
före text
före text
6—8
191—192

1921:
57—61
1923:
275
1924—25: 337
1924—25: 321
1936:
före text
1942:
före text
1942:
före text
1941:
före text
1949:
före text
1940:
före text
1939:
före text
1938:
före text
1930:

före text

1927:
1931:
1937:
1924—25:

251—253
164—165
före text
335—336
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Linden, Helge Karl Gustav, Konstnär. (Med illustr.
av konstverk)
Lindgren, J. V., Rektor. In memoriam. (t 25/4
1931)
Lindqvist, C. M., Konstnär. (Med illustr. av konstverk)
Lindström, Ragnar, Konstnär, (t nov. 1943). Ragnar Lindströms konst. Av Helge Linden. (Med
illustr. av konstverk)
Landquist, Oskar, Läroverksadjunkt. In memoriam.
(t 30/4 1943)
Lsestadius, Ferdinand, Seminarieadjunkt. Föregångsmannen. Av Carl Cederblad
Nilsson, H. J. Drätseldirektör. In memoriam.
(t 22/12 1936)
Pahl. C. N., Lektor. En minnesruna. Av Maja
Beskow
Pahl, Carl Niklas, Lektor. (* 26/8 1843, t 5/5 1906.)
Stiftade den 22 dec. 1885 Fornminnesförening
för Västerbottens län
Pettersson, Olof Petter, F. d. folkskollärare. En
västerbottnisk hembvgdsforskare. Av Holger
Möllman-Palmgren
Ricklund, Folke, Konstnär. (Med illustr. av konstverk)
Ringstrand, Nils G., Landshövding. Med tillägnan
Ringstrand, Nils G., Landshövding. In memoriam.
(t 21/12 1935)
Rosén, Gustav, Landshövding. Ilembvgdsfören:s
ordf. 1931—38
Rosén, Gustav, Landshövding. In memoriam . . . .
Seherdin, O., överstelöjtnant. In memoriam. (t 6/11
1924)
Sehotte, Axel, Landshövding. In memoriam. (t 13/7
1923)
Svlvén, Axel, Över jägmästare. In memoriam. (t 4/11
1927). Av L. Wahlberg
Wahlberg, Lennart, överstelöjtnant. 75 år den
29/10 1948
Wahlberg, Lennart, överstelöjtnant (t 1950). Av
Gunnar Westin
Westin, Gunnar, Fil. lic., Västerbottens läns förste landsantikvarie
Äberg, Carl, Hemmansägare. In memoriam. (t 14/2
1925)

1942:
1931:
1940:

före text
209—212
före text

1944:
1943:
1920:
1937:
1930:

före-text
före text
3—7
före text
62—73

1943:

64

1930:
191—197
1941:
före text
1931:
5—15
1936:
före text
1939:
före text
1942:
före tetx
1924—25: 334
1923:
273—274
1928:
före text
1948:
före text
1950—51: 5—6
1946:
före text
1924—25: 336
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IV. ILLUSTRATIONER
utan samband med artiklar.
Bilder från Umeå före oeh efter 1888 års brand 1922:
före text
Hertigen av Västerbotten. Hembygdsföreningens
förste hedersledamot
1924 -25: 1
Getarpojke i Tärna. Oljemålning av C. M. Lindqvist 1924—25: 73
En Västerbottensbonde. Skulptur av David Wretling
1928:
före text
Bilder från Västerbottens läns utställning i Umeå
1929
1929:
„ „
Interiörer från Umeå Museum
1931:
218—220
Åmsele kapell. Altartavla av Leander Engström 1934:
före text
Sävar nya kyrka. Exteriör. Ark. Kjell Wretling .. 1934:
„ „
Sävar nya kyrka. Interiör. Ark. Kjell Wretling .. 1934:
,,
Altartavla i Sävar nya kyrka av David Wretling 1934:
„ „
Trapphall i Sävar nya kyrka
1934:
„ „
Dorotea nya kyrka. Exteriör. Ark. Evert Milles .. 1934:
„ „
Altartavla i Dorotea nva kyrka av Torsten Nordberg
'.....'
1934:
„ „
Äsele kyrkas ruiner
1934:
„ „
H. K. H. Hertigen av Västerbotten Prins Gustav
Adolf
1936:
„ .,
H. K. H. Hertiginnan av Västerbotten Prinsessan
Sibylla
1936:
„ „
Landskapet Västerbottens vapen. Fastställt av
Kungl. Maj :t den 15 juni 1939. Färgplansch 1939:
„ „
Mansdräkt från Västerbotten. Färgplansch
1940:
„ ,,
Kvinnodräkt från Västerbotten. Färgplansch . . . . 1940:
„ „
Några tavlor frän utställningen Norrland i konsten 1945:
„ „
Höckert, J. F.
Lappkapellet, skiss.
Vilhelmsson, C. Kattarafjäll.
Osslund, H.
Lapporten.
Engström, L.
Motiv från Lappland.
Hallström, E.
Sjukstugan i Dikanäs.
Amelin, A.
Gruvarbetaren.
Kempe, F. M.
Utsikt från Jarved.
Zuhr, H.
Motiv från Ångermanland.
Wiberg, G.
Höst.
Öman, H.
Hanna.
Lindqvist, C. M. Folkvisa (skiss för vävnad).
Ricklund, F.
Renskiljning (efter regn).
Wagnstedt, H.
Sommarnatt.
Sandberg, H.
Snö och björkar.
Planschbilder efter fotografier förekomma »Före text» i årg. 1935,
1936, 1937, 1938, 1939, 1943, 1947 och 1948.
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Årsboken Västerbotten
o

är den förnämsta källan till kunskap om västerbottnisk kultur.
Den, som har intresse för sin bygd, kan ej undvara årsboken.
Den inflyttade kan i årsboken skaffa sig kunskap 0111
Västerbotten.
Årsboken är den bästa hälsningen från hembygden till
västerbottningar i förskingringen.
Medlemmar i Västerbottens läns Hembygdsförening erhålla
årsboken portofritt. Medlemsskapet berättigar till fritt inträde
på länsmuseet.
Att bli medlem i Västerbottens läns Hembygdsförening
kostar 8 kr. Medlemmarna stödja föreningens verksamhet
och erhålla samtidigt valuta för sin avgift.
Medlemsskap erhålles enklast genom hänvändelse till Västerbottens läns museum, Umeå, tel. 18395.
Årsboken säljes även genom bokhandeln. Medlemsskap
kan erhållas genom denna.
Ang. äldre årgångar se nästa sida'
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Äldre årgångar av årsboken Västerbotten
Från 1941 finnas ännu samtliga årgångar i förlag. Med
undantag av årsböckerna för 1920, 1922 och 1926 äro samtliga årgångar från 1920- -1940 utgångna.
1920
1922
1926
1941
1 949
1943

1
3
3
3
5

Prislista:
1944
1946
1947
1948
1949
1950-51

5: —
7: —
7:-

En trevlig och innehållsrik bilderbok med förklarande
text, utgiven av Västerbottens läns Hembygdsförening, sammanställd av Ernst Westerlund och Gunnar Westin, är

Kulturbilder från Västerbottnisk landsbygd

Pris 3: — kr.
Erhålles i bokhandeln eller genom länsmuseet.

