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Nils Ahnlund: 

VÄSTERBOTTEN FÖRE 
GUSTAV VASA 

JVInn tänker sig vanligen namnet Norrland som mycket 
gammalt , men i sin nu brukade betydelse är det ganska ungt. 
Tidigast möter det oss i handlingar f r ån 1430-talet, folkhöv-
dingen Engelbrekts tid, i den ursprungliga och länge använda 
f ler ta lsformen »Norrlanden» — alltså som en sammanfa t t -
ning av olika nordliga land eller landskap. När Engelbrekt 
själv i ett av sina få bevarade sändebrev talar 0111 »nordmän-
nen», är det norr länningar han avser, och det bör tilläggas, 
att han också hade österbottningarna i åtanke. Det för oss 
så naturliga namnet och begreppet Norrland har i själva ver-
ket en lång och skif tande his tor ia ; det kunde ibland syfta på 
hela Norden, »nordanlanden». Under 1600-talet antog emel-
lertid språkbruket en större fasthet under påverkan av jur i -
diska och administrat iva åtgärder. Så blev Norrland 1611 en 
egen lagsaga med r ikskanslern Axel Oxenstierna som lagman; 
knappas t någon annan torde i så hög grad som denne stats-
man, för fa t ta ren till 1634 års regeringsform, ha bidragit till 
att ge stadga åt föreställningen om Norrland som ett enhet-
ligt område för sig. Man skilde for t fa rande mellan »Öster-
norrland», d. v. s. Österbotten, och »Västernorrland» eller de 
svenska kus t landskapen på motsat ta sidan. Benämningen 
Västernorr lands län lever kvar, fast i förminskad geografisk 
skala, som ett minne av detta s tormakts t idens svensk-finska 
språkskick. Först genom freden i Brömsebro 1()4,"S införliva-
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des också de lorut norska landskapen Jämt land och Här jeda-
len med den av ålder svenska riksdelen Norrland och lades 
ett par år senare under det nybildade Härnösands stift. 

Vida äldre är landskapsnamnet Hälsingland; det f a n n s med 
säkerhet på vikingatiden, om inte förr , och är lika välbekant 
för de is ländska fornsagorna som för en rad gamla påvebul-
lor. Utom det nuvarande landskapet med samma namn om-
fat tade detta Hälsingland en gång alla de övriga landskapen 
längs Bottniska viken norröver; de bildade t i l l sammans ett 
slags Stor-Hälsingland. Den troligen på 1320-talet redigerade 
Hälsingelagen nämner Urna och Bygda som de nordligaste 
socknarna i den landsända för vilken lagen gällde. Däremot 
räknades Gästrikland länge nog som en del av Uppland; först 
under senare medeltid bör ja r en uppfa t tn ing f ramt räda , som 
låter Dalälvens nedre lopp i stort selt bilda gräns mellan 
Svealand och »Norrlanden». Vår äldste historieskrivare, upp-
länningen Ericus Olai (1T486), hyllar denna mening, och den 
hade f ramt iden för sig. Till Axel Oxenstiernas norr ländska 
lagsaga, som i huvudsak utgjorde en for tsät tning av den 
gamla hälsingska, hörde både Gästrikland och den sträcka av 
Västerbotten mellan Torne och Kemi älvar, som 1809 skildes 
f rån riket och uppgick i s torfurs tendömet Finland. 

Också namnet Västerbotten ha r medeltida ursprung, låt 
vara att det kommer sist i raden bland våra svenska land-
skapsnamn. Det har en föregångare i det åtskilligt äldre och 
mera omfat tande namnet Norrbotten. Innan ännu någon ord-
nad bosättning att tala om kommit till stånd här uppe i kust-
bandet, var detta en allmän benämning på den stora havsvi-
ken längst i norr, »Hälsinge hav», som den också någon gång 
får heta. När de hanseat iska köpmännen i Reval, Danzig och 
Lybeck ordade om »Norra Botten» eller helt enkelt »Botten», 
skedde det mestadels med tanke på havet och s jöfar ten, inte 
på landet eller bygden. Först genom den for tskr idande be-
byggelsen övergick Norrbotten till att bli ett verkligt land-
skapsnamn, och det kom nu att föl jdr ikt igt innefa t ta också 
Österbotten, som al l t jämt har bibehållit sin gamla f inska 
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namnform, Poh janmaa , »Nordlandet», »Bottenlandet». Fol-
ket i det stora Norrbotten kallades i dagligt tal »bottna-
karlar», utan åtskil lnad mellan svenskar och f innar , men 
detta namn levde samtidigt kvar som beteckning på skeppare 
och handelsmän i sydligare orter, särskilt i Stockholm, som 
specialiserade sig på det givande bottniska varuutbytet . Upp-
komsten av det nya landskapsbegreppet står i närmaste sam-
band med den på 1320-talet bör jande stora kolonisationen i 
dessa vidsträckta nejder , som jag sedan skall ägna några ord, 
men en sådan utveckling tog helt naturl igt tid. Ännu så sent 
som 1374 föll det sig t. ex. naturl igt alt bet rakta Umeå socken 
som en del av Ångermanland och att handlägga mål där i f rån 
på det ångermanländska tinget vid Kungsgården i Bjär t rå . 

Avgörande för f ramt iden blev nu, att två biskopsdömen 
mötte varandra i det stora f ramväxande Norrbotten, som i 
nutiden ju motsvarar en hel rad svenska och f inska län. En 
huvuddel av landet kom under Uppsala ärkest i f t och en an-
nan under Åbo stift, med Kemi älv som ungefärlig gräns. 
Senast pä 1370-talet blev så den till Uppsala stift lagda delen 
av Norrbotten elt eget kontrakt , »Bottnen», under en särskild 
prost. Samtidigt eller obetydligt senare visar sig upplands-
lagmannen, under vilken numera hela det gamla Stor-Häl-
singland lydde i rättsligt hänseende, ha funn i t för gott att 
tillsätta under lagmän i västra Norrbotten, liksom i de sydli-
gare landskapen. Det är säkerligen tack vare prostarna och 
dessa underlagmän eller »lagmans domhavande» som nu 
landskapsrummet Västerbotten bryter igenom, förs ta gången 
känt f rån 1454 men troligen äldre. Mot å rhundrade t s slut 
blir Västerbotten en stående formel i de dombrev, som utfär-
dades av under lagmännen, vanligtvis lagkunniga bönder av 
ansedda släkter. Det tidigare förvaltningsmässiga samban-
det ined Österbotten eller Korsholms län tillhörde numera 
det för f lu tna . Prosteriet hade delats, så att man sedan några 
årt ionden hade en prost i Umeå och en annan i Luleå; äm-
beisfördelningen dem emellan blev en fas! tradition, så vitt 
det gäller pastoratens fördelning på de båda kontrakten, och 
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visar alltså hur redan denna kyrkliga indelning klart förebå-
dar den 1810 uppdragna gränsen mellan Västerbottens och 
det då nybildade Norrbottens län. 

Landskapsnamnet Västerbotten, som al l t jämt, om man un-
dantar l appmarkerna , är historiskt gemensamt för våra två 
nordligaste län, har tydligt nog kommit till på administrat iv 
väg, i k larhetens intresse. På Gustav Vasas tid upptogs det 
nya geografiska namnskicket av kronan. Därom vit tnar i 
f r äms ta rummet den 1543 upplagda stora »jordaboken utav 
Västrabottnen», där man för förs ta gången får en verklig 
överblick över odlingen i hela landsändan. Men det äldre och 
d jup t rotade Norrbot tens-namnet gav inte så lält vika; ett 
gott stycke f r am på 1600-talet användes det tämligen ohind-
rat också av sydvästerbottningar, när de talade om sin egen 
hembygd. Sedan dess har som bekant språkbruket råkat in 
på nya banor. Det nya länsbegreppet hävdar sig segerrikt 
mot den gamla landskapskänslan. Västerbotten tenderar allt-
mera att bli Västerbottens län, och Norrbotten Norrbottens 
län. Historiskt sett innebär det en inskränkning och en för-
lust, men det kan väl också sägas vara en rimlig eftergif t åt 
den nya tidens krav genom att bät t re än för r f r amhäva lik-
värdigheten mellan de forna l appmarkerna och kustlandet' i 
vidsträckt mening. 

Det gamla gränsskälet mellan norra och södra Ångerman-
land, Skuleberget, kan i stort sett be t raktas som gränsen för 
den i fasta bygdelag samlade bosättningen vid den hedniska 
tidens slut. Men i sin helhet tillhör Ångermanland u tan tvi-
vel en äldre landskapstyp än områdena längre norrut . Indel-
ningen i skeppslag, som bör ha varit fullt utbildad på 11-
och 1200-talen, s träckte sig just f r am till Ångermanlands 
nordgräns. En ofta citerad bestämmelse i Hälsingelagen fri-
tar inbyggarna i Umeå och Bvgdeå f rån de plikter, som hörde 
samman med skeppslagens speciella militära ordning. Atl det 
också fanns en spridd bebyggelse norr därom f ramgår av 
lagens ordasätt , men uppenbar t hade den en vida lösare form. 
Vid lagens tillkomst måste den organiserade bygden ha haf t 
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sina nordligaste utposter i de nämnda båda kyrksocknarna ; 
redan namnet Bijgdci eller Norrbygda, som det också hetat , 
har en del att säga i sammanhanget . Det f anns här ännu 
ingen politisk gräns, endast ett slags odlingsgräns, glidande 
och obestämd. I kustbältet möttes fångs tmän och skinnupp-
köpare f r å n skilda håll, inte minst v i t t farande lanthandlare 
f rån ryska F jä r rkare len , som med sina lätta men rymliga 
båtar sökte sig f r a m till Bottenhavets vidder över de nord-
finska vattendragen. Man såg dem ofta i T o m e å vid mark-
nadstid om sommaren. Då och då gjorde de också besök läng-
re åt söder på västra sidan, och det förefaller som om de en 
gång haf t avtalade h a m n a r och upplagsplatser här i havsban-
det. Jag skulle tro, att sådana f r ia förhål landen rådde ännu 
på 1200-talet. För ka re l ama var det f res tande att uppfa t ta 
dessa repl ipunkter som gränspunkter . Det gick senare säg-
ner om urminnes råmärken antingen på den s. k. Bygde sten, 
ett skär i Bygdefjärden, eller vid Bjuröklubbs stora fiskläge 
i Lövånger. Under Sten Sture den äldres ryska krig på 1490-
talet gjorde f ienden t. o. m. ett öppet försök att hävda Bjurö-
klubb som det äkta gamla gränsmärke t mellan svenskt och 
ryskt land. Det var ett förvirrat , ensidigt och hopplöst antik-
verat anspråk, fotat på godtyckliga arvsägner, men det erbju-
der lika ful l t intresse genom att kasta ett visst l jus över till-
ståndet under ett avlägset skede, då dessa kr ingsvärmande 
karelare hade bät tre svängrum än vad som blev fallet efter 
den stora bot tniska kolonisationen. Det är t. o. m. möjligt, 
att de gjorde gällande en viss rätt till skat teuppbörd. Den 
medeltida skatten f r å n Västerbotten, som i bör jan var fotad 
på det s. k. bågmantalet , visar påtagliga överensstämmelser 
med det gamla skattesystemet i Nordfinland och Karelen. 

Det är en av det medeltida svenska ärkest i f te ts viktigaste 
politiska insatser, att gränsområdena i norr äntligen effek-
tivt fogades in i kyrkans ordning och förvaltning och därmed 
också lades under k ronans kontroll på ett helt annat sätt än 
förr . Bakgrunden är utan tvivel den svensk-ryska freden i 
Nöteborg 1323, som visserligen reglerade gränsen i öster men 
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iakttog tystnad 0111 hu r långt norru t det svenska r iksområdet 
sträckte sig f r å n västra sidan sett. Uppsala domkyrka var 
förut i besittning av laxfisket i Ume älv; ett skyddsbrev, som 
kung Birger 1316 u t färdade till dess förmån, är den allra 
äldsta u rkunden rörande landskapet Västerbotten, nu förlo-
rad men känd genom en arkivanteckning f r å n 1500-talet. 
Året efter den nyssnämnda viktiga freden, 1324, f inner m a n 
ärkebiskop Olov Björnsson på visi tat ionsfärd i Umeå. Han 
var en av de ledande i Magnus Erikssons förmyndarreger ing. 
På resan föl jdes han av bl. a. Hälsinglands fogde och lagman. 
Kort däref ter hör man talas om en upplåtelse i konungens 
namn av hela området mellan Skellefte och Ule älvar åt hu-
gade företagare, och 1327 är synbarligen arbetet i ful l gång. 
Framryckningen har bör ja t på allvar och fortsät ter år t ionde 
efter årtionde. Hand i hand med kyrkan går den världsliga 
makten. En av r ikets s tormän, r iddaren Nils Abjörnsson 
(Sparre) , lät med stor kostnad uppodla t rak ten kr ing Pite 
älvdal, omtalar ett kungabrev f r å n 1335, och hans arvingar 
ful l föl jde verket en tid f r amåt . Vid Lule älv f inner man är-
kebiskopen och hans kompan jone r verksamma på l iknande 
sätt. Kolonisationen tog oftast fo rmen av delningsfördrag 
mellan de olika företagarna, bland vilka m a n f inner åtskilli-
ga medlemmar av storbondesläkter i Hälsingland, Medelpad 
och Ångermanland. Historien om detta märkl iga förlopp, som 
ännu är oskriven, måste sammanfogas med ledning av ströd-
da senare upplysningar i ännu mestadels otryckta och obeak-
tade medeltida brevurkunder . Tydligen har utf lyt tningen f r ån 
det egentliga Hälsingland varit anmärkningsvär t stark. Den 
mest f r amt rädande dialektgränsen i Västerbottens läns kust-
land sammanfal le r jus t med nordgränsen av Bygdeå socken; 
norru t ha folkmålen större likhet med hälsingemålen. Den 
direkta förbindelsen mellan Hälsingland och dessa t rakter 
upprät thöl ls bevisligen genom generationer. År 1502 f r am-
trädde sålunda två bondemän f r å n Harmånger på rådstugan 
i Stockholm och hävdade inför upplandslagmannen med stöd 
av pergamentsbrev f rån Magnus Erikssons tid sin rätt till en 
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andel av laxfisket »i Byske å i Norrebotten»; en annan del 
av samma fiske tillhörde Stockholms helgeandshus, före-
gångaren till våra dagars Danviks hem, som tydligen erhållit 
den genom gåva av någon enskild. Tyvärr ha många hithö-
rande handl ingar förskingrats . Tillåt mig att nämna ett enda 
exempel. En adlig dokumentför teckning f r å n det tidigare 
1600-talet omtalar bl. a. »10 brev på pergament på laxfiske i 
Skellefte socken», som gått i arv inom en viss släkt. Det f r am-
går av sammanhanget , att den ursprungliga ägaren eller för-
värvaren måste ha varit en vid 1300-talets mitt verksam fogde 
i Hälsingland. Vad hade inte dessa tio brev kunna t berätta, 
om de bevarats till ef tervär lden! 

Så växer under loppet av å rhundrade t den ena kyrkplatsen 
f r a m efter den andra och blir medelpunkten i en ny socken: 
Skelletta eller Skelloft, Pita, Lula, Torne. Lövånger, egentli-
gen Lefanger, var på 1340-talet kapell under Skellefteå men 
utgjorde vid nästa sekelskifte eget gäll, det minsta i lands-
ändan. Piteå och Torneå gällde som annex under Luleå på 
ett tidigare stadium av kolonisationen. Omkring 1470 h a r 
också Kalix, ursprungligen Kalis, brut i ts ut f r ån Luleå och 
blivit pastorat med egen präst . Före den katolska tidens ut-
gång tillkom slutligen ett kapellag i Särkilax, föregångaren 
till Övertorneå församling, som 1530 blev självständigt gäll. 
Därmed var sockenbildningen i Västerbotten avslutad för 
ganska lång lid f r amå t . Et t gemensamt drag för de gamla 
medeltida kyrkpla tserna är läget vid en farled, som vid an-
läggningen var segelbar ut till havet. Alla hade de, mer eller 
mindre, en viss prägel av handelsorter . Hit sökte sig socknens 
folk i skaror vid de stora kyrkhelgerna. Socken kommer av 
ordet söka: söka sig till den gemensamma kyrkan . Var kyrka 
hade sin skyddspatron i apost larnas eller helgonens krets, 
och på hans dag f irades den årliga festliga kyrkmässan , 
då man mellan guds t jäns ten också fann tid för köpslagan och 
munter samvaro. Det avlägsna Särkilax uppe vid Torneäl-
ven kallas också S:t Andreas kyrka . Luleborna hyllade sig 
särskilt till r ikets stora skyddshelgon, S:t Erik. I Skellefte 
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socken var kyrkmässan förlagd till midsommardagen, Johan-
nes döparens dag, och i Lövånger till S:t Annas dag i slutet 
av juli. Vad Umeå be t rä f fa r saknas uppgifter , men man kan 
gissa på S:t Göran, det ridderliga helgonet; en bild av honom, 
sittande till häst och kämpande med draken, fanns ännu på 
1800-talet undanstäl ld i ett hörn av kyrkan. Oftast var kyrk-
mässans stora folkfest förlagd till den vackra årstiden. 

Den folkrikaste socknen var Umeå, tätt föl jd av Luleå. 
Man kan göra sig en allmän föreställning om befolkningsut-
vecklingen under den senare medeltiden med stöd av de j ä m -
förelsetal, som f innas dels f r ån 1413, då en stora delar av riket, 
omfat tande jordebok lades upp, och dels f r å n 1543, då den 
nya serien av jordeböcker tar vid. I förra fallet skedde beräk-
ningen efter rökar, skattepliktiga hushåll , och deras antal 
uppgavs till sammanlagt 300 för de dåvarande sex socknarna 
ovanför Umeå, var i f rån motsvarande uppgif ter saknas. Jorde-
boken f r ån 1543 bygger på mantalet , här i huvudsak liktydigt 
med jordägarnas antal, vilket för hela landskapet nu blir 
2.334. Att en betydande utveckling ägt r u m i nyodlingens 
form under den mellanliggande tiden är uppenbart , liksom 
att tyngdpunkten i denna nya utveckling proportionsvis lig-
ger i norr. Det södra, ur vår nut ida synpunkt speciellt väs-
terbottniska kontrakte ts socknar ha en mycket knapp över-
vikt i folktal mot de fyra nordliga socknarna, men däremot 
for t fa rande en något större övervikt i skat teförmåga. Det är 
prakt iskt taget en ren och oblandad jo rdbrukarbefo lkn ing 
man möter i medeltidens och den äldre vasatidens Västerbot-
ten. Någon adel har aldrig funn i t s här, innan länsstyrelsen 
och regementet förde med sig ett tillfälligt ar is tokrat iskt in-
slag. Både i Jämt land , Hälsingland och Medelpad kan man 
däremot under medeltiden skönja ansatser till en slags pro-
vinsadel, utgången ur allmogens led; den nuvarande ätten 
Rålamb s tammar f rån en gammal hälsingsk under lagmans-
släkt. Det var också något mycket ovanligt, att någon världs-
lig s torman erhöll för läningar i Västerbotten. Ume socken 
med t i l lhörande laxfisken var i bö r j an av 1400-talet en tid 
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bortförlänt till den dåvarande upplandslagmannen, men detta 
tycks ha varit ett rent undantag . För ky rkan och dess ledare 
ställde saken sig något annor lunda . Under år t iondena om-
kring 1500 innehade ärkebiskop Jakob Ulvsson hela Väster-
hotlen i förläning. Nu är väl denne prelat mest känd som 
grundläggare av Uppsala universitet. Det kan då f ö r t j ä n a 
nämnas, att han bland annat begåvade det nya lärdomssätet 
med en till domkyrkan utgående avgift f r ån Luleå, som den 
därvarande allmogen 1445 hade frivilligt åtagit sig att årligen 
erlägga till erkänsla för helgonet S:t Er iks hugnesamma bi-
stånd under en hä r j ande farsot . 

Till det nuvarande Västerbottens län hör ju också en del 
av det f rån 1100-talets slut kända landskapet Ångermanland, 
Nordmalings tingslag. Det är då på sin plats att i all kor thet 
ägna några ord också åt den bygdens äldre historia. Som egen 
socken ger Nordmaling sig t i l lkänna först ganska sent, om-
kring 1480, alltså just under Jakob Ulvssons tid, och det be-
tecknande namnet var till en bör jan »Nykyrka». Man er inrar 
sig f rån det föregående vad under lagmansämbetet i Väster-
botten måste ha betytt för själva landskapsbegreppet . Det 
är emellertid märkligt att se, hur trots delta en rät t livlig 
samfärdsel äger rum över landskapsgränsen just på rät tskip-
ningens område. Den västerbottniske »lagläsaren», för att 
ny t t j a det folkliga namnet , dömer obesvärat i mål som angå 
invånare i nordliga Ångermanland, och hans ångermanländ-
ska kollega för far i sin tur på motsvarande sätt. Vi ha flera 
dombrev f rån tiden omkring 1500, som visa hur naturl ig den-
na samverkan tedde sig för båda par terna, när det gällde ägo-
tvister och annat , som krävde vederhäft iga vit tnesmål på 
linget, antingen det hölls i Umeå, Själevad eller Arnäs. 

Det medeltida Västerbotten var en avlägsen, undangömd 
landsända, där man ytterst sällan såg en skymt av överheten 
annat än i skepnaden av fogden, som drev in sommarskat t 
och vinterskatt , eller under lagmannen i orter, som avkunna-
de dom i den f rånvarande lagmannens namn. Så vitt jag 
känner f inns det före Karl IX:s och Gustav Adolfs tid ett 
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enda säkert exempel på att landets s tyresman ha r gästat des-
sa bygder, och det är r iksföres tåndaren Sten Stures stora 
rundresa kr ing Bottniska viken vintern 1491 på hemfärd f r ån 
Finland till Stockholm. Han deltog då i t ingsförhandl ingar i 
Luleå och troligen också på andra ställen. Men så mycket 
of tare hade man tillfälle att se hans nåde ärkeskopen under 
hans visi tat ionsfärder, som i äldre tid vanligen förlades till 
sommaren, ifall målet var »västra bottnen», men helst till 
vintern, när besöket gällde det övriga Norr land; också det 
norska Jämt land hörde av ålder till det vidsträckta stiftet. 
Dessa »rätta biskopsfärder», som Hälsingelagen kallar dem, 
gå långt tillbaka i tiden och utgjorde en ytterst viktig insti-
tution. De kunde visserligen företas mer eller mindre regel-
bundet ; den stridbare Jöns Bengtsson Oxenstierna, Karl 
Knutssons motståndare, slarvade betydligt i det stycket och 
såg föga av Norrland, men andra st if tschefer ful lgjorde i all-
mänhet sin plikt. 

Samvetsgrannast var Jakob Ulvsson, som under sin drygt 
fyrt ioåriga ämbetstid hade för sed att an t räda en längre norr-
landsfärd helst vart t redje eller å tminstone vart f j ä rde år. 
Det var stora ögonblick i bygdens liv, när han kom seglande 
eller r idande med talrikt följe. Som länsherre gjorde sig den 
gamle pat r iarken tydligt omtyckt av sina bot tnakar lar . Sär-
skilt minnesvärd är hans tid som de många tempelbyggenas 
tid. Så gott som alla de västerbottniska s tenkyrkorna av den 
där välbekanta enkelt högresta typen med stort rektangulär t 
långhus och tegelornerad gavel ha samband med Jakob Ulvs-
sons verksamhet och invigdes en gång av honom. Före dem 
hade man enklare gudshus, vanligen av t rä ; en sådan t rä-
kyrka invigdes 1386 i Skellefteå till ersät tning för en ännu 
äldre, som bör ha varit samtidig med den förs ta kolonisatio-
nen. Hundra år senare, 1485, lade skellefteborna grunden till 
en ny s tenkyrka. Den stod färdig att invigas, när gamle herr 
Jakob gästade orten under fastlagen 1507; tyvärr försvann 
den nästan hell vid en ombyggnad omkring år 1800. Förmod-
ligen är landskyrkan i Umeå i det närmaste samtidig med 
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den forna i Skellefteå; den kan mycket väl ha invigts under 
samma visitationsresa 1507. Svårt h ä r j a d av brand 1893, har 
den år 1953 efter genomgången res taurat ion å terfå t t sitt 
vackra s tämningsrika s t jä rnvalv ; den forna målningen un-
der kalkputsen med skilderier ur bibelns och legendens värld 
är för alltid försvunnen. Det monumentalas te minnesmärket 
f r ån landskapet Västerbottens katolska tidevarv förblir obe-
stridligen Nederluleå kyrka med sitt p rak t fu l l a a l tarskåp och 
åtskilliga andra bevarade konstskat ter . Vid en restaurat ion 
1909 avhöljdes på altarväggen Jakob Ulvssons vapen och kän-
nemärke, örnfoten. 

Altarskåpet i Luleå gamla landskyrka s tammar f rån en 
konstnär i Antwerpen. Avlägsenheten betydde ingalunda iso-
lering f rån yttervärlden. Länge visste dock forskarna ganska 
litet om den nä rmare arten av det medeltida Västerbottens 
förbindelser och handelsvägar söderut. Man kunde visserli-
gen förutsät ta , att huvudpar ten av denna rörelse kom Stock-
holm till godo, ef tersom den omkring 1350 antagna allmän-
na stadslagen gör Stockholm ( jämte Åbo) till stapelort för 
hela det bot tniska områdets export. Så gjordes i bör jan av 
detta å rhundrade ett oväntat arkivfynd, som med ens bragte 
i dagen en mångfald nya upplysningar om förhål landena här 
uppe under Sture-tiden. Under inventeringsarbeten i Stock-
holms rådhus lokaler 1902 upptäckte amanuensen Sam Cla-
son — senare r iksarkivarie och statsråd — i en undangömd 
skrubb en hel rad dammiga, tä tskr ivna luntor. De visade sig 
vara de länge som förlorade ansedda stockholmska stadsböc-
kerna f r ån åren 1474—1520 j ämte skattelängder och aniiat 
av ännu äldre da tum. Nu har hela denna väldiga serie på fle-
ra tusentals sidor publicerats i tryck och redan på mångfal-
digt sätt satt sin färg på nyare f ramstä l ln ingar av vår histo-
ria under medeltidens sista halvsekel. F rån första bör jan stod 
det klar t att här hade man en otroligt givande fyndkäl la ïill 
kännedomen om det dåtida Norrbotten både på östra och 
västra sidan, desto mera välkommen, som det lokala urkunds-
materialet annars är synnerligen knappt och o jämnt . Den 
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högt fö r t j än te bortgångne norr landsforskaren Johan Nord-
lander företog tidigast en genomgång av de å te r funna , då än-
nu otryckta stockholmska tänkeböckerna eller stadsprotokol-
len. Han f ramlade 1905 en rik skörd av notiser 0111 Väster-
botten i samma häf te av »Norrländska samlingar», där han 
avtryckte den ovärderliga första stora jordeboken f r ån Gus-
tav Vasas tid. Andra forskare ha sedan for tsat t och nä rmare 
klargjor t den personliga och ekonomiska samfärdseln mellan 
Stockholm och Västerbotten under denna ganska långa pe-
riod, som trots inre stridigheter på det hela taget u tmärk tes 
av materiellt uppsving. Jag har själv varit inne på ämnet 
ganska utförligt i den i f jo l u tkomna första delen av Stock-
holms historia. 

När det gäller rät tegångsakter , ligger det ju i sakens na tur , 
att här inte saknas skälmstycken och u r spårade existenser 
av samma slag som exempelvis Mickel f r ån Urna, vilken 1483 
dömdes »till repet» för t juvnad. Men på det hela taget är det 
påfallande, vilken solid och skötsam samhäl lsgrupp väster-
bottningarna u tg jorde; deras ärenden till råds turä t ten gäll-
de alldeles övervägande köp och byten, arvsmål och dylikt. 
Anders Persson f rån Bygda, som 1488 köpte ett s tenhus 
»västan mur», nära nuvarande Västerlånggatan, är ett fall 
bland åtskilliga. Ingen del av landsänden är orepresenterad. 
Men det faller i ögonen, att det f r a m f ö r allt är Luleå stora 
socken som regelbundet står i förbindelse med Stockholms 
stad genom sjöfärder , handel, egendomsförvärv och ingiften. 
Luleborna kände sig på ett särskilt sätt k n u t n a till den sven-
ska huvudstaden och brukade inte sällan här låta anteckna 
jur id iska uppgörelser rörande förhål landen i hemorten. Flera 
togo inträde i Stockholms magistrat , sedan de slagit sig ned 
här och vunni t burskap som köpmän. Den märkligaste av 
dessa bottniska invandrare under Sturetiden är väl Anders 
Svensson Bjur f rån Bensbyn, borgmästare i Stockholm åt-
skilliga år kring sekelskiftet 1500. Han kom sig upp genom 
handel med lax och torkade gäddor, utvidgade f ramgångsr ik t 
sin rörelse på nya områden och lämnade efter sig till sina 
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arvingar inle mindre än fem stenhus, allt annat oräknat . Po-
litiskt tillhörde han den klerikala, strängt kyrkliga delen av 
borgerskapet, vilket för övrigt tycks ha varit fallet med fler-
talet andra bot tnakar la r . Näst Luleå f r amt räde r i tänkeböc-
kernas vimmel tydligast grannsocknen i söder, Piteå. Inte 
sällan skymtar också Torneå med sitt marknadsl iv och sina 
laxfisken. Däremot träder Umeå och i al lmänhet södra Väs-
terbotten blygsamt i bakgrunden. Denna anmärkningsvärda 
skillnad måste, som Nordlander på sin tid påpekade, stå i 
samband med 1300-talets bottniska kolonisation, ef tersom 
förbindelsen med Stockholm visar sig ojämförl igt s tarkare 
vad angår de förut jämförelsevis obebyggda områdena norru t 
vid kusten. Man kan tillägga, att hande ln på lappmarkerna , 
som sköttes av de skråmässigt sammans lu tna »birkarlarna», 
hade en avgjort s tarkare ställning i denna del av landskapet 
eller underlagmansdömet Västerbotten, vilket ledde till en liv-
ligare varuutförsel f rån Piteå, Luleå och Torneå än f rån 
Umeå, Bvgdeå och Skellefteå. Ännu fanns ju i hela Norrland 
ingen annan stad än Gävle, som f r amt räde r på Kalmarunio-
nens tid men förde en blygsam och osäker tillvaro. 

Bygdebildningen kan vid denna tid anses färdig i sina hu-
vuddrag. Som jag nyss nämnde, är tyvärr det bevarade käll-
materialet tillfälligt och sparsamt, innan man med 1540-talet 
når f r am till en samlad överblick, men så mycket f inns i alla 
fall kvar av strödda brev och uppteckningar, att man ifråga 
om de större byarna kan konstatera en huvudsaklig överens-
stämmelse. Längst i norr utgjorde Pello vid Torne älv en ut-
post mot lappmarkerna , och Granö vid Ume älv, inom den 
senare u tbru tna Degerfors socken, u tmärker en l iknande me-
deltida odlingsgräns i sydväst. Ytvidden av de västerbottniska 
pastoraten återspeglas i kyrkornas storlek men har utan tvi-
vel varit ett hinder för en verklig själavård. Olaus Magnus, 
den kände kul turhis tor iske förfa t taren, antyder också svåra 
brister i detta hänseende, samtidigt som han prisar väster-
bot tningarna för deras rä t t skaf fenhe t och allvar. Det var, 
menar den gamle katolske prelaten, en följd av deras känsla 
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för den naturl iga sedelagen. Olaus Magnus kände landet f r ån 
en 1519 företagen resa, som förde honom ända upp till Pello; 
han har bl. a. livligt skildrat Bjuröklubb och marknaden i 
Torneå. Obenägenheten mot att stycka de gamla historiska 
socknarna levde länge kvar. Man sökte avhjä lpa olägenhe-
terna på annat sätt. Så tidigt som 1443 fanns i Umeå ett sär-
skilt kyrkoråd, uppenbarligen ett folkvalt utskott för vården 
om kyrkans angelägenheter. Upplysningen f r amgår av ett 
i avskrif t bevarat brev, som då u t fä rdades på tinget i orten, 
för övrigt ännu otryckt. Den är högst märklig. Man känner 
visserligen f rån medeltiden sockenstämmor eller kyrkos täm-
mor, kyrkot ing; men jag har inte kunna t t r ä f f a ett kyrkoråd 
på annat håll än i Umeå. Förmodligen har insti tutionen ha f t 
motstycken också annors tädes i Västerbotten. 

Innan jag slutar min alltför ofullständiga översikt, vill 
jag s tanna ett ögonblick inför några andra tidiga doku-
ment f rån umetrakten . I min barndom hörde jag sägas, 
att äldsta byn i Ume socken skulle vara Kåddis vid älven 
mellan de stora forsarna ovanför landskyrkan. Det kan 
gott vara fråga om en popularisering av ett sedan länge känt 
säkert historiskt f a k t u m ; denna by är den äldsta som n ä m n s 
i umetrakten. När ärkebiskop Olov 1324 besökte Umeå, mot-
tog han en donation i jord till sin domkyrka av ett barnlöst 
par i Kåddis, Johan och Cecilia. Urkunden härom, som är på 
latin, har förelegat i tryck sedan 1850. Den ursprungliga for-
men för Kåddis är Kådis. Namnet är hittills oförklara t ; det 
gör knappast ett svenskt intryck. Som jag förut omtalat äg-
de ärkebiskopsstolen förut laxfisket i älven. Nu tillkom detta 
hemman i Kåddis, som ju låg lämpligt till. Men inte långt 
däref ter bytte det ägare på nytt. Enligt en gammal otryckt 
arkivanteckning u t färdades 1346 ett skiftesbrev mellan dom-
kapitlet i Uppsala och en man vid namn Könik Skarlakan, 
bosatt »i Uma socken i Kådis by i Norrabotten». Könik till-
bytte sig åker, äng och fiskevatten i byn av domkapitlet mot 
viss jord, som han ärvt i Malma u tanför Uppsala. Tydligen 
var han bördig dä r i f r ån ; Uppsala hade vid den tiden en tal-
rik invandrad tysk borgarstam. Namnet Könik är inte svenskt 
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utan rent tyskt : en fordom på plat tyskt område vanlig kort-
namnsfo rm av Konrad. Til lnamnet Skarlakan kan inte gärna 
vara ett f ami l j enamn utan har tycke av fr i yrkesbenämning, 
något på den tiden mycket brukligt. Skarlakan var en impor-
terad klädessort av livligt röd färg. Det är f r ån f lera håll in-
tygat, att lapparna hade en särskild, religiös vördnad för den, 
röda ifärgen. Birkar larna, som länge ganska enväldigt sör jde 
för handel och uppbörd i lappmarkerna , b rukade själva un-
der sina färder dit uppt räda i röd eller skar lakansfärgad 
dräkt . Mycket talar alltså för att vår Könik f r å n 1346, ur-
sprungligen en hanseat isk tysk köpman, förmodligen f r ån 
Westfalen, hade erhållit sitt t i l lnamn därför att han blivit 
birkarl och tog del i den lönande handeln med samefolket. 

Kanske har någon redan gjort den reflexionen att mans-
namnet Könik ännu lever kvar här och var i södra Väs-
terbotten, liksom på undantag. Det måste en gång ha varit 
omhuldat inom en viss släktkrets. Närmaste grannby till 
Kåddis, Könik Skar lakans nya hemort , är det välbekanta 
Baggböle. Där i f rån s tammade den av Svea rikes ärkebisko-
par, som under Gustav II Adolfs hela regeringstid före-
stod vår kyrka, mäster Per Köniksson eller i latiniserad 
n a m n f o r m Pet rus Kenicius. Han föddes i Baggböle 1555 som 
son till birkarlen Könik Persson. I ett minnestal över Keni-
cius, som hölls 1637 av Johannes Rudbeckius, den berömde 
biskopen i Västerås, får man veta mera om Könik Persson i 
Baggböle. Han skötte sin gård med åker, fiske och annat , 
men »brukade dessemellan köpenskap, om vintern uppe i 
Lappmarken , om sommaren seglade han ut till Tyskland och 
hit söder lill Stockholm och andra städer med sitt gods och 
köpte åter andra varor igen till sitt och sina grannars behov». 
Dylik sjöfart direkt på Tyskland var förbjuden i Stadslagen, 
som tillkom några år ef ter Könik Skar lakans bosättning i 
Kåddis. Men Könik Persson i Baggböle, som av allt alt döma 
tillhörde samma ursprungliga hanseat iska släkt, hade troget 
for tsat t i fädrens spår. Så pågick del i generation efter gene-
ration, ja å rhundrade efler å rhundrade , lills anläggningen av 
Umeå stad skapade en nv ordning. 
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SAMERJNAS TROLLTRUMMOR 

T i l l de märkligaste ku l tu rdokument som något folk på ett 
primitivare stadium f rambr inga t hör förvisso samernas s. k. 
t ro l l t rummor. För grannfolken och i synnerhet för kristen-
domens fö rkunnare var dessa t rummor trol ldomsredskap och 
av ondo. För samenia själva var t r u m m a n ett högst gagne-
rikt, ja oumbärligt ting, det redskap varmed man kunde 
komma i kontakt med och påverka andemakterna och gu-
darna, na turens personif ierade kraf te r . 

Som jägare eller renskötare levde samerna under bar him-
mel, med endast den tunna kå taduken eller en torvkåtakupa 
som skydd mot kyla, mörker och oväder. Och ute i marker-
na var livet hårt och vanskligt. Jak ten kunde misslyckas och 
fisket ge för liten fångst, och för renskötaren f anns många 
faror . Rovdjuren var ett ständigt hot, och rasbranter , snö-
skred, isar och s t römmarnas forsar kunde våldsamt kräva 
sina offer. Själva vädrets oberäknelighet vållade också be-
kymmer . Med storm som varken människor eller d j u r kun-
de stå emot, regn som förvandlade bäckarna till floder och 
is- och skarbildning, som gjorde vinterbetet oåtkomligt för 
renarna, kunde vädret ödesdigert nog rubba renskötarens 
livsföring. Men var däremot vädrets och andra na turens mak-
ter nådiga, kunde allt gå väl och livet vara nog så behagligt. 

Det ville till att slå på god fot med makterna . För nog 
fanns dessa makter , personifierade i andar och gudar. För 
den som inte känner alla fysikens lagar — och vem gör väl 
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fö r res ten det — och som tänker och söker en orsak till vad 
som sker, blir gärna naturen besjälad. Många s. k. primitiva 
folk är animister, och det var också de förkr i s tna samerna. 
Allt som levde hade sitt andeväsen, d j u r och växter — åt-
minstone vissa betydelsefullare arter — såväl som män-
niskor. Vissa lokaliteter, berg, sjöar, betesängar, dalgångar 
och pass hade också sina mer eller mindre härskande ande-
väsen, ett slags lökalgudomligheter. Överallt i lapparnas 
gamla land spåras dessa i o r tnamn på passé, ailes, saivo, hal-
de eller andra dylika lapska ord, som alla syftar på en över-
sinnlig värld. Solen, vinden och åskan hade sina gudaväsen, 
j a k t e n och fisket sina. Bakom hälsa, s jukdom och död ana-
de man gudars ingrepp och handlande, l ikaså bakom barnens 
tillblivelse. Över hela skaran av högre och lägre gudomlig-
he ter : Beive, solen, Bieggolmai, vinden, Tiermes, åskan, Leib-
olmai, jaktguden, Tjasolmai , »vattenmannen» eller f iskets 
gud, akkorna, födelsegudinnorna (kå tans kvinnliga gudavä-
sen), Rota, s jukdoms- och dödsdemonen, med f l e r a . . . över 
alla dessa — en rät t imponerande boreal Olymp — höjde sig 
en högre, mer subtil gudom, än kallad Radien, den rådande, 
än Väralden olmai, världens man eller herre. 

Med t r u m m a n s h j ä lp kunde man k o m m a till tals med des-
sa gudar och andar . Under det suggestiva t rummande t het-
sade man upp sig i ett extatiskt tillstånd, varunder m a n kun-
de nå ut över sinnevärldens gränser, in i det översinnliga, in 
i andevärlden, till gudarna. Detta skedde, när den t r u m m a n -
de fallit i trance, en extatisk dvala. Medan kroppen låg som 
död, färdades själen i andevärlden, fick gudarnas hjälp, av-
styrde ont, räddade kanske en närs tående s juk till livet, såg 
h u r det stod till på f j ä r r a n ort, avslöjade fördolda ting, fick 
vetskap 0111 vilket offer gudarna krävde o. s. v. — vilket allt 
stod klar t för den t rummande , när han vaknade upp ur 
t rancen. Sedan kunde han handla med säkerhet och förtrös-
tan. 