Vid köp av böcker för minst 30 kr. erhålles 10 % rabatt,
för minst 45 kr. 20 %.
Årsbokens expedition är Västerbottens läns museum, Umeå.
Tel. 18395. Postgiro 62622.
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FÖRENINGSMEDDELANDEN
STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Advokat Sten Palmgren, Skellefteå.
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
1953—1956.
Konstsmed Setli Lindgren, Umeå.
Rektor Carl Segerståhl, Vindeln.
Provinsialläkare Gösta Cedergren, Umeå.
Folkskollärare Simon Johansson, Teg.
Riksdagsman Ragnhild Sandström, Teg.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Länsblockledare J. P. Johansson, Vännäsby.
Arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå.
1952—1955.
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå.
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå.
Folkskollärare Ruben Ådell, Åsele.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Intendent Ernst Westerlund, Skellefteå.
Lektor Seth Larsson, Umeå.
Folkskoleinspektör E. Wästegård, Umeå.
Kyrkoherde Olof Waernér, Sorsele.
1951—1951.
Länsarkitekt Karl Sörensen, Västerås.
Major Sven Huldt, Umeå.
Riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå.
Fabrikör Hilding Carlsson, Umeå.
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå.
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Överlärare Elis Essegård, Vilhelmina.
Folkskollärare Nils Eriksson, Vilhelmina.
Landstingsman Uno Olofsson, Rödingträsk.
1950—1953.
Kyrkoherde A. Råde, Nordmaling.
Artist Evert Larsson, Hössjöäng.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Grosshandlare Svante Lundell, Skellefteå.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå.
Komminister A. Guldbrandzén, Dorotea.
Styrelseledamöter

utsedda

av Västerbottens
1952—1955.
Rektor K. Fahlgren, Umeå.
Fru Valborg Lodin, Umeå.

läns

landsting:

Suppleanter:
Hemmansägare Artur Hedlund, Myckle, Skellefteå.
Direktör John Lindberg, Norsjö.
Styrelseledamöter
utsedda av stadsfullmäktige
i Umeå
Redaktör Elon Dufvenberg, Uineå.
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå.
Arbetsutskott:
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Advokat Sten Palmgren, Skellefteå.
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå.
Major Sven Huldt, Umeå.
Riksdagsman Ragnhild Sandström, Teg.
Riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Suppleanter:
Provinsialläkare Gösta Cedergren, Umeå.
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå.
Artist Evert Larsson, Hössjöäng.
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Kassaförvaltare :
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå.
Revisorer:
Disponent A. Digerfors, Umeå.
Kamrer Ruben Eriksson, Umeå.
Suppleanie
r:
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå.
Kamrer Bengt Bäckman, Umeå.
Revisor, utsedd av Västerbottens
Ekonomichef Nils Wallander, Umeå.

läns

landsting:

Suppleant:
Kamrer J. A. Wågström, Umeå.
Revisor, utsedd av stadsfullmäktige
Grosshandlare Paul Wikner, Umeå.

i Umeå:
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STYRELSEBERÄTTELSE

FÖR ÅR 1951.