Var je fami l je fa r hade sin t r u m m a och svarade till husbe-
hov för kontakten med gudavärlden. Men en och annan blev 
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Lapptrumma av en inom Västerbottens län vanlig typ. Texten på-
skriven av den prästman som på 1600-talet tillvaratog trumman. 
— Nordiska museet. 
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Undersidan av en trumma av samma typ, med magiska hängen. 
— Meiningen, Tyskland. 
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Undersidan av trummor av en nordligare lyp: med kiin<jen av 
björnländer och klor (Nationalmuseet, Köpenhamn); 
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med under sidan utsirad (Nordiska museet). 

känd såsom kunnigare än andra i sitt handskande med t rum-
man, som visman eller nåid, ocli i svårare fall, såsom då 
det gällde liv eller död för en anhörig eller alltför onda an-
slag f r ån någon illvillig antagonist , fick man vända sig till 
denne nåid, som kanske klarade saken. En stor nåid var som 
både präst och doktor. 
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T r u m m a n som ett sällsamt talrör mellan människo- ocfh 
gudavärld har inte bara hör t samerna till u tan har funn i t s 
hos alla de nordliga folken, r u n t hela polarområdet . Alla 
dessa folk, i Euras ien och Nordamerika, har till sin religions-
utövning varit schamanist iska, låtit schamanen, en visman 
av samma slag som samernas nåid, vara förmedlaren med 
gudavärlden, och t r u m m a n ihar överallt varit schamanens 
f r ä m s t a magiska redskap. Men ingenstans synes den som 
ins t rument oöh till sitt syfte ha nåt t en sådan fulländning; 
sam hos samerna. överal l t annors tädes förblev t r u m m a n ett 
eggelsemedel, ett exaltationsredsikap, hos samerna utveckla-
des den vidare till att även vara en spådomsapparat , ett divi-
nat ionsredskap, som efter t r ummande t gav gudarnas svar. 
Och i samband härmed blev samernas t r u m m o r de märkl iga 
dokument , de b i ldurkunder , de är. 

De bevarade samiska t r u m m o r n a företer två huvudtyper , 
båda ovala oöh med endast ett t rumskinn . Den ena typen 
har , l iksom de andra fo lkens schamant rummor , skinnet 
spänt över en t rä ram, vanligen handsbred, den andra över en 
skålformig t rumkropp . Längden är i genomsnitt 40—50 cm, 
bredden 30—40 cm; både större och mindre har funni t s . På 
de andra folkens t rummor f inns s tundom en viss dekorativ 
och väl även magisk bemålning men mer sällan några egent-
liga figurmotiv, på samernas t r ummor däremot ett myller av 
f igurer över t rumskinnet , målade eller rä t tare tecknade med 
röd färg av tuggad a lbark — den av albarken färgade sali-
ven. Här lever hela den gamla förestäl lningsvärlden kvar 
med al[la de gudar och andar man trodde på och även de 
materiel la ting man var beroende av och som man vände sig 
till gudarna om, såsom villebrådet ooh fiskevattnet , r enh jo r -
den, f ly t tn ingsrajden, kå tan och förrådsboden in. m. Även 
tecken för abs t rakta ting som lycka och olycka, hälsa, s juk-
dom och trollskott f inns med. 

Hela denna bi ldframstäl lning torde ha uppkommit i sam-
band med att man bör jade använda t r u m m a n som spådoms-
apparat . Man hade funni t att ett litet på t rumskinne t lagt 
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T rumhammare och visare av renhorn; hammaren med utsirat 
huvud och Uiderklätt, tenntrådsbroderat skaft, visaren med mäs-
singshängen. 

Tennstift inslagna i en trummas övre ände — ett för varje fälld 
björn. 



ERNST MANKER 

Figurmassan på en trumma, illustrerande de förkristna samernas 
föreställningsvärld med både andliga och världsliga ting. Original-
kalkering av förf. 



SAMERNAS TROLLTRUMMOR 

J * ^ r ? I i 

h __s? t « 
Rcnfigurer på olika trummor. 

föremål rörde sig, när man t r u m m a d e — som fört av en 
osynlig hand. Och vid spåendet gick det sedan till så, att m a n 
lade en liten hornpjäs , en mässingsr ing eller annan liten 
tingest som visare på skinnet, och vid dess vibration hoppa-
de eller gled denna visare omkring på skinnet förbi eller till 
de olika f igurerna . Allt efter visarens gång läste man så gu-
darnas svar. 

Vargfigurer på olika trummor. 
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För de missionerande präs terna , som på 1600- och 1700-
talen kr is tnade samerna, gällde det f r a m f ö r allt att f å t rum-
morna i f rån dem. Ty så länge de hade sina t rummor , lämna-
de de inte sina gamla gudar. Därför ålades samerna stränge-
ligen att ha sina t r ummor med sig till kyrkovisi tat ioner och 
rät tegångar , där t r u m m o r n a togs i f rån dem och brändes. 

Jaktscen med bågskytt, björn och vildren. 

Tredskades någon ooh gömde undan sin t r u m m a eller gjorde 
sig en ny i den gamlas ställe, fick han ut med dyra böter 
eller stå vid skampålen eller slita spö vid tingstuväggen. 
Även dödsstraff exekverades, som då en ar jeplogssame 1693 
fick bestiga bålet med sin t rumma . 
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Renhagar med djur och vaktare. 

9 « © ffi | t 

1 * 3 ! 
Trumman och själva nåiden som trumfigurer. 
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Nåid, trummande och i trance, enligt en prästerlig tecknare på 
lfiOO-talet, som även ser den arme mannen i djävulens klor. 

Protokollen f r ån kyrkovisi tat ionerna och domstolarna rym-
mer många både dras t iska och g ripande episoder och ytt-
randen. Ofta trodde präs t och domare lika s tarkt på t rum-
mans förunder l iga k r a f t som samerna själva, det var bara 
den skillnaden, att för dem var det inte gudamakter utan 
djävulen som stod bakom. Tapper t försvarade de anklagade 
sig med, att t r u m m a n bara vari t dem till nytta och ingen 
till skada. Så sade en: »Gud må det veta, lappfolket hafva 
med sådan föröfvad vidskepelse intet ont menadt.» En an-
nan försvarade sig med att t r u m m a n var för honom vad den 
där kompassen var för de f ina he r ra r som kom för att döma 
honom. Vid ett anna t tillfälle bekände hela den lapska för-
samlingen frimodigt, a t t (med dombokens ord) »emedan 
deras gamla förä ldrar sådana vidskepelser brukat , så ha fva 
ock de deras plägsed däru t innan föl j t och efterlefvat». Och 
då en gång en jokkmokklapp förehölls, att Gud nog straff a-
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•de hans förfäder för deras t r ummande och avgudadyrkan, 
svarade h a n : »Om min fader kom till hellvvetis, der igenom 
att plågas, kan ock iag tåhla det han tähl och lijder» — en 
replik som sannerligen fö r t j äna r att gå till historien. 

Behandlingen av samerna vid deras kr is tnande kan synas 
oss hård — och hå rd har väl handen mestadels varit vid en 
nitisk omvändelse av s. k. hedningar . Men vi måste se före-
teelsen även med samtidens ögon. För miss ionären gällde 
det att rädda själar undan en evig förtappelse. 

Vår tid kan döma de förkr i s tna samerna efter a n d r a nor-
mer. Och den kul turhis tor iskt intresserade beklagar t rum-
bålen, då ovärderliga dokument gick upp i rök. Men ett 70-
tal av dessa b i ldurkunder räddades dock undan elden, till 
stor del — det skall e rkännas — t a c k vare toleranta präs t -
män. Dessa t rummor har sprit ts i museerna över hela Euro-
pa och räknas — liksom gamla Egyptens papyrusrul la r — 
till de omistliga dokumenten . 

De gamla samerna saknade ett skr i f t språk, men med t rum-
f igurerna skapade de ändå dokument som för ef tervär lden 
berät tar 0111 både deras andliga och deras materiella kul tur 
och ger ett livligt vit tnesbörd 0111 intellekt och fantasi . 

Utförligt behandlas samernas trummor i förf:s monografi »Die 
lappische Zaubertrommel», I—II (Acta Lapponica I och VI). 
Stockholm och Uppsala 1938 och 1950. 
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Israel Lindahl: 

BESKRIVNING ÖVER UMEÅ 
SOCKEN ÅR 1771 

U m e å socken gränsar å södra sidan till Nordmaling i Ång-
ermanland å västra sidan till Lycksele l appmark å den norra 
till Bur t räsk och Bygdeå samt å östra sidan till Bottniska 
havsviken. Ef ter landsvägen äro i f rån ångermanlandsråe t , 
som sträcker sig över Ängeråbron*) till gränsen av Bygdeå, 
Medtallen kallad 8 mil, och i f r ån lappmarksråe t till byn 
Holmön, som är belägen längst österut, 13% mil. Omkretsen 
av socknen torde utgöra visst 40 (kvadra t ) milar. Orten för-
menas hava sitt namn av en jä t te Ymer kallr.d som här uppe-
hållit sig efter vilken det hä romkr ing belägna landet fordom 
hetat Ymes land skolande förenämnde Ymer ha f t en dotter 
Ama vid namn, som ha f t Arngrim Rese Eigrims fa r fader till 
man . I gamla skrif ter kallas socknen Unna, Yme och Urao. 
Vad tid inbyggare här först satt sig neder, är ej vitterligt. 
Om så är att Japhets avföda, vadan vårt nordiska folk vill 
leda sig vid sin f lyt tning i f r ån hemorten Asien, tagit vägen 
genom Tartariet , Ryssland, Karelen och Finland, samt sedan 
norr omkring Bottniska havsviken, synes troligt, att nor ra 
delen av Västerbotten förr begynt bebos än den södra. Åt-
minstone är det visst att Torne, som ligger längst nor ru t va-
rit den äldsta köping i länet. Äldre jordeböcker, än i f rån år 
1712 givas icke, för vad denna socken angår, sedan f ienden 
år 1714 uppbrände tillika med Umeå stad, landskontoiret 
och dess handl ingar ; dock är en äldre jordebok för år 1679 
h i t skaf fad i avskrif t u tu r kammara rk ivo i Stockholm. 

*) På denna bro är glorvördigst i åminnelse, Konung Karl XI, vid 
dess resa till Torne 1694, såsom gräns länen emellan, emottagen 
av dåvarande landshövdingen, herr Greve Gustaf Douglas. 
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Skogarna äro här vidsträckta, och bestå av tall, f u ru , gran, 
b jörk, al ocb vide, samt aisp, rönn, hägg, sälg och en. De för-
delaktigaste skogstrakter s t räcka sig i f r ån gränsen av Lyck-
sele l appmark till 4 å 5 mil nederåt landet, och bestå meren-
dels av tall ocih fu ru , med någon granblandning. Beklageligt 
är, att där den bästa och mesta skog finnes, måste den om-
sider nederfal la och fö r ru t tna vartill orsaken är att ä lvarna 
härstädeis äro dels alldeles otjänlige, dels mindre bekväma 
till t immerf lyt tning. I synnerhet är emellan de västerut be-
lägna byarna Tveraträsk, Tegsnäset, Granön och Kussjön 
mycken skog, som måste undergå förenämnde öde. Man 
lämnar därhän huruvida några nyttiga verk på slika hellre 
än på skoglösa ställen kunde inrä t tas såsom glasbruk, pip-
bruk , sockerbruk etc. Ju längre det bär neder åt landsvägen 
och havsviken ju mer avtaga skogarna. De bliva dock å den-
na kanten mera vidtagna för medelst brädsågning samt t im-
mer och vedhygge, varandes för den skull vid Umeå stad och 
landskyrka ej r inga brist på nödig vedbrand. Ett f inbladigt 
-sågverk, Fäl l fors kallat , anlades år 1766, 1% mil norr om 
Umeå stad. Dessutom äro i socknen 25 st grovbladiga skval-
tesågar. För til l tagande bris t på skog är av konungens höga 
befal lningshavande i länet ulsatl , h u r u mycket vid vardera 
få r sågas. De år vatten tryter för besagde skvaltesågar, kan 
väl det t i l låtna kvan tum ej alltid sågas, men så kan det dock 
ett annat år, då tillräckeligt vatten gives, något litet överskri-
das. Ef te r erhållen underrät te lse av Umeå land- tu l lkammare 
äro i de till Umeå stads handelsdis t r ikt hörande socknar, 
åren 1769 och 1770, ti l lverkade 2.704 tunnor t j ä ra . 

Inga för k ronan avdelta skogar givas i hela Västerbotten, 
såvida vitterligt är, och alltså ej heller här, u tan b rukas sko-
garna, a l lmänningarna, dels av näs tgränsande allmoge, dels 
stå de öde. 

Åker jorden i Umeå socken är i somliga byar leraktig, å 
ena stället mer, och å ett annat mindre, men till största delen 
består den av grövre och f inare sand, samt upptorkad gyt t ja , 
vartill fordras mycken gödsel. Sällan k a n utsädet br ingas 
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högre, än till f j ä r d e och femte kornet efter var je tunna, för-
utan på nyss upptagen och välgödder åker, eller ock på så-
dan, vilken legat i t räda, vilken slags åker man å denna ort 
ej stort vet av för den lösa sandmyllan, som föres bort av 
vädret vid t rädningen. E h u r u höstrågsädet hä r ej illa trivs, 
b rukas det dock ganska litet, ännu mindre havra och bland-
säd, och vete lönar sällan mödan. Vårråg sås nog allmänt på 
to r ra backar, men ej till någon myckenhet . Korn är den säd, 
-varmed åkra rna överallt besås årligen. 

Socknen, såväl som hela landet, är till mycken del under-
kastad nat t f ros t , som ej sällan t i l lskyndar missväxt. Skulle 
det till så stort antal härvarande myror, kä r r ooh moras nå-
gon tid bliva avtappade och upparbetade till åker och äng, 
så kunde genom Guds hjä lp , denna olägenhet till ej r inga del 
fö rekommas : ty jus t sådana mossar och myror verka frost-
dimban, vartill ock bidraga åtskilliga här befinteliga små 
bäckar och åar, som ock kasta köld iifrå sig, kunnande så-
dant mycket därav hä r rö ra , att samma bäckar och åar aldrig 
rensas, i f r ån kr ingstående skog och förs tockande i själva 
rännlarna , vilket h indrar både luf tens och vat tnets f r ia lopp 
samt förorsakar båda delarnas stagnation. Men så länge 
skattöbonden tvingas av folkbrist , fa t t igdom ooh dyrlegt 
t jäns tefolk , får väl landet kännas vid denna sin olägenhet 
länge nog, där icke höga överheten själv bör ja r lägga handen 
vid, och efter skedd utsyning, å sådana ställen plantera ny-
byggare, eller torpare där ej bonden hinner eller fö rmår upp-
arbeta oländig mark som här ej tryter. Allmogen har väl i 
senare åren gjort ansenlig bör jan med uppodling, i synnerhet 
Röhäcks by. På prästebordet är ock en ansenlig kostnad ned-
lagt. 

Linsädet b rukas i några få byar, men knappt nog till hus-
behov. Linfröet mognar här sällan, vilket alltså merendels 
måste skaf fas annors tädes i f rån . Tjänl ig j o rdmån till detta 
slags säde gives ej heller så al lmänt. Men hampsädet är mer 
i bruk, dock icke så, att dess avkomst är tillräckelig för in-
vånarnas behov, särdeles där fiskerier idkas, u tan måste kö-
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pas i f rån andra orter. Med tobaksplantering är väl försök 
skett, men den har ej velat hava särdeles f ramgång, u tan 
merendels avfrusi t . Sommaren är här för kort för sådan 
växt. 

Humlegårdar äro anlagda vid de flesta hemman, så att 
i nvånarna k u n n a ej allenast förse sig själva med denna vara 
till husbehov, utan ock hava något därav att avlåta till salu. 

Jo rd f ruk te r , såsom kål, och flera slags rötter, fås här till 
egen förnödenhet , men med f ruk t t r äns plantering har ej 
velat lyckas vid gjorda försök. Klimatet är därtill för kallt . 

Potatoes trivs ej illa, men ny t t j a s allenast av några stånds-
personer, samt helt få av allmogen. 

Bärslagen, som å denna ort växa, äro åkerbär, hallon, h jor t -
ron, smultron, odon, hönsbär , t ranbär , häggbär, tågbär, en-
bär, lingon, blåbär, kråkbär , rönnbär , n j u p o n samt mjö l - och 
käl larhalsbär . Vid havskanten kan ock växa någon enda vin-
bärsbuske vilt, det man även blivit varse på något ställe uppe 
i socknen. Eljest trivas i k ryddgårdarna stickelbär, j ämte röda 
och svarta vinbär. Ibland de flera örter som här växa äro 
fö l j ande : 
Rad Tormenti l la 

,, Polypodie 
,, Lapathe acuti 
,, Bordanae 

Herb Weronica 
,, Trifol-aqvaticum 
,, Arthemesia all). 

do Rubrae 
,, Ghamomilla vulga-

r iscum fl . 
,, Tapaceti vulg. 
,, Fragarise 
,, Eqwisetum 

Herbse Linnese 
„ Millefoleum 

Rorismarine sylvestris Gelegräs, Sqwatram 

Tormenti l la-rot 
Stensöta, Bergsöt;» 
Guhl Skräpperot 

Ährepris 
Wat tu-wäpl ing 
Gråbo 

Söt-blomster 

l ien-fana 
Smultron-gräs 
Skefte-gräs 

Rölleka, Måsegräs 
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Rubi Ida-i Hallonblad 
F rue tus Rubi Arctica' 
Sem Cannabis 

Åkerbärsgräs 
Hampefrö 
Linfrö 
I Iröd Kummin 
Törne-Rosan 

„ Lini 
„ Carvi 

Flor. Rosasum Sylvestr. 
Snäcke-skal f innas i Präs tbäcken t jänl iga för målare att 

ha fwa färgor uti. 

I öfrigit t r i fwas alla Frö- och kryddgårdsväxter , såwäl dem 
som ny t t j a s i Apotheken som i Kjök, dock ej allenast dem 
som warda årligen sådde utan jämväl de som warda plante-
rade, hwilka sedermera årligen antingen så sig s jä l fwa eller 
ock utwidga sig genom sin rot. 
Chamomilla» vulgaris nog sällsynt 

Schäferier äro ej inrät tade alt därav kan sägas hos stånds-
personer kunna hållas några får av bättre art. 

Laxfisket idkas i Umeå älv av åtskilliga hemmansbrukare , 
vilka där före till k ronan erlägga 28 tunnor salt lax och 101 
st rökta laxar i årlig taxa, som efter markegångspriset för ti-
den med penningar betalas. I skärgården fångas ock lax med 
de så kallade skatanät varav k ronan t i l lkommer 1% tunna 
lax. l)e största laxfisken äro i Sörfors, Norrfors, Klabböle 
och Raggböle, av vilka det sista i de senare åren varit nog 
svagt. Vid dessa fisken brukas dels sten karsbyggnad med 
tinor och nät, dels not, kolkdrägter , samt så kallade staka 
gårdar med nät . Allesammans gingo på auktion 1704. 

Strömmingsfisket är merendels någorlunda lönande, i syn-
nerhet när saltet fås för drägligt pris, vilket dock nu en tid 
icke skett. Detta f iske idkas ej ringa av dem, som bo något 
nä rmare till havet, såväl av allmogen som hantverkare , sol-
dater. inhysesmän och s t randfiskare . De där om hösten med 

Cornu Rangiferi Rens-horn som nu mästadelen 
b rukas på apotheken i stället 
för h jor thorn , men annars för-
färdigas deraf här å orten för-
swarligit godt lim. 
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båtar överföra sin s t römming till Österbotten eller ock till 
Stockholm, Härnösand och Gävle, och därföre tillbyta sig råg. 

Utom Jax och s t römming fångas här ock åtskillig annan 
slags f isk , så i havssjön som insjöar och små älvar, såsom 
gäddor, abborr, brax, id, ål, sik, löjor, nejonögon, simpor, 
börting, nors, lake, gerts, foreller, rudor, har r , s tämna och 
mört . Sill har ock någon gång, men som en raritet , visat sig 
bland vinternotfisken, ägande denna socken den förmån, at t 
här merendels hela året igenom kan fås färsk fisk. Vinterti-
den brukas isnot och ryssjor efter lake. 

Sälfångst idkas i synnerhet av Holmöboarne, och några 
iflere, som bo vid havskanten. Då mycken havsis är, plägar 
detta fänge vara mindre lönande. 

Pärlf iskeri övas h ä r icke. Få bäckar torde ock i denna 
socken vara, där musslor äro befinteliga. 

Är 1749 anlades av f ramledne landshövdingen i Västerås 
samt r iddaren herr Olof Malmerfeldt, 1V2 mil söder om Umeå 
stad en glasfabrique, Ströms glasbruk kallat, som några år 
var igång men är nu ödelagd. 

I byn On, strax nedanför Umeå stad har man en hälso-
b runn . Den upptäcktes år 17(57 av landsfäl tskären Olof Lit-
torin, men bör jade först ny t t j a s sistlidet år 1770, under nuva-
rande provincial medici doktor Joh. Gryselii inseende. Inne-
varande år 1771 hava 22 personer här varit brunnsgäster . 
Man gör sig hopp om dess goda verkan, som ock f ramdeles 
lärer vid handen givas. Eljest givas ock annors tädes mineral-
källor, såsom vid Röbäck, Baggböle, Piparböle etc. 

Lan tmannens produkter härstädes beslå förnämligast i brä-
der, t j ä ra , smör, talg och kött, skinnvaror, salt och rökt lax, 
s t römming jämte annan salt fisk samt skälspäck och t ran. 
De varor åter, som betarvas äro salt, tobak, jä rn , stål, hampa, 
lin, ärter som här föga fås samt åtskilliga kramvaror och 
klädespersedlar, ja ock spannmål vid infallande missväxtår. 

Man vet ej av några, som på u tmärk t sätt beflita sig om 
f inare linne- och yllevävnader vidare än till husbehov. Alle-
nast i byn Röbäck förfärdigas vackra lär f ter och dräller. I 
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denna by vävas ock av ylle: Schagg, satin, felber med flera 
tyger till salu. 

På Sörmjöle bys åker står en år 1752 förfärdigad äreport 
till åminnelse av högst, salig hans majes tä t konung Adolph 
Fredriks resa igenom länet besagde år. Den är väl inrättad 
och målad, men bör ja r nu nog förfal la och signa för den 
tunga överbyggnadens skull, som uppehälles av 4 st grova 
pelare, och är överst på sirad med en förgylld konglig krona. 
Så snart konungen med sin höga svite den tredje augusti 
meranämnde år rest igenom porten, blev stängt omkring ho-
nom, och har sedermera ingen farit därigenom. 

Umeå socken är den största i hela landet, och består av 
19810/i»s mantal eller hela hemman, varav 14"n/i2s äro krono 
(häribiand äro ock boställen inberäknade) och 183'2;i/(u skatte. 
Sedan här i de senare åren åtskillige hemman blivit kluvne, 
äro för tiden i socknen 603 rökar med inberäknade 45 st ny-
byggare. Vid det freden med Ryssland slöts år 1721 voro 130 
ödeshemman, och ej mer än 298 besuttna bönder. Socknens 
sigill föreställer en lax med tre liljor. Att lax i sigillet brukas 
torde grunda sig på laxfisket som här idkas. Gamla byar i 
socknen äro 83, av vilka den största är Röbäck, där 32 gran-
nar bo, liknande denna by en liten stad, och dess äng, varuti 
andra byar ock äga någon del, är ganska vidsträckt, skolan-
des å denna äng närmare 400 hölador finnas. Inom socken-
rået äro dessutom 45 oskatt I agde nybyggare som förut om-
nämnt är. 

De publique byggnader socknen underhåller, utom klock-
stapeln och bogården omkring kyrkan, äro föl jande: Tvenne 
stycken stora magasinsbodar, satta på stolpar, där kronans 
spannmål intages. Den ena är hart när moderkyrkan, och 
den andra strax ovanom lTmeå stad. 

En st liverie-bod, även stor och på stolpar ställd, där kro-
nans nionderingar, gevär, läll ni. m. i fredliga tider förvaras. 
Är ock ej långt f rån kyrkan. Tingshusen, bestående av 1 
sal och tvenne kammare, står strax öster om kyrkan. 
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En stor sockenstuga, med kammare bredevid, och förstuga, 
på samma ställe. 

Socknearresten, där tvenne rum äro ovan, och 1 under 
jorden. Förs tugan är h ä r u tanföre även på samma ställe. 

I det ställe här i socken av ålder varit vanligt att r äkna 
tionde, så kronans , som pas tor®, fastställ tes en viss tionde-
sättning år 1758. Ef ter densamma f å r k ronan årligen 454 
tunnor 9 kappar korn, som äro k ronans 2 delar av tionde, 
och pastor n ju te r sin tertial särskilt av allmogen, eller hälf -
ten mot kronan. Vid t iondesättningen har socknens allmoge 
ingått ett kon t rak t med kronan, att allenast hä l f ten av tion-
den lämnas in natura , och den andra häl f ten löses med pen-
ningar efter länets markegång, enär nämligen kronan ej 
själv nödvändigt behöver sin spannmål . 

Landshövdingeresidenset h a r i f rån är 1638, då Västerbot-
ten blev ett särskilt hövdingedöme, varit strax österom Umeå 
stad, men sedan det år 1720 av ryssarna avbrändes, blev det 
f lyt tat år 1723 till det ställe, där det nu är, och heter Gran, 
beläget en knapp ha lvf jä rdede ls mil öster om moderkyrkan 
och i f r ån Umeå stad, litet över en f jä rdedels mil. Ligger väl 
till, strax vid älven å norra sidan, och äro därvid av f r am-
ledne presidenten och landshövdingen, samt kommendeuren 
av Kongl. Nordst järneorden, he r r baron Gabriel Gyllengrijp 
en hop vackra t rän planterade. Ladugårdshemmanet är ett 
mantal stort. Är frit t för soldatehållning, men har ännu ej 
vunni t säterifr ihet . För rän Gran till landshövdingeboställe av 
k ronan inlöstes, hade länets hövdinge ett h e m m a n i Väster-
teg, å södra sidan om älven, gent mot staden, samt tvenne 
vretor å stadsens mark, vilka vretor, av he r ra r landshövding-
ar ännu disponerades tillika med residenstomten, men nyss-
nämnda h e m m a n 1T/aa manta l stort, är ej vordet av herrar 
landshövdingarne brukat i f rån den tid residenset i f rån sta-
den flyttades till Gran. Eljest lyder ock under landshövdinge-
sätet ett någorlunda fördelaktigt , men vid 2 mil där i f rån i 
skärgården beläget och alltså nog obekvämt fäbodställe Ut-
tervik kallat, där tillfälle är till något fiske. Sedan den år 
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1723 på Gran uppsat ta karaktärsbyggningen förfalli t , är ännu 
intet residens uppbyggt, (u tan underhål las och bebos de av 
f raml . Herr Presidenten Baron Gvllengrijp därs tädes upsatte 
byggningar) och n ju tes emellertid årlig hushyra . En halv 
f jä rdedels mil i sydväst i f rån Umeå stad, å södra sidan om 
älven, uti byn Böle, har överstelöj tnanten vid Västerbottens 
regemente sitt boställe, bestående av VI32 mantal . Är fr i t t för 
soldat, och äger även säterifr ihet , övers te lö j tnantens compag-
nie är 150 man s tarkt och hålles av Umeå sockens allmoge. 
Vid 1700 års r iksdag vunno ock compagnieoff icerarna bo-
ställen, vilka likaledes innehavas under säterifr ihet , men 
måste prestera soldat, till dess någre ännu oskattlagde ny-
byggen kunna taga denna tungan. Stabscapitainbostället är 
6/ic, mantal, lö j tnantens % och fändr ikens 21/«i dito. 

Litet väster 0111 Gran är gamla lantränteribyggningen, för 
Landscanselliet hyres r u m i Wästerhiske, nära till Residen-
set, och för landskontoiret i Grisbacka, beläget vid en halv 
f jä rdedels mil öster 0111 Gran. 

Utom landshövdingen i orten äro ej härs tädes någre hem-
man anslagna lill boställen åt landsstaten. Utom det Kongl. 
Maj : t medgivit, att ett k ronohemman må tilldelas Lands-
secreteraren till boställe, som likväl ännu icke kommit till 
verkställighet. En enda kungsgård är i Umeå socken av ett 
mantal , som glorvördigst i åminnelse, drot tning Kristina do-
nerade Uineå stad, vilken kungsgård aldrig varit hövdinge-
säte, som anmärkes vid det herr assessor Tuneld härom an-
fört i dess svenska geographie pag. 444 f j ä r d e upp]. Merbe-
rörde Kungsgård kallas i gamla handlingar Uma-gaard och 
är ett reducerat kyrkogods som fordom innehades av mun-
kar, men blev efter redukt ionen försålt till privata personer. 
Omsider köptes denna egendom av några borgare i Umeå 
stad som ock till slut fick den till f r i donat ionsjord. 

Säterier givas här icke. 
Prästebolet består av G1Im mantal och skall vara funde ra t 

år 1499. Vid landsförsamlingen äro tvenne komminis t r i som 
hava tillhopa ;i/u; mantal åker jord vid kyrkan, men dä r j ämte 
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är dem ock tillslaget ett hemman vardera lill capellansbol, 
det ena VJla2 mantal , det andra -7/o i vilka hemman äro f r ia för 
soldat, med annan tunga, utom någon del på jordeboksrän-
tan. Det ena är 1 mil i f rån kyrkan , och den andra 11

/4, och 
k u n n a alltså, för avlägsenhetens skull, ej skäligen bebos, 
utan anses som fäbodställen. Klockarbordet består efter 
jordeboken av mantal . Också på prestebordet ägor upp-
tagit. I f rån byn Ostnäs, eller rät tare Östernäs kallad, äro 1 % 
mil till den bekanta ön i Bottniska havsviken Holmön vid 
namn, som delar nästberörda havsvik i tvenne delar, näm-
ligen Västra och Östra Quärken. På Holmön bo <S bönder, 
vars skärgård sträcker sig över tvenne mil i söder och kallas 
Gaddarne. Gott tillfälle är hä romkr ing att fiska, men däremot 
är farvat tnet för de s jöfarande svårt och farligt, varför ön 
fy rbåk 1760, tvenne mil söder om byn, blev inrät tad. Här 
lyses i från medio av augusti till medio av november månad. 
I f rån Umeå stad till Vasa r äknas 12 mil. Östra Quärken är 
i f rån Båken till Valsöarna i Österbotten 2V2 mil, efter lant-
mätarerevning, alt alltså denna Quärk är dubbelt bredare, än 
den Västra, kunnande här största d jupet vara vid 20 f amna r . 
Östra Quärken hålles före vara grundare. 

Ungefärligen en % mil norr om Holmön är ett skär, F j ä -
derägg kallat, där åtskillige så i f rån staden som landet 0111 
sommaren uppehålla sig, för att hä romkr ing idka ström-
mingsfiske. Landlegan av detta skär tillhörer länets Höf-
dinge, bestående uti % tunna s t römming efter var je båt, och 
består landshövd. själv käril och salt. 

Nedanföre Ivlabböle by, strax vid älven å södra sidan, en 
knapp halv f jä rdedels mil väster om moderkyrkan, är en av-
lång jordvall, av vid 18 alnars högd, och 160 a lnars omkrets 
nedan, men spetsig ovantill. Härunder förmenas någon an-
senlig man vara begraven i hednatiden. Varande denna jord-
vall ej särdeles olik högderna man har vid Gamla Uppsala. 
Kanhända, att besagde jordvall intet annat är, än en utskär-
ning av nipor, och fåt t sådan form, genom det älven ibland 
högt uppflödat . Troligast för den som sett rätta ät tebackar . 
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Gent däremot å norra sidan 0111 älven, litet öster om byn 
Baggböle, har givits liknelser av vallar och försvarsverk, som 
skola vara brukade vid fienteliga infall i f rån norska sidan, 
eller av lappar, som fordom varit ett vilt folk. Man lämnar 
ock detta därhän . 

Vid 2 mil väster o ni moderkyrkan delar sig älven i tvenne 
av vilka den ena heter Urna älv och den andre Vindelälven, 
havande bägge sitt u r sprung längst upp i f rån f jä l len. Vid 1% 
mil uppif rån det stället älven delar sig är ett ansenligt fall, 
som förorsakar en stor fors, Fällforsen kallad, kunnande där 
ingen lax, eller annan fisk uppkomma. Därutföre k u n n a ej 
heller några t immerstockar flyttas, u tan att skadas. I Vin-
delälven äro ej så stora forsar , som i Ume älv, vårföre den 
förra kan vara litet bekvämare till t immetfflyttning. 

Umeå lands- och stadsförsamlingar , j ämte Degerfors ka-
pell, hava en och samma pastor. Moder- eller landskyrkan, 
belägen strax vid Umeå älv, på norra sidan, är av sten byggd, 
74 och y2 a lnar lång och 2(j och % alnar bred. De, som bo 
längst söderut i socknen, hava till kyrkan 4% uiil, de längst 
västerut boende 7 m i l , de längst i norr 5 mil, samt de längst 
å östra kanten boende 4 mil. 229 bönder hava till kyrkan ej 
längre väg, än IV4 mil. 

Kyrkan är så byggd, som de flesta landskyrkor , utan något 
torn. Har spåntak, och niellantaket, som är välvt av tegel-
sten, är avdelt uti fy ra valv, vilka underhål las av 5 pelare å 
vardera sidan vid kyrkomuren . På kyrkan äro t renne dörrar , 
tvenne å södra sidan: en i koret, och en bak i kyrkan, som 
är störst, samt en å den norra, vid predikostolen, vilken står 
mitt i kyrkan, vid medlersta pelaren. 

Vad tid Umeå moderkyrka är byggd, ses av en utav f r am-
ledne herr sekreteraren vid Kongl. Cancelii archivium Eric 
Palmskiöld, under någon dess resa härigenom t rä f fad bok av 
träblad i byn Vännäs, bestående av 13 blad, varu t innan å 
åt tonde bladet detta f innes antecknat : Körk, Bole blev, först , 
fundera , efter Världenes Skapelse, 5463. Körkbole, blev först 
fundera efter Ghristi födelse 1499. Körka blev fullbyggd efter 
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Världenes Skapelse 5470. Körka blev fullbyggd efter Christi 
födelse 1499. Kyrkan funderades Ao Christi 1501 fullbyggd 
1508. 

Förrän denna stenkyrka byggdes, var här en kyrka av trä, 
men huru stor den varit, vet man intet. Man kan ej heller 
veta, huruvida sant är, att kyrkan förr stått på det rum, där 
staden nu är byggd. Troligit vill det ej falla. 

Bänkarna neder i kyrkan äro, å manssidan 43, och å kvinns 
44, alla överstrukna med ljusblå oljefärg. Här äro fy ra styc-
ken långa läktare, tvenne å södra, tvenne på norra sidan, an-
s t rukna med ljusgrå marmorering. Å läktarne äro tillsam-
mans 74 bänkar . I choret äro 8 bänkar . 

Fönsterlufter äro 7. Tre å södra, 1 å västra, tvenne å nor-
ra, och 1 å östra sidan. Fönstret å västra gavelen blev upp-
hugget år 1728 först, i f ramledne prosten och kyrkoherdens 
herr mag. Abraham Lidenii tid, och näst före dess död, vilket 
är störst, här ovanföre är ett litet runt , vilka bägge giva gott 
l jus baki kyrkan. l)e andra fönstren, som av bör jan varit 
helt små och högt uppsatta, blevo utvidgade och nerhuggna 
är 1740 i framlidne herr prostens mag. Eric Fluurs tid. 

Predikostolen har sina sirater efter gamla tidsens smak. 
Under centro av himmelen därovanföre svävar en förgylld 
duva, och å pelaren bakom predikostolen ser man en förgylld 
sol med bokstäverna: I N R I mitt inuti.* Där står ett 
timglas, med mässingsfot, skänkt av avledne råd- och han-
delsmannen i Umeå stad, Pehr Bjur, nu ofärdigt, samt en 
l jusstake av mässing, med tre pipor, av tre kvarters högd, 
given av avledne nämndemannen Eric Hansson i Norrfors. 
Pulpet är där icke. År 1648 är denna predikostol til lkommen. 
Den första lutherska predikan är hållen å Kyndelsmässoda-
gen år 1537. 

Altaret är mura t av tegelsten, betäckt ovantill av vit lärfts-
duk, med tråspets omkring. På bägge sidorna om fönstret å 
östra gavelen är en vacker altartavla, med Christi krucifix 

* (i manuskriptet med grekiska bokstäver). 
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mitti, s t räckande sig i från al tarfoten upp till valvet, dels för-
gylld, dels annars väl målad, övers t på är en förgylld sol, 
och därnedanföre åtskillige vackra änglabilder. Tavlan blev 
uppsat t år 1751, förfärdigad av f ramledne modelleuren Ivan 
Hul tman. Å norra läser man sådan inskr ipt ion: Imperante 
Adolpho Friederico, Svecorum, Gothorum, Vandalorumque 
Rege Augustissimo, Norvegise Principe häriditario, et Holsa-
tise-Schleswiga» Duoc. och å andra sidan: Gubernante Gab-
riele Gyllengrijp, Lib. Baro. Equite et Pra?fecto de Stella Bo-
reali. Reg. Prses. Botnia1 Occidentalis: et Lapponia? Prsetore, 
Sacra Moderante Olao Kiörning, S. S. Theologie Doctore et 
Diococsios Hernosandensis Episcopo. Pastore et Pra?positio 
Mag. Eric F luur . Inventore et Artifico Joanne Hul tman Hsec 
tabula Salvatoris ad umbrans passionem de nova constructa, 
et cetera ornainenta emendata et in ordinem Udagta. Anno 
Ara? Christianse MDCCLI. 

lTnder krucif ixet är en liten tavla, förestäl lande den av 
f rä l sa ren hållna H. nat tvarden med sina tolv apostlar, vars 
r am till någon del är överdragen med äkta guld. 

Emellan bägge läktarna västerut i kyrkan är en kungsstol 
av vackert arbete och väl målad. På alla f y r a sidorna av sto-
len ser man en förgylld sol av äkta guld, odh en vacker him-
mel, med en förgylld konglig krona därovanföre, som uppe-
hälles av fyra st pelare, till skif tes försilvrade och med him-
melsblå ränder ans t rukna . Mitt uppi himmelen inuti är Sveri-
ges r iksvapen tecknat, varunder å alla sidor ses åtskillige 
förgyllda sirater. Denna kungsstol är även förfärdigad av 
modelleuren Hul tman år 1751 på kyrkans bekostnad, samt 
f ramledne Herr presidenten m. m. baron Gyllengrijps tillstyr-
kande, som förmodade, att högst salig hans majestä t Konung 
Adolph Friedric kunde här i kyrkan komma att bevista guds-
t j äns ten vid dess eriksgatas resande det fö l jande året 1752, 
vilket dock ej skedde, ty konungen tog kvarter i staden. 
Högstbemärkte Konung spisade allenast middag på landshöv-
dingesätet Gran den fö r s ta augusti besagde år. 

K11 orgelverk är i kyrkan, bestående av s tämmor, men 
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numera snart obrukbar t . Var byggt i Boetii tid 1535, som 
varit den förs ta lutherska pastor i denna församling. Seder-
mera förbä t t rad och tillökt. Uti f raml idne herr landshövding-
ens Martin Bhrensvans tid som avled den 12 februari 1765, 
samt efter dess råd, betingades ett nytt orgelverk av diree-
teurerne Stråhle och Gren vårföre ock halva ackorderade sum-
man försköts dels av kyrkan, dels av församlingen, men be-
mälte directeurers kort däref ter t imade dödsfall, och det öde 
deras egendom sedermera övergick, förorsakade, att kyrkan 
ännu måste sakna det nya orgelverket, j ämte sina därtill er-
lagde penningar . Nu samlas årligen medel till detta kyrkans 
behov genom sammanskot t . 

1 kyrkan finnas nedanskrevne silverkäril: 

1: En communionkalk, med därtill hörande patén, bägge 
förgyllda u tan och innan, äro av ky rkan tillköpta, och väga 
tillhopa 72% lod. Härå är ingen inskription. 

2: En mindre dito, med patén, a 48 lods vikt. Kalken alle-
na är förgylld. 

3: En liten dito, förgylld tillika med patén. Väga tillsam-
mans 30% lod, och brukas av pastor i socknebud. 

4: Tvenne dito oförgyllda, 16 lod vardera med patenerne, 
dem comministr i b ruka vid nyssnämnda tillfällen. 

5: En oförgylld oblatask, mest fyrkant ig , med fy ra knop-
par under, och fem spiror ovanpå, av vilka den medlersta är 
högst. Under locket står skrivet: Till Umeå Ivyrkia av M. 
Ola o N: .1: U: R: beställt anno 1648 väger 39 lod. 

6: En oförgylld kanna , som brukas vid communion. Ovan-
på locket har stått ett lamb med segerfana, som nyligen bli-
vit söndrat där i f rån , men förvaras i sakrist ian. Kannan är av 
128 lods vikt, och vidast mit tuppå, men ¡hopdragen nedan 
och upptill. Ä ena sidan står därå : Den Denna — Kanna För-
sniller Eller Stääl, Han Skall Fa ra Och Helliodori Fääl. 
Therom i Then Andra Macabers: Book. Ståår. Även f innas 
på kannan dessa bokstäver å samma sida: H. P. K. bom. 
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M. D. X. D. A. L. och å andra sidan: P. B. M. I. I). Z. O. D. 
A. L. 

7: En oförgylld bål med fatan, som brukas vid barndop, 
av 48 lods vikt. 

Till kyrkans skrud hörer: 

1: En gammal cuur-Kåpa av blommerat överskurit sam-
met med sjögröna s i lkesfransar nederomkring, varå ses Frä l -
sarens krucif ix, och en hop däromkr ing stående helgon av 
kvinnokönet på ett gullvirkat b räm f rammant i l l . Se 1111 alla 
så ut som bilder å tu rk i ska tapeter . 

2: En röd sammetsmässhake; på ryggen ett gyllen-Moés-, 
varpå Kristi krucif ix är hä f ta t med broderade s iffror 1677. 
F r a m p å en broderad sol av gull och silvertrå, med ett silver-
kappspänne att hä f t a s igen med. Eljest är denna mässhake 
run tomkr ing sirad med virkade galoner av guld och silver, 
något breda. Fodret är av rött s identaft . 

3: En gammal mässhake av utskuri t grönt sammet med 
ett kors på ryggen, virkat av silke, med f igurer på. Är fodrad 
med linne. 

4: E11 dito av svart sidentyg, med vitt sidentygskors på 
ryggen och en sol f r ampå , även av vitt silkestyg. 

5: E11 dito av askfärga t damast , med virkat kors av guld 
och silver på ryggen. 

Kalkkläden: 

1: Ett gammalt med guld och silver på sidensars broderat . 
2: Ett dito av mörkblå t t damast . 
3: Ett dito av blått taft stickat med silke och oäkta spet-

siga galoner omkring som till en del äro förnöt ta och borta. 
4: Ett dito av rött taft , med påsydda silkesrosor, och bre-

da t råspetsar omkring. Till kyrkan förvärvd 1723, men nu 
något skadat mit tuppå, dock brukbar t . 
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Mässkjortor: 
äro vid kyrkan 1U stycken, fyra helt nya, och sex gamla, dock 
till större delen ännu brukbara . 

I kyrkan äro tvenne par håvar: 

Ett par nya, av purpur rö t t sammet med breda äkta guld-
galoner och f ransar , samt en liten klocka av silver på varde-
ra, köpta av kyrkans medel år 1768, i nuvarande prosten och 
kyrkoherden herr mag. Nils Sunds tid och förfärdigade utan 
kyrkans omkostnad. 

Ett par dito av brunt sammet med guld och silverbrode-
ring. Torde varit röda av bör jan . Härå äro allenast vita me-
tallklockor. De gamlaste hårvarna att förtiga. 

Kyrkan äger nedanskrevne altarkläder: 

Nr 1. Ett av rött sammet, med breda silvergaloner och f ran-
sar. Därå stå överst bokstäverna IHS, varande de samma av 
silver. Därunder : M. G. C. S. Nederst : Anno 1692. Si f f rorna 
även av silver. Skänkt av handelsmannen i Stockholm Mi-
chael Grubb och dess hus t ru , Chatarina Söhm. 

Nr 2. Dito ett av rött sammet, med påsat ta bokstäver IHS. 
Därunder är lastade tvenne silverplåtar, varav den förra före-
ställer adeliga Krusb jörnska v a p n e f o c h den senare dito det 
Skytteska af Säter. Bokstäverna: F. K. B. som äro satta över 
skölden å förra vapnet och E. S. å det senare, tyckas u tmär -
ka, att detta al tarkläde är vordet skänkt av detta läns fordne 
hövdinge Franciseus Krusbjörn och dess f ru E. Skytte vilket 
ock det under tecknade åratalet 1648 vill göra sannolikt. Ty 
i f rån år 1642 till 1658 var högbemälte herre landshövdinge 
härs tädes . Eljest läses emellan vapnen bokstäverna: C. Y. B., 
och har detta al tarkläde förlorat sin första färg. Det ser nu 
grått ut. 

Nr ,'5. Ett dito av grått taf t med mörkgrön si lverfrans och 
gles galon. Härå står allenast bokstäverna: K. N. 1). med guld-
trå broderade. 
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Nr 4. Ett dito av svart kläde som brukas i fastan. 

Följande brudpäll äro kyrkan tillhöriga: 
1: Ett av grönt taft , 5 alnar långt, något nött. 
2: Ett av rött taf t , 7 kvarter å alla sidor, med guldgalon 

omkring, och små kors i hörnen. Även något nött. Halvt 
givit i testamente efter Per Olofssons änka i Röbäck, och 
halvt inlöst av kyrkans medel i f ramledne herr prosten 
Grubbs tid. 

3: Ett dito grönt 2V2 alnar. 

Bårkläden som kyrkan har äro: 
t : Ett svart fint, av tvenne t rådar , 8% alnar långt, med 

kamelhårs f ransa r . Mittuppå är ett stort kors, av halv kvar-
ters bred silverspets. Nederst vid korset stå på ena sidan bok-
stäverna: M. B. och på andra sidan M. W . Under korset ä r 
en dödskalle av silvertrå, och sist årtalet 1711, även av silver-
trå. 

2: Ett dito av tvenne t rådar , 7% alnar långt, något grövre, 
u tan f ransa r . 

3: Ett litet, om — alnars längd, av någorlunda gott kläde, 
sammaledes av tvenne t rådar , är nyligen vänt. Alla tre äro 
med svart lärf t fodrade. 

Eljest äro i kyrkan: 
Ett stort svart kläde, som brukas omkring predikostolen, 

vid existerande konungasorg. Ett dito att hängas över alta-
ret. Tvenne stycken röda och tvenne stycken svarta, -varmed 
herr landshövdingens och dess f r u s bänkar som äro de 
f räms ta i kyrkan, överdragas efter omständigheterna. 

Ett st handkläde av lärf t som brukas vid barndop, samt 
fy ra st handdykar , även av lärf t , vilka ny t t j a s vid det liken 
nedsä t t jas i graven. 

/ kyrkan finnas följande ljuskronor: 
Nr 1. En av röd metall, som sitter i koret, av t renne om-

gångar och åtta a rmar , med lika många l juspipor i var om-
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gång. Därå står skrivit : Anno 1731) är denna l juskrona given 
av Hans Degerman och dess k. hus t ru Margareta Torna? till 
Umeå moderkyrka att sättas över dess för fäders och anhöri-
gas grav. 

Nr 2. En av dito metall, en omgång allenast, med åtta st 
l jusa rmar . Har denna inskr ipt ion: Denna l juskrona är till 
Guds nampns ä ra : Samt: Umeå Sockne-Kyrkias Prydnad för-
ä rd : Av Handelsmännerne I Stockholm Her ra r : Johan Grubb: 
och Anders Grubb. Anno 1720. Gud: Lyse: Oss: I: Sina: 
L j use. 

Nr 3. En av mässing, med tre omgångar, och sex l jusa rmar 
i var omgång. Därå är skrivit : Denna. L juskrona är. förärt , 
till. Umo soken: Kyrko. Nårfors Eric Hansson. Malin Lars-
Dotter. Är 1751. 

Nr 4. En av röd metall, med tvenne omgångar, och åtta st 
a rmar i vardera. Har ingen inskription, men är, enligigt 1726 
års kyrkoinventar ium, given av handelsmannen i Stockholm 
Anders Nordman född i Umeå på Prästebolet. 

Nr 5. En dito, med tre omgångar, och tio st l jusa rmar i 
vardera omgången sirad mellan omgångarna och a rmarna 
med täcka blomverk och liar det bästa utseendet av alla. Har 
denna inskript ion: Till Umeå sockenkyrka är denna l juskro-
na förär t av handelsmannen Nils Modin i Stockholm att sitta 
över Dess Förä ldrars Grav. Stockholm Den Förs ta Oktober 
Anno 1749. 

Nr 6. En dito av en omgång och åt ta armar , något br is t fäl-
lig, har alldeles samma inskription, som nr 2, och är skänkt 
av samma män, som henne givit, år 1720. 

Nr 7. En dito av lika omgång med den nyss omförmäl ta . 
Här äro åtta st l juspipor eller a rmar . Sitter längst bak i kyr-
kan utan inskription. 

Alla dessa l juskronor äro t i l lkomna efter freden 1721. De 
sex st dito kyrkan förut ägt, blevo under krigstiden av rys-
sarna bortsnappade, j ämte mycket annat . 

Å södra sidan i kyrkan, gent emot predikostolen sitter en 
tavla av gips, föreställande f r aml idne herr presidenten m. ni. 
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Baron Gyllengrijp, och dess f r u grevinnas bröstbilder med 
sådan inskr ipt ion: Gabriel Gyllengrijp. Regius Praeses. Bot-
nia». Occidentalis. et Lapponiae. Gubernator. Ordinis. de. Stella. 
Boreali. Eqves. et Prsefectus. Anno serse Christ. MVCCL. Eva 
Maria Löwenhaupt Reg. Milit, General, Prsefect, Gust, Frid. 
Löwenhaupt , Comitis de, Falkenstein, Unica Filia, Reg, Prse-
sid, B, O, G, L, Bar, O, D, S, B, Eqvit, et, Prsefect, Gabriel Gyl-
lengrijp, Coniunx, J l lustr issima, MDCCL. 

Denna gipstavla är ock förfärdigad av modelleuren Hult-
man och var uppsat t i kyrkan i Herrskapets Livstid. Ramen 
däromkr ing är överdragen med äkta guld. 

Litet väster om nästberörda tavla av gips, även på södra 
sidan, ses ett Ep i taph ium av vackert mörkgrönt bildhuggeri-
arbete med Clerkiska Famil iens vanliga sköld och vapen. Har 
denna inskr ipt ion: Kongl. Maj : t s vår allernådigste Konungs 
Tro T jäna re och häradshövdinge av Västerbotns södra Fög-
derij välborne herr Hvilhuillm Clerk, är född i Örebro den 
(ull.) mai j 16 (uti .) , och avsomnad saligen i Herranom uu 
Skielefteå socken den 20 augusti 1697. 

Emellan meranämnda gipstavla och det Clerkska Epita-
ph ium är en lampett av mässing, fästad vid pelaren, mitt för 
predikostolen. 

På norra väggen, litet öster om predikostolen ser man ock 
ett Epi taphium, med sådan inskr ipt ion: Kongl. Maj :ts Tro 
T jänare Andreas Plantin, Fordom Provincial Skrivare över 
Västernorr lands Regementen, med Österbottens i f rån År 1646 
till 1661. 2:o Auditeur över bemälte Regementen till 1678. 
,'i:o Fäl taudi teur över då stående Armén i Jämt land till 1679. 
4:o Häradshövding över Jämt land och Här jedalen i f rån år 
1680 till 1696. öro Häradshövdinge i Västmanland och Kungs-
Örs hårade i f rån 1696 till och med 1698. 6:o Anno 1699 hä-
radshövding i Västerbottens södra kont rakt ocih härade. Na-
tus 1631 och Denatus 1708. Färgen å detta Epi taphium är 
l jusgrå. Här visar sig ett förgyllt ben, med halva länden, 
omringat av en orm som biter i hälen. Omkring sitta några 
täcka och väl förgyllda änglähilder. 
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På samma vägg, närmare predikostolen, äro fastade vid 
ky rkomuren en hop påviske helgon, av en alns höjd, meren-
dels alla väl förgyllda, och dels mecl, dels u tan kronor . På 
även samma vägg, litet väster om predikostolen visa sig ock 
några stycken dylika. Dessa bilder utgjorde al tartavlan, 
f ö r r än den nya oöh här ovantföre omförmäl ta , ti l lkom. Dår 
bredvid sitter ett krucifix, efter gamla tidens smak, av hug-
get trä, i lebensgrosse. 

På västra gaveln stå s ju st större och mindre bilder, den 
största av tvenne alnars höjd . Alla väl g jorda och livliga. 
Den ena av dem h a r nog göra med, att bära en hel kyrka 
på armen, den andra en bok i handen, den t redje ett barn, 
o. s. v. 

Sanct Jö rans förmenta ridderliga gärning har ock varit 
bekant för de munkar , som här fordom fö r fäk ta t vantron. 
Man ser därföre nyssnämnde riddare här till häst, i ful l t har -
nesk, men numera så illa medfaren, att han nu för tiden ej 
ha r mer, än en halv arm i behåll. Dess drake ligger s tympad 
ett stycke där i f rån . Hela monumente t är vräkt i en vrå, bland 
anna t skräp, längst bak i kyrkan, under läk tare t rappan. 

I ky rkan äro trenne s iffer tavlor: En vid norra änden av 
altaret , av bildhuggeriarbete. Och är allenast överstruken 
med gul g rundfä r j a . En ovanföre läktaren österut i kyrkan, 
å kvinns, eller nor ra sidan, av vackert bildhuggeriarbete, med 
förgylld ram. En av simpelt arbete med förgylld ram, vid 
orgelverket, som står f r äms t på läktaren österut i kyrkan, å 
södra sidan. Si f f rorna av förtent bleck. 

I choret märkes: 

l : o En funt- fot av tvenne stenar på varannan satta, uppå 
vilka står ett stort mässingsfat , om en alns diameter, att 
s ä t t j a barndopsskålen uti. 

2:o Tvenne st mäss ingsl juss takar , av drivet arbete, men ej 
par , en aln höga, med vid fot, och en l juspipa vardera. 

3:o Tvenne dito av malm, halv aln hög vardera med tre 
l juspipor . En av dem är given år 1666 av dåvarande auditiö-
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ren Anders Olofsson Plant in . Dessa fyra l juss takar stå på 
altaret. 

4:o En lampett av mässing, på södra sidan om altaret, över 
präs tbänken. 

Följande gravstenar äro inne i kyrkan: 

Nr 1. I choret, strax nedanför altaret ligger en sirligt u t -
huggen, med sådan påskr i f t : Här. under, ligger, begraven. 
Jacob Andersson. Fordom. Under-Lagman, i. Västerbotten, 
och. blef. dödh. 1638 den 4 Dec. samt. Hans. Kiere. Hus t ru . 
Karin. Olofs.Dotter. Vilken S. avsomnade, den 3 d je Decem-
ber 1639. 

Hela inskript ionen är med stora lat inska bokstäver. R u n t 
omkring stenen står föl jande språk, med lika bokstäver: J a g 
vet, at min Förlossare lefver, och Han skal upväcka mig af 
jordene, och jag skal sedan medh etc. 

Nr 2. Även en i choret, litet söder om den s is tnämnda och 
Plant inska släkten tillhöriga. Mittpå stenen visar sig en o rm-
ringad fot, och läses därå dessa orden: Posuit Njuren ius Pa -
rentibus, sibi suisque. Ovaniföre s tår : Pe t rus Olai Gestrisius 
Pastor Umensis. Anno 16 (uti.) Hus t ru Malina Nils Dotter . 
Inunder : M. Olaus Petr i Njuren ius V. Medelpadius. Prseposi-
tus et Pastor Umensis. H. Malina Zakarise Dotter. I kan ten 
av stenen läses: En Semen Mulieris contrivit caput serpentis . 
Joh. 1 Qui recipiunt E j s dedit potestatem filios Dei f ier i 
C. H. M. 

Nr 3. Ännu förekommer i choret en gravsten, den m a n går 
över, då man går i f r ån sakrist ian till altaret, men så gammal , 
att ej därå kan ses några bokstäver. Den är ganska t jock, och 
påskr i f ten tyckes vara gammal munkst i l . 

Nr 4. Ligger i gången, litet väster om predikostolen, en 
gravsten, mi t tunder Modinska l juskronan . Överstpå s t å r : 
Denne sten och vilostad tillhörer Wilhelm — flere bokstäver 
äro ej läsliga på denna kanten. Mittpå stenen s tår : Anno 
— 1694. Därnedanföre läses dessa orden: The, som redeliga 
för sig vandrat ha fva etc. Esa. 57 vers 2. 
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Murade gravar, u tan stenar över, f innas ock i ky rkan så-
som en i koret, på nor ra sidan av altaret, vid sakrist iedör-
ren, f ramledne herr översten och r iddaren Er land Lagerbohn 
tillhörig. En söder om altaret , även i koret, s trax öster om 
Plant inska graven: Inrä t tad av f ramledne herr landssekrete-
ra ren Olof Dubb. En kyrkan tillfallen e j långt i f rån prediko-
stolen å södra sidan. En bondefolk tillhörig, västerut i ky r -
kan, å södra sidan. 

Utom kyrkan, å kyrkogården förekomma följande 
gravstenar: 

1: En vid stora kyrkodörren, gent emot stora steglukupor-
ten varå inskript ionen är alldeles oläslig. Därunder skall den 
förs ta lu therska pastor här i församlingen ligga begraven. 

2: En näst därnedanföre , och i s amma linia som har den-
na påskr i f t : Gravsten över Probsten i Umeå, Mag. Nils Grubb. 
Född Den Andra December Åhr 1681 Afled Den Andra Octob 
Åhr 1724. Du förgömmer de Rät t färdiga hemliga när Tig för 
hvars mans trug. Du förskyler dem i Hyddorne för de t rä to-
samma tungor. Ps. 31. vers 19. 21. 

3: En västerom kyrkan sönderremnad mit tuppå. Därå k a n 
m a n allenast se dessa orden: Lefve vi, så lefve vi Herranom 
etc. O. P. S. R. D. S. 

4: En strax öster om vapenhuset , med sådan inskript ion 
1 Phil. Ghristus är wår t lif. Döden är wår winning. Wi för -
wänte de dödas uppståndelse, och det t i lkommande ewiga 
lifwet. Margareta Malin, Christophers döt t rar . 

5: En litet väster om lilla kyrkodörren i koret, med ängla-
bilder i vardera hörnet överst s tå r : Här under ligger be-
grafven ehnb. och wäl Olof Olofsson B. hwilken i Her ranom 
af somnade 1645 den 16 Septembris. Mit tuppå s tenen: O. O. S. 
B. M. O. D. Inunde r : Jag ligger och sotfwer allstinges i fr id, 
ty allena Thu Herre h je lper mig, at jag må säker bo Ps. 4 9. 
Omkring i kan ten : Ghristus är mitt lif, och döden är min 
winning. 
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6: En gent mot nästberörde, kyrkodörr , vid Bogården. varå 
läses överst : I dag mig, i morgon thig. Därnäs t : Esa. XXVI 
vers 20. Gäck bort mit t folk uti en kammar , och slut dörena 
igen efter thig; fördolt thig ett litet ögnablick, så länge vreden 
går öfver. Mittpå stenen står ett timglas, och en dödskalle, 
samt däremel lan: O. H. S. B. I. D. 1637. Nederst läses: Här. 
under , ligger, begrafven. Daniel Olofsson. Fordom. Borgare. 
Och. Rådman. I Umeå Stadh. Hwilken. afsomnade. i Herra-
nom Anno 1650, den 9 januar i i . Gud förläne honom en frög-
deful l upståndelse. 

7: En österom ky rkan varå ett stycke är bortstött . Här 
ses sådan inskr ipt ion: H. M. S. M. O. D. Anno 1660. 

Bogården är murad av sten, tillräckelig stor, stående ännu 
under reparat ion. Har öfver sig s tuf tak av bräder . Varå äro 
t renne öppningar. En å södra sidan, gent mot stora kyrko-
dörren, täckt med spåntak, och blev utvidgad och förbät t rad 
i f ramledne prosten F luur s tid. Igenom östra kanten, i form 
av tvenne pelare, bägge med spåntak överdragna, och en å 
västra, vilken ännu ej är fullbyggd. 

Vapenhuset är även av sten, t ret ton alnar långt och femton 
a lnar brett . Där inuppå å västra sidan, är t imrat ett litet hus, 
med s tuf tak av bräder där de dödas ben förvaras . 

Sakrist ian är ock av sten, tolv alnar lång och tret ton alnar 
bred, och är ingången dit i koret å nor ra sidan. Å denna sak-
rist ia är allenast ett enda litet fönster , på östra sidan, med 
stadiga jä rngal l rar förset t . Är nog mörk, och mindre ansen-
lig. Betarvar förbät t r ing. Här förvaras kyrkans skrud och 
pengar. Sakrist ietaket är välvt av tegelsten. Av sådan sten 
består ock golvet så här, som i kyrkan . Under sakristigolvet 
ä r en m u r a d källare, där kyrkan har sitt vin. Utom några 
kistor, tillhöriga dels kyrkan, dels privata personer, som kun-
na här insä t t j a penningar, m. m., för säkerhetens skull, har 
man här allenast ett bord med rött klädestäcke betäckt, en 
st gammal biktstol, med ett gammal t västgötatäcke överdra-
gen, en gammal spegel, en driven skål av koppar, och ett 
mässingsbäcken, samt tvenne mässingslampetter . 
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Litet väster om stora steglukuporten, vid södra sidan av 
bogården är ett av t rä t imrat hus med brädtak, varunder ä r 
en murad stor källare, där de dödas lik nedsä t t jas och jo rdas 
vintertiden, men nedgräves om våren på kyrkogården, då 
snart jorden blir f r i för t jä len. Blev uppsat t i f raml idne her r 
profesorens och prostens mag. Nils Gruibbs tid år 1716. Ha-
vandes allmogen härs tädes av detta l ikhus och dess murade 
grav den bekvämlighet, att de ej behöva om vinteren hugga 
upp gravar för sina döda i f rusen jord. 

Kyrkan n ju t e r årligen i vin- och byggningssäd 16 tunnor 
korn av kronotionden. Ibland dess medel f innes tvenne styc-
ken 24 dalers p lå tar av koppar . 

Vid bogården, å östra sidan om kyrkan står klockstapelen. 
Hade til lförne ha f t sitt r u m på västra sidan om kyrkan , då 
klockorna nog bät t re hördes. Är väl byggd, ocih med röd fä rg 
överstruken, samt överallt brädslagen, att ej någon vätska 
kan skada h jä r t s tocka rna eller annan innanbyggnad. Den 
förfärdigades år 1751 av den i Norrland bekante byggmästa-
ren och kons tnären Hans Beskop. Är av någorlunda högd, 
och överst sitter en flög av för tent bleck, varå ovannämnda 
årtal är inristat . Inrä t tn ingen är sådan, att i stapelen t renne 
klockor kunna hava rum, dock äro ännu ej mer, än tvenne 
t i l lskaffade, och det av församlingen. 

Å den förra läses allra överst : Gloria in excelsis Deo. Där-
näst ser man Christi krucifix, med några ängläbilder, och där-
under s tår : Ad Sacra ut Popolum (ut) mos est saepe mihi 
vocare. 

Sic ad Sacra libens Tu quoque ssepe veni Legifer Ipse jacet 
Moses Aaronque Sacerdos. 

Et Tua Sed querula fune ra voce canam. 
Därnäs t : Kommer och låter oss gå uppå Herrans berg, Til 

Jacobs Guds hus, at Man lärer oss sina wägar, och wl wand-
rom på Hans stigar. Esa. 2 v. 3. Lofwer Gud i Hans Helge-
dom. Lofwer Honom uti Hans Magts fäs te . Alt thet Anda 
ha fwer lofwe Herran Halleluja. Ps 150. v. 1. 6. 
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Imperante Adolpho Frederico, Suecorum Gothorum W a n -
dalorumque Rege Augustissimo, Norwegise Principe Hseredi-
tario, et Scleswico-Holsatise Duce. Gubernante Gabriele Gyl-
lengrijp, Li!b. Bar. Equi te et Prsefect. Ordinis de Stella Polari , 
Reg. Prsesid. Botnise Occidentalis et Lapponise Praetore, Mo-
derante Sacra Olao Kiörning S. S. Theol. Doctore et dioceceos 
Hernosandensis Episcopo. Pastore et Prseposit. Magist. Erico 
F luur . Secretario Laurent io Quist. Cammerario Nicolao Berg-
ström Cura Viri Comitialis Mathise Ondesonii, Artifice Jo-
hanne Fahls ten, f l isa et re fusa est haec campana XV Pondo 
Navalia continens. Anno sere Ghristianse MDCCLII. 

Nederst omkring s tår : Memento Mori Audisme qvoties ad 
Publica Sacra vocantem docere me toties crede. 

Mindre klockan ha r å ena sidan en sådan inskr ipt ion: 
Thenna Umeå Moder-Kyrkas mindre Klocka är på Försam-
lingens Enhäll iga Anmodan genom Probsten hr . Mag. Nils O. 
Sunds försorg omguten til f y r a skeppunds 5 lps 2 skålp. 
tyngd år 1770 af G. Meijer. 

Å andra sidan: Så of ta som mitt L j u d i luf ten bör ja r höras, 
så låt din dyra själ till helig andagt röras, Och städse redo 
war att lyda Herrans Ord, Enä r jag b rukad blir att Kalla 
Christi Hjord . Uppenbar. B. 3 C. 3 v. Så tänk nu på hvad thu 
hördt hafver och hål t thet, ocih bä t t r a tig. 

Klockstapelen är inbyggd, och dörren med lås försedd, 
kunnandes alltså al lehanda kyrkans verktyg och materialier 
där förvaras . 

Länge ha r här varit omtalt ibland allmogen, att en stor 
klocka skall i fo rdna tider, under någon fientelighet, som 
gemene m a n kallar Ju t - fe jd , blivit nedsänkt i älven, ha r t 
när ky rkan varandes, och av åtskilliga tid ef ter annan 
föregivit att de sett henne vid s tödjande om hösten; men 
huruv ida detta äger grund är ännu ej u t rönt . Sådan sägen 
hörer m a n vid f l e ra kyrkor och lämnar snarast miss tanka 
at t då i K. Gustaf tid klockor togs till r iksskulden, the sagts 
hemligen varit försänkta . 

5 4 



BESKRIVNING ÖVER UMEÅ SOCKEN 

Utom stora älven äro ock i Umeå socken ej så f å mindre 
åa r , såsom Säfvarån, Täf teån , Tafleån, Norrmjöleån, Sör-
mjöleån , Hörneån. (Dessa sex åar fa l la ner dels i havs f j ä r -
da r , dels i öppna havet ; och som landsvägen sträcker sig 
över dem, måste nog kos t samma broar hållas däröver. Den 
fö r s tnämnda , eller Säfvarån betarvar bro å tvenne ställen, 
f ö r dess bögda gång skull.) Tvärån. (Denna å f lyter i Umeå 
ä lv för rän den grenar sig och hålles ock däröver bro, mit t-
emel lan staden och moderkyrkan . Strax överom bron är, år 
1757 i stället för ödad skvaltekvarn en h ju lkva rn anlagd, med 
t r enne par stenar vartill landshövdingebostället, Kungsgår-
dens innehafvare, och 2 ne ska t tehemmans i Grisbacka äro 
ägare. Kvarnhuset är ansenligt stort, av trä, täckt med bräd-
t ak . Här är ock sikt vid ett af förenämnde pa r stenar.) Tr in-
nan, Pengån, Ramsan eller Ramseleån, Rödån, Kryckelån, 
H j u k s å n etc., av vilka de t renne sista f lyta ner i Vindelälven, 
och de t renne näst fö ru t n ä m n d a i Ume älv. 

Så t ryta här ock icke insjöar större och mindre, kunnande 
m a n ungefärligen å var je bys mark r äkna tre å fy ra sådana. 
De större äro: Kussjön, Storarmsjön, Skivsjön, Botsmark-
sjön, Mickelsträsket, Västra Tavelsjön, Trehörningen, Pipar-
bölesjön, Östra Tavelsjön, Täftebölesjön, Stöcksjön, Bjen-
s jön , Pengsjön etc. Den största av dessa insjöar är Storarm-
s jön , vid en mil lång, där f lere holmar äro, av vilka en del 
till åker blivit uppodlade. Därnäst Västra Tavelsjön, som är 
% mil lång, och vid % bred, vars d j u p är ansenligt å västra 
kanten . De övriga kunna vara dels dels 1%, dels två f j ä r -
dedels mil långa och av olika bredd. För svåra jordbävningar 
ha r Gudi lov! orten varit förskonter . Någon art däraf kändes 
dock år 1747 den 25 juli , och år 1749 den 27 Martii, samt 
1755 den 7 april Klockan vid 10 em, då ett dön hördes, varav 
föns t r en i husen skälvde. 

Huruvida den s. k. Digerdöden här varit gängse, är ej vit-
terligt. Det vet man, att den folködande smit tan pesten här 
aldrig, genom Guds nåd, varit gångbar. Gammalt folk tala 
om, att i Holmön fo rdom varit tvenne spitelske människor , 

5 5 



ISRAEL LINDAHL 

för vilka ett hus varit uppbyggt avsides. Mat skall blivit in-
satt åt dem genom en glugg. I Ostnäs skall ock någon vari t 
av samma s jukdom besvärad. 

År 1742 om hösten, då en hop ryt tare av Kongl. Livrege-^ 
mentet samt Smålands kavallerie h i tkommit i f r ån Österbot-
ten, vilka av fä l t s juka voro angripna, yppade sig så å landet , 
som i staden, rödsot, j ämte hetsig s jukdom, varigenom e j 
allenast besagde år, u tan ock de fö l j ande åren 1743 och 1744 
mycket folk bortrycktes. Frossan, som man här föga vetat 
av tillförne, var nog gängse åren 1751 och 1752, i synnerhet 
vid s jökanten. Sedermera har ej, Gudi lov! någon smit tosam 
s jukdom varit gångbar, utom kopporna, som då och då dödat 
en stor myckenhet av barn. År 1757 dödde här 91 barn under 
ett år av denna smitta. Allmänna missväxtår, här rörande av-
nat t f rost , voro här sist åren 1740, 1741 och 1742, då spann-
mål måste t i l lskaffas i f r ån de södra orter. Likaledes var ock 
ganska stor missväxt åren 1695, 1696 och 1697. F u r u b a r k e n 
måste hos den fat t iga allmogen h ä r ofta e r sä t t j a spannmåls-
bristen. 

Sädestiden infaller å denna orten i slutet av mai j i månad , 
samt bö r j an av junius . År 1743 fingo många ej så sina å k r a r 
för rän litet före midsommare, efter spannmålen ej t idigare 
hant k o m m a i f rån Stockholm, och ändå blev säden genom 
god och t jänl ig väderlek mogen. Medio augusti plägar skör-
detiden infalla, ibland litet förr , ibland något senare. 

Somliga somrar stiger vattnet i Umeå älv ansenligt högt, 
varigenom åtskilliga vid älven belägne byar taga ganska stor 
skada, så till åker, som äng. I synnerhet var, i de senare åren , 
stor flod 1703 samt 1721. Även 1756 och 1763. Vid det vat t-
net sålunda högt uppstiger, bliva ock laxfiskeri idkarna e j 
r inga lidande. 

Ef ter landsvägen äro i Umeå socken föga någre backar , 
u tom vid åarna, som ej heller äro särdeles stora; men uppe i 
socknen äro större backar och högre berg. 

Några malmorter äro väl tid ef ter annan upptedde, men e j 
sådana, att någon därå vågat nedlägga kostnader och arbete. 
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Tegel slås av åtskilliga hemmansbrukare , så till egen för-
nödenhet, som till salu. 

Sockenhantverkare äro här tillräckeliga, vilka till s taden 
erlägga de s. k. gärningsören. 

Ett fat t ighus, bestående av tvenne stugor och en kammare , 
ej långt norr om kyrkan beläget, är för någon tid t i l lbaka 
uppsat t av socknen. De fat t iga n j u t a underhå l l dels av vissa 
dem tillslagna rotar , dels av fat t igmedlen. 

I socknen äro f e m gästgiverier; Fyra efter landsvägen, 
nämligen i Sörmjöle, Stöcksjön, Tafle och Säfvar, samt ett i 
Västerhiske by, h a r t när landshövdingesätet . Detta sista är 
nyligen inrät tat , de resande till t jäns t , som dels för konung-
ens höga b ef a 1 In i n g s b av ande i länet, och dels vid häradst inget 
kunna hava några ansökningar och tvistemål. 

Eljest , och så i f rå Sörmjöle gästgivaregård till Levar i 
Nordmaling och Ångermanland, äro 3x/4 mil, och vägen såle-
des är nog lång dessa gästgivaregårdar emellan: Alltså äro 
40 hål lhästar av Umeå sockens allmoge tills vidare bestådde, 
i f y ra vintermånader , bör jande i f rån den l : s t a nov. och slu-
tande den sista februar i , till det i senare tider anlagda odh 
på halva vägen belägna gästgiveriet uti Ängersjö by i besagde 
Nordmaling socken, de resande till någon bättre bekvämlig-
het, va r i f rån dock Umeå sockens allnloge sökt befrielse, som 
hos Kungl. Maj t ännu lärer vara oafgjor t . Man vet ej, a t t 
någre ryska fienteliga infall här någon tid äro skedda, fö r rän 
år 1714. Vid samma tillfällen Umeå stad efter den tiden ha f t 
besök av fienden hava ock de byar i socknen, som kunna t 
å tkommas, ej blivit förskonta för dess hä r j ande . 

Medan så mycken oländig mark i denna socken ännu lig-
ger ouppbrukad, vill ej här fo lknummern svara mot socknens 
vidd och storlek. Den har nedanskrivne år, då t red je kyrko-
täbellen varit upprä t tad , sig så förhål l i t : 
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Är Mankön Kvinnkön Summa 
1750 1592 1930 3522 
1751 1755 2041 3796 
1754 1783 2131 3914 
1758 1820 2256 4076 
1760 1903 2354 4257 
1763 2200 2570 4770 
1766 2154 2520 4674 
1769 2181 2389 4570 

Degerfors kapell är beläget vid Vindelälven, 5 mil i nord. 
nord.väst i f r ån Umeå moderkyrka, havandes sitt namn av 
byn Degerfors, å vars åker det är anlagt. E h u r u glorvördig i 
åminnelse Konung Friedrich I redan år 1728, genom nådigt 
brev till f r amledne herr generall ieutenanten och landshöv-
dingen, baron Jacöb Grundel av den 3 decembris lämnat till-
s tånd till ett kapells byggande i besagde by, till deras bekväm-
lighet, som bo längst upp i socknen, kom dock denna bygg-
nad nog länge att vila; m a n vet ej jus t vårföre, fast t immer 
verkeligen blivit f r amför t , sedan det höga tillståndet att byg-
ga var utfalli t . Till äventyrs torde f r u k t a n för kostnaden det 
Degerforsboerne själva genom brev til Prosten F luur tillstå 
samt någon yppad misshällighet förorsakat hinder och upp-
skov, men sedan högst salig, hans majes tä t konung Adolph 
Friedrich uti brev av den 20 Novembris 1767, uppå herr 
landshövdingens och r iddarens Olof Malmerfeldts underdå-
niga t i l lstyrkande, i nåder tillåtit, a t t präs ten vid kapellet 
skulle såsom skolmästare, få n j u t a i årlig lön 20 tunnor korn 
av kronotionde spannmålen, bör jades med kapellets byggan-
de om våren det fö l j ande året 1768, och drevs arbetet med' 
sådan iver och skyndsamhet av endast f y r a svaga byar att 
kapellet, till väggar och det yt t re taket, som med spån är 
överdraget, blev såvida färdigt s amma sommar, att där mot 
hösten offentelig guds t jäns t hållas kunde. Uppå Venerandi 
Consistorii i Härnösand förordnande, invigdes kyrkogården 
genom herr prosten mag. Nils Sund den 11 februari i 1770, 
uti åtskillige ståndspersoners, präs terskapets och en ansenlig 
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församlings närvaro ; men själva kyrkan , såsom ä n n u under 
ibyggnad stående, är ej än invigd. 

Kapellet är av trä, byggt i kors form. Dess längd, r äknad 
i f r ån öster till väster, är 30 alnar, och bredden 12 alnar . Var-
dera korset är 9 a lnar långt, och 12 dito brett . Dess högd 
i f r ån stenfoten till väggbandet är 12 alnar och i f r ån vägg-
bandet till spetsen av taket 18 alnar . 

Österut i ky rkan är avdelning gjord till sakristia, även som 
i Umeå stads kyrka , varandes därtill tvenne dörrar , en å 
södra, och en å norra sidan om altaret . Predikostolen är 
för lorad gord tillsvidare och med ett rött kläde övertäckt. 
Allenast f r äms t i ky rkan äro, till nä rvarande tid, bänkar för-
färdigade. Å kapellet är en dörr västerut . Det ha r vackert 
l jus genom tio st dubbla fönster . I sakris t ian äro tvenne st 
enkla dito. 

Ingen skrud har kapellet än mäk ta t sig t i l lskaffa, varken 
mässhaka , mässk jor tor , l juskronor , m. m. Vid kommunion 
b rukas en kalk av tenn än så länge. En l juss take med tre 
pipor av malm, försilvrad, är skänkt år 1770 av skattebonden 
Johan Mickelsson i Degerfors, som står på altaret . 

Mellantaket i kapellet, som kommer att välvas är ej ännu 
förfärdigat för t ry tande medels skull. En kollekt av stiftet 
blev kapellet allernådigst fö rund vid 1769 års r iksdag, men 
som den ännu ej influt i t i f r ån alla kyrkor vet m a n ej h u r u 
pass den vill stiga. 

År 1770 inlöstes ett ska t tehemman i Degerfors by av 19/64 
manta l till boställe för kapel lpredikanten, som utom de 20 
tunnor korn han av k ronan n ju te r , såsom skolmästare, även 
har att undfå lön av kapellboerne. 

Bogården är inrä t tad med spirplank. Strax där bredevid å 
norra sidan är ställning inrä t tad för en liten klocka av 5 lis-
pund Bergsvigt vars inskript ion ä r : Degerfors kapell 1769. 

Till kapellet höra egenteligen ej f lera, än 29 rökar, som 
utgöra 835/g4 mantal , u tom en hop oskattlagde nybyggare. 
Någre angränsande byamän k u n n a där ock ibland bevista 
guds t jäns ten . 
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Häromkr ing är gott för råd på skog. Någon tid tillbaka h a r 
h ä r ock varit någor lunda laxfiske, men är nu ödelagt alldeles. 

Umeå den 8 Oktobris 1771. 
Isr. Lindahl 

phil. mag. och komminis ter vid Umeå landsförsamling 

Å den uti länets Province Landtmäter icontoir inneliggan-
de t ransporterade konceptkar tan är kvadra ta innehållet av 
Umeå socken u t räkna t som utgör 57 kvadra tmi lar vilket be-
tygas, av Provinslantmäter ikontoiret i Umeå den 8 februar i 
1772. 

Jon. Edv. Törnsten 

Denna skildring har fö r fa t t a t s år 1771 av Israel Lindahl , 
phil. mag. och komminis ter i Umeå landsförsamling, på upp-
drag av f r iher re Daniel Tilas. Denne, som var verksam inom 
olika områden, hopbragte bl. a. betydande topografiska sam-
lingar, som nu tillhöra Kungl. Biblioteket i Stockholm. 

Om Lindahl meddelar Leonard Bygdén i Hernösands st if ts 
he rdaminne : 

Magister Israel Lindahl född 15 sept. 1718 i Umeå; 
fö rä ldra r : skolmästaren, sederm. komm. Olof Lindahl och 
Sara Hellberg. Inskr. i Umeå skola 20 okt. 1725, for till Hsand 
1731; stud. i Uppsala 8 okt. 1735; fil. kand. 9 m a j 1747. Höll 
s. å. å Västerbottniska nat ionens vägnar ett tal i anledning af 
kronpr insen Adolf Fredr iks val till Universi tetskansler; prom. 
fil. mag. 13 jun i 1749; prästv. i Hsand dec. 1750 till faderns 
adj . samt blef hans ef te r t rädare ss. komm. i Umeå landsför-
samling 2 jan . 1756; utn. khde i Nordmaling 18 mars 1772, 
tilltr. 1773. Afled 28 aug. 1793. Honorar iepros t 

Originalmanuskripte t har avskrivits inom länsmuseet och 
nystavats. Då skr i f ten i vissa fall är otydlig och svårläst, kan 
möjligen någon missuppfa t tn ing ha insmugit sig. Red. 
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Per-Uno Ågren: 

GLIMTAR FRÅN LÄNSMUSEETS 
BEBYGGELSEUNDERSÖKNINGAR 

D e båda senaste somrarna har museets översiktliga bebyg-
gelseinventeringar varit för lagda huvudsakligen till Åsele, 
Lycksele, Malå och Sorsele socknar. I anslutning till ett urval 
bilder f r å n undersökningsresorna skall en kor t fa t tad redogö-
relse för de viktigaste resultaten lämnas. Undersökningarna 
redovisar 2.400 foton och 110 uppmätningsr i tn ingar . Arbetets 
syfte är dels att inventera länets bestånd av gammal t immer-
arki tektur , att bes tämma de olika byggnadstypernas utbred-
ning och upprä t ta mera noggranna beskrivningar av särskilt 
märkl iga byggnader, dels att ge en al lmän bild av bebyggel-
sens nuvarande ti l lstånd. 

Vid genomgången av fäl tmaterialet måste man gång på 
gång beklaga att inventeringarna ej kunna t göras mer syste-
mat iska och genomgående kunna t komplet teras med upp-
teckningar av bebyggelsetraditioner. Utforskningen av länets 
kul turgeograf i skulle kräva en detal jerad kart läggning av 
bl. a. byggnadstypernas utbredning och kolonisationsvägarna, 
men en sådan har på grund av tidsbrist ej kunna t utföras. 
Dessutom kan på grund av den långt gångna moderniseringen 
av vissa t rak ters byggnadsbestånd byggnadstypernas ur-
sprungliga f rekvens och utbredning numera blott spåras ge-
nom utfrågning, vilket ju gör kart läggningsarbetet än mera 
omständigt . Museets bebyggelseundersökningar, som bör jade 
1949 på anslag f r å n Humanis t i ska Fonden, har de båda se-
nas te somrarna bekostats av Kempefonden. 
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Fig. 1. Varmsluga. Yxsjö, Ásele socken. 

i. Åsele socken. 