Sammanträden och ekonomiska
förhållanden.
Styrelsen har under året haft 2 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet 1.
Föreningen gick det nya året till mötes med samma anslag
som tidigare. Redan tidigt stod det klart, att det sjunkande
penningvärdet skulle medföra ekonomiska svårigheter. I
detta läge hemställde föreningen till sina anslagsgivare om
en anslagsförstärkning. Sådan beviljades även med belopp i
proportion till tidigare beviljade årsanslag. Även ökade statsbidrag erhöllos. Till sina anslagsgivare vill föreningen här
framföra sin tacksamhet för deras visade hjälpsamhet. Genom
de sålunda ökade anslagen har föreningen kunnat lämna
sina anställda lönetillägg efter samma grunder som Staten
m. fl. I samband med att landsantikvarietjänsten registrerats hos Statens pensionsanstalt har denna tjänst reglerats.
Föreningens lotteri, som föreståtts av kontorschefen Axel
Söderberg har givit ett netto av kr. 6.024: 56.
Genom sträng sparsamhet har det varit möjligt att utan
alltför stor nedskärning av den yttre verksamheten få föreningens utgifter och inkomster att gå ihop.
Då priskurvan alltjämt är i stigande se de ekonomiska
utsikterna ej lovande ut för föreningen för kommande år
trots att föreningen fått de under 1951 erhållna förstärkningsningsanslagen inräknade i årsanslagen utom från Umeå landsförsamling.
Den yttre
verksamheten.
Trots att genom dyrtiden mindre ekonomiska resurser
stått till föreningens förfogande har en omfattande yttre
verksamhet kunnat bedrivas. Denna liar dock i betydande
omfattning varit inriktad på speciella uppgifter till vilka
anslag och bidrag från olika håll kunnat erhållas. Tyngdpunkten bland årets arbeten har liksom föregående år utgjort
bebyggelseinventeringen. Bidrag till denna har erhållits genom anslag från Humanistiska fonden, efter ansökan av
länsarkitekterna Hjalmar Bergman och Karl Sörensen samt
landsantikvarien. Denna undersökning, fast av översiktlig
karaktär, torde kunna utgöra en ytterst värdefull utgångspunkt för framtida forskning rörande länets och övre Norrlands äldre bebyggelse sett i vidsträckt bemärkelse.
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Undersökningarna på Gammplatsområdet i Lycksele, till
vilka kyrkofullmäktige på ett föredömligt generöst sätt lämnat bidrag, ha under året avslutats. Behandlingen av fältmaterialet har dock på grund av arbetsanhopning ej kunnat
slutföras.
De arkeol ogiskt-etn ologisk a undersökningarna rörande lappkulturen, som utföras av Nordiska Museet med bistånd av
respektive länsmuseer och till vilka lotterimedel lämnats, ha
fortgått även under 1951.
I samarbete med Statens Sjöhistoriska Museum har en
rekognosceringsresa gjorts efter västerbottenskusten för att
få en föreställning om minnen av sjöhistoriskt intresse.
En utredning av byggnadsteknisk art för att utröna det
ungefärliga medelsbehovet för en genomgripande reparation
av Lövångers kyrkstad har under året slutförts. Arbetet har
delvis bekostats av Riksantikvarieämbetet.
Vid jubileumsutställningen i Vännäs har biträde lämnats
bestyreisen i vissa planläggningsarbeten. Till hembygdsutställningen utlånades föremål från länsmuseet. Detta förmedlade vidare lån från Armémuseum. Umeå stads utställning ombesörjdes också av länsmuseet.
I samband med Vännäs-utställningen deltog landsantikvarien som ledamot av nämnden för bedömande av förslag till
turistslöjd i en av hemslöjdsföreningen anordnad tävling.
I en av Västerbottens-Kuriren anordnad pristävling »Min
bys historia» har landsantikvarien deltagit som bedömare.
För att söka i någon mån bevara och modernisera äldre
och för länet typiska byggnader har det redan tidigare existerande samarbetet med länsarkitektkontoret och länsbostadsnämnden utökats.
Ett stort antal föredrag har hållits i länet över hembygdsvårdande och kulturhistoriska ämnen bl. a. även ingående i
kurser anordnade av länets folkbildningsförbund och i en
hemslöjdskurs i Vilhelmina anordnad av hemslöjdsföreningen. Särskilt torde böra nämnas en s. k. veckoslutskurs över
Vad angår det oss — en konferens om ungdomen och hembygden, anordnad av utom hembygdsföreningen Västerbottens läns folkbildningsförbund, ABF, SGU och SSU, som hölls
i mars på länsmuseet. Av stort värde var härvid, att genomfrikostigt tillmötesgående från Riksantikvarieämbetet museilektor Carl Axel Moberg kunde erhållas som föredragshållare.
I övrigt har handlagts ärenden av olika slag inom länet
och resor företagits i anslutning härtill. Samarbetet med dc
lokala hembygdsföreningarna har fortgått.
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Det intima och fruktbärande samarbetet med Västerbottens norra fornminnesförening bör särskilt påpekas.
Genom ekonomiskt stöd av föreningen har landsantikvarien lämnats tillfälle att deltaga i den nordiska arkeologiska
kongressen i Helsingfors.
Gammlia.
Arbetena på Gammlias byggnader ha förutom underhållsarbeten i huvudsak varit ägnade Sävargården. Avloppsledningarna ha delvis omlagts ooh källaren förbättrats bl. a.
genom att cementgolv inlagts. Då arbetena ställt sig kostsamma har Umeortens konsumtionsförening välvilligt förskotterat medel, vilket möjliggjort att kostnaderna kunnat
uppdelas på längre sikt.
Jämtebölegården har som tidigare varit upplåten till vandrarhem. Även bagarstugan har i stor utsträckning måst användas för ändamålet. Antalet logi var under året 1.128. För
år 1948, det första vandrarhemsåret i Jämtebölegården, var
motsvarande antal 257.
Röjningarna och markvårdsarbetena inom Gammliaområdet har fortsatt i samarbete med Lhiieå stad. Under året har
överenskommelse träffats, att stadens deltagande sker genom
Svenska Skogssällskapet.
Verksamheten inom
länsmuseet.
Huvudparten av verksamheten inom länsmuseet har utom
löpande arbete och därmed följande utredningar och skriftväxling, bestått i uppordning av inkommet fältmaterial.
Bildarkivet har ökats med c:a 1.500 negativ och med ett
150-tal uppmätningsritningar, kartor och planer. C:a 200 nya
färgbilder ha tillförts samlingarna. Då hastigt påkomna
arbeten vid den tidpunkt, då under året förvärvade föremål
bruka slutgiltigt katalogiseras, försenat detta arbete, måste
en redovisning av dessa uppskjutas. Till alla givare ber föreningen att få frambära sin tacksamhet.
Då en förutsättning för allt arbete även inom det kulturhistoriska området, både av rutinmässig och av vetenskaplig
natur är tillgäng till litteratur, har mycket arbete nedlagts
på att öka biblioteket. Denna strävan har synts särskilt angelägen mot bakgrunden av de allmänna strävandena i länet
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att uppbygga ett vetenskapligt bibliotek. I anknytning till
den litteratur, som nu finnes och undan för undan tillföres
länet i de stora biblioteken bl. a. i ämnet historia och nordiska språk, har länsmuseets på kulturhistoria inriktade
bibliotek onekligen en betydelsefull kompletterande betydelse.
Genom dessa de stora bibliotekens samlingar ökas möjligheten till kulturhistorisk forskning på ett sätt som ej skulle
vara möjligt med ett bibliotek endast inriktat på kulturhistoria. Värdet av att bokbeståndet i kulturhistoria ökas torde
därmed också ligga i öppen dag.
Genom byte mot årsboken har föreningen sedan länge tillförts både periodiska publikationer och annan litteratur. Tyvärr finnas avsevärda luckor i särskilt de periodiska publikationerna. Även saknas i många fall äldre årgångar från tid
innan bytesförbindelse upprättats. I stor utsträckning ha
kompletteringar kunnat utföras under året. En del inköp til)
låga priser ha även gjorts. Flera nya bytesförbindelser ha
även öppnats, bl. a. med Universitetets Oldsakssamling, Riksantikvariatet och Norsk Folkemuseum i Oslo, Universitetsbiblioteket i Bergen, Det Kongelige Norske Videnskabers Seilskabs Bibliotek i Trondheim och Handels- og S0fartsmuseet
paa Kronborg i Helsingör. Årets tillväxt uppgår till c:a 900
band. C:a 200 böcker ha bundits. Arbetet har utförts på
museet. Den tidigare påbörjade katalogiseringen av biblioteket har slutförts. Under året har föreningen av AB. N. J.
Bäcklund, Umeå, i samband med dess 90-årsjubileum erhållit en gåva av 5.000 kr. för att utöka biblioteket. Denna summa, som under året ej tagits i anspråk för inköp, öppnar
tidigare ej ens drömda möjligheter att berika detta. Om denna gärning toges som föredöme, i detta på donationer för kulturella ändamål så fattiga län, skulle mycket kunna göras,
som kunde komma till oändlig nytta.
Ett flertal arkivalier från statliga arkiv ha inlånats även
för enskilda forskares räkning.
Genom det ökande intresse, som länets tidningar ägnar
bygdens historia, har klipparkivet ökat betydligt. Klipp göras
dock även om händelser av mera allmänt intresse. Detta
arkiv, den Hjelméruska samlingen ej inräknad, består nu av
närmare 7.000 klipp, fördelade på omkring 700 orter i länet.
Det torde ej endast vara ett utslag av önsketänkande, när
det synes som om artiklar om bygdens äldre historia hade
en tendens att öka för de bygder, som berörts av kulturhistoriska undersökningar.
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Arbetet med avskrift och katalogisering av äldre arkivalier
har fortsatts. Domböckerna från 1600-talet ha med undantag
för vissa luckor katalogiserats.
Även under 1951 har föreningen haft förmånen av att ha
tillgång till kostnadsfri arbetskraft ställd till förfogande av
Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen. För verksamheten inom
länsmuseet har denna tillgång varit ytterst värdefull.
Under våren visades Nationalmuseums vandringsutställning Karl IX-minnen.
Länsmuseet, har besökts av 8.500 personer, varav 3.396
skolbarn fördelade på 144 grupper. Så gott som alla skolklasser, som önskat detta, ha erhållit visning.
Då det s. k. femte exemplaret av svenskt tryck tilldelats
Stadsbiblioteket i Umeå, har föreningen för att möjliggöra en
tillfällig förvaring och uppordning av detta för länets kulturella liv så betydelsefulla material i väntan på den beslutade
nya biblioteksbyggnaden i staden upplåtit en del av övre utställningsvåningen i länsmuseet för detta ändamål.
Salen för tillfälliga utställningar och föreläsningssalen ha
flitigt använts för sammanträden, kongresser, föredrag o. dyl.
I kyrksalen ha ett flertal vigslar ägt rum.
Fester, årsboken och länsherbariet.
Valborgsmässofest på Gammlia har även under detta år
hållits under enkla former med sång, brasa, fyrverkeri, dans
och kaffeservering i Jämtebölegården. För den sammanlagda
förtjänsten på kaffeserveringen under året och föregående år
ha värdinnorna på Jämtebölegården, fruarna Agda Grahn
och Marja Westin, inköpt och skänkt ett par malmstak ar att
användas vid vigslar och dop i museets kyrksal.
Årsboken utkom under året för första gången under våren
i månadsskiftet mars—april, denna gång som dubbelnummer med ökat sidoantal men för samma pris. Åtminstone av
första årets erfarenheter att döma ger den längre tid under
vilken boken bär det innevarande årets tal ökade försäljningsmöjligheter. Trots en viss avgång av medlemmar har
medlemsantalet och antalet försålda årsböcker ökat. Glädjande är, att flera kommuner i länet efter hänvändelse från
föreningen med stöd av rekommendationsskrivelse från länets
folkskoleinspektörer beslutat inköpa årsboken för samtliga
skolor.
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Även om någon egentlig vårdare av lånsherbariet ej stått
att få, vill föreningen betyga sin tacksamhet för den tillsyn
och vård dr Björn Moraeus lämnat och lämnar denna värdefulla samling.
Länsmuseets
personal.
Personalen har liksom tidigare bestått av landsantikvarien
Gunnar Westin, amanuensen Karl Cajmatz, konservatorn
Evert Larsson (tidvis med arvode per dag), kontorsbiträdet
Inga-Lisa Lindström, rustmästaren Ragnar Grahn samt fru
Ada Grahn, vilken åvilat städningen, vården av museets textilier samt biljettförsäljningen.
Tillfälligt anställda ha varit kartriterskan fröken Kerstin
Svanbäck, fil. stud. Per Uno Ågren, som deltagit i bebyggelseundersökningarna, fru Frida Svanberg, som vikarie för fru
Grahn under hennes sjukdom och i övrigt som biträdande
städerska samt herr Nils Petter Holmberg för diverse arbeten inom Gammlia.
Fil. stud. Gunnel Lundquist har under en del av sommaren praktiserat dels inom länsmuseet och dels vid undersökningarna i Lycksele.
Ekonomisk
översikt.
Beträffande föreningens utgifter och inkomster under året
samt ställning per den 31/12 1951 hänvisas till särskild tablå,
enligt vilken inkomsterna uppgå till kr. 85.077: 55 och utgifterna till kr. 86.913:42 med ett underskott av kr. 1.835:87,
sedan å Sävargårdens konto avskrivits kr. 3.652: 79. Tillgångar och skulder balansera på kr. 514.665: 13.
Umeå den 29 mars 1952.
STEN PALMGREN.
Gunnar Westin.
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Föreningens ekonomiska ställning 31/12 1951 framgår av
nedanstående:
Inkomster:
Anslag från länets landsting
„ Umeå stad
„
„
„ landskommun
Statsbidrag
Ränta från lönefonden
Medlemsavgifter för 1951
Entréer och tillfälliga hyror
Lotteriet
t....
Diverse inkomster
Årets underskott