Bebyggelsens relativt r inga ålder och områdets närings-
geografiska s t ruk tur har gjort att i Åsele socken kulturele-
ment bevarats i levande funkt ion eller muntl ig tradition, som 
gör socknen synnerligen intressant ur etnologisk synpunkt . 
Kolonisationen bör jade mot 1600-talets slut. Det na tur land-
skap som mötte kolonisatörerna beskrivs av Hiilphers 1789: 
»Orten är genomskuren af flere sjöar och upfyld med en 
myckenhet högder eller widtgående stenmalingar j ämte f jä l l -
berg, hwaremel lan är oländig mark , onyttige inåssar eller så 
kallade Görje myror , och wäxer sällan gräs på andre, än der 
någon bäck genomflyter . Landet är således ganska sterilt och 
eger mins ta tillfälle för upodlingar». 

Nybyggena avsatte sig mest som lidbebyggelse eller s t rand-
bebyggelse efter s jöar och vattendrag, där tillgång f a n n s till 
naturl ig äng och där man var bäst skyddad mot de förhär -
jande f ros terna . Men jo rdbruke t s vanskliga villkor före de 
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Fig. 2. Sexkantig loge, storhässja och kornbod i karaktäristisk 
gruppering. Borgsjö, Åsele socken. 

stora utdikningsföretagen — ännu på 1850- och 1860-talen 
klagas det i ägosyner över markens s tenbundna beskaffenhet 
och det f ros takt iga läget — gjorde, att här den gamla själv-
hushål lande bondgårdens rikt different ierade näringsliv länge 
bibehölls. Mycket som knappas t ens lever som tradit ion i den 
jordbruksspecial iserade kustbygden, är ful l t levande här . 
Detta har naturligtvis även konserverat byggnadsbeståndet. 
Fäbodar , bastur , sommarladugårdar , smedjor , stolpbodar har 
använts länge eller används ännu och f inns av den anled-
ningen kvar. Enligt syneinstrument f r å n 1800-talets mit t 
hade de gamla Åselegårdarna både många — ofta mellan 20 
och 25 stycken — och väl ti l l tagna hus. Någon ful ls tändig, 
bevarad gård på t rä f fades inte, men ens taka gårdselement 
f a n n s på olika håll, varför de flesta byggnadstyperna kunde 
uppmätas och ritas. 

Det fak tum, som f r a m f ö r andra präglat Åseles kul tur , är 
förbindelserna med norra Ångermanlands socknar. Detta ger 
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Fig. 3. Portbod från 1769. Gavsele, Åsele socken. 

sig till k änna både i dialekten och i byggnadstradit ionerna. 
Det nuvarande manbyggnadsbeståndet t. ex., som i stort sett 
tillkom under ader tonhundra ta le ts lopp, t imrades med de 
plantyper, som vid s ju t tonhundra ta le t s slut blev moderna i 
Ångermanland — olika varianter av de s. k. korsbyggnaderna. 
Det karaktär is t i ska för dessa är den genomgående längsindel-
ning, som är f r ä m m a n d e för det övriga länets parstugubvg-
gande områden. En viss motsät tning kan iakttagas mellan 
norra och södra sockendelarna. I söder dominerar den r ikare 
utbildade sexrummiga planen. I norr förekommer mest den 
fy r rummiga . Vackra prov på denna hustyp med fint utfor-
made exteriördetal jer f inns — se bild 1 f r å n Almsele. Ef te r -
som korsbyggnadernas planer har centralt placerade spismu-
rar är de lät tare att anpassa till modern bostadsplanering och 
det gamla manbyggnadsbeståndet har därför kanske större 
utsikter att överleva här än i de av pars tuguplanen domine-
rade områdena. 
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Bild 1. Manbyggnad a v »kors»-typ. Almsele, Asele socken. 



Bild 2. Spisvrån med osthylla och pannskåp. Torvsjö, Asele socken. 



Bild 3. Förlåtssäng. Torv sjö, Åsele socken. 



Bild 't. Skvaltkvarn med damm och rännor. Torvsjö, Åsele socken. 



Bild 5. Utsikt över Söråsele fäbodar, Åsele socken. 



Bild ti. Detalj av förstukvist. Hälla fäbodar, Åsele sorken. 



Bild 7. Gårdsyritpp. Rusksele, Lycksele socken. 



Bild 8. Primitiv tvårummiy manbyggnad. Stenkulla, Lycksele socken 



Bild 9. Manbyggnad. Bjurträsk, Lycksele socken. 



Bild 10. Schablonmåleri i förstuga. Blattnicksele, Sorsele socken. 



Bild 11. Handtryckt huvudduk. Kattisavan, Lycksele socken. 



Bild 12. Boddörr. N. Fårträsk, Mald socken. 



Bild 13. Spinnrocksmakaren August Jonsson, N. Fårträsk, Malå 
socken. 



Bild lb. Getarpojke. Sandsjönäs, Sorsele socken. 



Bild 15. Farmor. Slaggträsk, Sorsele socken. 



Bild 16. SIdlierängar. Ammarnäs, Sorsele socken. 
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Fig. 4. Typisk lidby. Utsikt mot Björkberg från Vinliden, Lycksele 
socken. 

Vad inter iörerna bet räf far , f inns ofta ålderdomliga de-
ta l jer bevarade. De heminurade spisarna är så gott som 
regelmässigt bevarade (bild 2) . Många använder ännu hög-
sängar (bild 3) . Osthyllor och gamla grytskåp f inns kvar . 
Väggdekorationen är däremot svagare utvecklad än i länets 
äldre kustbygder. Rummen är ofta, i synnerhet i nor ra soc-
kendelen, k lädda med liggande panel och denna är i al lmän-
het ol jemålad i en färg eller i enkelt marmorer ingsmanér . 
Lust iga dekorationer f anns dock i Torvsjö och Älgsjö. I den 
senare byn hi t tade vi även ett nytt prov på tapethandtryck. I 
Ytterr issjö f inns ett k a m m a r t a k dekorerat med färg beredd 
av rödmull . De i nor ra Norrland så vanliga stolarna av re-
nässans typ hade i Åsele få t t en lätt och elegant u t formning. 

Ekonomibyggnaderna företer många intressanta f r å n länet 
i övrigt avvikande typer och frekvenser . De äldre t imrade fä-
husen är genomgående av högfähustyp. De saknar ladugårds-
spisar, i stället har funn i t s särskilda varmstugor, där det vat-
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Fig. 5. Strandbebyggelse. Vindelgransele, Lycksele socken. 

ten, som behövdes till ladugården, värmdes. Bland logarna 
på t rä f fades en för länet hittills unik byggnad — en liten 
enkelloge avsedd för slagtröskning placerad på stolpar ute på 
en åker. För övrigt förekommer ännu rät t många exemplar 
av de pit toreska sexkantiga rundlogarna med sina ångerman-
ländska enkelledshässjor. Vidare kunde ovanliga kombina-
t ionsformer mellan rundlogar och långlogar -—- avsedda för 
t röskning med cylindrisk bult — spåras. 

Stolpbodar, »häbärjen», använda i sina gamla funkt ioner 
som spannmåls- och matbodar är ännu mycket talrika. Två 
stycken portbodar i respektive Hälla och Gafsele gav en an-
tydan om att fyrbyggda gårdar ha förekommit . 

Först omkring 1940 upphörde fäbodväsendet i Åsele och 
fäbodvallarna i Hälla och Söråsele är ännu i stort sett orörda, 
varför vi på dessa platser kunde utföra givande undersök-
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Fig. 6. Detalj av panelen på manbyggnad i Bjurlräsk, Lycksele 
socken. 

ningar av de primitiva bostadshusen — ofta med gavelingång 
och endast ett r u m och mjölkbod. Vid Hälla fäbodar f i nns 
ett par sällsynt vackra förs tukvis tar kvar (bild 6). Sådana 
har nog tidigare varit rä t t vanliga i socknen men f inns nu 
blott kvar på en vanlig manbyggnad. 

Under resorna sökte vi även efter äldre syneins t rument 
med byggnadsdata. Sju sådana f r å n skilda delar av socknen 
uppspårades. De ge uppgif ter om byggnadsbeståndet på 1850-
och 1860-talen. De f innas nu i avskrif t i Länsmuseet och ge 
mycket värdeful l t jämförelsemater ia l vid fäl tmaterialets be-
arbetning. 

2. Lycksele socken. 

Den första fas ta jordbruksbebyggelsen tillkom även i Lyck-
sele socken under 1600-talets senare del men i många byar 
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Fig. 7. Åsele kyrkstad målad på en förstuguvägg i Flakaträsk, 
Lycksele socken, av Per Davidsson. 

Fig. 8. Åsele kyrkstad på en akvarell från Sörnoret, Åsele socken, 
vilken kanske varit Davidssons förlaga. 
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Fig. ,9. Slolplada, Björksele, Lycksele socken. 

ligger kolonisationen bara ett par generationer tillbaka. T rak -
ten har sålunda en relativt kort bebyggelsehistoria och be-
byggelsen ligger här i regel samlad på f ros t f r ia hö jden 
(s. k. lidbebyggelse — t. ex. Bjur t räsk , Kroksjö, Fäbodliden 
j f r . fig. 4), eller på lättillgängliga s t randslut tningar i syn-
nerhet vid selen efter de stora älvarna (s t randbyar , t. ex. L'm-
gransele, Björksele, Rusksele j f r . fig. 5) . Bosättningen sked-
de alltså under ungefär samma betingelser som i Åsele, men 
den nuvarande bebyggelsebilden företer ändå många s tarkt 
avvikande drag. Dessa beror dels på att Ume- och Vindel-
älvarna här varit kolonisationens och kul turens vägar så at t 
t rak tens etnologi och språk — med vissa karaktär is t i ska av-
vikelser — överensstämmer med förhål landena i LTmeå soc-
ken, av vilken ju Lycksele länge var en del. Dels har jord-
bruksspecialisering och en allmän modernisering av byarna 
satt in tidigare och s tarkare inom detta område — det gäller 
i synnerhet den ännu expanderande älvbebyggelsen i anslut-
ning till de s tarkt t raf ikerade lappmarksvägarna. 
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Fii/. 10. Ängslada. Vindelgransele, Lycksele socken. 

Fäboddr i f t och ängsslåtter har sålunda på de flesta håll 
upphör t tidigare än i Åsele. Inom detta område avses med 
fäbodar i regel en samling sommar fähus utan särskilda till-
hörande bostadshus. For t fa rande användas sommarfähusen i 
byns närhet i stor u ts t räckning — i Fäbodliden f inns ett an-
märkningsvär t långt och brett fätå, där ett stort antal som-
m a r f ä h u s bevarats i ursprunglig gruppering. 

Reliktartad primitivitet i byggnadernas u t förande och gårds-
byggnadernas antal f ann vi dock på några ställen — se bild 
7 och 8. Det gamla manbyggnadsbeståndet utgöres lik-
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Fig. 11. Enkelstuga av »norsjötyp>>. Brunträsk, Malå socken, 

Fig. 12. Parstuga. Malånäs, Malå socken, 
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Fi(j. 13. Primitivt fähus. Storsele, Matå socken. 

som vid kusten av parstugor — dock saknas de mer utveck-
lade p lanformerna . Vackra prov på exteriörernas u t fo rmning 
f inns i Bjur t räsk , se fig. 6, i Långt räsk och Knaf ten . I sock-
nens sydvästra del f inns inslag av ångermanländska kors-
byggnader, så i Vänjaurbäck där ett syneinst rument f r å n 
1896 visar att de flesta manbyggnaderna haf t denna plan. Be-
byggelsens mera burgna ka rak tä r visar sig också i tillgången 
på väggmåleri. I F laka t räsk f inns en gård dekorerad av bj u r -
holmsmålaren Per Davidsson, i Knaf ten en schablonmålad 
förstuga och i Björksele en pars tuga där vi kunde avbilda 
schablonmåleri f r ån alla rummen . Fig. 7 f r ån F laka t rä sk 
visar Davidssons f ramstä l ln ing av Åsele kyrka och kyrks tad 
och fig. 8 en akvarell som tydligen varit Davidssons för laga. 
Akvarellen f inns i Söråsele. 

I Bäverträsk r i tades en ovanligt stor salpeterlada som h a f t 
två våningar, för övrigt var dessa byggnader nu så gott som 
helt försvunna. 
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Fig. 1'/. Timrad gärdesgård. Grannas, Sorsele socken. 

Logarna är i regel av fy rkan t typ men inslag f inns av den 
åt tkant iga typen såväl med sadeltak som med kåta tak . 

Stolplador f inns i socknens nordvästra del, se fig. 9. För -
rådsbodar av olika slag försvinner all tmer sedan de nu slutat 
användas men ännu f inns t. ex. i Byssträsk ett par vackra 
1700-talsbodar varav den ena har en ålderdomlig t imrad bro 
och ålderdomligt formade stolpar. Bastur däremot används 
for t fa rande i stor u ts t räckning och f inns därför i stort antal . 

Timrade ladugårdar ser man på många håll — ofta har de 
gödselgluggar och f r i t t liggande gödselhögar, ett bevarat pri-
mitivt drag. 

På det hela taget har bebyggelse och levnadsvanor efter de 
stora landsvägarna undergåt t en radikal modernisering, går-
darna är husfat t iga och har moderna manbyggnader , va r j e 
by har sin handelsbod. Men samtidigt f inns på mindre lät t-
tillgängliga platser fo r t fa rande överraskande ålderdomliga 
inslag i byggnadsbestånd och livsföring. 
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Fig. 15. Bagarstuga med utanförliggande ugnsliinna. Juklfors, 
Sorsete socken. 

Bland de föremål som undersöktes fö r t j äna r en handt ryckt 
huvudduk f r ån Katt isavan ett särskilt omnämnande (bild 11). 
Stockar som använts för t ryckning av textilier har sedan gam-
mal t varit kända — en ganska stor samling stockar f inns i 
länsmuseet — men några t ryckta textilier hade hittills ej på-
t r ä f fa t s i länet. Duken är mönstervävd och tryckt med två 
olika stockar, en bårdstock och en utfyl lande stock. 

3. Malå socken. 
Liksom Lycksele och Åsele är Malå en utpräglad skogs-

socken. Den faller inom länets t redje ku l tu rområde — det 
nordvästerbot tniska — som har sin kä rna och sitt expan-
sionscentrum i Skellefteå gamla storsocken. Sålunda är 
malåmålet en variant av skelleftemålet och de byggnadstyper 
som f inns representerade har sina motsvarigheter i skellefte-
älvens dalgång. Kolonisationssägnerna pekar åt samma håll. 
En andra faktor som givit socknen dess prägel är de lapska 
inslagen, som röjer sig i t raktens antropologi och livsvanor. 
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Fig. 16. Sommarftihus och fårhus. Juktfors, Sorsele socken. 

Även här kunde en ganska omfat tande modernisering av 
byggnadsbeståndet konsta teras i synnerhet i de t rakter där 
gruvdr i f t sker. Dock får man i några av de äldre byarna en 
god bild av områdets byggnadstradit ion. 

Bland manbyggnaderna uppträdde den tvåvånings enkel-
stuga, som för övrigt är mest vanlig i Norsjö socken — se fig. 
11. Vidare en variant av pars tugan som hade påfal lande hög 
f rekvens jus t här men även uppträder i de östra delarna av 
Sorsele socken. Denna pars tuga har inte symmetr isk plan 
u tan salsdelen motsvaras av två smärre kamra r (fig. 12). 
Logarna är till övervägande delen av fyrkant typ , även ått-
kant iga logar på t räf fades . I S. Få r t r ä sk f inns grunden efter 
en långloge. Stolpbodar ofta på nordvästerbot tniskt sätt pla-
cerade i omedelbar anslutning till logarna är fo r t fa rande tal-
r ika och har ibland lapsk karak tä r . Sommarfähus och bas tur 
av sedvanlig typ har även hör t till gårdarnas husbestånd. 
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Fig. 17. Pinnstege i förstuga. Tväråträsk, Sorsele socken. 

I Malå socken f inns två av de sista representanterna för ett 
par gamla hantverksgrenar — en spinnrocksmakare i N. F å r -
t räsk och en kaffekvarnst i l lverkare i Kuorbevare. Båda dessa 
besöktes och bilder togs av deras arbete (bild 13). 

Något väggmåleri på t rä f fades ej - - däremot några skåp 
som måla ts av en viss Snickar-Hinrik f r ån Avaliden. Verk av 
hans hand är kända även i Sorsele socken. 

i. Sorsele socken. 

I Sorsele kom sommarens bebyggelseundersökning huvud-
sakligen att beröra socknens östra och äldsta del. Inom 
detta område f inns endast ett jämförelsevis ringa antal 
gamla manbyggnader kvar, sannolikt beroende på att det 
första manbyggnadsbeståndet var mycket enkelt och dä r fö r 
genomgående måst ersät tas ock att denna förnyelse har skett 
först under de sista decennierna. Även här förefaller dock 
enkelstugu- och pars tuguplanen ha varit normerande. Ivors-
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Fig. 18. Köksinteriör. Ammarnäs, Sorsele socken. 

byggnader på t rä f fades på ett par håll t. ex. i Ammarnäs och 
Blattnicksele. Bagarstugorna har i regel enkelstuguplan och 
ä r ibland infogade i bodlängor. Överraskande nog f inns på 
någ ra håll bagarstugor med ugns tunnan placerad utanför 
stugväggen, ett byggnadssätt som tidigare inom länet blott är 
k ä n t f r å n Degerfors och Bjurholms socknar (se fig. 15). 
T imrade fähus är ännu vanliga — i regel ha de fri l iggande 
£*ödselkasor. Sommarfähusen i regel bevarade och i funk t ion 
(se fig. 16). De ha ofta primitiva fas tsä t tn ingsanordningar 
och sakna båsindelning. 

En slagtröskningsloge f inns kvar i Jukt fors , för övrigt do-
minerar den stora fyrkant iga logen — ibland är den försedd 
med uppkörningsbrygga, så t. ex. i Sandsjö. Åttkantlogar upp-
t r ä d e r i den del av socknen som ligger närmas t Malå. 
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Fig. 19. Detalj av skåp, målat av Snickar-Hinrik. 
Bastur av vanlig typ förekommer talrikt, liksom smedjor 

och skval tkvarnhns. Bebyggelsetraditionerna är i regel ful l t 
levande — kolonisationen ligger ju ofta bara ett par genera-
tioner tillbaka och många drag i t raktens kul turgeograf iska 
s t ruktur vi t tnar om detta. Det är f rapperande hur rörlig be-
folkningen har varit, hu r ofta hemmanen bytt ägare och vil-
ken nyodlardr i f t som funn i t s i vissa släkter. Vägsystemet 
utbyggdes först under 1900-talet. Ännu kan m a n se rester av 
spångade stigar och kavelbroar, som under sommaren varit 
de enda samfärdsel lederna till lands. Fäbodarna har här som 
i Lycksele i regel varit samlingar av sommar fähus dit k rea -
turen fördes av getaren om kvällen och där de mjölkades. Bo-
städer har endast undantagsvis förekommit vid fäbodarna. 
Ängsslåttern har försiggått mycket länge. Dämningar för 
bäckslåt ter kända bl. a. f r ån Gargån. 

Det enda väggmåleri som på t rä f fades i socknen var en 
schablonmålning i en förstuga i Blattnicksele (bild 10). P å 
ett par platser f inns skåp som dekorerats av Snickar-Hinrik 
f r å n Avaliden (fig. 19). 
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Sven Ekvall: 

OM KRIGSSJUKHUSEN OCHKRIGAR-
GRAYARNA VID UMEÅ 
Krigshändelser och sjukvårdsförhållanden 
under Sveriges krig 1808—1809 

Väs te rbo t t en hör till de delar av vårt land, som under tider-
nas lopp varit mest hemsökta av f iender . Det är f r a m f ö r allt 
f r å n öster dessa kommit . Ryssarna ha kommit landvägen i 
norr och över Bottniska viken, med far tyg eller på den isbe-
lagda Kvarken. Av natur l iga skäl är det Finland som vari t 
mest utsat t vid krigiska förvecklingar med den östra grannen. 
Men Västerbotten har också ha f t svåra känningar därav, de 
tidigaste långt t i l lbaka i forna tider, de senaste och värs ta 
under kriget 1808—1809. I slutskedet av detta krig fick länet 
till och med vidkännas de svåra påfres tn ingar , som besättan-
det av f iendens t rupper innebär. 

Västerbot tningarna synas vid ofred i stor u ts t räckning ha 
varit vana att nödgas reda sig själva. Hälsingelagens stad-
gande att folket i Uma och Bygda skulle vara befr ia t f r å n 
ledungsplikten har , som Ahnlund påpekar , sin grund i a t t 
folket i denna landsända skulle vä r j a sitt land h e m m a och 
att de hade nog därmed. När knektutskr ivningar bör jade ske 
till r ikets försvar under 1500-talet, fingo Västerbottens vapen-
dugliga män dela denna börda med övriga landsdelars be-
folkning. De kommo att under de fö l jande å rhundradena f å 
deltaga i hå rda strider långt f r å n hembygden både inom 
svenska r ikets gränser och u tanför dessa. De u tmärk te sig 
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med heder som goda, uthålliga och pålitliga soldater. Abra-
h a m Hiilphers säger i sin beskrivning om Umeå socken att 
»medfödd ambition torde ofta i fäl t lockat ortens soldater i 
elden med käcka officerare, varigenom de också vunni t 
kr igsäran». Militär h jä lp till Västerbottens försvar har emel-
lertid många gånger ej eller endast i r inga grad stått det till 
buds. Vid krigshot hör man där för av och till talas om upp-
sät tande av borgargarden och övande av allmogen i vapnens 
bruk . Man märker då en fast försvarsvil ja . Det kan j u för-
modas att bakom detta ligga dystra minnen av tidigare svåra 
f iendehär jn ingar , som man velat vä r j a sig f r ån . 

Även om de under 1500—1700-talen of ta å te rkommande 
krigen, vari Sverige var invecklat, ej alltid förde med sig di-
rekta krigshändelser för Västerbottens del, blevo de betung-
ande för länets befolkning genom ökade utskylder och knekt-
utskrivningar . Handeln och jordbruket blevo lidande, in-
kvarter ingar av t rupper och underhål l av fångar och flyk-
tingar vållade svårigheter. Brottslighet och s jukdomar föl jde 
i släptåg. 

Man känner nog i a l lmänhet i vårt land och knappast hel-
ler i vår landsända så mycket till de krigshändelser, som här 
ägt rum. De ha dock ha f t stor betydelse icke blott för hem-
bygden u tan även för riket i dess helhet. De strider som äg-
de r u m i Västerbotten 1809 blevo avgörande för de däref ter 
fö l jande f redsförhandl ingarnas utgång. Västerbottens län 
nådde vid denna tid f r a m till närheten av Kemi älv. De 
svenska motgångarna i kriget ledde till för lus t av icke blott 
östra riksdelen Finland och Åland utan även den östligaste 
delen av Västerbotten intill Torneå och Muonio älvar. Det 
var den dittills slutliga händelseutvecklingen i den gamla 
kampen mellan Sverige och Ryssland. 

Minnen f r å n kr igshändelserna 1808—1809 ha länge levat 
kvar i Västerbottens bygder och ännu kan man höra berättel-
ser därom, vilka for tp lan ta t s f r ån generation till generation. 
Arkivhandlingar saknas i stor uts träckning. Trots detta fin-
nes en rä t t riklig l i t teratur, f r äms t av krigshistorisk art men 
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också av personliga memoarverk och romantiserade berättel-
ser, varigenom vi kunna få en inblick i kr igshändelsernas 
gång och även 0111 krigets svåra föl jder för länet. 

De uppgifter som avse s jukvårdsförhå l landena och särskilt 
de av rent medicinskt innehåll äro i regel anmärkningsvär t 
fatt iga. Detta gäller inte endast Västerbotten utan även öv-
riga områden, som berördes av kriget. Läkarerappor te rna 
äro sparsamma eller saknas för vissa perioder helt. Sanno-
likt har en stor del förkommit . Bristande tid för läkarne, s juk-
domar eller andra yttre orsaker kan även ha varit orsak till 
rappor ternas uteblivande, kanske också att de som skolat 
lämna dem ej varit vuxna denna uppgift . Det var ont om 
kompetenta läkare och s jukdomar decimerade deras antal. 

Det är tydligt alt stora brister rådde be t räf fande organisa-
tionen av den svenska a rmens hälso- och s jukvård och dess 
funk t ion . Mycket av de föl jande krigiska motgångarna måste 
ti l lskrivas det oti l lfredsställande sanitetsväsendet. Tidigare 
försummelser gingo ej att i hast rä t ta till, när kriget stod för 
dörren. Del vi veta om s jukvården ger en hemsk bild av um-
bäranden, s jukdomar och lidanden, som soldaterna utsat tes 
för. Ja, de sparsamma uppgif terna äro så hemska, att de för-
anlett den f inländske läkaren Wahlberg (cit. Quennerstedt i 
att yt t ra att man måhända tegat, därför att bilden över de 
s jukas och sårades vård var så mörk att man velat bespara 
de e f te rkommande smär tan att se den. Krigargravarna i våra 
t rakter äro dock ett påtagligt vittnesbörd om dessa svåra 
händelser. 

Krigshändelscrn a. 

När den ryska armén, som räknade 24.00(1 man, den 21 
februar i 1808 u tan föregående kr igsförklar ing ryckte in över 
Finlands gräns kom kriget där överraskande men icke allde-
les oväntat. Vid de kort förut ingångna underrä t te lserna om 
det förestående anfallet hade de svenska försvarskraf te rna 
mobiliserats. 14.000 man ingingo i fä l thären, som med hu-
vudstyrkan uppställdes strax väster om Kymmene älv och 
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med en brigad — Savolaxbrigaden — vid S:t Michel. Något 
verksamt mots tånd kunde de till stor del illa rustade styr-
korna ej b juda . Ef ter det svårt påf res tande återtåget till 
Österbotten voro de båda t ruppavdelningarna förenade i 
Uleåborgstrakten i slutet av april. F ramgångarna vid Siika-
joki den 18 april och vid Revolax den 27 april, som möjlig-
gjorde f ramryckn ing mot söder, kunde ej liksom segrarna 
vid Lappo den 14 juli och vid Alavo den 17 augusti betvinga 
ryssarna. Arméns underhål l var bristfälligt och Sverige kun-
de ej giva nödiga förs tärkningar . Däremot förbät t rades un-
der sommaren den ryska kr igsmaktens styrka avsevärt. 

I slutet av augusti måste den svenska huvudarmén vika 
mot norr igen och med nederlaget vid Oravais den 14 septem-
ber var Finlands öde besegrat. Även Savolax-brigaden, som 
efter ny f ramryckning under våren nått stora f ramgångar och 
med mindre avdelningar till och med opererat i Karelen, 
måste till slut vika för övermakten och den 22 september an-
t räda återtåget för å terförening med huvudarmén vid Uleå-
borg. Vid stilleståndet i Olkijoki den 1!) november överens-
koms att Finland skulle u t rymmas av svenska armén, som 
skulle dragas tillbaka på norra sidan av Kemi älv. Under 
svåra s trapatser gick marschen däref ter till Torneå, dit an-
komsten skedde under första veckan i december. Det bris-
tande underhållet , svår väderlek och til l tagande stor sjuklig-
het hade u tmat ta t t rupperna . Armén räknade nu 5.500 stri-
dande men 8.000 s juka . Det blev en hemsk vinter för t rup-
perna i Torneåt rakten, där man levde i usla förläggningar 
och osedvanlig köld. Fä l t s jukan tog överhand, så att hela 
a rméns tillvaro stod på spel. »Man bodde och levde i dödens 
rike», har det sagts. 

Tsar Alexanders plan gick nu ut på att taga Sverige genom 
ett tredubbel! anfa l l : över Åland, över K varken och över land-
gränsen via Torneå. När ryssarne den l(i mars 1809 uppsade 
stilleståndsavtalet voro de svenska regementena ti l lhörande 
Norra f inska armén hemförlovade, 1. 2. och 3. brigaderna för-
lagda i norra Västerbotten, medan 4. brigaden beordrats till 
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Umeåtrakten. Den 23 mars inryckte 4.400 m a n av den ryska 
Uleåborgskåren i Västerbotten och tvang den 25 mars genom 
konventionen i Kalix de nordliga t rupperna , sammanlagt om-
kring 4.000 man, att nedlägga vapnen var jämte för råden sö-
derut till Umeå skulle överlämnas till ryssarne. — Den 22 
mars togs Umeå av3.700'man ur Vasakåren, som gått överKvar-
kens is. Till skydd för Umeå och kusten därintill kunde upp-
bringas en styrka på omkring 1.500 man, sammansat t av c:a 
1000 man ti l lhörande 4. brigaden och dessutom en fäl tbatal-
jon av utskrivna f r å n s jukhusen samt föga användbar t lant-
värn. De svenska t rupperna drogos söder om Öreälven. 
Emellertid erhöll den ryske befälhavaren den 23 mars order 
att å tervända till Vasa. Som skäl angavs förestående freds-
underhandl ingar . Den 29 mars var Umeå där för fr i t t igen. 
Den 26 mars hade Österbottens ba ta l jon återvänt till Umeå, 
medan övriga delar av 4. brigaden tills vidare kvarlågo i Nord-
maling. — Den 13 mars övergingo ryssarne till Åland, som de 
besatte den 17 mars sedan svenskarne u t rymt ögruppen. En 
rysk t rupp kom till och med över till Grisslehamn, var i f rån 
Döbeln dock fick bort dem under förespeglingar om freden. 

Tsaren ville emellertid ej höra talas om fred, som svens-
karne tycks ha tänkt sig kunna ernå på drägliga villkor efter 
Gustaf IV Adolfs avsättning den 13 mars . Denna händelse 
synes för övrigt ha verkat för lamande på den svenska krigs-
ledningen. Även om situationen i Västerbotten säkerligen 
gjorde soldaterna modfäl lda synes dock andan vid denna tid 
och även senare ha varit bra när det gällde strid. Så var ock-
så förhål landet hos de f inska t rupperna , som kämpade här, 
trots att det nog torde ha stått klar t alt Finland var förlorat 
til! ryssarna. 

Efter kapitulationen i Kalix disponerades till Västerbottens 
försvar endast omkring 2600 man, vilka utplacerades mellan 
Skellefteå och Umeå. De kunde ej h indra Uleåborgskårens 
f r amt rängande söderut. Sedan Piteå besatts den 8 m a j togs 
Skellefteå den 15 m a j och den 1 jun i Umeå, varest man lyc-
kats rädda undan förråden. Mot ryssarnes c:a 6000 man stod nu 
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ej full t 1.500 svenskar, vilka åter måste gå söder 0111 Öre älv. 
Sedan svenskarne få t t en mindre förs tä rkning gjorde de en 
f ramstö t mot norr, vilken dock slogs tillbaka vid Hörnefors 
den 5 juli . Ryssarnes avsikt var emellertid att for tsä t ta f r am-
ryckningen söderut för att tvinga f r a m en hastig fred. Det 
var också en annan anledning härtil l . Deras förplägnadsfråga 
i det utsugna Västerbotten kom under sommaren i ett kri-
tiskt läge. Livsmedelstransporter landvägen f r ån Finland 
ansågos omöjliga och svenska f lot tan var tydligen ett verk-
samt hinder för tillförsel över Bottniska viken. Den ryske 
befälhavaren ville erövra Ångermanland, där livsmedel skulle 
f innas i överflöd. Den 17 augusti stodo ryssarne färdiga för 
f r amryckn ing över Öre älv. Samma dag kom emellertid un-
derrättelse att en svensk eskader landsatt t rupper i Ratan. 
För att ej få sina förbindelser bakåt avskurna måste ryssarne 
nu skyndsamt vända 0111 norrut . 

Den svenska expeditionskåren, c:a 7.000 man, blev den 19 
augusii slagen av den ungefär j ämns t a rka ryska s tyrkan vid 
Sävar och dagen därpå vid Ratan. Svenskarne inskeppade 
sig ånyo och ryssarnes väg nor ru t var klar. De ut rymde Umeå 
den 23 augusti och nästa dag kunde staden besättas av en 
styrka ur Norra armén, som först den 20 augusti f r amryck t 
över Öre älv. Den 29 augusti voro hela Norra armén och ex-
pedit ionskåren förenade i Umeåtrakten. Stillestånd ingicks 
1111 i Frostkåge den 2 september. Därmed var det slut på 
kr igshandl ingarne i Västerbotten. Den 10 september avseg-
lade f lot tan söderut. Till förs tärkning av Norra a rméns om-
kring 5.000 man kvar lämnades av expedit ionskåren i Umeå 
c :a 1.400 man. Den 17 september 1809 slöts f reden i Fred-
r ikshamn. 

Den 22 september kom order om Norra a rméns upplös-
ning. De svenska t rupperna skulle avmarschera till sina hem-
orter. Den sista bata l jonen avgick f r ån Umeå den 14 oktober. 
De f inska t rupperna , av vilka återstodo 760 man, skulle kvar-
bliva i t rakten av Umeå. En del av dem återvände sedan hem, 
återstoden övergick i svensk t jäns t . Ef ter kapitulat ionen i 
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Kalix hade föru t till F inland å terkommit 4.531 personer till-
hörande f inska armén. Den 8 oktober avtackade Döbeln t rup-
perna på Kyrktorget i Umeå, varvid han höll sitt berömda tal 
till den sista återstoden av den tappra f inska armén. Vid or-
der om uppbrottet yppade sig ett allvarligt missnöje bland 
f innarne . Döbeln lyckades dock lugna dem. Av en gammal, 
svårt blesserad björneborgare fick han därvid ett svar, vilket 
i Döbelns f r ia översättning (Waller) löd: »Jag går med ära, 
skyldighet och vilja». Det blev ju senare Döbelns valspråk 
som fr iherre . 

Den 11 november skulle de sista ryska t rupperna ha passe-
ra! den nya r iksgränsen. Men ännu två dagar senare uppe-
höll sig ett 60-tal kosacker i Haparanda, där de förövade 
»våld och stöld å boskap, spannmål och hö». Detta var ryska 
soldaters sista uppt rädande på svensk mark . 

Sjukvårds förhållandena. 

Då kriget utbröt saknades vid flera av de f inska regemen-
tena läkare, vid andra voro de för få eller också voro de 
otillräckligt utbildade. Man fick i många fall reda sig med de 
gamla fä l t skärerna och fäl tskärsgesällerna. Åtminstone de 
senare torde knappas t ha varit dugliga till s jälvständig s juk-
vård. Den lägre vårdpersonalen var för övrigt i stor utsträck-
ning okunnig och undermålig. 

Under krigets gång råkade de flesta läkarne ut för fä l ts ju-
kan och en del av dem dog. Några blevo t i l l fångatagna. 
Läkarebris ten sökte man avhjä lpa genom att ålägga civila 
läkare militär s jukvård samtidigt med den vanliga t jäns ten . 
Man tvangs i övrigt anställa näs tan vad folk som helst som 
läkarbi t räden, t. o. m. skolynglingar. Några månaders snabb-
utbildning ordnades. 
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Från Sverige kom i april 1808 kirurgen af Bjerkén, som 
blev första fä l t läkare*) , samt två examinerade läkare. Ef ter 
a rméns reträt t till Västerbotten ti l lkom flera svenska läkare, 
2 regementsläkare och 10 underläkare . 6 fångna ryska läkare 
gjorde också läkare t jäns t vid norra f inska armén. 

Sjukvårdsut rus tn ingen var det klent beställt med, instru-
ment saknades helt eller delvis och förbandsmater ia l var det 
särskilt ont om. Medikamenter var det svårt att uppbringa 
eller kunde ej erhållas, när de togo slut. Nödvändiga klädes-
persedlar saknades till stor del liksom sängutredningar . Ma-
tens beskaffenhet var mestadels dålig eller olämplig för sju-
ka, dessutom förekom ren proviantbrist . Bristfäl l igheterna 
funnos redan i krigets bör jan men gjorde sig allt mera gäl-
lande under dess gång, då de s jukas antal ökades. Särskilt 
svårt blev det efter re t rä t ten f r å n Uleåborg. Underhållet var 
utomordentl igt svårt i dessa fatt iga t rakter . Därtill kom den 
a l lmänna penningbristen, som hade en stor andel i de ödes-
digra förhål landena. 

Sjukhusarbete t försvårades genom att läkarnes verksam-
het inskränkts blott till den egentliga s jukvården. Allt övrigt 
tillhörde den medicinskt okunniga intendenturpersonalen, 
även befälsrät ten över s jukvaktarna . Stora olägenheter och 
tvister uppstodo härigenom till men för de s juka . Särskilt 
kom detta att gälla s jukvårdslokalerna. De u t rymmen som 
bestodos voro i a l lmänhet usla och allt för t rånga. Inred-
ningen var vanligen endast något ha lm på golvet. 

*) Pehr af Bjerkén, f. 17(55. som varit sjukhus- och fält läkare i kr i -
get i F i n l a n d 1789—1790, blev med. dr 1798 och k ir . mag. 1798, 
studerade i London och Par i s 1793—1796, blev regementsläkare 
vid Svea l ivgarde och förste fält läkare v id norra f inska armén 
1808, regementsläkare v id Upplands regemente och överfältskär 
v id Serafimerlasarettet 1809, assessor i colleg. med. 1810, dog 
1818. Han efterträddes den 21.2.1809 av fält läkaren Jakob E d -
gren. Denne som tydl igen medverkat v id s jukvårdens organisa-
tion före Bjerkéns ankomst, blev fången i K a l i x den 25.3. Fä l t -
läkaren Dahlgren synes därefter ha förestått förste fält läkare-
sysslan. Fåhrée förrättade den i Härnösand från slutet av maj 
ti l l den 1.9., då han som sjuk befriades där i från. T jänsten över-
togs sedan av br igadläkaren Laure l l . 
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Man uppsatte »flyttande s jukhus» om 50 platser, som med-
föl jde truppen. Dessutom upprät tades »stående s jukhus», 
det största i Uleåborg avsett för 500—600 s juka . Det var fär-
digt i april men blev snart för t rångt . För att råda bot på 
platsbristen för de s juka inrät tades i kus ts täderna i Öster-
botten en del mindre s jukhus och även vid br igaderna ord-
nades under sommaren s jukför läggningar . 

Vid reträt ten ut rymdes Uleåborgs s jukhus den 28 novem-
ber och förf lyt tades till Haparanda samt orter däromkring. 
Även vid br igaderna och i kvarteren ordnades där s jukför -
läggningar. De eländiga s jukvårdsförhål landena försämrades 
nu katastrofal t . En stor del av läkarne och s jukvårdsperso-
nalen ins juknade. Någon egentlig proviantbrist synes det ej 
ha varit men man saknade prakt iskt taget allt som behövdes 
för de s juka i de trånga pörtena, t. o. m. kokkär l för matens 
kokning, den enklaste bekvämlighet och tillsyn. »Sjuka och 
döende t rängdes med f r i ska eller t i l l f r isknande om u t rymme 
och underhåll». Halmen man låg på bots ej och rut tnade. 
Det stank av de s jukas ut tömningar . Många dogo vid sidan 
av sina kamra te r och det var svårt att f å de döda omhänder-
tagna. Den energiske Bjerkén kunde ej råda bot på missför-
hål landena. Hans antagonist, s jukhus in tendenten och övers-
ten v. Plåten, som vid en kontrovers t. o. m. u tmana t s på 
duell av Bjerkén, gjordes ansvarig och avgick i februar i 1809. 

Transpor t f rågan blev ett svårt problem. Det var brist på 
hästar och fourage. En del s juka fick gå till fots och många 
»svagsjuka» måste kvar lämnas vid re t rä t terna . Särskilt be-
kymmersamt var det i vinterkylan under marschen f r å n 
Uleåborg till Torneå, då 200 s juka lämnades att dö vid vä-
gen. Många s juka flyttades senare söderut till s jukhus i Väs-
terbot tens kustorter , en stor del till Umeå. Ef ter kapitulatio-
nen i Kalix synes de kvar lämnade ha omhänder tagi ts av rysk 
t rupp. 

När a rméns re t rä t t begynte i augusti 1808, måste s jukhu-
sen i Österbotten u t rymmas . De s juka överfördes sjöledes 
till Umeå. Den 27 augusti avgick förs ta t ranspor ten f r å n 
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Uleåborg med 136 s juka och sårade ryska fångar j ämte 2 
ryska läkare. Däref ter gingo fa r tygs t ranspor te rna tills isen 
i november lade hinder i vägen. Det har beräknats att 1.191 
man överfördes. Dessa t ranspor ter blevo mycket prövande 
för de s juka, som voro illa klädda och bestodos en klen kost, 
vari knappas t ingick någon kokt mat. 

Inom t rupperna på västra krigsskådeplatsen var antalet 
s juka den 30 april 1808 1.627 och den 10 jun i 1.859. Under 
sommaren var det sedan en relativt gynnsam period och vid 
augusti månads slut var det endast 351 s juka . Totala s juk-
s i f f ran f r ån krigets bör jan till slutet av augusti uppges till 
2.566. Emellertid ingår däri ej de s juka, som vårdades på 
br igadsjukhusen, f r å n vilka inga rapporter föreligga. I sep-
tember ökades de s jukas antal olycksbådande. Den 1 okto-
ber rappor teras totalt 6.152 s juka på c:a 15.000 stridande. I 
bö r j an av december var det 8.394 sjuka, varav på s jukhus 
6.789. Sedan minskade s jukanta le t så småningom. I mar s 
rapporteras för t rupperna i Västerbotten 2.920 f r iska och 
2.922 s juka, varav i Umeå 1.045 resp. 860. Totalantalet in-
s juknade under hela kriget har beräknats till 15.000 (Linden) . 

Vad dödligheten vid armén be t rä f fa r må anföras att av de 
till slutet av augusti 2.566 ins juknade dogo 267. F r ån augusti 
till och med januar i 1809, Umeå s jukhus till och med decem-
ber inberäknat , dogo på s jukhusen 2.643. Under vintermåna-
derna var dödligheten mycket stor. Norra f inska a rméns 
stvrkebesked den 1 j anuar i 1809 visar 5.468 friska, 2.115 
s juka vid t rupperna och 4.812 på s jukhusen . I december 1808 
dogo 484, i j anua r i 1809 749 och i februar i 550. Totala kända 
dödss i f f ran blir 3.525 men den är säkerligen för låg, enär ett 
flertal rapporter saknas (Linden) . 

Krigssjukhusen i Umeå. 

Order om upprä t tandet av ett kr igss jukhus , s. k. nederlags-
s jukhus , i Umeå u t fä rdades 25 och 26 .8 1808. Fä l t läkaren 
Fåhrée utsågs till överläkare. Han var född 1763 på Gotland, 
blev 1788 med. dr i Upsala och var vid krigets utbrot t rege-
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mentsläkare vid Åbo läns regemente. Han hade strax föru t 
deltagit i pommerska kriget, där han blev s juk, måste föl ja 
regementet nedpackad i en släde, kom sedan till Uleåborg 
och var 10. 7—31. 8 överläkare på s jukhuse t i Gamla Karle-
by. Han kom över till Umeå i september med en t ranspor t på 
320 sängliggande och illa blesserade soldater. Fåhrée kvar-
blev i Umeå till slutet av m a j 1809, då han beordrades som 
förste fäl t läkare vid högkvarteret i Härnösand. Han synes 
hava lämnat t j äns ten i september 1809 och överflyttade 1810 
till Finland, där han hade ett boställe i S:t Marie socken nära 
Åbo. Enligt Einberg (cit. Linden) erhöll han titel av kejser-
lig l ivmedikus men ville ej bliva ryss u tan skaffade sig, då 
det var honom förvägrat att fo r t fa ra som svensk, legitimation 
som grekisk undersåte. Han dog 1829. Fåhrée var mycket 
plikttrogen men litet oförsiktig, godhjär tad , originell. Han 
ägde kanske ej den riktiga ledareförmågan men det var ock-
så ett svårt uppdrag att vara chef för det största s jukhuset , 
som inrät tades under kriget. 

Ehu ru förhål landena i Umeå voro bät tre än som skildras 
t. ex. för Uleåborg, möttes Fåhrée av l iknande svårigheter, 
ont om läkare eller s juka och okunniga sådana, usla läkar-
biträden, försumliga s jukvaktare , kontroverser med inten-
denturpersonalen, dålig proviant, dålig utrustning, penning-
brist o. s. v. Fåhrée klagade också över »villervallor och 
elände på denna usla strand». Han hade under sig 9 s juk-
husläkare, bland dem regementsläkaren vid Västerbottens 
regemente Bruzelius, som hemsändes f r ån Finland den 27 
augusti med en far tygst ranspor t . Dessutom f a n n s det 5 un-
derläkare och 5 lärlingar (skolgossar) samt 4 ryska läkare. 
Av s jukhus läka rna voro ö oexaminerade. Bland de oexami-
nerade var det en barberare, bland under läkarne en kantor , 
en salpetersjudare, en apotekare, en klockare. 10 av läkareper-
sonalen rappor teras i j anua r i s juka och 2 läkare dogo, nämligen 
Naezén, som var provinsialläkare och lasaret ts läkare i Umeå 
samt Ortnian, som var reg", fä l tskär vid Västerbottens rege-
mente och provinsia l läkaremedhjälpare i Umeå. En del av 
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läkarne vållade Fåhrce bekymmer på grund av oordentlig-
heter m. m. Andra åter synes hava varit u tmärk ta medhjä l -
pare och äro säkerligen liksom Fåhrée själv värda all heder. 

S jukhusdi rektör blev i oktober tul l förval taren Rothman, 
som varit med f rån krigets bö r j an och inlagt stor fö r t j äns t 
0111 organiserandet av s jukhus i Finland. Han var en duktig 
karl och å tn jö t stort förtroende. 

Umeå var vid denna tid en liten stad på c:a 1000 invånare. 
Det blev svårt att där få tillräckliga s jukhuslokaler . Enda 
s jukhuset , länets lasarett och hospital, uppfört 1784—85, 
hade 8 s juksängar och 2 celler för de »ursinnige». Officerare 
och en del underbefäl kunde beredas plats i själva staden. 
För de övriga ordnades lokaler i t ingshusbyggnaderna och 
närliggande gårdar invid Umeå sockens kyrka , det s. k. 
Kyrkhamns s jukhus , t i l l sammans 26 rum med 16 sängar i 
var je rum. Dessutom togos i b ruk 253 kyrkstugor , var je så-
dan med plats för 6—10 s juka. De voro bofätliga, svåra att 
ha uppvärmda. 715 1/6 f amnar ved per månad åtgick här för . 
Det var knappt om bränslet, som säkerligen ej levererades i 
bästa skick. Det var också ont om lyse. Talgl jus användes 
vid operationerna. Utrustning hade man fåt t f r ån Stockholm. 
En del översändes dessutom med t ranspor te rna f r ån Öster-
botten. Sängutrustningen var dock ofullständig och i stället 
för täcken måste soldatkappor delvis användas. 

Mindre s juka fingo sköta de sämre men endast en del av 
konvalescenterna bland dem, som överförts f r ån Finland, an-
sågos av s jukhus in tendenten Gripenberg dugliga till t j äns t -
göring på grund av allt för usla kläder. För hushållningsbe-
styr anställdes 20 fr iska biträden och av dem skulle var och 
en ombesörja 14 rum. 

Då s juklokalerna i Kyrkhamn snart blevo fyllda, redan i 
september steg de intagnas antal till 2.350, måste ytterligare 
u t rymmen anskaffas . Ett s jukhus förlades där för till Rö-
bäcks by söder om älven, 3 km f r å n Umeå. Det bör jade sin 
verksamhet den 28 september. Här anställdes 4 s jukvaktare , 
5 vaktmästare , 6 kokerskor och 3 tvätterskor. Även i Gris-
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backa, en by mellan Umeå och Kyrkhamn, synes ett s jukhus 
ha ordnats i Rydins gård (Bergenstråhle) . Uppgift f innes 
d ä r j ä m t e om ett s j ukhus i Klabböle, en by strax väster om 
Röbäck. Rothman har där den 28 september 1809 daterat en 
skrivelse. Enligt en rapport hade detta s j ukhus i september 
1809 280 inneliggande s juka och i oktober samma år oinnäm-
nes 199 s juka svenskar där. Detta s jukhus indrogs i bör jan 
av november 1809, varvid de s juka överfördes till Kyrkhamn, 
varest s jukvården då ombesörjdes under provinsialläkaren 
Carlsténs tillsyn av en s jukhus läkare och två underläkare . 
Röbäcks s jukhus f innes ej omnämnt vid denna tid. 

I)å stor brist råder i fråga om rapporter och sjuk journaler, 
går det ej att få ful l klarhet om antalet intagna eller utskriv-
na och döda på s jukhusen vid Umeå. Beläggningssiffrorna 
voro enligt Gripenbergs rappor ter den 17. 10 1808 - 1.005, 
9. 11 — 1.312, 4. 12 — 1.700, 7. 1 1809 — 889. Däref ter mins-
kade beläggningen. Dock fanns ännu i september 560 och i 
oktober 395 inneliggande. I oktober 1808 överfördes 800 till-
f r i sknade soldater till Uleåborg. I j anua r i 1809 hade de f r ån 
s jukhusen utskrivna i Umeå organiserats till en fä l tbata l jon 
om närmare 800 man. 

Det får anses säkert alt s juk journa le r förts. Emellertid 
f innes endast en i behåll, den som fördes av Wegelius, som 
var läkare vid s jukhuset i Röbäck. Journalen förvaras nu i 
F inska läkaresäl lskapets arkiv. 

Wegelius var född i Österbotten 1779, hade prästvigts 1805, 
blev med. lic. 1807 och sedan s jukhus läkare i Finland under 
kriget, kom så till s jukhuset i Umeå, där han även verkade 
som präst . Ef ter kriget blev han kapellan i Oravais 1810, 
kyrkoherde i Malaks 1832, med. dr 1817, teol. dr 1857, dog 
1861. Han å tn jö t Fåhrées stora förtroende. Vänskapen 
grumlades då Wegelius liksom andra f inska läkare i slutet 
av mars önskade återvända, under uppgivande att de icke 
ville t j äna utan lön, varvid de även den 23. 3 uppvaktade det 
ryska befälet. Man hade f. ö. vid denna tid börja t hemförlova 
både svenska och f inska läkare. Wegelius begav sig i bö r j an 
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av april till fots på isen över Kvarken sedan han den 28. 3 
erhållit t i l lstånd av överbefälhavaren Ivlercker att å tervända. 
Han tog nu med sig Röbäcksjournalen, som på så sätt rädda-
des. Journa lanteckningarna synas till j anuar i månads ingång 
vara skrivna av Wegelius. I j anua r i och större delen av feb-
ruar i låg han s juk i »fäl ts jukan». Därunder har en annan 
hand skrivit och först i slutet av februari har Wegelius åter-
tagit arbetet. 

Röbäcksjournalen omfat ta r tiden 28. 9 1808—23. 3 1809-
Därunder intogos 1.239 s juka. Det var 410 inneliggande den 
1 jan . 1809. De s juka kommo klumpvis allt efter det t rans-
por terna f r ån Österbotten anlände, de flesta under novem-
ber, då det kom 522. De tillhörde både svenska och f inska 
regementen och kårer , sammanlagt 27 sådana. Av de 765 
svenska soldaterna voro de flesta f r å n Västmanlands rege-
mente och vargering (267), Hälsinge regemente och varge-
ring (216), Västerbottens regemente (119). Av de 474 f inska 
soldaterna voro de flesta f rån Björneborgs regemente och 
rusthållsbatal jon (153), Åbo läns regemente och rusthål lsba-
tal jon (83), Tavastehus regemente och jägarbata l jon (57), 
Österbottens regemente (43). 

Dödligheten på s jukhusen i Umeå var mycket stor. Då an-
talet intagna f r å n 28 .9 1808 till årets slut kan beräknas ha 
varit 3.806 och då antalet döda denna tid var 1.115 (enligt 
Gripenbergs rappor ter ) , blir dödligheten nära 30 %. Av de i 
Röbäcksjournalen införda dogo 578 (46,5 %) , 340 svenskar 
(44,4 %) , 238 f innar (50,0 %) . 

Huru många ryssar som varit intagna känner man ej. Vi 
vet att 138 kommo över med första t ransporten. Av Barclay 
de Tollys kår , som den 22. 3 intog Umeå, förlades 350 för-
f rusna ryssar i Umeå sockens prostgård. Utrustningen i s juk-
huset i Hamn räddades därvid, men Röbäcks s jukhus ocku-
perades och förråden plundrades. De svenska s juka t räng-
des ihop i »fyra icke stora stugor», läkarne i en liten kam-
mare. Där togo ryssarna också igen en ins t rumentkis ta , som 
tydligen tidigare tagits av svenskarna i Finland. Här må f. ö. 
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tillfogas att den ryska a rmens s jukvårdsu t rus tn ing i många 
avseenden var bättre än den, som bestods de svenska och 
f inska soldaterna. De »ryska priser» som togos under kriget 
visar detta och kornino de senare väl till godo. 

Umeås jukhusen inspekterades av ryskt befäl den 23 .3 och 
inspektionen utföll väl för Fåhrée, som för sina under läkare 
inskärpt att de ryska s juka skulle vårdas så att »dem sker 
lika rätt som våra». Ännu i oktober 1809 kvarlågo i Kyrk-
h a m n 190 s juka ryssar, 3 officerare, 3 underoff icerare. En 
av de fångna läkarna blev kvar i svensk t j äns t . 

Sjukdomarna. 

Som förut berörts ha vi mycket ofullständiga kunskaper 
om s jukdomarna under kriget beroende på bris tande läkar-
rapporter och s juk journa le r . Detta gäller särskilt för tiden 
f r å n re t rä t ten i september 1808. Det må förs t anföras att av 
infekt ionss jukdomar under vårmånaderna och förpommaren 
1808 rappor teras f rämst frossan, sedan talas om röd so! en, 
som ökade under sommaren, och f r ån och med september 
har man fä l t s jukan . Under vintern 1809 kom skörbjugg. Det 
är anmärkningsvär t att 42 % av dem, som s juknade under 
våren och sommaren, voro f r å n de regementen, som sent på 
året förut hemkommit f r ån pommerska kriget. Den höga 
s juks i f f r an bland dessa soldater beror huvudsakligen på 
frossa-febrar , varmed de anses ha infekterats i Pommern . 
Linden påpekar emellertid att även de remit tenta och 
maligna febrarna, vilka under den senare perioden skulle 
spela en så ödesdiger roll, redan då funnos inom armén, ehu-
ru i jämförelsevis ringa grad. Deras malignitet synes ha varit 
stigande under apri l—augusti . Dödligheten steg därunder för 
remit tent feber f r å n 2,1 % till sammanlagt 11,1 % och för 
malign feber f r å n 20,7 till sammanlagt 48,3 Under hösten 
och vintern ökade dessa s iffror betydligt. Det var då den s. k. 
f ä l t s j ukan bruti t ut på allvar. 

Det synes vara svårt att avgöra vad »fäl ts jukan» var. We-
gelius talar i sin journal be t räf fande hi thörande s jukdomar 
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om nervfeber, rötfeber, malign feber, remit tent feber och 
rödsot. Zetherman lämnar i sin rappor t till krigsvetenskaps-
akademien 1809 en beskrivning på f ä l t s jukdomarna inom 
västra armén mot Norge vid denna tid, vilka torde ha varit 
av samma natur som i norra armén. Han talar om olika 
former av rödsot och rötfeber. Med ledning av Ze thermans 
beskrivning, upplysningar i Wegelius ' journal och vad man i 
övrigt kände 0111 epidemiska s jukdomar har Linden kommit 
till slutsatsen att fä l t s jukan innefat tade både f läck tyfus 
( typhus exanthematicus) och tyfoidfeber ( typhus abdomina-
lis). Malign feber torde huvudsakligen ha varit f läckfeber. 
Dit synes också fallen av rötfeber höra. Nervfeber kan ha 
varit tyfoidfeber men också fall av fläckfeber. Diarréfallen 
och fallen av rödsot kan ha varit tyfoidfeber men också dv-
senteri. 

Enligt Lindén har också återfal lsfeber ( typhus recurrens) 
ingått i f ä l t s jukan och rubricerats som febris remit tens och 
febris intermittens. Häri kan särskilt frossafallen inräknas . 
Denna s jukdom förlöper nämligen med feberperioder, som 
ger frossa, och feberfr ia intervall. De täta recidiv, »som före-
kommo vid den gångbara fä l t s jukan», tyda på denna s juk-
dom. Den kan också antaga malign karak tä r och även ge 
diarréer. 

Det må tilläggas att man dessutom synes böra taga den 
s. k. skyttegravsfebern (febris qu in tana) med i beräkningen. 
Även den har å te rkommande feberat tacker och å tminstone 
en del av frossafal len kan förmodas ha varit denna s jukdom. 
Då tecken tyda på att denna s jukdom fanns i Napoleonkri-
gets arméer (Ekbom) , kan de svenska soldaterna ha infekte-
ra ts av denna s jukdom i Pommern och fört den med sig. 
Liksom fläckfeber och återfal lsfeber sprides den med lössen. 
Man känner att lössen voro en plåga under kriget 1808—1809. 
Det är karakter is t iskt att av löss överförda s jukdomar före-
komma epidemiskt särskilt om vintern, vilket också var fal-
let med fä l t s jukan. — Slutligen skall nämnas att en de! av 
frossafal len sannolikt även varit malaria. 
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I Wegelius' journa l äro största antalet av de 1.239 intagna 
invärtes s jukdomar och av dem flertalet infekt ionssjukdo-
mar . På grund av bristande uppgif ter äro enligt Linden en-
dast 801 fall av dessa användbara för bedömning av s jukdo-
mens art. I en sammanstäl lning av denne för fa t ta re inrym-
mas de under föl jande diagnoser ( s i f f rorna inom parentes 
angiva antalet fall och dödl igheten): malign feber (201; 87,1 
%) , rödsot (33; 84,8 %) , nervfeber (26; 61,5 % ) , diarré (124; 
5 6 , 4 % ) , övriga febrar (203; 3 5 , 4 % ) , reinittent feber (114; 
3 6 , 8 % ) , intermit tent feber (19; 4 7 , 3 % ) , bröstfeber (81; 
44,4 %) . Dödligheten uppgår totalt till 55,9 %. Den var störst 
i de tre första grupperna. Malign feber, som jämstäl les med 
fläckfeber, visar högsta dödstalet och hade även det mest 
rapida förloppet med nära 90 % döda inom första månaden. 
Den stora dödligheten i rödsot och nervfeber talar också för 
att det varit f råga om lyfösa s jukdomar liksom »diarré» och 
»övriga febrar». Den mindre dödligheten och ett mera lång-
draget förlopp för flertalet, som hade de två s is tnämnda s juk-
domarna, skulle tyda på att del här huvudsakligen var f råga 
om tyfoidfeber. Bröstfeber kan ha varit lung- och lungsäcks-
inf lammation, som även uppträ t t som komplikat ion till de 
tyfösa s jukdomarna . Linden f ramhål le r dessutom att den 
stora dödligheten i remit tent och intermit tent feber visar på 
återfal lsfeber. Att det varit f råga om flera t y fus s jukdomar 
anser han f r amgå av de ändrade f rekvenss i f f rorna , i det att 
de maligna febrarna dominerade under hösten 1808 men 
minskade i j anuar i—februar i 1809 och upphörde i mars, un-
der det att procentuella beläggningen med »övriga febrar» 
och remit tent feber ökade de s is tnämnda månaderna . 

Under vanliga förhål landen ha dessa febers jukdomar ej 
på långt när så stor dödlighet som här . Men dödligheten bru-
kar stiga betydligt under svåra, u tmat tande förhål landen som 
t. ex. vid krigsepidemier. 

Utom de nämnda infekt ionss jukdomarne f innes i Wege-
lius' journal relativt få andra invär tess jukdomar och utvär-
tes åkommor . Bland dessa invärtesfall , som voro 85, förekom 
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fall av vattusot, skörbjugg, andtäppa m. m. Bland de 44 med 
utvärtes s jukdomar f anns bölder, ledstelhet, bråck, rötsår 
111. 111. 8 fall av veneriska s jukdomar förekommo. Antalet 
sårade var relativt litet. Det uppgick till 136 ( 1 0 , 9 % ) . De 
flesta, 130 fall, hade sårats genom skjutvapen, endast ett ge-
nom huggvapen. Av de sårade dogo 52 (38,2 %) . Det förmo-
das att den höga dödlighetssiffran beror på föl jder av kom-
plicerade benbrott . 

S jukbehandling. 

Först må bet räf fande förebyggande åtgärder och hälsovård 
f ramhål las att läkarne vid denna tid ej stodo f r ä m m a n d e för 
den nuvarande hygienens viktigaste regler, även om de ej 
kände smit tämnets verkliga na tur . Det ansågs att luften var 
bärare av smittan, som sålunda kunde t ranspor teras till vitt 
skilda t rakter . Man var på det klara med att smittorisken 
var störst i den s jukes omedelbara närhet och att smitta kun-
de ef te r lämnas i lokaler, som använts av de s juka. En viss 
endemisk konsti tut ion, förvärvad genom umbäranden, dåliga 
bostäder, skämd eller bris tande föda, bekymmer, köld, väta, 
försvagande marscher o. s. v. skulle disponera för s jukdo-
mens mottagande. Läkarnes strävan för soldaterna gick där-
för ut på renlighet be t räf fande kropp och kläder, förlägg-
ningar, sund föda och sunt levnadssätt o. s. v. De s juka 
skulle avskil jas f r ån de f r iska . Man tvättade, vädrade och 
rökte eller upphet tade de s jukas kläder. Sjuklokaler och lik-
rum röktes. Vid rökning användes vitriololja, men enris och 
t j ä r a omnämnas också. Avträden skulle uppföras på långt 
håll f r ån lägret, latrin övertäckas med sand eller jord och 
osläckt kalk. De döda skulle jordas på 3 a lnars d jup, kistan 
bestrykas med kalk och t rä t jä ra , övertäckas med kalk och 
aska samt jord. 

Vid s jukdomsbehandl ingen ti l lerkändes de allmänt sani-
tära pr inciperna ett viktigt r um och man var säkerligen ej 
bunden av åsikten att medikamenter ensamma voro till nytta. 
Bjerkén betonar att även »de övriga sjukbehoven måste vara 
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rikligt uppfyllda». Tyvärr blevo förhål landena, som vi sett, 
sådana att läkarne ej kunde vidtaga de nödvändigaste sani-
tä ra å tgärderna vid s jukdomarnas bekämpande. 

Om medikamenter må anföras en rapport f r å n Bjerkén, 
dä r i han anmäler brist på de viktigaste: opium, salpeter, vin 
och ätt ika. Opium hade tydligen stor användning, bl. a. vid 
rödsot och mot diarré, som host l indrande och lugnande me-
del. Salpeter användes i feberstillande och laxerande medel 
samt mot reumat ism. Nerv- och h j ä r t s ty rkande droppar 
b rukades liksom bit tra medel och kryddor voro vanliga. Chi-
na användes mot feber och frossa. Magpulver, kräkmedel och 
laxermedel användes flitigt, l ikaså l iniment och dragplåster . 
Lavemang gavs och man gjorde åderlåtningar — för de se-
nare varnades dock vid svaghet. Skörbjugg behandla-
des med ät t ika och pepparrot . Man visste att citroner och 
saf t voro av nyt ta för denna s jukdom. Likaså ansågs fä r sk 
animalisk föda och vegetabilier nödvändiga. Bruket av pep-
parro t var säkerligen riktigt, men användandet av ät t ika 
måste tyvärr anges som felaktigt. Man var f. ö. ej övertygad 
0111 ät t ikans effekt men den gavs i brist på annat . Ättika blan-
dat med vatten och honung ansågs eljest bra mot febrar . 

Ett alldeles särskilt för t roende hade man till brännvin som 
hälsobringande medel. Det användes för att bät t ra och uppe-
hålla k ra f t e rna och som medicin vid s jukdomar , vanligen 
tillsatt med peppar eller andra s tarka ämnen. Även vin an-
sågs bra som medicin. Dagliga brännvinsransoner ingingo i 
proviants taten. Även om det var klent med föda tycks bränn-
vinet alltid ha funni t s till hands. Vid s jö t ranspor terna till 
Umeå var man mycket noga med att de s juka skulle få öl 
försett med beska och värmande saker samt brännvin, men 
maten var det dåligt beställt med. Sjukvårdare och s jukskö-
terskor fingo brännvin för att bevara hälsan. Till och med 
dödgrävarna gjorde anspråk därpå »mot s tank av kadaver». 
H är må emellertid anföras att, ehuru Bjerkén föl jande det 
a l lmänna bruket föreskrev nyt t jande t av kryddpeppar , rom 
och brännvin i köttsoppa till vak tmanskape t i Torneå och 
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t i l lstyrkte soldaten att slå rom eller kon jak i soppan, så sy-
nes han själv ej hava hyst tilltro till nyt tan därav. Han skrev 
nämligen i ett brev: »Bäst be funno sig dock de, som varken 
begagnade kon jak eller brännvin». 

Vid den ki rurgiska verksamheten blev det till stor del f r åga 
om sårbehandling och behandling av benbrott . Amputa t ioner 
gjordes säkerligen flit igt och man t repanerade vid skal lska-
dor. Då m a n ej hade bedövningsmedel, voro dessa ingrepp 
mycket smär t samma. Fåhrée har lämnat beskrivning på en 
del kirurgiska fall och det må hä r u t t ryckas en beundran för 
vad som kunde ås tadkommas. Han säger därvid att »skott i 
huvudet ej voro ovanliga men till synes ej så farliga som 
böcker och lärare beskriva eller ock hava svenska och f inska 
soldater svaga skallar men s tarkare h j ä r n o r än andra». 

1 Västerbotten. 

Säkerligen kände man i Västerbotten stor oro, när kriget i 
F inland bör jade . Man hade tidigare ha f t svåra e r fa renheter 
av krig med ryssarna. Deras hä r jn inga r under Karl XII:s t id, 
då kus t t r ak te rna hade många känningar därav, bl. a. b rän-
des därunder Umeå inte mindre än 3 gånger, hade grundlagt 
den »rysskräck», som varit bestående ända till våra dagar. 

Länet hade en befolkning på omkring 70.000 personer . 
Bland s täderna var residensstaden Umeå med sina 1.000 in-
vånare störst nä rmas t fö l jd av Luleå med 950. De övriga stä-
derna hade 500 eller mindre. 

Jordbruk , j ak t och fiske voro de viktigaste när ingarna . 
Även bruksdr i f t , sågverk och skeppsbyggeri funnos . Handeln 
omhänderhades av s tädernas borgare. Man bedrev egen re-
derirörelse. Spik och a n n a n j ä r n m a n u f a k t u r , bräder, näver , 
ved och t j ä ra , smör, renkött , skogsfågel, fisk, hudar och 
viltskinn m. m. exporterades och det importerades bl. a . 
spannmål , salt, hampa, lin, tyger, vin och tobak. 1 stort 
sett hade slutet av 1700-talet visat en god ekonomisk upp-
blomstring för den s t rävsamma befolkningen, av vilken f le r -
talet dock säkerligen levde under mycket små förhål landen. 
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Länet uppsat te ett regemente, Västerbottens regemente, på 
c :a 1.000 man. Det var uppdelat på 2 batal joner av vilka I 
(liv-) bat. rekryterades f r ån norra länsdelen och II bat. f r å n 
den södra. Det sattes på krigsfot vid krigets bör jan . Därtill 
kom vargeringsmanskapet , en reserv uppgående till rege-
mentets halva styrka, som i m a j 1808 samlades till Umeå. I 
jul i sammandrogs dit även lantvärnet . Det bestod av utskri-
vet manskap, icke tillhörigt kr igsmakten, uppgick till 400 
m a n och var illa rus ta t . 

II bata l jonen avgick f r å n Umeå omkring 10 mars först till 
Sundsvalls trakten men å terkom senare för att med 451 m a n 
och 408 man ur vargeringen samt andra t rupper , däribland 
28 m a n ur Jämt lands reg: tes häs t jägare , föregångarne till 
nuvarande Norr lands dragonregemente, ingå i en expeditions-
kår till Österbotten. Kårens anfall mot Vasa den 25 jun i t ill— 
bakaslogs av ryssarne med stora förluster . Den ingick sedan 
i huvudarmén, i jul i fö rs tä rk t med 100 man vargeringsman-
skap. Västerbottenssoldaterna fingo sedan vara med om både 
segrar och nederlag och till sist de svåra påf res tn ingarna 
under re t rä t ten f r ån Uleåborg. 

I bata l jonen anbefalldes samling till Torneå den 14 mars . 
Den förf lyt tades sedan till Uleåborg, användes först till be-
vakning i dessa t rakter . Med 574 man tillfördes den 5 briga-
den (Sandels) och kom sedan att deltaga i denna kå r s stri-
der i östra Finland. Även denna bata l jon fick vara med om 
den svåra reträt ten till hemlandet . 

När de båda västerbot tensbatal jonerna voro förenade i 
Nikkala by på västra sidan om Torneå älv den 16 december 
räknade regementet endast 200 man under gevär. Fiendens 
vapen, svåra s trapatser och s jukdomar hade skördat många 
liv, många soldater voro också fångar hos f ienden. Regemen-
tet förlades till rotarne, södra bata l jonen dock i en slags be-
redskap. Vid stilleståndets upphävande den 16 mar s inkal-
lades regementet ånyo. Kapitulationen i Kalix den 25. 3 med-
förde emellertid att I bata l jonen skulle »förbliva på rotarne». 
Lantvärnet hemförlovades delvis. Genom motgångarna i stri-
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den om Skellefteå, som ledde till områdets överlämnande till 
ryssarne, tvangs även II bata l jonen att nedlägga vapnen. Där-
med var Västerbottens regementes vidare deltagande i kriget 
slut. 

Det var emellertid ej endast Västerbottens krigsfolk, som 
berördes av kriget. I högsta grad drabbade det befolkningen 
och särskilt, när kr igshändelserna k o m m a att beröra länet 
direkt. Kraven på t ranspor ter voro betungande, både till 
sjöss, då far tyg rekvirerades, och till lands, då bönderna med 
s t r a f fpå fö l jd måste ställa sina hästar till förfogande mot en 
ringa skjutspenning. För t rupperna och de s juka rekvirera-
des livsmedel av olika slag och foder till hästarne. Det var 
svårt att avvara något, då det varit missväxtår 1807 och torka 
1808. Utsäde saknades och nedslaktning" måste göras. Jak t 
och fiske kunde ej bedrivas som förut . Även handeln blev 
lidande. Det var osäkert på sjön. Dyrtiden åt upp fö r t j äns -
te rna för a f f ä r smännen och hantverkarna . Inkvar ter ingarna 
voro betungande. 

Ryssinvasionen kom att medföra ännu större krav på livs-
medel och förnödenheter av alla slag. P lundr ingar och andra 
våldsdåd mot civilbefolkningen förekommo särskilt i Umeå-
t rakten . Anledning till övergrepp var ofta proviantbrist . Rys-
sarna synas emellertid ej alltid ha utövat något skräckrege-
mente. Det berät tas t. o. m. att ryska soldater under ockupa-
tionen av Umeå i mars 1809 tillkallades av det svenska be-
fälet för att hålla d ruckna svenska soldater i styr. 

Fä l t s jukan , som hår t drabbade armén, spred sig också till 
länets befolkning. Svåra känningar därav hade man i Torneå-
t rak ten men även i sydligare delar av länet hä r j ade den. 
F r å n hösten 1808 till hösten 1809 dogo i Umeå 200 personer. 

Det nödläge vari länet råkat under kriget föranledde lands-
hövding Strömberg att i sept. 1809 begära h jä lp hos r ikets 
s tänder. För levereringar till k ronan fick man avräkning på 
kronoutskylderna och ett lån beviljades för inköp av livsför-
nödenheter . Enskilda personer lämnade också hjälp. 
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Under hösten 1808 satte det stora s jukhuset och vad där-
till hörde sin prägel på Umeå. Staden liknade nog mest 
ett stort f ä l t s jukhus . Under våren 1809 trädde det mili-
tära mer i förgrunden, då staden blev s tödjepunkten för de 
t rupper som skulle göra f ront mot de anfal lande ryssarna . 
Under sommaren 1809 hade man ryssarna inkvarterade här , 
vilket säkerligen var mycket prövande för befolkningen. 
Bland dem som staden måste mottaga eller blev genomgångs-
station för var även en massa ryska kr igsfångar . Redan i 
m a j 1808 kommo de förs ta och deras antal växte, så att det 
en tid uppges ha funn i t s inte mindre än 1.100 fångar hä r . 
Många av dem voro s juka och intogos på s jukhuset . Även 
ryska överlöpare förekommo. Av dem och av fångarna blevo 
en del kvar i landet. 

Tyvärr f anns det bland krigsfolket och bland löst folk, som 
kriget förde med sig, en mängd slödder och bråks takar . Även 
på s jukhuse t i Hamn förekom bråk och slagsmål. Det blev 
nödvändigt att taga i med h å r d h a n d s k a r n a för att upprä t t -
hålla ordningen. 

Flera officerare med kända namn vårdades som s juka eller 
sårade i Umeå. Bland dem m å nämnas generalen Cronstedt, 
som sårats vid Alavo. E h u r u ej ful l t återställd blev han be-
fälhavare för de t rupper , som mötte ryssarna, då de kommo 
över Kvarken i mar s 1809. Även »gamle Lode» fanns hä r 
svårt blesserad, l ikaså fänr iken Mörner, som sedan skulle 
bliva »kungamakaren». Han hade vid Oravais få t t två ba jo-
nettstygn i buken. Quennerstedt skriver hä rom att »hade den 
ryske soldat, som gick löst på honom med bajonet ten gjor t 
detta litet grundligare, vem vet vilken regentät t i så fall varit 
innehavare av Gustavers och Carlars gamla tron». 

Man kan nog förs tå att de s juka och sårade off icerarna 
inte kände någon trivsel i Umeå. Det var dåliga kvarter och 
ont om nöjen. Ti l l f r isknandet drog långt ut på t iden och där-
till kom obehag av penningbrist . Liksom läkarne hade de 
svårt att f å ut sin avlöning. De längtade hem. Det karga 
Västerbotten kände de nog knappt som någon del av foster-
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jorden. Det heter 0111 off icerarna Surmain, Mörner och Lind-
holm, då de fingo fara, att de begåvo sig till Sverige ( ! ) . Och 
f innarna längtade hem till F in land. 

Även ryssarna synes ha ansett Västerbotten vara av föga 
värde. När f rågan var uppe om gränsdragningen vid den 
kommande freden, föreslogs först f r å n rysk sida att gränsen 
skulle gå vid Kalix älv. Ett av motiven här för var, att landet 
mellan Uleåborg och Kemi samt mellan Kalix och Umeå var 
o f ruk tbar t men mellan Kemi och Kalix bördigare. Den ryske 
generalen Suchtelen anför att, »0111 s i s tnämnda landsdel f r ån -
tagits svenskarna, berövas de näs tan all möjl ighet att föra 
kr ig mot oss i norr». Han f ramhöl l också att det f anns j ä rn -
gruvor mellan Kemi och Kalix älvar och att Finland hade 
många smältugnar, vilka togo sina materialier f r å n Sverige 
och vilka skulle gå under, om icke åtgärder till dettas före-
byggande vidtages. Ryske utr ikesminis tern Romanzeff an-
såg under f redsförhandl ingarna att Ryssland u tan olägenhet 
kunde avstå sina krav på gränsen vid Kalix älv och att föga 
förlorades 0111 Kemi älv, vilket svenskarna önskade, blev 
gränsen. Ryssland skulle då avstå endast f r å n några »lapska 
kojor» och f r å n några gruvor, vilka »klena r ikedomar» ej 
borde fö rd rö ja f reden. Freden blev, som vi sett en kompro-
miss med gränsen vid Torneå och Muonio älvar, varigenom 
gruvorna kommo att s tanna kvar i svensk ägo. Av intresse 
synes även vara att ryssarne hade sina blickar r iktade på 
norskt land på andra sidan Kalix-älvens källor, där h a m n a r -
na vid Ishavet skulle vara till nytta för ryska kr igsfar tyg vid 
deras fä rd mellan Arkangelsk och Kronstadt . 

Att så litet i al lmänhet är kän t i vårt land 0111 händelserna 
i Västerbotten 1809, få r väl ses mot bakgrunden av att denna 
nordliga, i mycket isolerade landsända med dess ringa och 
•fattiga befolkning hade så föga värde för det övriga Sverige. 
Liksom för ryssarna var det nog även för de ledande i vårt 
land mest bara några kojor häruppe. Gruvorna, det var Ki-
runavaa ra och Luossavaara gruvor som avhandlades, voro 
visserligen liksom Gällivare malmfäl t kända sedan 1700-talets 
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b ö r j a n , men de hade ej nu något egentligt värde. Först på 
1870-talet blev det möjligheter tiil ett effektivt utbyte av dem 
och de ha ju sedan få t t ett allt större värde för Norrbotten 
och hela vårt land. Er fa renhe te rna f r å n sista världskriget 
visade deras betydelse även ur storpolitisk synpunkt för Nor-
den. (Carlsson). 

Men f rånse t t gruvornas ekonomiska värde och landsdelens 
s t rategiska betydelse ha r övre Norr lands storartade utveck-
ling på alla områden, ej minst det kulturel la, bundi t det sam-
man med det övriga Sverige på ett helt annat sätt än vad som 
var fallet vid 1800-talets bör jan . Den nationella känslan bju-
der nu förvisso att anse övre Norrland som en omistlig del av 
landet, som ej kan lämnas ensam att omkomma. 

E j heller var det något påtagligt heroiskt över s tr iderna i 
Västerbotten. Några minnesmärken f innas visserligen på 
gravpla tserna och där dessa »träffningar» ägde rum, men 
kr igshändelserna ha ej inspirerat diktare och konstnärer , så 
at t nationella känslor berörts därav, vilket blev fallet med 
s t r iderna i Finland genom Runeberg och Edelfelt. Det var 
ett d r ama i det tysta, som utspelades däruppe, ett ohyggligt 
t ragiskt drama, vari så många deltagare icke f ingo h jä l ta r -
nas död u tan omkommo genom nöd och s jukdom. Tragiken 
ökas i historiens belysning av att mycket av det, som skedde 
måste lastas de ledande inom landet. 

Krigargravarna. 

Om skildringarna av s jukdomar och nöd bland soldaterna 
ge en beklämmande dyster känsla, gäller detta i än högre 
g rad de beskrivningar som f innas om, huru man tog hand 
om de döda. Man häpnar över den fördomsfr ihe t med vilken 
m a n gick till väga. För att begrava de många döda upptogos 
gravar på kyrkogårdarna eller på tillfälliga gravplatser i när-
heten av kvarteren eller s jukhusen . Mest blev det gemensam-
hetsgravar , där de dödas antal var stort, så i Torneå och 
Haparanda m. fl. platser. Man samlade då ofta liken först i 
en uthusbod, till dess att graven var färdig att tagas i bruk, 
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kanske det blev en grop invid s jukhuset . Det var svårt a t t 
gräva i den f ru sna jorden, särskilt som tillgången på r ikt iga 
verktyg var knapp. Därför gjordes gravarna ofta mycket 
grunda. Ja, det hände t. o. m. att m a n lade liken på kyrko-
gården utan att gräva ner dem, vilket dock blev förbjudet av 
mili tärbefälet . Kistor var det illa beställt med och saknades 
många gånger. Vapenrocken kanske fick göra t jäns t som 
svepning. 

Även i Umeå blev det småningom under hösten 1808 allt 
svårare att ordna med gravar till de många döda f r å n s juk-
husen invid landskyrkan och i Röbäck. När vintern kom och 
jorden frös, blev det säkerligen än värre. 12 man voro u n d e r 
de förs ta månaderna 1809 dagligen sysselsatta med att gräva 
gravar. Likkistor, även av enklaste slag, kunde ej anska f f a s 
i tillräcklig mängd. Man synes även här i många fall ej ha 
fåt t ner de döda ordentligt i jorden. En del staplades undan 
i uthusen. Bönderna klagade hos landshövdingen över det 
sätt, på vilket de döda gravlagts nära inpå deras byar, »då 
de äro kr ingst rödda i sin nakenhet till ett ohyggligt spekta-
kel». En kunglig förordning hade i december 1808 u t f ä rda t s 
om jordandet av lik f r å n s jukhusen för h indrande av smitto-
spridning. Landshövdingen som hade anledning miss tänka 
att denna förordning ej helt efterlevdes, infordrade rappor t 
av kronofogde Bergstedt. 

Bergstedt rappor terade efter verkställd besiktning av den 
begravningsplats, som låg invid s jukhuse t vid landskyrkan , 
att det i nordvästra ändan av Västerhiskeheden fanns fy ra 
särskilda gravar tät t invid varandra till en längd av 67 a lnar 
och 4 alnars bredd vardera. Tre av dem voro igenfyllda med 
jord till i det närmaste 2:ne alnars d juplek till l ikkistorna. 
Men den f j ä r d e senast upptagna graven hade ej mer än 2 
alnars d j u p till botten f r ån jordytan . I denna voro en mängd 
likkistor nedsat ta och graven var ej ordentligt igenkastad. På 
ett litet avstånd i väster hä r i f r ån hade de ryska f ånga rna 
själva begravt sina döda kamra te r men ej bät tre än, att de 
döda kropparna där f u n n o s liggande med föga jordbetäck-
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ning. Bergstedt anmäler vidare att liken i den oigenfyllda 
svenska graven befunni t s med kalk beströdda samt att denna 
grav och ryssarnas bör grävas d jupare , innan blidare väder-
lek in t rä f fa r f r a m på våren. — Även vid Röbäcks s j u k h u s 
f anns en begravningsplats. Där var det två gravar på blott 
200 stegs avstånd f r å n byn. Den ena var fylld med döda 
kroppar dels uti och dels u tan kistor. Den var utan jordpå-
fyllning och överhöljd av snö. 

Det uppgives även (Bergenstråhle) att ryssarne i mars 1809 
kvar lämnat döda kamra te r u tkastade i snön, då de hade 
kvarter på Ön. De döda fingo kvarligga där till dess vårso-
lens verkningar gjorde det nödvändigt att jorda dem. 