26.000:—
26.000: —
2.600: —
9.310: —
1.500: —
7.567: —
5.362:40
6.024:56
713: 59
1.835:87
Kronor 86.913:42

Utgifter:

Löner
51.512: 17
Årsboken 1950—51
7.317:32
Porto, telefon, frakter, assurans
2.523: 60
Underhåll av fastigheterna, lyse, värme ni. m. . . 11.778: 83
Bibliotek och arkiv
2.081: 68
Samlingarnas tillväxt och vård
600: 95
Fotografering
1.783: 61
Verksamheten i övrigt, resor, u n d e r s ö k n i n g a r . .
8.280:99
Expenser m. m
1.034: 27
Kronor 86.913:42
Tillgångar:

Kassa, bank, postgiro
Obligationer
Museet och andra byggnader å Gammlia
Wallmarksgården
inventarier
Restaurangens konto
Övriga fordringar
Publikationen 1950
Diverse
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12.960:58
50.000: —
392.670: —
8.838:-—
17.355: 61
7.048: 73
19.997: 56
4.391: 80
1.402:85
Kronor 514.665: 13

FÖRENINGSMEDDELANDEN

Skulder:

Lönefonden
Donationer från Västerbottens-lärarna
Reserverad gåva
Balanserade anslag från Umeå stad
AB. N. J. Bäcklunds donation
Lån
Div. skulder
Diverse
Kapital konto

50.000: —
3.648: 77
1.946: 69
2.251:93
5.000: —
22.000: —
1.358:92
16.680:84
411.777:98
Kronor 514.665: 13
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REVISIONSBERÄ
TTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns
Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1951,
få härmed avgiva följande berättelse.
Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit
del.
Saldon å bankräkningar och obligationer överensstämma
med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro försäkrade till betryggande
belopp.
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter
samt tillgångar och skulder överensstämma med räkenskaperna.
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen ej föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.
Umeå den 27 mars 1952.
R. Ericsson.
A. Digerfors.
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
Per Lithander.
Av Länsstyrelsen utsedd revisor.
Nils
Watlander.
Av Landstinget utsedd revisor.
F. Paul Wikner.
Av Stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor.
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VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING.
Ur verksamhetsberättelsen för 1951 inhämtas bl. a. följande :
I samband med intendentens resor inom norra länsdelen
har ett stort antal äldre och nyare anmälningar om förekomsten av fasta fornlämningar, i huvudsak gravrösen, närmare undersökts. Resultatet blev att 49 tidigare icke förtecknade rösen kunnat noteras. Bland dessa tilldrar sig en g r u p p
0111 nio eller tio rösen speciellt intresse, då de ligger mellan
cirka 22 och 11 m. över havet.
Undersökningarna av det äldre byggnadsbeståndet i norra
länsdelen fortsatte under sommaren. Resultatet har bl. a.
blivit ett stort antal fotografier och åtskilliga uppmätningsritningar.
En del förberedande undersökningar har företagits ifråga
om tradition och övriga förhållanden i samband med bebyggelse i en del 1700-talsbyar, ett arbete som skall fortsättas i
så stor omfattning som möjligt medan ännu äldre traditionsbärare lever.
Kopior av uppmätningsritningar över äldre byggnader m. m.
inom norra länsdelen — resultatet av länsmuseets snabbinventering 1950 — sammanlagt ett 85-tal, har tillförts museets
arkiv.
På initiativ av kraftverksdirektör C. D. Bredberg beslöts
att i möjligaste mån söka hejda det förfall, som hotar gamla
vattensågen i Krångfors. Sedan dir. Bredberg från ett antal
storföretag lyckats anskaffa medel, påbörjades förberedande
arbeten under hösten. Det är avsikten att instundande vår
fullfölja uppgiften så långt medlen räcker.
Föremålsbeståndet har ökat med 221 accessionsnummer.
Åtskilliga av nyförvärven är av betydande intresse.
Såvitt det är känt, har inom norra länsdelen under året
framkommit 11 förhistoriska lösfynd, varav 7 äro nya för
året och 4 är äldre fynd som först nu uppmärksammats.
Bland förvärven i övrigt under året kan nämnas fem slädar,
däribland en stor kursläde och en postsläde. Samlingarna
omfattar nu 17 slädar, representerande flertalet brukliga
typer.
Vidare bör även nämnas att samlingen av äldre textilier
kunnat ökas betydligt. Från Medle och Myckle har ett antal
plagg, både mans- och kvinnokläder erhållits, och från Kusmark ett 20-tal originalprover på hemvävda tyger av olika
slag.
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Slutligen kan ett förvärv, som hittills är unikt, omnämnas,
nämligen en större samling pappers-schabloner, i huvudsak
avsedda för målning av väggar (även tapeter) och vilka använts av målaren J. A. Sondell, Degerbyn.
Bildarkivet har ökat med 537 fotografier och teckningar,
114 kartor, skisser och ritningar, samt 211 negativ, vartill
kommer 75 bilder och 15 skisser, kartor och ritningar som
ingår i en särskild byaundersökning.
Till arkivet har vidare förts i runt tal 1.800 blad rapporter,
uppteckningar och tidningsurklipp, jämte den nyssnämnda
byaundersökningen om 368 blad.
Biblioteket har tillförts 232 accessionsnummer genom gåvor
och inköp.
Antalet besökare i skådesamlingarna utgör i runt tal 2.500
personer, varav ett 50-tal skolklasser med lärare. Härtill
kommer ett stort antal grupper sällskapsresor och medlemmar i studiecirklar, samt föreningsmedlemmar med årskort
och några svenska, norska och finländska forskare.
Samarbetet med länsmuseet har under året alltmer utvecklats. Dit har översänts omkring 650 blad rapporter, uppteckningar, avskrifter m. m. och c:a 140 bilder, skisser och ritningar.
Under hösten började en studiecirkel i hembygdskunskap,
anordnad av Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV).
Hösten 1950 sammankallades ett antal för verksamheten
intresserade personer från norra länsdelens kustsocknar till
en konferens å Nordanå. Avsikten var att knyta nya kontakter och stimulera intresset hos deltagarna. Resultatet blev
gott och i november 1951 upprepades denna konferens med
en del av fjolårets deltagare och en del nya, detta för att
ytterligare vidga gruppen.
Det är avsikten att dessa sammanträffanden skola årligen
upprepas.
Intendenten har under 52 dagar företagit längre eller kortare insamlings- och rekognosceringsresor inom verksamhetsområdet.
Avsevärt intresse har ägnats åt problemet att åstadkomma
lämplig s. k. turistslöjd med lokal anknytning varvid vissa
resultat också uppnåtts, som man har rätt att hoppas skall
leda till framgång. Sålunda framställes en efterbildning i
liten skala av en 1100-tals madonna från Skellefteå lfs kyrka,
en kubbstol i miniatyr, en del prydnadskeramik m. m.
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Åtskilliga överläggningar har hållits inom Hemslöjdsfilialens lokalstyrelse om möjligheten att få fram en sockendräkt
för Skellefteå socken. Sådana resultat har härvid uppnåtts,
att en dylik dräkt torde komma att föreligga under 1952.
Arbetet på en Turistbroschyr för Skellefteå med närmaste
omgivningar, har fortskridit så långt att den torde föreligga
klar våren 1952. I anledning av arbetet på generalplan för
Skelleftetrakten, har intendenten upprättat förteckning på
nu kända, fasta fornlämningar m. 111. inom Skellefteå stad
och de aktuella delarna av Skellefteå landskommun.
Ett 50-tal kortare beskrivningar över lika många byar i'
norra länsdelen har publicerats och dessutom har en mer omfattande undersökning av Ersmarks by färdigställts under
året.
Föreningens styrelse har under 1951 utgjorts av:
advokat Sten Palmgren, ordförande, byggmästare K. G.
Dahlberg, vice ordförande, f. riksdagsman Ludv. Brännström,
vald av landstinget (död 14/1 1951) med rektor Maja Nilsson, Byske, som suppleant, redaktören Carl-Ola Andersson,
köpmannen Gunnar Lindekvist, och grosshandlanden Svante
Lundeli, valda av stadsfullmäktige, kommunalfullmäktiges
ordförande Alg. Sundberg, vald av kommunalfullmäktige i
Skellefteå socken, lektorn Gunnar Gihl, kamreren R. Svenonius och fil. doktorn Harald Wik, jämte ordföranden och
vice ordföranden valda av föreningen.
Intendenten Ernst Westerlund har tjänstgjort som föreningens sekreterare och kassör.
DEGERFORS SOCKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING.
Degerfors nr 17 — d. v. s. bygdegården — har länge nog
saknat brunn och hinkflygel. Denna brist avhjälptes sommaren 1951. Nu kan vatten på gammalt sätt hinkas in i lagårn
genom rännan i väggen.
Då kompletteringar av gården, som ännu låter vänta på
sig, är följande: en loftbod, en sommarlagård och en gårdssmedja. Snart kan det också bli aktuellt att till gårdens när-,
het flytta det gamla sockenmagasinet i Vindeln.
Lösningen av dessa frågor sammanhänger med nödvändig
tomtutvidgning och dansbanans separerande f r å n gårdsområdet. De ekonomiska betingelserna härför måste emellertid
först skapas. Och det sker år efter år genom de till »midsommarsbönhelgen» förlagda bygdegårdsfesterna.
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Sex manliga och sex kvinnliga folkdräkter har inköpts av
föreningen, och dess arkiv har utökats med fotostatkopior
och avskrifter av mantalslängder i riksarkivet för Degerfors
by.
Ordf. rektor Carl Segerståhl, sekr. folkskollärarinnan Elisabet Segerståhl, kassör fjärdingsmannen O. A. Karlsson,
vilka också utgör styrelsens arbetsutskott.
DOROTEA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE.
Det gångna årets verksamhet har varit en fortsättning av
tidigare års planlagda arbeten, uppförande av en rökbastu,
planering av hembygdstomten etc. Gillet har även under året
anskaffat en uppsättning av porslin. Kaffefest har anordnats
å Forngården, som i år liksom tidigare varit talrikt besökt
och livligt uppskattad av sockenborna. En synnerligen lyckad
julmässa var anordnad i advent med föredrag av landsantikvarien G. Westin m. m.
Gillets varmaste förhoppning är nu, att den fortsatta verksamheten måtte väcka bygdens folk till ökad förståelse och
offervilja för hembygdens sak så att densamma blir en folkrörelse i orten.
Styrelsen har bestått av: komminister A. Guldbrandzen
ordf., diakon R. Rodling v. ordf. och sekr. och K. Näsström>
kassör.
FREDRIKA HEMBYGDSFÖRENING.
Fredrika hembygdsförening, som tidigare av Fredrika kommun fått mottaga och till sin tomt å Sjönäset flyttat en
mindre stuga f r å n början av 1800-talet, har nu med möbler
och husgeråd från samma tid färdigställt ett boningshus, påminnande om de första nybyggarnas bostad. Nu har föreningen förvärvat en större stuga från mitten av 1800-talet,
som skall flyttas till Sjönäset, och med inventarier från samma tid skall visas huru fäderna bodde för 100 år tillbaka.
Föreningens sekr. utforskar socknens historia och med
ledning av detta arbete reses minnesstenar å nybyggarnas
första boplatser. Så har skett i samband med hembygdsfest
i Lögda och Myrbränna.
Vid årsmötet deltog landsantikvarien Gunnar Westin med
föredrag och visning av bilder.
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Styrelsen består av: Elof Viklund ordf., Ivar Lundgren
v. ordf., Frans Forsgren sekr. ocih verkst. led., Johan Nordenstedt kassör, Johan Vestman, Enar Thorén, Oskar Söderlund, Mats Hansson, Bengt Viklund.
LYCKSELE HEMBYGDSGILLE.
På det till Lycksele hembygdsgille upplåtna området å
Gammplatsen har under 1951 en avverkning företagits, vilken gett platsen en mer öppen karaktär. Överenskommelse
har också träffats med Lycksele landskommun om röjning
av småskog samt en fortsatt försiktig avverkning.
Hembygdsgården har icke kunnat färdigställas under året.
Den av hr Sven Robertsson skänkta marknadsboden har uppförts vid ingången till platsen. Av hr J. W. Forsgren, Vägsele, har gillet inköpt en gammal och väl bibehållen skvaltkvarn, som transporterats till Gammplatsen. Meningen är att
uppföra den i anslutning till hembygdsgården.
Området ined kyrko- och marknadsplatsen har inhägnats.
F. vågmästaren Algot Sjöström har uppgjort ett förslag till
väg till Gammplatsen.
Den tidigare påbörjade serien av magnefoninspelningar
har under året fortsatt. Sålunda inspelades kyrkans återinvigning den 18 mars och prosten Hugo Berlins avskedspredikan påskdagen. Hembygdsgillet har nu sammanlagt ett 30tal magnefonrullar, vilka förvaras i arkiv.
Efter ett grundligt utredningsarbete har hembygdsgillet
under året antagit den s. k. Lyckseledräkten. Den fastställda
dräkten gäller endast kvinnodräkt.
Ordf. har varit landstingsmannen Uno Olofsson, Rödingträsk, sekr. seminarielär. J. E. Nyman, Lycksele, och kassör
överlär. Staffan Åberg, Lycksele. Arbetsutskottet har bestått
av hrr J. E. Nyman, Staffan Åberg, byggmäst. Jonas Johansson, Lycksele, och fröken Ebba Hedman, Kattisavan.
LÖVÅNGERS HEMBYGDSFÖRENING.
Frågan om kyrkostaden, dess skötsel, underhåll och framtida användning har fortfarande varit föreningens huvudsakliga arbetsuppgift. En hel del renoveringsarbeten ha verkställts, men fortfarande återstår mycket, innan en tillfredsställande lösning kan anses föreligga.
12