Av komminis te rn i Umeå stad Häggboms dagbok f r å n 1808 få 
vi en tydlig bild avhansverksamhe tv id denna tid (Wes te r lund)^ 
Av intresse i detta sammanhang må anföras, att han antecknar 
då Västerbottenssoldaterna bröto upp den 16 mars, hu ru de 
avseglade till Österbotten den 23 jun i och voro med om den 
blodiga a f fä ren i Vasa den 25 juni , hu ru ryska fångt ranspor-
ter gå genom staden den 23 och 31 ma j . Han hade sista da-
garna i augusti h jä lp av ryska fångar till att skära råg och 
korn. Den 4 september begravde han 2 soldater f r å n Finland 
och såg på af tonen »ryssdans». Så kom det ryska och svenska 
s juka f r ån Finland och den 14 september begravde han fem 
f inska soldater utan kista — »bedrövligt att se». Sedan be-
gravde han då och då soldater, alltid f lera åt gången. Han 
håller till slut ej längre räkning på dem. De s juka »dogo som 
flugor». Den 5 november var han »upp till Heden till Nya 
begravningsplatsen, utviste gravar för Lantvärns karl». Den 
2 december invigde han »Nya begravningsplatsen vid Lasa-
rettet» och på »Lasarettets hed» begravde han sedan »Magi. 
Ståhlberg med flere».*) 

*) Sannol ikt är detta Umeå stads nuvarande »gamla» begravnings-
plats, som var belägen int i l l det gamla lasarettet, nuvarande 
Brogården. Den g ick t idigare under namn av Lasarettskyrkogår -
den. H ä r skulle således ha var it en tredje begravningsplats för 
soldater. 
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Gravarna på Västerhiskeheden ligga i en sandmo intill den 
gamla exercisplatsen för Umeå kompani , som nu användes 
till fotbollsplan. Det är en samfäll ighet för skiftesbolaget 
och sockenmännen. Gravarna i Röbäck ligga i en al lmänning 
som är ett sandtag. Nära inpå dessa platser f innes bebyggel-
se. Båda gravområdena äro bevuxna med gles skog. Över 
dem gå gångstigar och h ju lspår . På båda ställena kan m a n 
av o jämnheter i marken ana, var gravarna äro belägna. 

Den 18.9 1951 undersöktes gravplatsen i Röbäck och något 
senare Västerhiskehedens gravplats av amanuensen Cajmatz, 
som därom lämnat föl jande i s ammandrag återgivna rappor t 
till landsant ikvar ien: 

Tradi t ionerna om krigsgravarna i Röbäck har då och 
då vunnit bekräf telse när man vid grävningar på byall-
männingen i nedersta delen av Röbäcksheden nära 
Skravelsjövägen t rä f fa t på både kistrester och skelett-
delar. Den 18 september 1951 kunde genom ut f rågning 
konsta teras att dessa fynd gjor ts inom ett område som 
begränsas av Strandbergs, Brodins och Boströms gårdar . 
Man ansåg sig k u n n a utpeka en långgrav som bör ja r vid 
Strandbergs u thus c:a 50 m. NNO landsvägen och sträc-
ker sig 60 å 70 m. i samma riktning. Vid en provgräv-
ning c:a 100 m. f r ån landsvägen inom den föregivna 
gravens område an t rä f fades kistrester och ett skelett 55 
cm. under marky tan liggande i nord-sydlig' r iktning. 
Grävningen fortsat tes vinkelrät t mot detta skelett åt bå-
da sidor så att två kistor iakttogs V och en Ö om den 
först på t rä f fade . Om marky tan är densamma som vid 
gravläggningen är svårt att säga då platsen länge använts 
som mili tärt r idfäl t och då saknade all vegetation. 

Krigsgravarna på Västerhiskeheden är belägna på 
gränsen mellan Backens municip och Umedalens s juk-
husområde vid s jukhusområde t s sydöstra hörn. Gravar-
na marke ras av fy ra långsträckta försänkningar i mar-
ken som med c:a 5 m. mel lanrum löper i NN V—SSO. 
Sänkorna är omkring 50 m. långa. Vid provgrävningar 
på t rä f fades skelett. 
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Vilka som ligga i dessa gravar, har m a n väl ej möjlighet att 
avgöra. Då anteckningarna i Wegelius ' journal lämna upp-
gift om n u m m e r och namn, regemente och kompani för dem, 
som dött på Röbäcks s jukhus under den tid denna journa l 
fördes, och då det är sannolikt att dessa döda begrovos i Rö-
bäck, skulle detta dock kunna vara en viss ledning för efter-
forskning angående de journa l förda . E j heller torde f rågan 
0111 h u r många det är, som ligga begravda på dessa platser, 
k u n n a besvaras. Om vi fo r t f a rande hålla oss till Wegelius ' 
journa l och antaga att de där antecknade döda begravts i Rö-
bäcksgravarne, skulle man k u n n a r äkna med att där ligga 
minst 578 döda. Huru många som ligga i Västerhiskeheden, 
blir ännu svårare att avgöra. Enda uppgif ten att hålla sig till 
är ju , att på hela s jukhuse t intill den 7 j anua r i 1809 dött 
1.115 intagna. Under november och december dogo i Röbäck 
435, som sålunda skola dragas i f rån to ta lsumman. Men en 
stor del döda måste t i l lkomma bet räf fande antalet både i Rö-
bäck och Västerhiske. Därtill kommer de ryska soldater, som 
jorda ts i Västerhiskeheden, om vilka m a n ej heller vet, hu ru 
många de voro. 

I f råga om s jukhusen i Klabböle och Grisbacka f innes ej 
någon ledning för beräkning, hu ru många som varit intagna 
eller döda där. Det är väl ej osannolikt att den s. k. rysshö-
gen i Klabböle kan vara en begravningsplats för soldater, som 
avlidit där. Det må tillfogas att de gravar, som skildrats, 
så ofta kallas »ryssgravarna». Detta synes mig oegentligt. 
Visserligen f innas en del ryssar men de flesta som äro jor-
dade på dessa platser äro svenska och f inska soldater. Den 
s. k. rysstallen på Västerhiskeheden skulle emellertid kunna 
vara vuxen nära den plats, där ryssarne ligga. 

Sträng har domen blivit över de mil i tära å tgärderna under 
kriget 1808—1809 och även över s jukvården. Det är sagt om 
denna att m a n »levde i ett tidevarv, när man givit till spillo 
hela s jukvården för dem som lade hälsa och liv på spel, när 
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de till foster landets räddning utkallades». Vidare: »krigaren 
ryste icke för f iendens kula men för den h j ä lp och omvård-
nad han hade att r äkna med på slagfältet eller s jukbädden». 
Grimberg skriver: »Har graven ingen tunga f rågade en gång 
Sveriges största skald. Jo, de tala dessa nu i det nä rmas te 
utplånade gravkullar vid Umeå och Torneå, t idsåldrarna ige-
nom om det f ruk tansvä rda ansvar, som drabbar ett folk, som 
icke under f redens välsignade dagar sörjer för allt, som kan 
bereda l indring och vård åt krigets offer, åt sårade och s ju-
ka». 

Jag har mot bakgrunden av kr igshändelsernas utveckling 
sökt skildra s jukvårdsförhål landena, som de utvecklades 
särskilt vid kr igss jukhuse t i Umeå. Jag tror att vi alla därav 
förstå, under vilka oerhört svåra förhål landen läkarne ar-
betade. Med de medicinska kunskaper vi nu äga, förs tå vi 
säkerligen också de misslyckanden, som mötte dem. Dessa 
kunskaper stodo ej dåt idens läkare till buds. Men vi skola ge 
dem vårt e rkännande för att de under exempellöst svåra tider 
arbetade oför t rute t vidare. Vi böra taga fasta på Fåhrées ytt-
rande om ett par av sina läkare att de varit »icke mindre 
skickliga än vid alla tillfällen oför t ru tne h jä lpa re under detta 
hårda fält tåg». 

Här må därtill nämnas att kriget medförde l iknande svåra 
föl jder även i de andra svenska a rméerna och i f lot tan. Värst 
drabbades lantvärnet . S jukdomarna spredo sig d ä r j ä m t e 
över hela landet och ås tadkommo en s tarkt ökad dödlighet, 
f r ån 62.318 döda 1807 till 93.532 år 1809. De bit t ra e r fa ren-
heterna medförde att m a n fick klar t för sig att kraf t iga åt-
gärder måste vidtagas för att r åda bot på det onda. Detta på-
skyndade genomförandet av tidigare f ramstä l lda projekt och 
ledde även till nya reformer . Det var dyrköpta lärdomar men 
de blevo till nytta för landet. Även vi kunna draga medicinska 
lärdomar av krigets händelser . Säkerligen äro också de poli-
tiska lärdomarne fo r t fa rande av värde. 

Jag har också velat r ikta uppmärksamhe ten på dessa kri-
gargravar. Där ligga många svenska och f inska soldater 
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m e n ä v e n r y s k a k r i g a r e . I n g e n h a r t ag i t h a n d o m g r a -
v a r n a . De ä r o f ö r v å r g e n e r a t i o n n ä s t a n a l l m ä n t g l ö m d a l ik -
s o m de s o l d a t e r de g ö m m a . De f l e s t a av d e s s a f i n g o e j h j ä l t e -
d ö d e n m e n de v o r o de t o f f e r , s o m f o s t e r l a n d e t k r ä v d e . N o g 
h ö r a vi ä r a och v ö r d a m i n n e t av d e m , s o m h ä r j o r d a t s . Å t -
g ä r d e r ä r o n u v i d t a g n a f ö r a t t f å g r a v p l a t s e r n a f r i d l y s t a , p l a -
n e r a d e och a v g r ä n s a d e s a m t f ö r s e d d a m e d m i n n e s s t e n a r . 
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GULBEJNKANNA I FATMOMAKKE 

S o m m a r e n 1897 fick jag förs ta gången föl ja min fader på 
h a n s årliga f jä l l resa till midsommarhelgen i Fa tmomakke 
och Dikanäs, kapel lkyrkorna i Vilhelmina socken. Helgen i 
Fa tmomakke hölls vanligen söndagen efter midsommar , hel-
gen i Dikanäs söndagen däref ter . I Fa tmomakke präglades 
helgen av lapparna. Den kallades där för också lapphelgen i 
Fa tmomakke . I Dikanäs f anns nog även en del lappar med 
vid helgerna men dessa fick där sin prägel av svenskarna. 

Vägar f anns inte på den tiden f r å n Vilhelmina upp mot 
f jä l len . Man fick gå till fots och ro efter s jöarna. Blott en-
staka turister letade sig upp till f j ä l l en och midsommarhel -
gerna. Fjäl lborna, såväl lappar som svenskar, levde på gam-
malt vis i huvudsak på självhushållning. Uråldriga seder och 
b ruk f a n n s a l l t j ämt kvar bland befolkningen. 

En gammal sed i Fa tmomakke var att den, som första 
gången kom till helgen, skulle få ett minne f r å n sitt besök. 
Han blev som m a n sade, »gulbenad», »utför gulbenkanna» 
eller »gatt b ju gulbenkanna». Var i f rån benämningen gulben-
kanna och seden härledde sig, kunde man inte ge något be-
sked om. Man Sa bara så och m^n trodde att gulbenkanna 
hade att göra med en gyllene kanna , ur vilken det skulle be-
stås. Seden förekom enbart bland lapparna. Bland svenskar-
na förekom intet l iknande, och tog svenskarna bland f jä l l -
borna ordet i sin m u n var det alltid f råga om den säregna 
seden bland lapparna vid helgerna i Fa tmomakke . I Dikanäs 
blev ingen gulbenad. 

När jag läste professor Nils Ahnlunds Jämt l ands och Här-
jedalens historia, utgiven 1948, kom oförmodat gulbenkan-
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neseden i Fa tmomakke att för mig f r ams tå i ny belysning. 
Den kan tydligen här ledas f r å n långt t i l lbaka i tiden. 

Professor Ahnlund skriver om Skottkällan på Rotsjö bya-
m a r k i närheten av Dockmyr vid s tambanan i Jämt land . Käl-
lan f inns omnämnd i gamla hävder som ett g ränsmärke mel-
lan Sverige och Norge ( Jämt land tillhörde då Norge) och kal-
las i Hälsingelagen Skata kiaeldu. Skata h a r ined tiden blivit 
till Skott. Det gick i bygden en sägen om att en man f r å n 
A n s j ö hade skjut i t en man f r å n Hovdsjö och stoppat honom 
i källan. Att Skottkällan, en stor kallkälla, öppen vinter och 
sommar, belägen på en av de gamla fä rdvägarna mot Norge 
( Jämt land) är samma källa som Skata kiseldu gör han san-
nolikt bl. a. genom berät telsen om ett gammalt bruk, som är 
förknippa t med källan och andra gamla gränsmärken i 
Jämt land . Jämt lands forskaren Burman, f r amhå l l e r Ahnlund, 
har upptecknat en sägen om detta gamla b ruk vid Skottkäl-
lan i Rotsjö 1798. 

Ahnlund skriver: »Vad som styrker förekomsten av ett 
gammalt råmärke , Skata kiaeldu, Skottkällan, är allra f r äms t 
Golbeins kanna . Burman omtalar detta b ruk f r ån tre andra 
ställen i Jämt land , vid den stora forsen i Ragunda på Sollefteå-
vägen, i Ström och i övre Hotagen. Golbeins eller Gulbens 
kanna har i olika variationer varit i b ruk på åtskilliga håll. 
Den innebar att gulbenet eller gröngölingen, nykomlingen i 
laget, skulle b juda kamra te rna på traktering, när han förs ta 
gången var med i företag av viss gemensam vikt eller g jorde 
sitt förs ta besök på ett ställe. I Jämt land , det urgamla for-
mannalandet , var seden på ett särskilt sätt knuten till passe-
randet av gränserna. Det förekom regelbundet vid färder till 
Verdalen i Norge, när m a n hunnen till 'Kokstein' högt uppe 
på själva r iksgränsen rastade ut för att t ömma en kanna på 
gålbeinskarlens bekostnad. Den har givit n a m n åt ett kän t 
vägmärke i nedre Härjedalen, flyttblocket, Gålbeinstein vid 
Vitalmen, en halvmil ovanför Överhogdals kyrkby. Bygde-
forskaren Per Persson i Mellgård meddelar att Golbeins kan-
na i hans ungdom var en ofta b rukad sed. 'Om man befann 
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sig i ett sällskap och passerade över en gräns eller kom till 
en by, där man icke någon gång förut varit, skulle man b juda 
alla dem, som varit på orten fö ru t på någon förtär ing, som 
vanligen bestod i ett måt t brännvin. '» 

Jag blev gulbenad vid mit t fö rs ta besök i Fa tmomakke 
midsommarhelgen 1897 och jag vill nu berä t ta hur det gick 
till. Samtidigt gulbenades två lappflickor f r å n Frostviken i 
Jämt land . 

Söndagseftermiddagen efter guds t jäns ten på kvällen blev 
jag på lappvallen överfallen av två lappflickor. Jag hade ing-
en aning om, vad det var f råga om, tog emot, slog och spar-
kade och försökte ta mig loss. Jag var ej än fyllda 12 år, 
f l ickorna voro vuxna. De höll fast mig och band mig om liv 
och a rmar med lappskoband, allt under det de försökte lugna 
mig och förklara att det inte skulle bli något farligt. Flera 
lappar stod och såg på, när f l ickorna tog mig, skrat tade och 
hade roligt. Ungefär samtidigt tog fyra lappojkar f l ickorna 
f r å n Frostviken. Det blev också ett fasligt liv, innan flickor-
na lugnat sig och funn i t sig i sitt öde. Fl ickorna voro vuxna, 
kraf t iga och s tarka oöh en av dem lyckades slita sig loss och 
försökte komma undan . 

När jag lugnat mig, tog f l ickorna mig under a rmarna och 
nu bar det iväg run t kyrkvallen till alla lappkåtor , stugor 
och härbren. Som prästens pojke blev jag överallt väl mot-
tagen. Lappf l ickorna hade en talande tunga, pratade och 
nojsade med alla gamla och unga. De talade mest lapska, så 
jag förstod inte mycket av vad som sades, när de bad om 
minnesgåvor åt präs tens pojke heär ran barnie. Heärran bar-
nie hörde jag ideligen i deras samtal. Jag fick en rödgarvad 
lappryggsäck för alla gåvor, som ej kunde hängas u tanpå 
kläderna. Jag fick ett vackert pär lbroderat bälte om livet, 
»smöjda» lappskoband gul-grön-spräckliga kar lband och gul-
grönröda kvinnfolksband om benen och mid jan , t jöppen, 
lapparnas toppformiga, blå kar lmössa på huvudet, barmlapp, 
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i :• 

Falmomakke lappkapell c:a 1S95. 

pärlbroderade väskor av renskinn, voussidä kaf fepåsar av 
renskinn, silversmycken av olika utseende, plat ta brosohlika 
och runda att hänga i bältet, kniv med sirat skaft och slida 
av renhorn, hornskedar , en renskinnsplånbok för sedlar och 
många andra saker av lapsk hemslöjd, vilka jag delvis än har 
kvar. På ryggen bar jag den lapska ryggsäcken av rödgarvat 
skinn och den blev full med matnyt t iga gåvor, soltorkat och 
kå tarökt renkött , soltorkad röding, renost, getost, grädde, 
smör, en renmage med gompa och andra läckerheter . Rygg-
säcken blev tung och innehållsrik. Jag kommer a l l t jämt liv-
ligt ihåg Fa lmomakke 18.97, när jag ser på en gammal svart 
nött kaffevousse, som jag fick av en gammal rynkig livlig 
lappgumma. Den luktade starkt ka f fe och lapp och luktar 
så än idag fast svagt. Jag b rukar ibland lukta på den. 

På vår gulbensvandring run t kyrkval len mötte vi f lera 
gånger frostviksf l ickorna med sina lappojkar , en under var 
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a rm. De hade även begåvats med en massa lapsk hemslöjd, 
som hängde och lyste på deras lappkläder. De hade fåt t 
många silversmycken, en god bö r j an till en silverkrage. 

När vandringen rä t t sent på kvällen var slut, blev jag av 
f l ickorna underrä t tad om at t jag måste b j u d a alla på kaf fe . 
Men hur skulle nu detta gå till? Det ska vi h jä lpa dej med. 
Två stora 5—10 liters ka f fepannor upplånades. Kaffe och 
socker köptes av någon a f fä r sman , som öppnade sin a f fä r på 
söndagskvällen. Kaffekoppar , anna t behövligt porslin och 
skedar tog vi i präs tgården. Sedan vi nu också lyckats köpa 
bul lar var saken klar . 

Mellan fy ra och fem nästa morgon var jag och f l ickorna 
uppe och i far ten. Fl ickorna kokade kaf fe i båda pannorna . 
Sen gick vi omkring i den tidiga morgonsolen f r å n kå ta till 
kå ta och hus till hus, väckte och bjöd på kaf fe . Jag bar rygg-
säcken och plockade f r a m renost, getost, renköt t och gompa-
magen. Fl ickorna bar ena kaf fepannan , bullarna, gräddflas-
kan och sockerpåsen, kaf fekoppar , behövlig servis till och 
med en pors l inskanna och en bricka. Den andra ka f f epannan 
stod vid elden i en kå ta med varmt ka f fe på reserv. Flickor-
na serverade och bjöd, höll språklådan igång på lapska. Dis-
ken var det inte så noga med. De sköljde av kopparna nån 
gång, när det passade. Män, kvinnor odh barn, som låg run t 
elden i kåtorna, på golvet eller i sängar, i stugor och härbren 
väcktes obarmhärt igt . Alla såg glada ut, när de nymornade 
och halvsovande drack sina koppar och karvade kött eller ost 
i kaffekoppen eller k lämde på gompamagen för att få sig en 
t jock gröngul k lump. Somliga hade svårt f å upp ögonen, hade 
väl knappas t hunni t komma omkull och somna. Alla tog 
emot vänligt och glatt och det blev överallt ett mer eller mind-
re högl jut t samspråk och glammande. Gutt j ien alties, gutt-
jien, gut t j ien var några bland de få ord jag förstod. Tackår 
så mycket, tack, tack. Heär ran barnie, präs tens pojke. 

Vi mötte på vallen lappojkarna med frostviksf l ickorna och 
smakade på varandras kaf fe och godsaker. De hade också 
varit tidigt uppe odh ute i samma ärende som vi. Någon vi-
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Lappflickor i högtidsdräkt. Fatmomakke 1895 

dare sömn blev det nog inte för människorna vid lappihelgen 
under den natten, så mycket mer skoj, glam oöh kaffe . Några 
berusade människor kan jag ej minnas att jag såg till. 

Hur länge seden med gulbenkanna i Fa tmomakke fortlevt, 
vet jag ej. Enligt vad man sagt mig, var en bland de sista 
gångerna då landshövding Rosén var uppe vid midsommar -
helgen t i l l sammans med en av sina söner, som »råka ut fo r 
att bli gulbenad». Nu har Fa tmomakke vid helgerna bör j a t 
översvämmas med turister , lapparnas hemslöjd och kläde-
dräkt bör ja t allt mer och mer försvinna, l iksom gamla seder 
och bruk . Nu förekommer ej längre att någon blir gulbenad 
i Fa tmomakke . 

Huruvida seden med gulbenkanna förekommit även under 
helgerna vid andra kapell i f j ä l l t r ak te rna vet jag intet om 
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m e r ä n a t t d e n f ö r e k o m m i t i F r o s t v i k e n i J ä m t l a n d , v a r i f r å n 
f ö l j a n d e r a m s a s t a m m a r : 

Gål i gål i gå l i k a n n a 
k a f f e t i p a n n a 
s o c k e r t i s k å l a 
g r ä d d a å t — a t . 

( S i g v a r d A r b m a n ) . 

N O T : Om gulbenkanneseden meddelar O. P. Pettersson i s in Ord-
bok över Vi lhelminamålet s. 268 (manuskriptet äges av U L M A ) : 

gulbenkanne, f., b. sg. -a. 
D ä var n sjyldihet för n påjke, söm förstganga komme på mårtnen 

tett å bestå gulbenkanna åt all, söm hann hadd i fålje, då hann kom-
me dit, å dom släfft n no int önna, om hann än sass int ha rå. B å åt 
k å r a å k v i n n f å l k a besto n på kaffe å t i läggninga å ått k å r a sjåsjet 
kaska å åt kv innfå lka ä glås bröggd häl l ä glas vin, å åt jänten, söm 
v a ti sällskape, skul l n je mårtnesgötta. H a n n feek no kost på rakt 
bra myttje. 

Ytter l igare uppgifter f inns i Västerbotten 1954 sid. 108 (Dahl-
stedt-Ågren: Övre Norr lands Bygdemål s. 142). 
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Ragnar Bergling: 

KYRKSTÄDER I VÄSTER-
BOTTENS LÄN 
En inventering. 

D e t är i våra dagar f r a m f ö r allt i Västerbotten och Norr-
botten som vi ännu f inner kyrks täderna bevarade. Deras ut-
bredningsområde har tidigare varit betydligt större. Så vitt 
man hittills känner till har kyrkstadsinst i tu t ionen dock vari t 
en rent svensk företeelse, begränsad till Norrland och de 
svenskspråkiga områdena av Österbotten. Kyrkstal lar där-
emot har förekommit över hela Sverige och även i alla våra 
nordiska grannländer 1 ) . 

Man gör en bestämd skillnad mellan kyrks tad och ky rk -
stallar. Kyrkstaden innehåller förutom stallar även en sam-
ling hus, som ligger i omedelbar närhet av ky rkan och som 
endast t j ä n a r som t i l l f ä l l i g a bostäder åt de mer avläg-
set boende sockenborna vid deras kyrkobesök, f r amfö r allt 
vid de s. k. kyrkhelgerna, samt vid marknader , ting och upp-
börder, då det krävts att man kommit samman. Under mel-
lant iderna står kyrks taden öde med ti l lbommade dörrar och 
fönster.2) Kyrkstaden bör sålunda inte heller sammanblan-
das med kyrkbyn, som betecknar den fasta bosättningen run t 
kyrkan . 

Även ett fåtal kyrks tugor vid en kyrka har i denna uppsats 
behandlats som kyrks tad . Någon minimigräns för antalet 
hus i en kyrks tad har sålunda inte satts. Vid redovisningen 
på kar to rna har dock en viss skillnad gjor ts mellan »ett få-
tal kyrkstadshus» och »kyrkstad». 
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Marknadshelg i Nordmalings kyrkstad på 1890-talet. 

Utmärkande för kyrks taden är även det förhål landet , att 
kyrks tugorna näs tan utan undantag har enskild ägare3) , men 
att den jord, som husen står på, antingen tillhör prästbordet , 
vilket var vanligast förr i tiden, eller är samfällighet, vilket 
är vanligast nu för tiden.4) 

Kyrkstaden byggdes i äldre tid inte ef ter någon på fö rhand 
uppgjord plan, men allt ef tersom antalet hus växte inom 
kyrks tadsområdet , så har också kraven på goda kommunika -
tionsleder — gator — vuxit. De talr ika eldsvådetillbuden ha r 
tidigt gjort ett visst brandskydd nödvändigt. De centrala 
myndigheterna har allt ef tersom kyrkstadsinst i tut ionen vuxit 
sig s tarkare ingripit reglerande.5) Under 1700-talet och f r am-
för allt under 1800-talet, då kyrks täderna når sin största 
spridning, blir det allt vanligare med förhandsplaner ing av 
kyrks tadsområdena . 

Kyrkstaden äger med sina hus, som kanta r gatorna, ett 
s tadsl iknande utseende, vilket ytterligare förs tä rks i de fall, 
då den u t rus ta t s med torg eller centralt belägen marknads -
plats. Säreget nog har emellertid kyrks taden i alla tider sak-
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nat egentlig organisation. Gemensamma frågor har a l l tef ter 
ar ten avgjorts av sockenstämma, sockennämnd, kyrkoråd , 
präs t eller häradsrä t t . 

Undersökningens syfte och uppläggning. 

Den nu gjorda inventeringen har h a f t som sin viktigaste 
uppgif t att k lara ut på vilka platser inom Västerbottens län 
som det har funni t s kyrkstad, och var de eller delar av dem 
for t fa rande f inns bevarade. 

Vid inventeringen har huvudsakligen anli tats det material , 
som f inns samlat i Riksant ikvarieämbetet 6) , samt kar tor i 
Lantmäter is tyrelsens arkiv. Dessutom har som f ramgår av 
käl lförteckningen en hel del t ryckt material genomgåtts. Nå-
got u tny t t j ande av allt det material , som döljer sig i socken-
stämmoprotokoll och andra dylika källor har på grund av 
det väldiga förarbete, som skulle vara förknippat därmed, 
icke kunna t ske annat än i de fall u tdrag och dylikt f u n n i t s 
återgivna i t ryckta källor. För att f å någon överblick över 
det aktuella til lståndet bland kyrks täderna har kyrkoherdar -
na i de olika socknarna tillskrivits.7) 

De tidigare inventeringar som gjor ts har företagits f r a m f ö r 
allt ur etnologiska synpunkter . Denna inventering torde vara 
ett av de förs ta försöken att lägga mer geografiska synpunk-
ter på problemet. Uppsatsens tyngdpunkt ligger i själva re-
dovisningen av materialet . Särskild omsorg har lagts vid att 
f å den kyrkstadsför teckning, som redovisas som Bilaga I, så 
pass fyllig, att den verkligen kan t j ä n a som förs ta bö r j an till 
ett detalj s tudium av var je kyrkstad, men samtidigt så kort-
fat tad, att den kunna t hållas inom rimliga gränser. De no-
tiser, som tagits med, är i förs ta hand sådana som berör kar t -
material , i andra hand l i t tera turuppgif ter och bildmaterial , 
som kan vara till h jä lp , när det gäller att nä rmare precisera 
kyrks tadens ålder, uppkomst och funkt ioner inte bara i kyrk-
ligt u tan även i socialt och ekonomiskt avseende, allt viktiga 
delproblem, när det gäller att klargöra vilken roll kyrks taden 
spelat i hela bygdens utveckling. 

140 



KYRKSTÄDER I VÄSTERROTTENS LÄN" 

Inventeringsmaterialet presenteras översiktligt på de fy ra 
ka r to rna sid. 138—139. Tre av dessa kar tor visar läget under en 
viss t idsperiod; den förs ta för tiden f r a m till 1725, den andra 
för tiden mellan 1725 och 1825 samt den t red je ka r t an för 
t idsperioden efter 1825. Tidsintervallen har valts så att deras 
gränser faller på tider av ringa församlingsbildning och där-
med i görligaste mån förh indra r att brister i inventerings-
materialet skall ge upphov till felplaceringar. Den f j ä r d e 
ka r t an visar vad som idag (1955) å ters tår av kyrks täderna i 
Västerbotten. 

Det har visat sig nödvändigt att på kar to rna något skil ja 
på de olika typer av kyrkstad, som f inns representerade i 
Västerbottens län. Typerna hänger samman med i vilken 
uts t räckning de olika kyrks täderna u tny t t j a t s av bönder, lap-
par och nybyggare-lappar. Det f inns inom länet i huvudsak 
tre typer av kyrks täder : 
1. Kyrkstad med kyrkstugor i 1 eller 2 våningar och inne-

hållande en eller f lera kammare . 
Till denna typ hör t. ex. alla kus tkyrks täderna samt några 
in landskyrkstäder f r å n senare tid, såsom Fredrika, Vil-
helmina och Dorotea. 

2. Kyrkstad med byggnadsformer, som är särskilt u tmärkan-
de för lapsk kul tur , t. ex. kåtor och stolpbodar. 
Denna typ har på kar to rna betecknats som lappstad och 
å te r f inns bl. a. i Ammarnäs , Gillesnuole, Fa tmomakke och 
Tärna . 

3. Kyrkstad, som är en blandning av de två nu nämnda 
typerna. 
Denna typ är u tmärkande för mellersta delen av inlandet 
och å ter f inns t. ex. i Åsele, Lycksele, Stensele och Sorsele. 

På kar to rna har även gjor ts ett försök att visa sockenin-
delningen genom tiderna.8) Avsikten har endast varit att ge 
en al lmän uppfa t tn ing av de områden, som de olika kyrkorna 
haf t att be t jäna . Genom att j ämfö ra de olika kar to rna f inner 
man t. ex. att Lövånger och Bygdeå aldrig varit anna t än små 
kustsocknar , som omsluti ts av sina grannar Umeå (Lyck-
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S J A L E V A D G R U N D - U M E Å t S K E L L E F T E Å 
N O R D M A I I N G B Y G D E A P I T E Å 

Diagram över hur församlingarna växt fram ur de medeltida stor-
socknarna. (Den tid församlingen varit kapellförsamling markeras 

med vågrät streckning av stapeln). 
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sele) och Åsele, vilka helt dominerat Lappmarken . Åsele 
l appmark hängde ursprungl igen s a m m a n med Själevad-
Anunds jö socknar i Ångermanland. Norr om Ume lappmark 
tog Pite l appmark vid och Skellefteå storsocken ha r således i 
alla t ider varit begränsad till landskapet Västerbotten. 

Den for t löpande uppdelningen av de medelt ida storsock-
na rna i nya församlingar ha r i l lustrerats med diagrammet på 
sid. 142. Där har nyt i l lkomna församlingar i görligaste m å n 
gruppera ts kr ing sina moderförsaml ingar . Stapelns längd 
m a r k e r a r socknens ålder. De tre äldsta socknarna Umeå, 
Bygdeå och Skellefteå n ä m n s förs ta gången i en handl ing 
f r å n 1314.9) 

Det insamlade materialet har slutligen även u tny t t j a t s till 
ett försök att i stora drag reda ut f r a m f ö r allt de äldsta kyrk-
s tädernas ålder. Även f r ågan om kyrks täde rnas läge har nå-
got berörts . 

Det torde här dock vara på sin plats att unders t ryka att 
det inte k u n n a t bli f råga om någon u t tömmande redogörelse, 
då en sådan krävt en genomgång av alla lokala, otryckta käl-
lor (protokoll och a rk ivhandl ingar ) . Förs t när detta detal j-
s tudium genomför ts kan vi vänta oss ett entydigare svar på 
f r ågan varför en kyrks tad uppkommit . 

Kyrkstädernas utbredning i Västerbottens län. 

I Västerbotten ha r det funn i t s sammanlagt 25 kyrks täder . 
Av länets 28 socknar1 0) har ej mindre än 21 h a f t kyrks tad 
eller ky rks t adshus vid sina sockenkyrkor . I två lappmarks-
socknar har det funn i t s f lera kyrks täder , nämligen i Vilhel-
mina sn vid sockenkyrkan, i Dikanäs och i Fa tmomakke , och 
i Sorsele sn vid kyrkbyn, i A m m a r n ä s och vid Gillesnuole. 

Sju socknar, nämligen Hörnefors , Vännäs, Örträsk, Holm-
sund, Sävar, Bureå och Kågedalen har aldrig h a f t kyrks tad , 
så vitt m a n kan bedöma av det material , som kommit f r a m 
vid denna inventering. Att kyrks tad saknas ha r f lera orsaker. 

Hörnefors , Holmsund, Bureå och Kågedalen ha r blivit egna 
socknar förs t en bra bit in på 1900-talet11), och då hade redan 
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kyrkstadsins t i tu t ionen försvagats betydligt. Även socknarnas 
l i tenhet torde spelat stor roll. 

Märkligare är att även tre 1800-talssocknar saknar kyrk-
stad. Sävar blev egen församling redan 1834.12) Att någon 
kyrks tad inte kom till stånd i denna socken torde bero på, 
dels att socknen är rä t t liten, dels att de nordligare delarna 
även efter sockenbildningen kände sig mera höra till Umeå 
landsförsamling och i viss u ts t räckning sökte sig dit, dels — 
och det är säkerligen det viktigaste skälet — att själva kyrk-
byn Sävar tack vare bruksrörelsen var så stor, att den kunde 
e rb juda logi åt långväga sockenbor och s ta l l rum åt deras häs-
tar . Vännäs socken är liten och har länge ha f t sin bebyggelse 
koncentrerad kring älvsammanflödet . Enligt en kar ta f r å n 
185713) låg redan på den tiden ett 10-tal större gårdar i ome-
delbar närhe t av kyrkan . Det kan därför mycket väl t änkas 
att man inte ha f t något behov av särskilda kyrks tadshus . 
Även Örträsk är en rä t t liten socken, som dessutom kom till 
sent (1887). Man får dock här inte utesluta den möjligheten, 
att ändock kyrkstugor förekommit vid de två s is tnämnda 
socken-kyrkorna, även om det inte f r a m k o m m i t vid denna 
översiktliga undersökning. Et t detalj s tudium av sockenpro-
tokoll, en rundf rågn ing i bygden el. dyl. skulle säkert kunna 
bringa klarhet på den punkten . 

De två s tadsförsamlingarna Umeå och Skellefteå har helt 
naturl igt aldrig ha f t kyrks tad . 

I våra dagar (1955) f inns kyrks täderna kvar i Byske, Skel-
lefteå lf, Lövånger, Burträsk, Ammarnäs och Fa tmomakke 
samt enstaka kyrkstugor i ytterligare s ju socknar, nämligen 
i Umeå lf, Bjurholm, Degerfors, Nordmaling, Nysätra, Åsele, 
Fredr ika och Vilhelmina. Till detta kommer de nyuppförda 
kyrkkå to rna i Gillesnuole. Kyrks täderna och kyrks tugorna 
används dock för sitt ursprungl iga ändamål endast i Byske, 
Skellefteå lf, Lövånger, Bur t räsk och Nysätra samt i lappmar-
ken i Fredr ika , Fa tmomakke , Ammarnäs och Gillesnuole. Det 
ä r anmärkningsvär t , att kyrks täderna blivit så väl bevarade i 
de norra kus tsocknarna , under det att de nära nog helt för-
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När den gamla kyrkstaden i Burträsk brunnit 1930 ersattes de för-
svunna stugorna med kyrkstadshus av detta moderna snitt. 

(Foto: ATA). 

svunnit i övriga delar av länet, då med undantag av de s. k. 
kapel ls täderna (d. v. s. Fa tmomakke , A m m a r n ä s ) . Egentli-
gen är det då bara Fredrika, som har några hus kvar, och 
även här är det bara en t idsfråga, när de skall försvinna. De 
hus, som f inns bevarade f r ån kyrks täderna i Umeå lf, Nord-
maling, Degerfors, Bjurholm, Åsele och Vilhelmina, har alle-
sammans tagits i anspråk för andra ändamål än kyrkstads-
husets. 

Om de äldsta kyrkstädernas ålder och tillkomsthistoria. 
Det ha r of ta hävdats, att f lera av kyrks täderna skulle ha 

medeltida anor. Som ett av de f r äms ta bevisen för detta på-
stående har åberopats, att Söderwall i sin »Ordbok öfver 
Svenska Medeltids-Språket» anför t ett ut t ryck »kirkiostadha 
ok stoofworum», och som tolkats att syfta på vårt kyrkstad, 
eller som Söderwall ut t rycker det: »i kyrkans närhet uppförd 
byggnad till herberge för kyrkobesökande som bo långt f r å n 
kyrkan?»1 4) Går man till de två källor, f r å n vilket ut trycket 
är hämtat , f inner man, att dessa gäller försä l jn ing av ett par 
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gårdar i Sunnerbo härad i Småland, nämligen dels Kärringe-
lida gods i Traryds sn 12/4 140415), dels Kölaboda gård i Gö-
teryds sn 20/1 140416). Tyder verkligen det anförda ut t rycket 
på kyrks tadshus i vår mening, som Söderwall m. fl. gör gäl-
lande, är detta synnerligen intressant . Prof . S. Erixon, en av 
våra f r äms ta kännare av kyrks täderna , anger nämligen Kop-
parbergs kyrks tad som den sydligast kända i vårt land1 7) . 
Samtidigt godtar han emellertid själv Söderwalls tolkning, 
som ett bevis för att kyrks taden skulle vara en medeltida 
företeelse. Granskar man själva ut trycket »kirkiostadha» ur 
språklig synpunkt , f inner man, att detta »stadha» inte i förs ta 
hand har med vårt moderna »stad» att göra u tan i stället be-
tyder »plats» el. »rum». »Kirkiostadha» får då närmas t be-
tydelsen »kyrkplats» el. »bänkrum». Ordet »kirkiostadher», 
som är uppslagsordet till »kirkiostadha» i Söderwalls ordbok, 
är egentligen inte samma ord som det senare. Enl. Schlyters 
ordbok18) betyder »kirkiostadher» dels plats, där kyrka är 
byggd eller skall byggas, dels såsom »kirkiostadha» även 
»bänkrum» el. »kyrkplats». 

Uttrycket »stoofworum» antas av Söderwall syf ta på »en 
särskild gård t i l lkommande plats i sockenstugan?»1 9) . Detta 
låter sannolikt, ef tersom sockenstugan verkligen är en me-
deltida företeelse, för norr ländska förhål landen belagd så 
tidigt som 134620). 

Slutsatsen av ovanstående måste bli, att ut t rycket »kirkio-
stadha ok stoofworum» icke kan antas syf ta på vårt »kyrk-
stad» u tan i stället betyder »plats i kyrka och socken-
stuga».21) 

I Söderwalls ordbok förekommer även ett ut t ryck »kirke 
herberget», som även det tolkats som hus för mer avlägset 
boende kyrkobesökare2 2) , d. v. s. vara de tsamma som vårt 
kyrks tadshus . Uttrycket är hämta t ur ett av ärkebiskop Ja-
cob Ulfsson skrivet brev, som handlar 0111 hur Sten Sture och 
Folke Gregerson m. fl. kom till F rösunda präs tgård och här-
jade 149 723). Det omtalade »kirkeherberget» å ter f inns alltså 
i en trakt , i vilken man hittills inte ansett sig kunna r äkna 
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Kyrkstaden i Lövånger (Foto: ATA) 

med kyrks tadshus . Är f. ö. inte detta »kirkeherberge» det 
hus, där man förvarade kyrkoskat t , gåvor och extra skatter , 
som ju allt utgjordes in na tu ra? Ett förvar ingsrum för så-
dant måste i alla fall ha varit nödvändigt.24) 

Slutsatsen av allt detta blir, att de ovan anförda orden icke 
kan, såsom man hittills gjort , tagas som bevis för att kyrk-
staden skulle vara en medeltida företeelse. 

I själva verket är det först 1600-talet, som kan b juda p å 
säkra uppgif ter om kyrks täder i vår mening. Ofta citerad ä r 
i detta sammanhang Johannes Burei skildring av hur det 
såg ut vid Nederluleå Gammelstad: »Alle bönder hafva s i jna 
s tugur vidh kyrk ian på en plass the kalla Bärghet, 2, 3 fyre 
eller 5 om livar stugu».23) Den första kända kar tan över en 
kyrks tad är 1648 års planri tningar över Nederluleå Gammel-
stad, u t förda av Nicodemus Tessin d. ä.2G). 

Även vid den nu gjorda inventeringen av kyrks täderna i 
Västerbotten har det visat sig, att det i intet enda fall gått at t 
fö l j a en kyrkstad längre tillbaka i tiden än till förs ta häl f ten 
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av 1600-talet. 1637 dyker det förs ta meddelandet upp om att 
vi i Skellefteå lf skulle ha en kyrks tad eller i var je fall kyrk-
stadshus.2 7) Säkra uppgif ter om kyrks tad på 1600-talet f inns 
även för Lövånger, Nysätra och Bygdeå.28) Olof Tresks jor-
debokskartor f r ån 1642—4829) upptar område för kyrks tads-
hus i Skellefteå lf, men ej i Lövånger, Bygdeå, Umeå lf och 
Nordmaling. 

Lövångers kyrkstad, som av många skildrare antagits ha 
medeltida ursprung, kan i käl lorna icke föl jas längre ti l lbaka 
än till 1686 års kar ta . Bygdeå lilla kyrks tad brann redan 
1681 och får dateras till s trax efter mitten av 1600-talet. 
Nordmaling hade med säkerhet kyrks tad redan i slutet av 
1600-talet att döma av den stora anläggning, som 1701 års 
kar ta uppvisar. Detsamma torde gälla Umeå lf :s kyrkstad, 
som f inns på kar ta f r ån 1714 men ej 1686.S0) 

Bur t räsk gamla kyrks tad anses h ä r s t a m m a f r ån 1600-talet, 
bl. a. därför att dess anläggningsplan visar påverkan av 1600-
talets stadsbyggnadsskick. Den regelbundna planen med torg, 
kvarter och gator anses även tyda på, att kyrks taden ej upp-
kommit så småningom utan i stället anlagts efter en på för-
hand uppgjord plan. Kyrkstaden f inns emellertid ej uppta-
gen på 1686 års kar ta 3 1 ) , som är den tidigaste som f inns över 
Bur t räsk . 1714 års ka r t a upptar område för kyrks tadshus 
och 1787 års kar ta visar hela anläggningens utseende. Några 
anteckningar i sockenprotokoll el. dyl. om kyrks taden är icke 
kända f r å n 1600-talet. Till den grupp av kyrkstäder , som man 
ha r rimlig anledning anta, att de funni t s på 1600-talet och de 
förs ta åren av 1700-talet hör även Åsele och Lycksele kyrk-
städer. Men mera därom längre f r am. 

Av de nio nu nämnda kyrks täderna ligger fem vid medel-
t ida kyrkor , nämligen kyrks täderna i Skellefteå lf, Lövånger, 
Bygdeå, Umeå lf och Nordmaling. Fyra ligger vid kyrkor till-
komna under 1600-talet, nämligen Burträsk, Nysätra, Lyck-
sele och Åsele. 

Beträffande kyrks tädernas ålder har man å ena sidan un-
der hänvisning till bl. a. Söderwalls ordbok, vissa kyrkliga 
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Sommarbönrfagshelgen i Degerfors kyrkstad 1S96. 

förhål landen, de s. k. kyrkhelgerna, handelsförhål landen och 
de långa avstånden gjort gällande, att kyrks täderna vid de 
medeltida kyrkorna måste i stort sett vara samtida med kyr-
korna. Å andra sidan visar denna undersökning att det ta 
knappas t kan vara fallet, särskilt sedan de tidigare tolkning-
arna av de medeltida orden visat sig vara felaktiga. Håller 
man sig till hittills kända och säkra uppgif ter om kyrks tä -
derna, så skulle de medeltida socknarna Skellefteå, Lövånger, 
Bygdeå och Umeå ha fått sina kyrks täder först nä rmare 300 
år efter kyrkans tillkomst. 

Om detta senare verkligen är en riktig iakttagelse, eller 
luckan i tiden helt enkelt beror på knappheten av det kända 
materialet , är ännu för tidigt att y t t ra sig 0111. Men man k a n 
i alla fall ställa sig f rågan, om det i och för sig ligger någon-
ting orimligt i, att t i l lkomsten av kyrka och kyrks tad på det ta 
sätt skulle vara skilda åt i tiden. Här endast några synpunk-
ter. 

Människorna hade obestridligen förr mången gång lång väg 
till kyrkan . De medeltida socknarna sträckte sig f r ån kus t en 
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långt in i landet, upp mot f jä l len och den obestämda gränsen 
mot Norge. Men inlandet var lapparnas, och lapparna bör ja -
de kr is tnas först i sen tid, på 1600- och 1700-talen. Bondebe-
folkningen var helt koncentrerad till kusten, och det var en-
dast på sina jak t - och f isketurer , som bönderna kom inåt 
landet. 1500-talets skattepolitik minskade s tarkt de s. k. 
f j ä l l f i skenas betydelse, och kus tborna s tannade hemma. Det 
ä r först på 1600- och 1700-talen, som nybyggarna kommer för 
a t t slå sig ner i de inre delarna av landet. Den kr is tna befolk-
ningen har sålunda under de förs ta å rhundradena efter 
ky rko rnas til lkomst befunni t sig i kus t t rak te rna . Avstånden 
l iar m. a. o. icke varit så stora, som man i förstone tänker sig. 

Att kyrks täderna bör ja r uppt räda i bör jan av 1600-talet, 
eller möjligen i slutet av 1500-talet, hänger dock säkerligen 
in te i förs ta hand samman med att människorna då bö r j a r 
d r a sig inåt landet och avstånden till kyrkan därmed avsevärt 
ökas. F räms ta orsaken får m a n nog söka på annat håll. 

Under Karl IX :s regering skedde en kraf t ig uppryckning 
av handel och samfärdsel särskilt i Norrland, och en al lmän 
nydaning av både stat och kyrka påbörjades . Arbetet full-
föl jdes och utvidgades under sonen Gustaf II Adolfs tid. Inom 
k y r k a n restes kraven på en regelbundnare kyrkogång med 
större skärpa, krav som visserligen f r amfö r t s tidigare både 
under katolsk och protestant isk tid, men som först nu fick 
större ef ter t ryck i och med kyrkans s tärkta ställning. 1600-
talet är i kyrkohistor ien ortodoxins å rhundrade . Den refor-
merade kyrkan gavs en fast organisation, k ra f t fu l l a person-
ligheter stod i ledningen både fö r stat och kyrka 3 2 ) , Härnö-
sands stift kom till 1647 och därmed möjl iggjordes en bät tre 
övervakning av präs terskapets ämbetsplikter, och den protes-
tan t i ska kyrkan gick segrande ur trett ioåriga kriget. Allt 
det ta måste ha stärkt kyrkans ställning och givit den ett fas-
tare grepp om allmogen. 

Det förefaller m. a. o. icke ligga något direkt orimligt i tan-
ken, att kyrks täderna skulle vara något som kommit till i den 
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protestant iska kyrkans hägn och skapats under år t iondena 
mellan låt oss säga 1590 och 1650. 

Men som flera gånger tidigare f ramhål l i ts , vet vi alldeles 
för litet om våra kyrks täders tidigare historia för att kunna 
dra några säkra slutsatser. Vad man önskar är, att det inom 
en mycket nära f ramt id kommer till s tånd inte bara en utred-
ning av kyrkstadsinst i tu t ionens utbredningsområde utan 
även ett detalj s tudium av åtminstone de viktigaste kyrkstä-
dernas ti l lkomst och utveckling, så att man sedan skall kun-
na få ett fast grepp på problemet. 

Lappmarkens kyrkstäder. 

De tidigare nämnda kyrks täderna i Lycksele och Åsele 
representerar en grupp kyrkstäder , som genom sin samman-
sättning skiljer sig f r å n t. ex. kus tsocknarnas . I Lycksele och 
Åsele, liksom i Sorsele och Stensele har fö ru tom kyrkstugor 
och bodar för handelsmännen även funni t s ett inslag av kyrk-
kåtor . Vid undersökningarna på Gammplatsen i Lycksele har 
m a n funn i t ett flertal kå tabot tnar mellan kyrkstadshusen. 3 3) 
Beträffande Åsele f inns kå torna återgivna på 1715 års kar ta . 
Sorsele har ha f t plats reserverad för kyrkkå tor inom kyrk-
stadsområdet att döma av 1816 års kar ta , l ikaså Stensele 
enligt 1815 års kar ta . 

I själva verket får man, med hänsyn till att de nämnda 
kyrkorna i förs ta hand kom till för att s tärka kr is tendomen 
bland lapparna 3 4) , anta, att lappkåtorna är de första på kyrk-
stadsplatsen. Men det är också sannolikt att lapparna den 
förs ta tiden efter kapellplatsens ti l lkomst använde sina hus-
kåtor vid kyrkbesöken, och först sedan kapellet-kyrkan exis-
terat en tid och få t t någon förankr ing i bygden har man 
fört upp en kyrkkåta , som man låtit stå kvar. Det är dess-
utom mycket troligt att detta senare slag av kåtor aldrig va-
rit så talr ika på något av de fy ra ställena. Man får alltid räkna 
med en blandning av de två slagen kåtor, fasta och tillfälliga. 

Om kyrkkå to rna har funn i t s på kyrkpla tsen rä t t snart ef-
ter kyrkans tillkomst, så har kyrks tadshusen säkerligen till— 
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Utsikt från kyrktornet över Vilhelmina kyrkstad 188b. I förgrun-
den till vänster syns gamla apoteket och sockenstugan (nu 
museum). Den del av kyrkstaden som ligger nedanför Storgatan 
(går mellan husen mitt på bilden) brann 1921, stallarna längst 
till vänster är också borta, men kvar står ännu en hel del av 
stugorna till vänster om Storgatan. 

kommit på ett senare stadium, nämligen när de första ny-
byggarna slagit sig ner i t rakten. Första nybyggaren i Åsele 
lappmark kom på 1670-talet35) och ännu 1715 var deras antal 
endast 13 för att sedan 1748 ha ökat till 17 och 1770 till 3430). 
Förs ta nybyggaren inom Lycksele socken kom till Örträsk 
under slutet av 1600-talet37) och ännu år 1700 var han tydli-
gen ensam nybyggare inom området, alt döma av tillgänglig 
statist ik3 8) . Ännu 1750 hade antalet endast stigit till 23. 

Sammanfat tn ingsvis kan man alltså säga, att Åsele har 
kyrkkå tor redan vid mitten av 1600-talet, men någon kyrk-
stad kan man inte tala om förrän i bör jan av 1700-talet. 
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Lycksele får sina handelsbodar (b i rkar labodarna) redan 
samma år som kyrkan byggdes (1606—07), kyrkkå torna är 
sannolikt ett f a k t u m redan i bör jan av 1600-talet under det 
att den ful ls tändiga kyrks taden ej gärna kan ha kommit till 
före år 1700. Sorsele blev kapellplats redan i slutet av 1600-
talet men kyrks taden är sannolikt f rän slutet av 1700-talet 
eller bö r j an av 1800-talet. Stensele slutligen blev kapellplats 
vid mitten av 1700-talet, och kyrks taden torde vara ungefär 
samtida med Sorseles. 

Lappstäderna i Fa tmomakke , Ammarnäs och lappkåtorna 
i Tärna och Gillesnuole torde i överensstämmelse med ovan-
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stående resonemang kunna dateras till tiden närmas t ef ter 
de olika kyrkornas tillkomst. Bet räf fande Gillesnuole så 
f inns det inga upplysningar om att det funn i t s fas ta kyrk-
kåtor där under den tidigare kapelltiden. När kapellet på 
1700- och 1800-talen användes, hölls här predikningar ett 
par gånger om året i samband med lapparnas f lyt tningar, och 
man får r äkna med att det funn i t s kåtaplats . Ef te r 1945 har 
två kyrkkåtor byggts vid den gamla kyrkplatsen, samtidigt 
som man dit å terfört det gamla kapellet och p räs tkammaren , 
som under de senaste 100 åren gjort t j äns t som loge och lada. 
Någon bofast befolkning f inns varken i Fa tmomakke eller 
Gillesnuole, och i så måt to har de bevarat något av den ur-
sprungliga kyrkstadens väsen; att vara samlingsplats endast 
vid kyrkliga högtider och under vardagen ligga öde. 

Kyrkstädernas läge. 

Det har i det föregående påpekats hur int imt lappmarks-
kyrks tädernas til lkomst hänger samman med strävandena 
att genom kris tendomen knyta lapparna fastare till Sverige. 
Det är därför naturl igt att vi f inner kyrkor och kyrks täder 
utspr idda längs de urgamla lapska f lyt tningsvägarna. Längs 
Vindelälvens dalgång f inner vi Sorsele, Gillesnuole och Am-
marnäs (eg. Gauts t räsk) , och längs Umeälvens dalgång hade 
m a n tänkt sig, att kapellen skulle ligga vid Storumans syd-
östra spets (Stensele), vid norra änden av samma sjö (där 
blev det aldrig något kapel l)3 9) , vid Gautan (Tärna) och vid 
Överuman vid norska gränsen (Hvila kapell vid Vilasund) . 
Endas t Stensele, Tä rna och Hvila kapell kom till, och det 
s i s tnämnda kom efter gränsdragningen mellan Sverige och 
Norge på 1700-talet att ligga på norsk sida och miste därvid 
sin betydelse för svenska förhål landen. Lycksele slutligen var 
den natur l iga t r ä f fpunk ten för de bägge älvdalarnas lappar, 
ef tersom det var f r å n denna plats hela kyrkoorganisat ionen 
i Ume l appmark hade vuxit ut, och den dessutom låg på ett 
ställe, där de båda älvdalarna löper nära varandra . 
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Man tänkte sig att kyrkogången för lapparna i Vindeläl-
vens dalgång skulle se ut så hä r : Nyår, ma rknad och guds-
t j äns t i Lycksele; f ebruar i—bör jan av mars , husbesök av 
präs ten ; påsktiden, kyrkbesök i Sorsele; fö rsommaren—som-
maren, upprepade kyrkbesök i A m m a r n ä s (Gauts t räsk) ; 
oktober, prästen skulle möta i Gillesnuole; oktober—novem-
ber, nyt t kyrkbesök i Sorsele och vid jul t iden åter guds t jäns t 
i Lycksele. Motsvarande t idsschema gällde för lapparna 
i Umeälvens dalgång. Om samtliga nu n ä m n d a platser gäller, 
a t t de är naturl iga samlingspunkter längs lapparnas f lyt t-
ningsvägar. Och vad be t rä f fa r Lycksele så hade den platsen 
på uttrycklig order av Karl IX valts så, att man skulle kunna 
t r ä f f a mesta möjl iga antal lappar på samma ställe40). Lyck-
sele blev centralorten i Ume lappmark, och hit koncentrera-
des handeln, skat teuppbörd och ting. Lycksele har genom 
t iderna behållit denna sin ledande ställning. 

Man har när det gäller Lappmarkens kyrks täder flera 
exempel på hur kyrks taden bildar k ä r n a n i det som sedan 
utvecklats till våra moderna samhällen. Tydliga exempel på 
en sådan utveckling visar Åsele och Lycksele, men också 
Stensele, Sorsele, Vilhelmina, F redr ika och Dorotea. På 
alla platserna har kyrks tugorna tagits i anspråk eller få t t ge 
vika för andra ändamål : t. ex. blivit pe rmanenta bostäder 
eller omändra ts för att passa kommuna la eller statliga insti-
tut ioner (Fredr ika ) . Kyrkstugorna är borta, men kyrks tads-
planen går igen i nut ida bebyggelsen: Vilhelmina, Åsele, 
Lycksele och Fredr ika är goda exempel på detta. (Detta gäl-
ler även en del av kus tkyrks täderna , t. ex. Nordmal ing) . 

Kus tkyrks tädernas läge hänger int imt samman med f rågan 
om orsakerna till hela kyrkstadsins t i tu t ionens uppkomst , ty 
det är vid kus ten vi f inner de förs ta kyrks täderna . Det har i 
diskussionen om Lövångers kyrks tads ålder gjor ts gällande, 
att denna kyrks tad skulle ligga på samma plats som en me-
deltida handelsplats och delvis ha tagit hus och plan i arv av 
denna. Man menar att Lövångers läge gör det troligt, att här 
funn i t s en u t m ä r k t h a m n och att själva ka j en funn i t s i östra 
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änden av den huvudgata , som sträcker sig tvärs genom kyrk-
staden f r a m till gamla kyrkans plats. Här har alltså hamnen 
legat i öster och kyrkan i väster på behörigt avstånd f r å n 
handeln och med kyrks taden som förmedlande länk mit t 
emellan4 1) . 

Det är svårt att mot bakgrunden av föreliggande mater ial 
äga någon fast uppfa t tn ing om vilken roll handeln spelat för 
kyrks täderna . Klart är emellertid att en analys av kyrks tä-
dernas läge i förhål lande till handelsplatser och h a m n a r är 
en mycket angelägen uppgift , som måste lösas för att man 
skall f å ett fas tare grepp på problemet hur en kyrks tad ha r 
uppkommit . 

NOTER. 
Föreliggande uppsats är en bearbetning av en uppsats som fram-

lades i Geografiska Proseminariet i Uppsala hösten 1953. Då ämnet 
är rikt på lockande forskningsuppgifter, är det författarens avsikt 
att till mer ingående behandling ta upp några av de skisserade pro-
blemen. Författaren vore därför utomordentligt tacksam få del av 
de påpekanden och kompletteringar, som läsare av denna uppsats 
finner anledning till. Kontakt kan nås genom Geografiska Institu-
tionen, Uppsala eller Västerbottens läns Museum, Umeå. 
D Uppgifterna hämtade ur Erixon: 1938 sid. 43. 
2) Det bör i detta sammanhang framhållas att gränsen mellan 

kyrkstallar och kyrkstad inte är skarp. Övergångsformer stall— 
bostad finns på flera håll, t. ex. i södra och mellersta Norrland 
samt i Norge och Finland. 
Om detta samt om definition av kyrkstad se Erixon: 1938. 

-3) Till undantagen hör bl. a. Gillesnuole nya kyrkkåtor, som upp-
förts och ägs av Sorsele socken. De är uppförda efter andra 
världskriget. Till undantagen hör även numera en del hus i Löv-
ångers kyrkstad, som inköpts av en särskild hembygdsförening. 
Åtgärden var nödvändig för att kunna rädda den värdefulla 
kyrkstaden. 

4) De delar av prästbordets jord, som disponerades av kyrkstaden, 
utlades särskilt vid laga skiftet till samfällighet. Staten har 
också i många fall överlåtit äganderätten till kommunerna. 
Ett exempel är Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse ang. kyrkstäderna 
av den 6 maj 1817. 
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6) Häri ingår även en del material ur Nordiska museets ortsunder-
sökningar, likaså Antikvarisk-Topografiska Arkivets samlingar. 

7) I breven har bl. a. sådana frågor ställts som »Finns kyrkstaden 
kvar? I så fall vad?» »Vad används husen till: a. ursprungligt 
ändamål? b. permanent bosättning? c. annat ändamål?» »Finns 
kartor eller andra handlingar, som rör kyrkstaden, förvarade L 
ortens arkiv?» 

8) Sockengränserna på kartan »Före 1725» återger förhållandena 
omkring 1640. Se Lagerstedt: (1955). På kartan »1725—1825» 
har gränserna modifierats med hänsyn till i Lagerstedts arbete 
omnämnda förändringar. Kartorna »Efter 1825» och »1955» 
återger våra dagars gränser. Länsgränsen är på samtliga kartor 
den nu (1955) gällande. 

9) Det är fråga om den förteckning, som 1314 uppgjordes för ut-
taxering av den s. k. sexårsgärden till påvestolen. I denna för-
teckning finns vid ett senare tillfälle, troligen omkring 1340, 
infört att Lövånger utgjorde kapell under Skellefteå. Se 
Diplomatarium Svecanum 3 n 1946 och Bygdén II sid. 146. 

10) Stadsförsamlingarna i Umeå och Skellefteå ej medräknade. 
" ) Hörnefors 1913, Holmsund 1917, Bureå 1922 och Kågedalen 1933. 
12) Tillstånd till församlingsbildning gavs redan 1810, men kom till 

stånd först 1834. Se Bygdén IV sid. 110. 
13) Karta 1855—57 över laga skifte. LSA Z/37 117" 6. delen. 
14) Söderwall, K. F.: Ordbok öfver Svenska Medeltids-Språket. Del l . 

Lund 1884—1918. 
1B) Svenskt Diplomatarium, Nya saml. 1:334. 
16) Svenskt Diplomatarium, Nya saml. 1: 314. 
17) Se Erixon: 1938 sid. 42, samt BAÄ:s handlingar rörande kyrk-

städer. 
18) Schlyter, C. J.: Ordbok till Samlingen av Sveriges Gamla Lagar. 
19) Söderwall: Del 2, sid. 527. 
20) Gäller Fors i Jämtland. Se Fellström 1950, sid. 71. 
21) Under medeltiden hade bland menigheten endast de allra för-

nämsta i samhället över huvud taget haft sittplats i kyrkan. 
Möjligt är dock att även de förnämsta bland allmogen ganska 
tidigt haft av dem själva i kyrkan uppförda bänkar, men detta 
har endast förekommit i mycket liten omfattning. Först mot 
slutet av medeltiden har bänkar börjat användas i kyrkan. Dessa 
var då privat egendom och kunde ärvas och säljas. Detta gällde: 
även av kyrkan själv bekostade bänkar, som kunde övergå i pri-
vat ägo mot att en köpesumma erlades till kyrkan. 

22) Söderwall: Del 1, sid. 654. 
23) Svenskt diplomatarium, Nya samlingen. 
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24) Jfr Svenska Akademiens Ordlista, där det står »kyrkohärbärget 
= förrådshus vid sockenkyrka, vari den del av tionden, som icke 
tillföll sockenprästen förvarades. (1530) G. I. R. 7:207». 

25) Burcus, Johannes: Sumlen. Ingår i valda delar i Svenska Lands-
mål Bihang A: 1:2. 

2o) Se Erixon: 1938 sid. 64. 
27) Se Fellström: 1950, sid. 138. 
28) Se redovisningen av källmaterialet i Bilaga 1. 
29) LSA Z/l. 
30) LSA Z/31 76L 
si) LSA Z/3 741. 
32) Ett känt exempel är Johannes Rudbeckius, vars åtgärder i Väs-

terås stift för kyrkotuktens höjande kom att bli normgivande 
för mer än ett stift. 

33) Se karta upprättad 1949. Närmare uppgifter finns i Bilaga 1. 
34) Detta intresse för lapparna har inte bara en religiös utan också 

en mycket stark politisk bakgrund. Det gällde nämligen att för-
söka skattebinda lapparna till Sverige för att därmed säkra 
svensk överhöghet över de väldiga lappmarkerna. Även norr-
män, danskar och ryssar hade liknande intressen. — En uttöm-
mande redogörelse för detta finns i Göthe, G.: Umeå lappmarks 
svenska kolonisation. (Uppsala 1929). 

35) Finnen Nils Hindriksson, som slog sig ner i Gavsele, två mil S 
om kyrkan. Uppgiften enl. Nyström: 1951, sid. 5 not 1 hämtad 
ur Lantmäteristyrelsens arkiv. 

36) Uppg. hämtade ur Nyström: 1951 sid. 7, som i sin tur har dem 
dels ur visitationshandlingar, dels ur Hiilphers samlingar. 

37) Är 1674 enl. Sjögren: Sverige del VI: sid. 797. 
38) Se Olsson, 1943, som återger statistik hämtad ur Västerbottens 

läns Kungl. Hushålls Sällskaps Handlingar för år 1829 (Umeå 
1830). 

30) Gillesnuole hade ett motsvarande läge vid Vindelälven. Även 
detta kapell spelade snart ut sin roll. 

«>) Se HSH bd 39 sid. 217 ff. 
« ) Se t. ex. Berthelson 1953 sid. 674. 
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B i l a g a 1. 

FÖRTECKNING 
över de orter, där kyrkstad funnits under någon tidsperiod fram till 
år 1953. För varje ort har medtagits en rad notiser med data och 
uppgifter som varit av värde, när det gällt att t. ex. avgöra kyrk-
stadens ålder och följa dess utveckling. Orterna upptagas i alfabe-
tisk ordning. De socknar som äger mer än en kyrkstad har dock 
alla kyrkstäderna samlade under sockennamnet. [(Z/3 742) etc. är 
arkivbeteckning för karta som förvaras i Lantmäteristyrelsens 
arkiv.] 

1. Bjurholm. 
1843 Från detta år finns en handling, som rör byggande av 

kyrkstadshus. (Förvaras i Bjurholms kyrkoarkiv.) 
1869 Karta, som anger område för kyrkstad. På denna tomt-

mark, som ligger invid kyrkan och kyrkogården, har ett 
par kyrkstadshus uppförts. Dessa har numera tagits i an-
språk för andra ändamål. (Kartan förvaras i Bjurholms 
kyrkoarkiv.) 

2. Burträsk. 
1714 Karta (Z/3 742) upptar kyrkan samt områden för kyrko-

vall och kyrkstadshus. Tydlig karta. 
1766—67 Karta (Z/3 743) över Gammetbyns ägor. Ägofigur 204 är 

kyrkstadsplatsen, 205 kyrka och kyrkogård samt 206 kyr-
kovallen och vägen. 

1786 Karta (Z/3 744) upptar kyrkstaden. Kartan gjord i liten 
./. skala. Hiilphers omnämner kyrkstaden (Hiilphers V:1 sid. 

79), samt berättar även en del om handeln. (Hiilphers V:1 
sid. 82, 87 f. och 295 not *.) 

1835 En plansch av Plagemann visar kyrkstaden som ett gytter 
till höger om kvrkan. (Plagemann II. Plansch n:r 111:12. 
»Burträsk från NV 17/3 1835».) 

1847—48 Karta (Z/3 748) över laga skiftet upptar endast området 
för kyrkstadshusen, ej de särskilda husen. Möjligen syns 
en rad med marknadsstånd i V. vid vägen. 

1862—68 Renovationskärta över laga skiftet 1847—48. (Kartan finns 
i Lantmäterikontoret, Umeå.) Inget nytt för kvrkstadens 
del. 

1918 Karta över kyrkstaden upprättad av H. Möllman-Palmgren. 
(Kartan finns i Västerbottens läns museums arkiv, Umeå.) 

1920 Karta. Finns i S. Erixon: Gamla svenska städer, sid. 69. 
1920 Karta av Eric Walin. (Förvaras i Etnologiska undersök-

ningens arkiv, Nordiska Museet.) 
1930 brann kyrkstaden. I den skall strax före branden ha fun-

nits 198 hus. Därav var 66 boningshus med sammanlagt 
450 ägare, och 128 stallar, som stod vid särskilda gator i 
kyrkstadens ytterområden. (Berthelson: 1953 sid. 684.) 
Endast ett hus återstår nu av denna gamla kyrkstad. 
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1930-talet. Uppbyggdes ett antal stora tvåvånings kyrkstadshus. 
Dessa används fortfarande över lör- och söndagar i sam-
band med kyrkbesöken. 
Ett rikhaltigt fotomaterial finns, dels från den märkliga, 
år 1930 brunna kyrkstaden, dels från den nya moderna, ur 
denna uppsats' synpunkt inte mindre märkliga kyrkstad, 
eftersom den visar kyrkstadsinstitutionens styrka. (Från 
gamla: i ATA och Västerbottens läns Museum. Från nya: 
i ATA.) 

3. Bygdeå. 
28/4 brann den gamla kyrkstaden. (Branden finns skildrad 
i Bygdeå sockens dombok för år 1683 och texten finns åter-
given i Västerbotten 1922 sid. 48 ff.) 
Karta (Z/4 711) har området för kyrkstadshusen inprickat 
Ö om kyrkan och SV om prästgården. 
Någon kyrkstad finns ej upptagen på 1G42—48 års karta 
(Z/l: 95). 
finns endast 10 hus enl. von Scliuberts resebeskrivning. 
(F. W. von Schubert: Reise II sid. 84 f och 197.) 
Enl. samma källa skall kyrkstaden förmodligen ha brunnit 
ytterligare en gång efter 1081. 

1835—37 Plagemann liar en plansch över kyrkan med kyrkstaden 
till höger om denna. (Plagemann II. Plansch n:r 111:16.) 

1915 Kyrkstaden skymtar på ett fotografi, taget av Cornell 
1915. [Fotografiet förvaras i ATA. (Mappen för Bygdeå.)] 

1943 Karta över kyrkstaden omkring år 1888, upprättad ur min-
net av byggmästare Ferdinand Dahlgren, Bygdeå. Kartan 
upptar även namnen på ägarna av kyrkstadshusen. 

1940-talet. Ett stall skall ha funnits bevarat bakom kyrkan. (Plage-
mann I.) 

./. Hulphers omtalar att man hade tre bytesplatser inom 
socknen, en vid moderkyrkan för södra delen av socknen 
vår, höst och vinlertiden, en vid kapellet (Nysätra) om 
våren och vintern, och en vid Gumboda Holmen om hös-
ten. (Hulphers V:1 sid. 55.) 

./. Enl. 1781 års marknadsreglering ägde frimarknader rum i 
Skinnarbyn (det var där kyrka och kyrkstad låg) 26—27 
mars och 18—19 december. (Plagemann I sid. 290.) 

4. Byske. 
1870—72 Karta och lagfartshandlingar över ett område »för bere-

dande av nödigt utrymme för församlingens kyrka, be-
gravningsplats och kyrkstadstomter.» (Kartan från 1870 
och lagfartshandlingarna från 1872. Allt förvaras i Byske 
kyrkoarkiv.) Kartan utvisar 89 tomter, men endast 8 togs 
i anspråk. Plats för kyrkstallar har även reserverats och 
några stallar har också uppförts, men alla är nu bortrivna. 

1908 Bild av några kyrkstadshus, som är stora tvåvåningshus 
med minst 4 kamrar i var våning. (Etnologiska undersök-
ningens arkiv, Nordiska Museet. Kapsel Västerbotten.) 

1681 

1686 

1817 
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1910 ». .. . större kasernliknande byggnader (ha) uppförts af 
flere bönder gemensamt eller af hela byalag. Dylika mo-
derna kyrkstugor finner man t. ex. i Byske, Jörn, Fredrika, 
Stensele, Lycksele m. fl.» (O. Bergqvist i en art. i Från 
Bygd och Vildmark 1910, sid. 11.) 

./. Karta över »Kyrkberget» i Byske by, Byske socken. Visar 
bebyggelsen på det år 1870 förvärvade området. (Förva-
ras i Byske kyrkoarkiv.) 

1953 Kyrkstaden används fortfarande av kyrkbesökarna och be-
står av 8 kyrkstadshus i två våningar, 4 kamrar i var vå-
ning, d. v. s. sammanlagt 64 kamrar. 

5. Degerfors. 
1840 Plagemanns plansch från detta år avbildar mellan kyrkan 

och prästgården en rad småhus, av vilka en del är lador, 
några måhända kyrkstallar och kanske t. o. m. kyrkstadshus. 
Några kyrkstadshus, »moderniserade och ej längre tjänan-
de till sitt ursprungliga ändamål» skall ännu på f940-talet 
ha legat i backen SO om prästgården. (Plagemann II n:r 
111:22 och Plagemann I sid. 307.) 

1896 Foto från midsommarböndagshelgen, visande en lång rad 
kyrkstadshus. (Västerbottens läns Museums bildarkiv.) 

./. En del kyrkstadshus har varit uppförda på »Brånet» i 
sluttningen c:a 150 m. Ö om kyrkan. Några hus finns ännu 
kvar, men de används numera som permanenta bostäder. 
Marknad skall ännu för c:a 50 år sedan ha hållits här. 

6. Dorotea. 
1881 30/4 uppläts 6 tunnland 31,4 kappland av kronans område 

att som kyrkstadsområde avgiftsfritt disponeras av för-
samlingen. (Uppgiften hämtad ur Tjänstememorial till 
Kungl. Byggnadsstyrelsen 20/1 1929 av Ivar Stål. Kopia 
hos RAÄ bland kyrkstadshandlingarna.) 

1901 10/5 1 hektar av ovannämnda jord fick avgiftsfritt och med 
äganderätt upplåtas titt kommunen. (Källa, se 1881.) 

1923 Karta (Z/8 241) över kyrkstaden. Visar den i Lappland 
från 1800-talet vanliga typen med gator, som skär var-
andra i räta vinklar och med husen ordnade i rader. Ett 
25-tal hus finns upptagna. 

1929 »N om landsvägen och vid en gata vinkelrätt mot denna 
står 8 hus (5 på ena sidan, 2 på andra, 1 fribeläget). Inga 
gör tjänst som kyrkstadshus, 6 är uthyrda och bebodda, 
2 lämnade åt sitt öde.» (Källa, se 1881.) 

1926 Karta (Z Br/462—472) visar under beteckningen »Kyrko-
platsen n:r 1» ett antal tomter för kyrkstadshus. 

1930—45 Kyrkstaden försvann efter hand under dessa år. 

7. Fredr ika . 
1835—39 På Plagemanns plansch syns möjligen ett par kyrkstads-

hus N om kyrkan. (Plagemann II plansch n:r 1:7.) 
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1847 Beslöts att marknad skulle hållas två gånger årligen, vid 
nyår och i mars. Två personer anhöll samma år hos soc-
kenstämman att få idka handel i kyrkstaden. Det torde de 
ha fått. Någon riktig marknad blev det emellertid inte. 

1875 Karta (Z/9 371) upptar område för kyrkstaden. Inga kyrk-
stadshus finns utmärkta. 

1888 Karta (Z/9 372 Del VI) upptar ägogränser för prästbordet 
men inga kyrkstadshus. 

1892 brann de gamla kyrkstadshusen ner. (Plagemann I sid. 
110.) Nya hus har sedan uppförts. 

./. I slutet av 1800-talet fanns handelsbod inom kyrkstads-
området. När kyrkstaden brann 1892 försvann den. Sedan 
dess har endast tillfällig handel förekommit inom området. 

1910 finns de nya kyrkstadshusen omnämnda i en artikel av O. 
Bergqvist. (Se Byske 1910.) 

1953 Används ännu ett kyrkstadshus med 10 rum av kyrkbesö-
karna. Ytterligare två stugor finns bevarade, men dessa 
skall flyttas el. byggas om för annat ändamål. Ett par hus 
är redan ombyggda och används som bostadslägenheter 
och för en BB-avdelning. Kyrkstadsområdet ägs nu av 
kommunen. 

8. Jörn. 
1865 Karta, renoverad 1878 (Z/14 70i) och 1873 Karta (Z/14 70»). 

Upptar endast kyrkan, inga kyrkstadshus. 
1910 Kyrkstaden nämnd i Bergqvists artikel i Från Bygd och 

Vildmark 1910. (Se Byske 1910.) 
1915 En bild av ett kyrkstadshus i Jörn, och visar en låg 1-

våningsbyggnad. Bildunderskrift: »På kyrkstugutrappan 
konfirmandgrupp, Jörn». (Se Från Bygd och Vildmark 
1915 sid. 63.) 

1953 Ett antal hus finns fortfarande bevarade och utnyttjas för 
sitt ursprungliga ändamål. Se även bild i Västerbotten 
1947. 

9. Lycksele. 
1606 I samband med att Karl IX påbjuder att kyrka skall byg-

gas i Lyksäiie så skall också birkarlarna bygga bodar (två 
om var bod) för sin handel. (HSH band 39 sid. 217 ff.) 
Kyrkan och bodarna byggdes på Näset, c:a 1 km. från nu-
varande kyrkan. 

1684 Klagomål på att borgarbodar byggdes till förfång för 
andra handlande längre in på marknadsplatsen. De som 
byggde i utkanten snappade nämligen upp lapparna och 
köpte av deras varor. (Göthe 1929 sid. 222 ff.) 

1686 Upplåts nytt område på kyrkans mark för borgarbodarna. 
(Göthe: 1929 sid. 222 ff.) 

1750-talet. Hulphers skriver: »Lägenheter wid denna kyrka utom 
Prästerskapets boställen äro många hus som dels tilhöra 
Borgerskapet dels Allmogen; de förre nyttjas i synnerhet 
marknadstiderne». (Hulphers V: 3 sid. 37 f.) 
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1800 Karta (Z/16 1361) upptar ett område »Kyrk Stugu och 
Marknadsplats». Detta ligger S om nuvarande kyrkan. 
Några kyrkstadshus står ännu kvar ute på Näset. 

1803 29/11. Avvittring från pastors- och skolboställena för 
Umeå stads borgarskaps marknadsstugor och socknens 
kyrkstadshus. (RAÄ: Handlingar om kyrkstäder.) 

1840 Plagemanns plansch över L. visar kyrkan och kyrkstaden. 
(Plagemann II plansch n:r 1:6.) 

1870 20/5 överläts (enl. Kungl. Brev) det 1803 avvittrade områ-
det för alltid till Lycksele kommun, dels för att utgöra 
kyrkplats, dels marknadsplats med tillhörande gator, torg 
m. m. (RAÄ: Handlingar om kyrkstäder.) 

1870 Avhystes 22 hushåll av fattiga arbetare ur kyrkstadshu-
sen.'(Olsson: 1943.) 

1870 En reglering av kyrkstadsområdet delade detta i tre de-
lar: 1. Marknadsplatsen. 2. Hamntrakten (»Hamnen»), 3. 
Finnbackstrakten (»Finnbacken»), Enl. karta 1871 bildade 
Hamnen och Finnbacken tillsammans den egentliga kyrk-
staden. (Olsson: 1943.) 

1871 Karta över Marknads- och kyrkoplats med beskrivning och 
tomtindelning. (Lycksele kommunarkiv, Lycksele.) 

1885—86 Karta (Z/16 1362 del 3) över Präst- och skolboställets ägor 
upptar inga kyrkstadshus, men har Finnbackens och Bor-
garbackens område uppdelat i ett rutnätsystem med vin-
kelrätt mot varandra gående gator. 

1916 Karta över Lycksele municipalsamhälle. (Byggnadsnämn-
den i Lycksele.) Visar även kyrkstadsbebyggelsens ut-
bredning. 

1922 Karta »Förslag till stadsplan», kompletterad 1925. (Bygg-
nadsnämnden i Lycksele.) 

1929 På Finnbacken finns detta år 10 kyrkstadshus, av vilka 9 
är mellan 32 och 22 m. långa. Numera uthyrda till mindre 
bemedlade arbetare. (RAÄ: Handlingar om kyrkstäder.) 

1939 Avhystes de sista inneboende i kyrkstadshusen. (Olsson: 
1943.) Under sista kriget användes husen för militära än-
damål. Nu bortrivna. 
Affärsområdet i nuvarande staden är näranog helt förlagt 
till det område som tidigare varit marknadsplats. (Olsson: 
1943.) 

1949 Karta över Gammplatsen, upprättad i samband med un-
dersökningarna av gamla kyrkplatsen. (Västerbottens läns 
museum, Umeå. Kopia finns även i ATA.) 

./. Kyrkstaden har brunnit ett flertal gånger: Finnbacken 
1893 och marknadsplatsen 1888, 1911 och 1926. (Olsson: 
1943.) 

10. Lövånger. 
1642—48 Den äldsta kända kartan över Lövånger (Z/l: 94) upptar 

inga kyrkstadshus eller något område för dessa men väl 
kyrka och prästgård. 

1686 Karta (Z/17 371) är tydlig och upptar bl. a. ett område med 
kyrkstadshus. (Finns avbildad i t. ex. boken Lövånger, 
del 2.) 

164 



KYRKSTÄDER I VÄSTERROTTENS LÄN" 

1726 Karta (Z/17 372) har ett område för kyrkstadshus antytt. 
(Finns avbildad i boken Lövånger, del 2.) 

1785 Karta (Z/17 37D har vägnätet tydligt utritat. Kyrkstads-
husen upptas på kartan under beteckningen »8». 

./. Hulphers omnämner också kyrkstaden: »På Kyrko-wallen 
äro flere små stugor til Sockneboernas beqwämlighet, som 
dock mera nyttjades, innan de förr bruklige Lördagspre-
dikningarne upphörde». (Det var 1781, som dessa upphör-
de.) (Hulphers V:1 sid. 66 f.) 

1847 Karta (Z/17 375) över laga skifte upptar bl. a. gränserna 
för kyrkstaden. Vid detta tillfälle (20/9 1847) överenskoms 
att kyrkstadsjorden skulle vara samfällighet. 

1870-talet. Brann kyrkstadens SV-parti. (Berthelson: 1953 sid. 676.) 
1920 Karta »Plan över Lövångers kyrkstad» av E. Valin. (Nor-

diska museet.) 
1936 Karta över kyrkstaden av Anderbjörk och senare utnytt-

jad av Nyman m. fl. vid Nordiska museets undersökning av 
kyrkstaden. (Etnologiska undersökningens arkiv. Nordiska 
Museet.) Se även sid. 156. 

1939 Karta med saneringsplan för kyrkstaden, upprättad av 
länsarkitekt Sörensen. (Kartan finns i kopia i ATA.) 

1941—42 Restaurerades kyrkstaden, delvis med hjälp av vapenfria 
värnpliktiga, samtidigt som man genomförde den sane-
ringsplan, som var nödvändig ur brandskyddssynpunkt. 
11/7 1942 invigdes den restaurerade kyrkstaden. (Väster-
botten 1942 sid. 156 ff.) 

./. Kyrkstaden har även varit föremål för flera undersök-
ningar, bl. a. den ovannämnda inventeringen, gjord av 
Nordiska Museet. En uppsats av S. Erixon om de norr-
ländska kyrkstäderna handlar till stor del om Lövånger. 
(S. Erixon: 1938.) 

./. Ett fylligt bildmaterial finns i ATA, likaså i Nordiska 
museet. 