201

FÖRENINGSMEDDELANDEN

I samband med ett 40-tal österbottniska fränders besök i
Lövånger under tiden ti—13 juli 1951 invigdes den »Österbottniska» stugan den 7 juli, varvid en kort historik lämnades av ordf. Broman och tal hölls av undervisningsrådet E.
A. Mitts från Vasa samt landsantikvarie Westin från Umeå,
varjämte Lövångers manskör utförde sång. Invigningshögtiden avslutades i kyrkan med tal av folkskollärarinnan Fågel
från Munsala, grosshandlare S. Lundell f r å n Skellefteå, och
solosång av folkskolläraren Lindsjö f r å n Terjärv.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordf. nämndeman H. N. Broman, v. ordf. landstingsman O.
Brandt, sekr. folkskoll. S. Sundqvist, kassör köpman C. A.
Sandberg, övriga ledamöter: kyrkoherde J. Hedquist, hemmansäg. K. B. Larsson, Bjurön, sågäg. Andreas Boden och
folkskoll. J. E. Öhman, Vebomark. Styrelsesuppl. hava varit
kommunalnämndens ordf. ,T. E. Stenvall, slöjdlärare G. Renman, journalist Sven Lindahl och hemmansäg. Per Lundgren
i Avan.
NORDMAL1NGS HEMBYGDSFÖRENING.
Vid årsmöte med Nordmalings Hembygdsförening den 22
juli 1951 avsynades den vid hembygdsgården uppförda s. k.
vall stugan i närheten av hembygdsgården. Hembygdsföreningen kunde med stor tillfredsställelse godkänna det utförda
arbetet. Ett särskilt tack frambars till bagarmästaren Frans
Näslund och hemmansäg. Gustaf Gustafsson för den stora
hjälp de lämnat vid vallstugans förfärdigande. Ett varmt
tack framfördes även till hemmansäg. Fritiof Jakobsson i
Torrböle för det vackra gamla innertak, som han utan kostnad överlämnat till vallstugan. Kommittén för anskaffande
av kvinnlig hembygdsdräkt har under året fullgjort sitt uppdrag. Den nya hembygdsdräkten med dess vackra diskreta
färger har tillvunnit sig stor uppskattning inom Nordmaling.
Flera nya kulturföremål har överlämnats till hembygdsgården, bland vilka må nämnas en gammal mansdräkt av 1700tals-typ, flera gamla saker till vallstugan och två större
kvarnstenar från Levar gamla tullkvarn. Rörmontör Karl
Eriksson har överlämnat ett vackert strömmingskar från
1700-talet och ett »slafat». Kopior av en del gamla landskapshandlingar rörande Nordmaling fr. 1500—1600-talet ha
även förvärvats från Kungl. Kammararkivet i Stockholm.
Samlingarna i hembygdsgården har under året katalogiserats. Ordf. kyrkoherde Adolf Råde.
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NORSJÖ HEMBYGDSFÖRENING.
Sedan förra årsmötet har beträffande hembygdsgården
icke vidtagits någon åtgärd, då styrelsen väntar på närmare
råd och anvisningar från Västerbottens läns hembygdsförening angående det fortsatta arbetet och föreningens ekonomi
tillåter ännu icke gårdens färdigställande.
Med hänsyn till de ekonomiska resurser, som stått styrelsen till buds, konstaterar den ined en viss tillfredsställelse
att verksamheten fortskrider framåt, tack vare välvillig inställning och hjälp av kommunens styrande och befolkning,
och man hoppas att detta intresse skall alltmera öka, så att
socknens samtliga invånare gör vad på dem ankommer för
alt verksamt stödja föreningens sak.
Styrelsen har under sistförflutna verksamhetsåret bestått
av följande ledamöter: direktör John Lindberg, ordförande
Bertil Nygren, Johan Isaksson, Ernst Liden, fruarna Emilia
Lindberg och Anna Norén, samt folkskollärare Karl-Olof
Holm, den sistnämnde i egenskap av kommunens representant.
TÄRNA TURIST- OCH HEMBYGDSFÖRENING.
Under arbetsåret har utgivits en turistbroschyr över Tärna
i 2.000 ex.
Föreningen har varit representerad vid av S. T. F. anordnad konferens med de lokala turistföreningarna samt vid
uppvaktning hos regeringen ang. turiststationsbygget i Hemavan. Statsmakterna har under året lämnat byggtillstånd för
turiststationen i Hemavan samt beviljat ett statligt bidrag på
400.000 kronor för densamma. Bygget påbörjas under våren
1952 och beräknas vara klart till vintersäsongen 1954.
Föreningen har med sin sekreterare medverkat i av Nordiska Museets lapska avdelning och länets landsantikvarie
anordnade lappmarksinventering inom socknen.
Ordförande är gårdsägare Albert Jakobsson och sekreterare fjällbonde S. af Ekenstam.
ÅSELE HEMBYGDSFÖRENING.
Åsele hembygdsförening har under år 1951 knappast kommit närmare sitt mål: att göra Lappvallen till ett henibygdsmuseum och dit flytta Åselegården vid Sörstrand eller annan,
kanske lämpligare gård, som kan värdigt representera gam203
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mal god byggnadskultur i Äsele socken, samt att till Lappvallen jämväl föra en del andra byggnader, karakteristiska för
åselebygden. En del värdefulla kulturföremål ha dock även
under år 1951 insamlats, och så har torkrian från överrissjö,
väl närmast påminnande om en lapsk luopte, nedtagits och
magasinerats, men var den skall placeras är ännu inte bestämt.
Som ordförande och sekreterare i föreningen har fungerat
folkskolläraren Ruben Ådell och som kassör järnhandl. Sture
Rådström.

204

Firmor och företag, som
genom annonsering i årsboken lämnat bidrag till
tryckningen

För beställning av

BOLIDENTRÄ
virke

ARVIDSJAUR
Bodens Träimpregnering
ASPA BRUK
Aspa bruk
BODEN
Bodens Träimpregnering
BOLIDEN
Bolidens Gruv AB
BOXHOLM
Boxholms AB
ESLÖV
AB N. Johnson & Co
FORSSJÖ
Forssjö Bruk
GIMO
Korsnäs Sågverks AB
GÄLLIVARE
AB Impregnerat Virke
GÖTEBORG
Göteborgs Träimpregneringsv. Förening
GÖTEBORG
Göteborgs Hamn
HALMSTAD
Hallands Skogsägares
Försäljningsförening
HASSELFORS
Hasselfors Bruks AB
HEBY
Olsson & Rosenlunds AB
HJÄLTEVAD
Kungl. Telegrafstyrelsen
HOFORS
Hofors Bruk
HOLMSUND
Mellersta Västerbottens
Skogsägareförening
HUDIKSVALL
AB Iggesunds Bruk

HULTSFRED
Skogsäg. Industri AB
HÖGANÄS
Höganäs-Billesholms AB
KONSTERUD
Konsteruds Ångsåg
KÄLLVIKEN
Kungl. Telegrafstyrelsen
LESSEBO
AB Lessebo Skogar
LJUSNE
Ljusne-Woxna AB
LOTORP
Fiskebv Fabrikers AB
MORA-NORET
Siljans Sågverks AB
MUNKSUND
Munksunds AB
NISSAFORS
Kungl. Telegrafstyrelsen
NORRSUNDET
Kopparfors AB
NORSBRON
Norsälvens Sågv. AB
NYLAND
Slipers AB
OHS BRUK
Ohs Bruks AB
RAMNÄS
Kungl. Telegrafstyrelsen
ROBEBTSFOBS
AB Robertsfors
RYDÖ BRUK
Hvlte Bruks AB,
Rydöförvaltningen
SKUTSKÄR
Skutskärs Fabriker
SKÅRE
Kungl. Telegrafstyrelsen

som

varar

SKAPAFOBS
Gustafsfors Fabr. AB
SPABREHOLM
Backa-IIosjö AB
STOCKHOLM
Nordiska Museet
och Skansen
STBÖMSHOLM
Västmanlands läns
Skogsägareförening
SUNTETORP
Suntetorps Egendom
SÖDRA VI
Slipers AB
UDDEHOLM
Uddeholms AB
UDDEVALLA
AB Junohus
ULVSUNDA
AB Karl Ekesiöö
VAD
Barkens Sågverks AB
VANSBRO
AB Träkol
VABBEBG
Varbergs Träimpregnerings AB
Nva Industriområdet
VISLANDA
Skogsäg. Industri AB
ÅLBEBGA
Ålberga Såg &
Kraftverks AB
ÖSTAVALL
Medelpads Skogsäg.fören.
ÖSTERTÄLJE
Igelsta Trävaru AB
ÖSTBA TRANEMO
Södra Älvsborgs Läns
Skogsägareförening

BOLIDEN IMPREGNERirVG
BOLIDENS

Lövholmsvägen 5

GRUV

AKTIEBOLAG

Stockholm Sv Tel. 1902 30

yre Aktiebolag
Bureå
*

Tillverkar
sågade och hyvlade

trävaror

samt våt och torr mekanisk slipmassa

HOLM SUNDS

Lättstädade
underhållsfria

Tillverkare:

HOLMSUNDS AKTIEBOLAG
HOLMSUND
ANSLUTET

TILl

SVENSKA

(¡¡S)

CELLULOSA

AKTIEBOLAGET

*

GJUT-

OCH

SÅGADE

MASKINGODS
TRÄVAROR

IMPREGNERADE
ANNAT

STOLPAR

IMPREGNERAT

VIRKE

JORDBRUKSPRODUKTER
HÖGVÄRDIGA
AV

NÖTKREATUR

SRB-RAS

BOWATERS SVENSKA
TRÄMASSEFABRIKER AB. |
UMEÅ

Årskapacitet

cirka 1 5 0 . 0 0 0

mekanisk

trämassa

ton

TRÄFIBERPLATTOR
för alla ändamål

UNITE-serien fyller allo krav på ett förstklassigt
v ä g g b e k l ä d n a d s - och isoleringsmaferial
Hård UNITE för v ä g g b e k l ä d n a d och inredning
Porös UNITE för isolering
UNITEX för alla slag a v snickerier
U N I T O N E för ljudkorrigering
U N I L A C för kök och badrum, laboratorier m. m.

AB SCHARINS SÖNER
Clemensnäs

.

SUNDSVALLS
ENSKILDA
\ BANK
Norrland i c e n t r u m —
d ä r f ö r c e n t r u m i Norrland

BLOMMANS ROSTERI
VÄSTERBOTTENS-KURIREN
Nettoupplaga 27.812 ex.
BRÖDERNA LINDFORS, UMEÅ
Telegramadress: Lindforsarna, telefon: namnanrop: Bröderna
Lindfors — Skellefteå, telefon: 14100 växel
Storgatan 53, UMEÅ

ÅKERBLOMS

Tel. 61, 161 och 128

NORDSVENSKA KÖPMANNA A.-B.
Tel. namnanrop
VÄSTERBOTTENS LÄNS ÖMS.
BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAG
Rådhusespl. 10
UMEÅ
Prinsg. 38

Umeå

CARLSSONS GRÖNSAKSLAGER
Partiaffär i frukt, grönsaker och ägg
Ombud för Jamaicabananer
Rikstelefoner: 18, 19, 85, 1813

UMEÅ

Tel. 528, 769
Umeå

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ
(Gösta Sandberg)
Tel. 854 och 4854

Vännäs
Bjurholm

AHLGRENS FÄRGHANDEL
UMEÅ
Haga

Vindeln
Lycksele

FORSMANS MANUFAKTUR K.-B.
Kungsgatan 48, Umeå — Tel. namnanrop »Forsmans Bolag»
Vännäs Tel. 153
VÄSTERBOTTENS LÄNS BOSTADSKREDITFÖRENING
Tel. 930, 931, 941, linjeväljare, Umeå, Ö. Kyrkogatan 4
AKTIEBOLAGET N. J. BÄCKLUND
Etabl. 1861
UMEÅ
Etabl. 1861
Telegramadr.: BÄCKLUND — Tel. namnanrop: BÄCKLUNDS
Filialer i Holmsund, Vännäs, Vindeln och Lycksele
FIRMA SOFI K STENMANS EFTR.
Storgatan 44, Umeå
Tel. 360, 643

Umeå

HJORTSBERGS PAPPERSHANDEL

Tel. 241

UTTERSTRÖMS JÄRNAFFÄRER
Umeå, Nordmaling och Holmsund
AB. H. ANDERSSONS VÄRME
Östra Rådhusgatan 2
Telegr.-adr.: Värmebolag Tel. namnanrop: Anderssons Värme

J. V. VON AHN - UMEÅ
Engrosaffär
SANDBERGS KONDITORI, UMEÅ
Tel. 56, 2521

Umeå

STEDENS HERREKIPERING

Tel. 149

HILDING CARLSSONS MEKANISKA VERKSTAD
Tel. 15, 3009
Umeå
Skolgatan 89
Länets ledande inom branschen
ÅTVIDABERGS
Ring 182, och vi ordnar bokbindningen!
ZETTERSTRÖM & ALMSTRÖMS EFTR. BOKBINDERI
Kungsgatan 58, Umeå
Telefon 182, bostaden 3250
Kungsgatan 53

SANDBERGS
Umeå

Telefon 102

AB. HENRIK HARJU
Sjukvårds- och Parfymeriaffär
Tel. affären 423
Umeå
Tel. kontoret 422

VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD
- ungdomens och de produktiva åldrarnas tidning Medelnettoupplaga första halvåret 1951 enligt T. S. 16.262 ex.
E. H. YTTERGRENS GULDSMEDSAFFÄR
Tel. 324, Umeå
VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
Umeå tel. 429
Skellefteå tel. 10893
Lycksele
Vilhelmina
BERN »I. ÅSTRÖM SKO- & LÄDERAFFÄR
Tel. affären 493
Umeå
Tel. privat 474
TOR EKHOLTZ FOTOGRAFIATELJÉ
Rådhusespl. 3
Umeå
Telefon 310
Charkuterivaror med kvalitet
från hushållens egen fabrik i
KONSUM-KOOPERATIVA BUTIKERNA
NÄSMANS VED & TRÄVAROR KB., UMEÅ
Telefon 18410 växel
Telegramadress: »Näsmanträ»
VÄSTERBOTTENS SÖDRA MEJERIFÖRENING
Tel. 208
Umeå
Tel. 2042
Mejerier i Röbäcksby, Vännäsby, Vännäs, Vindeln, Nordmaling,
Bygdeå, Bjurholm, Ånäset, Flarken

Konsumköp är sparköp! Bliv medlem och handla i
BUREÅ KONSUM
Handla förståndigt! Handla kooperativt!
OBBOLA KOOPERATIVA HANDELSFÖRENING

Box 121

Kvalitetsvaror i CEMENT!
LYCKSELE CEMENTGJUTERI
Lycksele

Tel. 321

Bliv medlem och handla i
SORSELE KONSUMTIONSFÖRENING
Bliv medlem och handla i
VINDELNS KONSUMTIONSFÖRENING
Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Botsmark, Ekträsk, Åsträsk
Yttersjön, Villvattnet, Ånäset
Norsjö
Norsjö

Järnhandla hos
A.-B. GUST. STEINWALL

Tel. 12 och 102

BRANDTS UR OCH OPTIK
Konsumköp är sparköp
Kom med i samarbetet! Handla i konsum!
ÅSELE KONSUMENTFÖRENING

Telefon 30

Cementprodukter med betyg: KVALITET I VARJE TUM
CARL JACOBSSONS CEMENTGJUTERI
Kontoret tel. 3
Tvärålund
Fabriken 103
NORRA VÄSTERBOTTEN
Skelleftedistriktets dominerande tidning
Nettoupplaga år 1951 19.573 ex.
Senaste

Nyheter

i

K A P P O R - K L Ä N N I N G A R - PÄLSAR - T Y G E R

Alltid hos . . .

Uvat

£tîk$ôon

igEJ

Länstidningen
på frammarsch

APOTEKET
Kungsgatan 45

JÄRVETVS

ANALYTISKA

AVD.

UMEÅ

Tel. 2841

Bakteriologiska och fysikalisk-kemiska
vattenundersökningar
Pastöriserings- och fetthaltskontroll å
mejeriprodukter ni. m.

Västerbottens
Lantmannaförbund
förening u. p. a.

Huvudkontor i Umeå:
Filialkontor: Skellefteå
Burträsk
Bureå
Bjurholm
Dorotea
N örsjö

Tel. namnanrop "Lantmannaförbundet".
tel. 10229, 11529
Vilhelmina
„ 196
Vindeln
„ 40120
Vännäsby
„ 134
Ånäset
„ 161
Åsele
„ 220

]F O IL K S
FOLKET

Liv-, kapital- och studieförsäkringar

Telefon 1488

M

tel. 240
„ 15
„ 25
„ 39
179

l

SAMARBETE

Sakförsäkringar, alla slag - Kollektiva olycksfallsförsäkringar inom och utom arbetet
(störst i Sverige)

Kontor: K u n g s g a t a n 45, telefon 1500, 1583
O m b u d s m a n för Västerbotten:
K. VIKSTEN, UMEÅ

Storgatan 89

Tel. 222

SKANDINAVISKA
BANKEN
AKTIEBOLAG
UMEÅ
SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEHAMN

Alla slog av
B Uj?MANS

Tempohuset

bankrörelse
UR-OPTIK-MUSIK
Tel. 427, 437

för god k

,äfl,<u

't

Herreki pering

DANIELSSONS
Tel. 1 8 3 5 0 -

Ur
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C i v i l - ocfi Militärskrädderi
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växei

LANTMANNASKOLA

6 m å n a d e r s s o m m a r k u r s maj—okt.
Kon t rollassistent k urs no v—mars.
J o r d b r u k a r u n g d o m ! Tänk på Er yrkesutbildning!
Begär prospekt fiån Lantmannaskolan, adr. Laxbäcken, tel. S

LANTHUSHÅLLSSKOLA
Tel. 10 Laxbäcken
5 m å n a d e r s Vinterkurs. 5 m å n a d e r s Sommarkurs.
Begär prospekt! Tänk på Er yrkesutbildning!

drabant

l : a klass H e r r e k i p e r i n g
och

Herrkonfektion

Telefon 2 4 4 0

Kungsgatan 5 5
Nyheter i

HANDSMITT

SILVER

i lapsk stil

*

HOVJUVELERARE

G Ö T E PERSSON
Telefon 101

VILHELMINA

'••"OfLEVE^'

UMEÅ

Föi- alla
Edra bankaffärer

eifern
— lösningen på d e
interna t r a n s p o K p r o b l e m e n

Det är dålig hushållning att låta
t r a n s p o r t e r n a binda mer än minsta
möjliga arbetskraft. Där flera m a n
skulle b e h ö v a s för att lyfta ett
godsparti på några ton arbetar
telfern, skött av en enda man, med
långt större effekt.

ASEA

Västerbottens läns

Hushållningssällskap

främjar jordbruk, fiske och hemslöjd inom länet,

lämnar fackkunnigt biträde g e n o m
Jordbrukskonsulenter,

Trädgårdskonsulenter,

Husdjurskonsulent,

Jordbruksinstruktörer.

Hemkonsulenter,

Husdjursinstruktörer,

Slöjdlärarinna,

Fiskeriinstruktörer

understöder

tjurförenings- ooh kontrollföreningsverksamhet,

utlämnar lån för olika ändamål, s å s o m :
Hingstlån, Stolån, Maskinlån, Flskerilån,

anordnar u n d e r v i s n i n g s k u r s e r av olika slag, s å s o m :
Lantmannakurser,

Trädgårdskurser

Hemvårdskurser,

Bokföringskurser,

Husmoderskurser,

Vävkurser,

Maskinkurser,

Konserveringskurser,

Växtfärgningskurser

upprätthåller följande skolor:
Umeå lantmannaskola, adr.: Box 84, Umeå,
Anderstorps lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Skellefteå,
Malgomajs lantmanna- och lanthushållsskola, adr.: Laxbäcken,
Sorselegården, Yrkesskola för jordbruk och lanthushåll, adr.:Sorsele
utgiver

Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar

och

Tidskriften Västerbotten

Bliv m e d l e m i sällskapet och stöd dess verksamhet.
Expedition R å d h u s e s p l a p a d e n 11. Umeå. Tel. 143 och 925.

En sparslant växer
I sparbanken växer sparslanten med högsta
ränta — sparbanksränta. Spara regelbundet i sparbanken — det ger resultat.

VÄSTERBOTTENS LÄNS SPARBANK
SKELLEFTEÅ SPARBANK
ger högsta — tar lägsta ränta