11. Malå. 
1890 Karta (Z/18 664) upptar »Kyrkovall, Samf. för socknen» 

med diverse hus inprickade. 
Inom det område, som detta år utlades som »kyrkstaden 1 
och 2» uppfördes kyrkstadshus, ett med 21 enrumsbostäder 
och två mindre samt en stor affärsbyggnad med magasin. 

1909 Brann kyrkstadshusen och affärsbyggnaden. 
1927 IG/6 skänktes omr. Kyrkstaden 1 och 2 av staten till Malå 

kommun och tomtlades 1936. 

12. Nordmaling. 
1701 Karta (Z/20 491) upptar kyrkvallen med en mängd kyrk-

stadshus inprickade på prästbordets ägor. Tidigare kartor 
1646 (X/1: 184) upptar endast kyrka och prästgård, inga 
kyrkstadshus eller område för sådana. 

1724 och 1798 .Två tillfällen (omnämnda i prosten Rådes bok) då 
det enl. sockenstämmoprotokollen klagades över nykter-
hetstillståndet i kyrkstaden. (Råde: 1951, sid. 130 f.) 
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1802, 1822, 1851. Några tillfällen då åtgärder vidtagits för att flytta 
de närmast liggande kyrkstadshusen längre bort från kyr-
kan. Brandfaran var för stor. 

./. Kyrkstaden finns även omnämnd av Hiilphers. (Hiilphers 
IV sid. 276.) 

./. Plagemanns teckning av Nordmalings kyrka är gjord från 
ett sådant håll att kyrkstaden skyms av kyrkan. (Plage-
mann II plansch IV: 1.) 

1888—89 Karta (Z/20 4911) över prästbordet. Upptar kyrkstaden. 
Ett 150-tal hus synliga. 

1893 Utbröts »Nordmalings kyrkovall» ( = kyrkstaden, som 
dessutom hade varit marknadsplats t. o. m. 1894) ur Präst-
bordet för att fem år senare ombildas till municipalsam-
hälle. (Plagemann I sid. 325.) 

1894—95 Karta med förslag till tomtreglering å Nordmalings kyrko-
vall. Kompletterad 1896. (Finns hos ATA.) 

./. Två unika fotografier finns bevarade av kyrkstaden vid 
slutet av 1800-talet. Förvaras i Hembygdsgården, Nord-
maling. Se även bild sid. 137. 

1953 En dubbelvallstuga finns ännu bevarad och är uppförd vid 
hembygdsgården i N. Tidigare stod den längst ner på 
vallstugugatan. En vallstuga är uthus på fru Edit Olssons 
gård strax V om kyrkan. Längs gamla vallstugugatan finns 
i nuvarande bebyggelsen rester av vallstugor, som blivit 
ombyggda och påbyggda. Kyrkstadsplanen går igen i nu-
varande bebyggelsen. En del kartmaterial finns i kyrko-
arkivet, Nordmaling. 

13. Norsjö. 
./. »I kyrkans närhet (den 1848—50 uppförda kyrkan) d. v. s. 

den kyrka som låg vid prästgården på Näset, lågo likbod, 
sockenstuga och ett antal kyrkstugor». (Plagemann I sid. 
277.) 

1851,1855 Enl. en fotosamling med beskrivning av Sixten Belfrage 
(förvaras i Etnologiska undersökningens arkiv, Nordiska 
Museet, Kapsel Västerbotten S—Ö) är ett par av kyrk-
stadshusen daterade 1851 och 1855. Till denna kyrkstad 
på Näset hörde även stallar. Foton finns även av dem. 

1909 Flyttades kyrkstadshusen s. s. bort, sedan kyrkan flyttats 
till Norsjö norra by. Grundstenarna ligger dock ännu 
kvar på gamla platsen, och man kan se kyrkstadens pla-
cering och husens storlek och läge. 

./. Nytt kyrkstadsområde utlades i Norsjö norra by, och en 
del kyrkstadshus uppfördes där. 

1953 Inga kyrkstadshus finns nu kvar, varken på Näset eller i 
Norsjö norra by. 

14. Nysätra. 
1686 Karta (Z/22 38i) upptar NV om kyrkan ett område med 

kyrkstadshus. Prästgården ligger ännu längre i NV. 
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1786 Karta (Z/22 384) upptar områden för kyrkstadshus, men 
nu tycks dessa finnas särskilt S om kyrkan. 

./. Hiilphers omtalar kyrkstaden. (Hiilphers V:1 sid. 53.) 
1842—44 Karta (Z/22 380) upptar en mängd kyrkstadshus runt kyr-

kan. Nu är även de enskilda husen för första gången in-
prickade. 

1800-talets sista år. Kyrkstaden består då av längor av 2-vånings-
hus. (Västerbotten 1929 sid. 111.) 

1929 Ännu detta år fanns en del kamrar, som icke hunnit fär-
diginredas. (Västerbotten 1929 sid. 111.) 

15. Skellefteå landsförsamling. 
1637 Den äldsta kända anteckningen om kyrkstaden. Den finns 

i en längd för boskapshjälpen av S. sn, och där heter det 
på tal om Prästbordet och böndernas hus: Dessa fattiga 
sitter uti böndernas hus på Kyrkebolet och bruka ingen 
jord och äro fattiga tiggare. (Fellström: 1950, sid. 138.) 

1642—48 Den äldsta kända kartan (Z/l : l ) . Den upptar ett område 
med kyrkstadshus Ö om kyrkan. (Detta är den enda av de 
åren 1642—48 upprättade jordebokskartorna över S. Väs-
terbotten, som upptar en kyrkstad. Kartorna för Umeå, 
Bygdeå och Lövånger saknar sådan.) 

1649 finns Körran (det är nu det område där Skellefteå läro-
verk och museum ligger) omnämnd som tjuderplats för 
böndernas hästar. Körran användes också länge som mark-
nadsplats. 1837 flyttades marknaden åter dit. Sommar-
marknaden hölls där ända till 1862, då den genom prosten 
Nordlander avskaffades, »för bönderna frestades att köpa 
för många onyttiga saker». Frimarknaden hade redan före 
1848 års utgång flyttats till den nyuppvuxna borgarstaden. 
(Fellström: 1950, sid. 84 ff.) 

1672 3/6 brann kvrkstaden. (En beskrivning av denna brand 
finns. Se Fellström: 1950, sid. 76.) 

1681 uppgjordes genom beslut på landsting i S. k y r k o t u r 
för S. och andra större socknar, varigenom de långväga 
sockenbornas kyrkogång reglerades. (Se Hiilphers V:1 
sid. 95 om detta landstingsprotokoll 10/7 1681. Finns även 
i Västerbotten 1929 sid. 109. Motsvarande kyrkotursbe-
stämmelser för Lappmarken och nybyggarna där överens-
koms i Lycksele 1745. Se t. ex. Göthe:1929 sid. 434.) 

1686 Karta (Z/24 1461) upptar område för kyrkstad. 
1695 20/3 tillkommer den första kyrkstuguordningen, beslutad 

vid landsting i Piteå. (Fellström: 1950 sid. 75.) 
1735 Karta (Z/24 1462). Otydlig. 
1764 Karta (Z/24 14G4) utvisar en väl utvecklad kyrkstad. Väg-

nätet markerat. 
./. Kvrkstaden hade på 1700-talet c:a 300 hus enl. Petrus Hög-

ström, khde i S. 1749—84. (Fellström: 1950 sid. 76.) 
1802—05 Karta (Z/24 146°) utvisar området för kyrkstaden samt 

även infartsvägarnas sträckningar. Tydlig karta. 
1809 Bodde ryssarna i kvrkstaden. (Fellström: 1950 sid. 83.) 
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Karta upprättad »öfver Ansökte platser å Pastors Bostäl-
lets ägor uti Skellefteå Sockn . . . för Inrettningen af Helso 
Brunn och Badhus». Kartan visar bl. a. att den plats, som 
1835 efter branden upplåts till kyrkstadsbygge redan 1825 
varit bebyggd. (Plagemann: I, avsnittet om Skellefteå.) 
En plansch av Plagemann från 10 mars d. å. visar bl. a. 
kyrkstaden på »Kläppen», som förstördes av eld s. å. och 
senare ej återuppbyggdes. Av bilden verkar det som om 
kyrkstadshus även funnits i Degerbyn. Bilden är av stort 
dokumentariskt värde. (Plagemann: II, plansch n:r III: 6.) 
Brann kyrkstaden för andra gången 25/9. (Fellström: 1950 
sid 76 f.j 
På hösten godkände sockenstämman ny plan för kvrksta-
den. (Fellström: 1950 sid. 76 f.) Kyrkstaden flyttades till 
sin nuvarande plats och området planlades innan man 
byggde de nya husen. 1836 var KB:s resolution klar ang. 
kyrkstadens reglering. [Det kan vara värt att observera i 
detta sammanhang hur 1817 års bestämmelser (Kungl. 
Brev 6/5 1817) åsidosattes på flera sätt. 1. Husen ställdes 
tätt tillsammans även om de uppfyllde stadgans bokstav 
att inte vara sammanbyggda. 2. Tvåvåningsbebyggelse 
blev det i stället för stadgans bud om envåningsbyggna-
der. Brandskyddet var redan från början dåligt. (Se: 
Berthelson 1953 sid. 682 f. och Fellström 1950 sid. 77.)] 

38 Karta (Z/24 1469) över laga skiftet. 
har det tydligen blivit för trångt i nya kyrkstaden, och 
sockenstämman bestämde att nya tomter måste vara be-
byggda inom tre år, ty annars komme de att upplåtas åt 
annan. (Fellström: 1950 sid. 76 f.) 630 bönder hade redan 
från början begärt att få bygga kyrkstadshus. (Se: Ber-
thelson 1953 sid. 682 f. och Fellström 1950 sid. 77.) 
6/10 Ny brandordning antagen av sockenstämman. (Fell-
ström: 1950 sid. 81.) 
Vidtogs åtgärder för att flytta kyrkstadshus, som stod 
kvar på Brännan, Kläppen och Löten. 
Namnet Bonnstaden är ett namn på kyrkstaden för att 
skilja den från Borgarstaden (som grundlades 1844.) 
(Fellström: 1950 sid. 78.) 
Karta över kyrkstaden upprättad av E. Westerlund. Skala 
1:500. Kartan kompletterad 1936. (Skellefteå landsförsam-
lings kommunalkontors arkiv.) 
29—30 juli brann de centrala delarna av kyrkstaden (husen 
kring torget). Ett 10-tal hus eller 40 kamrar förlorades. 
(Fellström: 1950 sid. 79.) 

—44 Karta över kyrkstaden, upprättad av Atterman 1942 och 
kompletterad av Kindström 1944. (Nordiska museets by-
undersökningar. En vitkopia finns även i ATA.) 
Hiilphers har en hel del att berätta om kyrkstaden, som 
även ger en intressant inblick i vad kyrkstaden användes 
till: »Kyrkstaden eller Wallen omkring kyrkan gifwer 
•stället anseende ty äro där cfvvcr 30u små så kallade 
Kyrko-hus, bestående af stuga, bod och stall, indelte i ga-
tor och gränder, hwaraf Allmogen betjenar sig wid fram-
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komsten til Kyrkan, en del långväga om Lördagen, som 
ock där förwara sine Helgdagskläder. I ägarenes från-
waro bebos desse af en hop löst och fattigt Folk, som wår-
da husen. I fredliga tider upställer här, som wid andre 
Kyrkor, Socknens Compagnie til parade och gå patrouiller 
alla nätter. Marknader hållas äfwen här i Martii, Septemb. 
och Decemb. I sednare år, då 50 Brännwinskrogar blifwit 
i Socknen äro 5 här anlagde.» (Hiilphers V:1 sid. 95 f.) 
»Umeå och Piteå Städers Handlande hafwa här Marknads-
hus samt hålla ansenligt nederlag af waror, som äfwen 
emellan Marknadstiderne genom Commissionairer försäl-
jas och uthorgas.» (Hiilphers V:1 sid. 297 not h.) 

1953 Försök har gjorts att få ägarna till kyrkstadshusen att 
använda dessa mer än som skett de sista åren. Under 
pingsten anordnades »Ungdomshelg», och kyrkstaden var 
då bebodd till 30—40 %. Vid midsommar, som är största 
kyrkhelgen, skall husen ha varit bebodda till o. 50 %, 
d. v. s. de var mer utnyttjade än de varit på de sista 25— 
30 åren. 

1953 Fick kyrkstaden ny ordningsstadga. 

16. Amraarnäs (Sorsele sn). 
1916 »I byn myllrar det av lappar. Deras många små kyrkstu-

gor — mest bodar på 4 stolpar och utan fönster — som 
året om stå tomma och stängda, ha fått lif, och tungorna 
äro igång och kommersen med.» (Se Från Bygd och Vild-
mark 1916 sid. 44.) 

./. Foton från kyrkstaden finns på flera ställen, t. ex. i ATA. 
./. Kyrkstaden har registrerats enl. 1942 års lag om kultur-

historiskt märkliga byggnader. 
./. Kyrkstaden innehåller ett 15-tal stolpbodar och används 

av lapparna i juni och Vårböndagen i juli samt Höstbön-
dagen i sept. Några kåtor finns ej på »lapplatsen». 

17. Gillesnuole (Sorsele sn). 
1600-talet. Påtänkt som kapellplats. (Se Göthe: 1929 sid. 187 och 

205.) 
1750 uppfördes kapellet men togs ner 1858. Även prästkam-

mare och klockarkammare uppfördes. (Jfr. Hiilphers V: 2 
sid. 39.) Inga kyrkkåtor har så vitt känt är uppförts vid G. 

1940 återinvigdes det gamla kapellet (som 1867 sålts och blivit 
tröskloge i Granåkersby). Klockarkammaren har också 
återförts till kapellplatsen. Prästkammaren skall också 
flyttas tillbaka. Två kåtor har uppförts av församlingen. 

18. Sorsele. 
1816 Karta (Z/26 981) visar en nära nog kvadratisk tomtplats 

för kyrkstaden med särskilda platser inom denna för 
kyrkstadshusen, lappkåtorna och marknaden. 
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1816 Karta (Z/26 982) är en detaljkarta över ovannämnda kyrk-
stadsplats. 

1885 Fick enl. Kungl. Brev 28/8 sockenmännen avgiftsfritt dis-
ponera ett område som sedan 1887 15/1 avsattes till kyrk-
stad. Området var 13 hektar stort. (Lantmäteristyrelsens 
arkiv Z/26 Br/130.) 

1918 16/5 uppdelades området ovan på en skatteegendom »Kyrk-
staden n:r 2» och en kronoegendom under enskild disposi-
tion »Kyrkstaden n:r 1». (Lantmäteristyrelsens arkiv Z/26 
Br/130.) 

1920-talet revs kyrkstaden, både stugor och stall. Några fasta lapp-
kåtor fanns ej. Husen var höga 1-vånings byggnader med 
många kammare. (Se t. ex. foto i Från Bvgd och Vildmark 
1915 sid. 62.) 

19. Stensele. 
1815 Karta (Z/27 823) upptar endast gränser för områden för 

kyrka, prästgård, kvrkstadshus och lappkåtor. 
1881 Avvittringskarta (Z/27 82L del 1). Gränser utsatta för 

»kyrko- och kyrkstadsplats». Kyrkostad och begravnings-
plats samt kyrkoplats var tillsammans 9,7 hektar stort. 
(RAÄ: Handlingar rörande kyrkstäder.) 

1885 Gamla kyrkstaden revs så småningom efter tillkomsten av 
den nya kyrkan. Ett nytt kyrkstadsområde utlades och 
bebyggdes i närheten av den nya kyrkan. Här uppfördes 
rätt många kyrkstadshus och även handelsbodar. 

1891—94 Karta (Z/27 822 del 5) över laga skiftet. Ägofigurerna Litt 
Av 346 och 352 är betecknade som gammal kyrkstad. De 
ligger vid sjön och där finns också ett antal hus marke-
rade. Udden, som på 1815 års karta markerats som lapp-
kåtaplats, har betecknats »ren äng». Kyrkstadshusen är 
ordnade i rader med gator emellan. Statlar och uthus är 
samlade för sig. 

1910 Kyrkstadshusen i nya kyrkstaden omnämnda i Bergqvists 
artikel. (Se Byske 1910.) 

1924 Brann alla kyrkstadshusen utom två. Dessa senare har 
sedan använts som bostadshus för bostadslösa, fattiga fa-
miljer. 

1941 Upptogs i jordeboken under beteckningen »Kyrkplatsen 
nr 1» ett område som tidigare avvittrats som kyrkstad. 
(RAÄ: Handlingar rörande kyrkstäderna.) 

1953 Kyrkstadsområdet har enl. beslut av Kungl. Maj :t överlå-
tits dels till municipalsamhället, dels till församlingen för 
tomtmark till olika byggnader. 

20. Tärna. 
1762 Blev Tärna kapellplats. Vid den tiden hade lapparna kyrk-

kåtor vid kapellet, som låg vid s. k. Gamla Kyrknäset. 
(Enl. artikel i Västerbottens-Kuriren 15/8 1953 i samband 
med invigningen av Tärnas nyrestaurerade kyrka.) 
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1947 Särskilt område hade varit avvittrat till kyrkstad m. m. 
Detta år upptogs i jordregistret området under beteck-
ningen »Kvrkstaden n:r 1» och »Handelsplatsen n:r 1». 
(LSA Z Br/1255.) 

21. Umeå landsförsamling. 
1714 Karta (Z/31 762) upptar gränser för en större kyrkstad. 

Hus finns spridda på tre ställen: I H a m n e n (som lig-
ger längre ner efter älven från kyrkan räknat), på V ä s -
t e r b a c k e n (som ligger längs älven på andra sidan 
bäckravinen ovanför kyrkan) och på Ö s t e r b a c k e n 
(där den moderna bebyggelsen längs landsvägen nu lig-
ger.) 
Två tidigare kartor från 1642—48 (Z/l: 96—97) och 1686 
(Z/31 761) upptar bägge kyrkan, men inga kyrkstadshus. 

1784 Karta (Z/31 764) upptar kyrkstadshusens områden under 
beteckningen »10». Kartan visar samma spridning av kyrk-
staden som 1714 års karta. 

./. Hiilphers nämner ingenting om kyrkstaden, men talar om 
att befolkningen gärna kommer till kyrkan redan på lör-
dagen. (Hiilphers V: 1 sid. 28 f och V:1 sid. 287.) 

1839—40 Karta (Z/31 76°) visar spridda kyrkstadshus. På Västerbac-
ken ett lo-tal, på Österbacken ett 10-tal och i Hamnen 
några få hus. 

./. Kyrkstaden försvann omkring sekelskiftet. 
1953 Kyrkstadshusen har tagits i bruk för andra ändamål i den 

mån de icke rivits. Ett väl bevarat kyrkstadshus finns hos 
S. Marklund, Västerhiske, och används nu som slåtterlada. 

22. Vilhelmina. 
1813 4/9 Ett område 260 alnar i kvadrat avsattes till kyrkstad. 

Kyrkstadshus fanns då redan uppförda. (RAÄ: Handlingar 
rörande kyrkstäder.) 

1846 Togs den nya kyrkan i bruk. Den låg c:a 1 km. NV om 
den gamla. (Bygden IV: 295.) Kyrkstaden flyttade efter 
och fick på den nya platsen 12 tunnland 3 kappland till 
sitt förfogande. (RAÄ: Handlingar rörande kyrkstäder.) 

1850—70 Tillkom de flesta kyrkstadshusen. (Berthelson: 1953 sid. 
687.) 

1877 Karta (Z/34 1461) upptar kyrkstaden på ägofigurerna 233 
och 234. Kyrkstadshusen ligger enl. regelbunden plan i 
rader på ömse sidor om landsväg. Något torg finns inte. 

1889—90 Karta (Z/34 1462) över laga skifte. Visar kyrkstaden med 
i stort sett samma utseende som 1877 års karta. Stallbacken 
har dock tillkommit. 

1880 Efter den tiden har inga kyrkstadshus tillkommit. (Ber-
thelson: 1953 sid. 688.) 

1886 Fastställde länsstyrelsen det område, som tagits i bruk vid 
nya kyrkan för kyrkstadshus. (31/3 1886.) (RAÄ: Hand-
lingar rörande kyrkstäderna.) 
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1917 När municipalsamhället bildades (23/3) ingick bl. a. kyrk-
staden i området. (RAÄ: Handlingar rörande kyrkstäder-
na.) 

1921 5/9 brann ett 50-tal hus S om landsvägen och området lades 
sedan ut till tomtmark. (RAÄ: Handlingar rörande kyrk-
städerna.) 

1939 Översiktskarta över kyrkstaden. (Finns i ATA.) 
./. Bilder av kyrkstaden finns i ATA och Nordiska museet. 
./. Några särskilda lappkåtor har icke kunnat spåras. Kan 

hänga samman med att lapparnas mötesplats inom Vilhel-
mina socken ligger i Fatmomakke. Dessförinnan träffade 
Åseleprästen områdets lappar vid sjön Ranzar ovanför 
Fatmomakke. 

23. Fatmomakke (Vilhelmina sn). 
./. Odaterad översiktskarta över Fatmomakke kyrkplats. 

(ATA.) 
./. F. är mötesplatsen för Vilhelmina-lapparna. Träkyrka, 

kyrkstadshus och lappkåtor finns på platsen, som mellan 
kyrkhelgerna är obebodd. Även tjänstebostad för lands-
hövding, lappfogde, landsfiskal och läkare finns, samt 
hydda för prästen. 

./. Ett omfattande bildmaterial finns i ATA. 

./. F. sannolikt gammal mötesplats. Man har t. o. m. gjort 
arkeologiska fynd där. (Västerbotten 1941 sid. 48.) 

./. Helger firas fyra gånger om året: påsk, midsommar, mit-
ten av juli och i början av september månad. (Västerbot-
ten 1941 sid. 61.) 

1950 upprättades en byggnadsplan för F. av länsarkitektkon-
toret i Vb län. 

24. Dikanäs (Vilhelmina sn). 
./. Dikanäs 21 avsatt som kyrkstadsområde. 

1955 Någon kyrkstuga finns ännu kvar. 

25. Åsele. 
1715 Äldsta kartan (Z/39 86G) uppvisar en liten kyrkstad NV 

om kyrkan. Tre typer av byggnader finns omnämnda och 
utprickade: 1. lappkojor, 2. finnars hus och 3. borgarbodar 
vid handelsplatsen. Kartan utvisar ingen fast bebyggelse 
utom prästgården. 

1761 Karta (Z/39 861) upptar två grupper av byggnader V om 
kyrkan, som betecknas som »lappkojor, brukas när lap-
parna komma till kyrkan». 

1805 Avvittringskarta (Z/39 863). Kyrkstaden skall utökas med 
ett område S. om kyrkan. NV om kyrkan markeras »lapp-
platsen och borgarstugorna» nu med »lapstbuer och han-
delshus överbyggda .. .» 
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1832 »Kyrkobyplatsen är vidsträckt, och de 40 t i l l 50 husen, som 
derpå äro uppförde ge byn anseende af en l iten stad. Någ-
ra av dessa hus hafva 2:ne vån ingar ; de flesta äro nya och 
intet enda är rödmåladt». (Zetterstedt: 1833 sid. 178 f.) 

1852 I augusti brann kyrkstaden. Endast tingshuset, några k y r k -
stadshus och marknadsbodar räddades. (Sockenstämmo-
protokol l den 12/9 1852.) 

1853 25/4 tomtreglering. Kyrkstaden ska l l f lyttas S om kyrkan. 
(En l . handl ingar i Åsele kommuns ark iv . ) 

1853 B r a n n några byggnader igen. (Se Nyst röm: 1951 sid. 12.) 
1800 K a r t a av E . T . T idström. ( F ö r v a r a s i Kommunalarkivet, 

Åsele). K a r t a n uppvisar en nära nog kvadrat isk anlägg-
ning, med kyrkstadshusen samlade kr ing ett kvadrat iskt 
torg. 

1884 Upphävdes ett t idigare beslut av sockenstämman mot två-
våningshus, och nästan al la hus byggdes til l . (Socken-
stämmoprotokoll 31/3 1884.) 

1898 Avsöndrades 8,5 har av kyrkstadsmarken med fu l l ägande-
rätt t i l l Åsele kommun. Detta område utgjorde sedan enl. 
K u n g l . Brev 5/6 1901 Åsele municipalsambälle ti l ls det g m 
Nådigt brev 24/11 1928 betydligt utvidgades. ( R A Ä : Hand-
l ingar rörande kyrkstäder. ) 

1930,1947 kartor över kyrkstaden. 
1932 Stadsplan (Z Br/569—575). 
1938 22/4 brann en stor del av stal larna i södra delen av k y r k -

staden. Därefter revs övr iga stallar. 
1950 i aug. brann de åtta kyrkstadshus, som man tänkt låta stå 

k v a r som ett minne av den gamla kyrkstaden. 
./. Ett antal kyrkstugor har flyttats ut t i l l den s. k. L a p p v a l -

len. Dessa stugor används fortfarande. 
Ett omfattande bi ldmaterial f inns förutom i G. Nyströms 
uppsats även i A T A . 
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B i l a g a 2. 

F Ö R T E C K N I N G Ö V E R K A R T O R Ö V E R K Y R K S T Ä D E R 
I V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N . 

Årta l Kartans art Förrättn ings-
man 

Burt räsk : 
1714 Geometrisk avmätn. H. K r u s 
1766—67 Storskifte å inägor M. Sundström 

J . Vestgynthius 
1786 Avv i t t r ing 
1847—48 L a g a skifte 

Kartans förvar ings-
plats 

L S A Z/3 742 

1862—68 Renovationskarta 
över laga skifte 
Kyrkstaden 

L S A Z/3 743 
J . W . Hackse l l L S A Z/3 74* 
J . O. Widestedt L S A Z/3 74« 
J . M. L j u n g g r e n 

1918 

1920 

1686 
1943 

1870 

Okänt 

1877 

1923 

1936 

Kyrkstaden 

H. Möllman-
Palmgren 
E . W a l i n 

Bygdeå: 
Geometrisk avmätn. Okänd 
Kyrkstaden 1888 Ferd. Dah lgren 

Omr. k r i n g k y r k a n 

Kyrkberget 

A v v i t t r i n g 

Rågångsbest. k r i n g 
kyrkstaden 
Brevkarta 

B y s k e : 
Okänd 

Okänd 

Dorotea: 
H . R . L i n d e r 

Lantmäterikontoret, 
Umeå 
Länsmuseets ark iv , 
Umeå 
Etnolog iska under-
sökningens ark iv 
Nord i ska Museet 

L S A Z/4 7 D 
Västerbottens läns 
Museum, Umeå. Ori -
ginalet förvaras hos 
Kantor Gösta B. 
Lundquist , Bygdeå. 

Byske k y r k o a r k i v , 
Byske 
Byske k y r k o a r k i v , 
Bvske 

L S A Mätnings-
distr ikt aa 5 

K . W. Zetterström L S A Z/8 24* 
L S A Br/462—472 

Okänt Översiktskarta 
Fatmomakke: 

Okänd A T A 

1875 Avv i t t r ing 
F r e d r i k a : 
K . U l f h i e l m L S A Z/9 371 
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Årtal Kartans art Förrättnings-
man 

Lycksele: 

Kartans förvar ings-
plats 

1800 

1871 

1885-

191G 

1922 

1949 

1686 
1726 
1785 
1847 
1920 

1936 

1937 
1939 

1890 
1941 

1701 

—01 

- 8 6 

Skatt läggning och A. M. Str innholm L S A Z/16 1361 
avvittr ing 
Marknads- och 
kyrkoplatsen 
L a g a skifte av präst 
och skolboställets 

C. A. V . Svanberg Lyckse le Kommunal-
ark iv 
L S A Z/16 1362 - L . Zethrteus 

J. O. A. Sohlberg 
ägor 
Municipalsamhället 

F ö r s l a g t i l l stads-
p lan 
Gammplatsen 

K . Köhler 

B l a n c k — 
Lundqvist 
K . Cajmatz 

Geometrisk avmätn. 
Geometrisk avmätn. 
Avv i t t r ing 
L a g a skifte 
P lan över kyrksta-
den 

Kyrkstaden 

Samhället 
Saner ingsplan för 
kyrkstaden 

L a g a skifte 
Malå 

L ö v å n g e r : 
Okänd 
N. Brennholm 
J . Boström 
P. A. Kjel lerstedt 
E . W a l i n 

Anderbjörk 

V . H o l m 
Sörensen 

Malå: 
J. A. Dahlman 

Nordmal ing : 
Geometrisk avmätn. Chr . Mört 

1888—89 L a g a skifte 
1894—95 F ö r s l a g t i l l tomt-

regler ing 

Ivarsson 
J. Ivarsson 
Kompletterad av 
J . H a m r i n 1896 

Byggnadsnämnden i 
Lyckse le 
Byggnadsnämnden i 
Lyckse le 
A T A och Västerbot-
tens läns Museum, 
Umeå 

L S A Z/17 371 

L S A Z/17 372 

L S A Z/17 374 
L S A Z/17 375 
Etnolog iska under-
sökningens ark iv , 
Nord i ska Museet 
Etnolog iska under-
sökningens ark iv , 
Nord i ska Museet 
L S A Br/539—542 
A T A 

L S A Z/18 66* 
L S A Br/812—818 
blad 6 

L S A Z/20 491 
blad 2 
L S A Z/20 4 9 " 
A T A 

Nysätra : 
1886 Geometrisk avmätn. Okänd L S A Z/22 381 

1786 Storskifte J. Boström m. fl. L S A Z/22 38* 
1842—44 L a g a skifte J. O. Widerstedt L S A Z/22 383 
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Årtal Kartans art Förrättn ings- Kartans förvar ings-
man plats 

Skellefteå landsförsamling: 
1642—48 Geometrisk avmätn. 

1686 Geometrisk avmätn. 
1735 Geometrisk avmätn. 
17G4 Geometrisk avmätn. 
1802—05 Rågångsbestämmel-

ser 
1825 Delar av prästbordet 
1835—38 L a g a skifte 
1929 Bondstan 

1942—44 Kyrkstaden 

O. T r e s k 
E . W i d m a n 
Jonas Gädda 
N. Brennholm 
M. Sundström 
P. K l i n g b e r g 

J . O. Widestedt 
E . Westerlund 

Atterman 
K indström 

L S A Z / l : 1. 91—93 

L S A Z/24 1461 

L S A Z/24 1462 
L S A Z/24 1464 

L S A Z/24 146« 

Kammarkol leg ium 
L S A Z/24 1469 

Skellefteå landsför-
samlings kommunal-
kontors ark iv 
A T A 

1816 Prästbordet 
1816 K a r t a över lappal l -

mogens k y r k o b y 
1935 F ö r s l a g t i l l Sorsele 

municip 

Sorsele: 
C. Bergmark 
C. Bergmark 

L S A Z/26 981 
L S A Z/26 982 

L S A Z Br/431—435 

Stensele: 
1815 Tomtkarta över 

kyrkstaden 
1881 Avv i t t r ing 
1891—94 L a g a skifte 
1939 Omr. kr ing k y r k a n 

J . G. Håkansson L S A Z/27 823 

C. J . Sandel in 
F. S jöström 
V. H o l m 

L S A Z/27 821 
L S A Z/27 822 
L S A Z Br/676- 677 

Umeå landsförsamling: 
1714 Geometrisk avmätn. P . Häggst röm L S A Z/31 762 

1784 Avv i t t r ing L . Bergner L S A Z/31 764 

1839—40 L a g a skifte C. E . Sandström L S A Z/31 76« 

Vilhelmina: 
1877 Avv i t t r ing K . W i d m a r k L S A Z/34 146i del 3 
1889—90 L a g a skifte J . E . L i n d e r L S A Z/34 1462 del 1 
1933 Stadsplaneändring L S A Z Br/440—445 
1939 Översiktskarta över Z . Norman A T A 

kyrkstaden 
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Å r t a l Kartans art Förrättnings- Kartans förvar ings-
man plats 

Åsele: 
1715 Geometrisk avmätn. N. Spole L S A Z/39 86° 
1761 Ref- och delnings- L . H . Wal lman L S A Z/39 861 

karta 
1805 Avv i t t r ing P. K l i n g b e r g L S A Z/39 863 
1860 Kyrkstaden E . T . T idst röm Kommunalarkivet, Kyrkstaden 

Åsele 
1930 Kyrkstaden Kommunalarkivet, Kyrkstaden 

Åsele 
1932 Stadsplan L S A Z Br/569—575 
1947 Kyrkstaden Kommunalarkivet, 

Åsele 

K Ä L L O R O C H L I T T E R A T U R . 

I . K ä l l o r : 

A n t i k v a r i s k T o p o g r a f i s k a Ark ivet , Riksantikvarieämbetet. C iteras: 
A T A . 

H a n d l i n g a r rörande Skandinaviens H is tor ia (Stockholm 1816 f f ) . 
Citeras: H S H . 

Kartor . Se särsk i ld förteckning. 
N o r d i s k a Museets samlingar i dess arkiv. 
Pr iv i leg ier , resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Band 

I — I V . Utg iven av Stadshistoriska institutet. (Stockholm 1927— 
46). 

Riksantikvarieämbetets handl ingar rörande kyrkstäder. (Samlings-
pärmar) . Citeras: R A Ä . 

Svenskt Diplomatarium. 

I I . L i t teratur : 

Berthelson, Bert i l : Kyrks täder i Västerbottens län. 
Västerbottens Hembygdsförenings årsbok 1942. (Umeå 1942). 

Berthelson, Bert i l : Kyrkstaden i Lövånger . 
Uppsats i Lövånger , del 2. ( L u n d 1949). 

Berthelson, Bert i l : L u l e å stifts kyrkstäder. 
I n g å r i L u l e å stift i ord och bild. (Stockholm 1953). 

Boéthius, B . : L a p p a r och nybyggare i äldre tid. 
U r A r k i v föl- norr ländsk hembygdsforskning. (Härnösand 1919). 

Bureus, Johannes: Sumlen. Publ icerad i utdrag i Svenska Landsmål , 
B ihang A : 1: 2. 

Bygdén, Leonard: Hernös^nds stifts herdaminne. 
Del I (Uppsa la 1923) 
Del I I ( „ 1923) 
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Del I I I ( „ 1925) 
Del I V ( „ 1926) 
Citeras: Bygdén I , I I , I I I , el. I V . 

Ehrenmalm, A r w i d : Resa igenom Wäster-Norr land t i l Åsehle L a p p -
mark. (Stockholm 1743). 

Enequist, Gerd: Nedre Luledalens byar. Akad. avh. (Uppsa la 1937). 
E r i x o n , S i g u r d : Norr ländska kyrkstäder. I n g å r i Gamla svenska stä-

der. (Stockholm 1923). 
E r i x o n , S i g u r d : De norr ländska kyrkstäderna. I n g å r i Svenska K u l -

turbilder, N y följd, del X I (Stockholm 1938). 
Fel lström, K . A. : F r å n kyrkbacken. H is tor i ska anteckningar från 

Skelleftebygden. (Skel lefteå 1950). 
F r å n B y g d och V i ldmark . L u l e å stifts årsbok. Samtl iga årgångar. 
Huss, E . G.: Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskaps-

skötsel i landskapet Västerbotten åren 1540—1571. Akad. avh. 
(Uppsa la 1902). 

Hi i lphers, A. A :son: Saml ingar t i l en Beskr i fn ing öfwer N o r r l a n d : 
F jerde Samlingen Om Ångermanland (Vesterås 1789). 
Citeras: Hi i lphers I V . 
Femte Samlingen: 
1 Bandet Om Westerbotten (Vesterås 1789). 
Citeras: Hi i lphers V : l . 
2 Bandet Om Westerbottens Städer (Vesterås 1797). 
Citeras: Hi i lphers V : 2. 
3 Bandet Om Lappmarken. Utgivet i nytryck av Kal lstenius. 
(Stockholm 1922). Citeras: Hi i lphers V : 3. 

Högbom, A. G.: Om ortnamn och n ivåförändr ingar i Norr lands kust-
regioner. I n g å r i t idskriften Y m e r 1937. 

Gothe, R i c h a r d : F innkolonisat ionen inom Ångermanland, S. L a p p -
marken och Jämtland. (Stockholm 1948). 

Göthe, G.: Umeå lappmarks svenska kolonisation. Akad. avh. (Upp-
sala 1929). 

Lsestadius, Petrus: J o u r n a l I och I I . N y t r y c k (Stockholm 1928). 
Lagerstedt, Torsten: Sveriges administrat iva indelning omkr ing 

1640. (Uppsa la 1955). 
L indholm, P. A . : Västerbottens län (Uppsa la 1929). 
Nordlander, J . : Om birkar larne. H is tor i sk T i d s k r i f t 1906 och 1907. 
Nyström, Gerd: Åsele kyrkstad. Proseminarieuppsats 2/3 1951. Geo-

graf i ska Institutionen, Uppsala. 
Olsson, Ol le: Lyckse le köping. Proseminarieuppsats 3/5 1943. Geo-

graf i ska Institutionen, Uppsala. 
Plagemann, C. J . F . : Resor i Norr land, Dalarne och Västermanland 

samt på Gotland. Åren 1833—1856. Text och bilder. Utg ivna och 
kommenterade av C a r l Johan Lamm. 
Rand I : Text ( L u n d 1944). C iteras: P lagemann I . 
Band I I : Planscher ( L u n d 1942). Citeras: P lagemann I I . 

Rydholm, O.: Nors jö församling 1811—1911. (Skel lefteå 1911). 
Resehandböcker, Svenska Tur ist föreningens: X X V I . L a p p l a n d I I : 

Västerbottens lappmarker och kustland. (Stockholm 1923). 
Råde, A d o l f : Nordmal ings k y r k a och församling. (Härnösand 1951). 
Schlyter, C a r l Joh. : Ordbok t i l l Samlingen av Sveriges Gamla L a g a r , 
von Schubert, F . W. : Reise durch Schweden. I — I I . ( L e i p z i g 1823). 
Staf, N i l s : Marknad och möte. (Stockholm 1935). 
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Steckzén, B i r g e r : Umeå stads histor ia 1588—1888. (Umeå 1922). 
Styffe, C. G.: Skandinavien under Unionstiden. 3:e uppl. (Stock-

holm 1911). 
Svenska Tur ist föreningens årsskr i f t 1937 (Stockholm 1937), 
Söderwal l , K . F . : Ordbok öfver Svenska Medeltids-Språket. 

D e l I ( L u n d 1884—1918). 
Del I I ( L u n d 1891—1900). 

Tresk , Olof : K e m i och Torne L a p p m a r k e r 1642—43. Med en histor isk 
inledning av N i l s Ahnlund. (Stockholm 1928). 

Wik lund, K . B . : N å g r a bi lder f rån det gamla Lapp land. N r 10 i se-
r ien Norr land. Småskr i f ter utg. af Norr ländska Studenters F o l k -
bi ldningsförening. (Stockholm 1908). 

Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 1920—1953. 
Citeras: Västerbotten + årtal. 

Zetterstedt, J . W . : Resa genom Umeå L a p p m a r k e r i Västerbottens 
län förrättad år 1832. (Stockholm 1833). 
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Ernst Westerlund: 

GRAVÖLS- OCH BRÖLLOPSLAG 

B y n , byalaget, alltså yt terst ägarna av i mantal satt jord , 
Byn, byalaget, alltså yt terst ägarna av i manta l satt jord, 

som det s tundom b ruka r heta, inom de bygränser som defi-
nitivt drogs upp och bestämdes vid avvittringen, var som alla 
vet, tidigare en enhet av mycket större betydelse än den har 
nu. Det bör dock kanske sägas, att visserligen tillhörde ju 
ägare av f r iköp ta torp eller andra avsöndringar också bya-
laget, men de t i l lmättes inte s a m m a betydelse som egentliga 
hemmansägare . 

Ytterst f å torde nu tänka på eller ens känna till, att byar-
na ännu så sent som långt in på 1800-talet, bevarade över-
raskande mycket av den urgamla gemenskap i näs tan alla 
livets skiften, som har så hög ålder oclh varit så allmän. 

Vi blir i a l lmänhet inte särskilt fö rundrade när vi i syd-
ligare delar av landet f inner många spår av en väl utbi ldad 
och reglerad byaorganisation med särpräglade seder och bruk . 
Men vi har svårt för att tro, att det även häruppe funn i t s 
många motsvarigheter, låt vara att sedvanor och bestämmel-
ser kanske i en del fall varit en smula enklare. Vår obekant-
skap med egna förhål landen beror i förs ta hand på att en 
inbrytande ny tid under nästföregående generation sopade 
bor t det mesta. Andra organisat ionsformer krävdes och de 
övertog de äldres funkt ioner , samhället bör jade reglerande 
ingripa på ett helt annat sätt än förr . 

Här ska inte nu f r ågan om byalagets organisation i alla 
fo rmer behandlas. Det må vara tillräckligt med en er inran 
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om att problemet sönderfaller i två avdelningar. Den ena 
omfa t ta r åtgärder som myndigheterna vidtagit eller som 
t i l lämpats efter direkta påbud f r å n högre ort, exempelvis nor-
malibyaordningarna, fat t igvårds- och skolroteorganisationen, 
etc. Den andra avdelningen innefa t tar åtgärder som byala-
get vidtagit på eget initiativ. Här skall endast i största kor t -
het er inras om en detal j inom den senare avdelningen, näm-
ligen de större byarnas indelning i gravöls- och bröllopslag. 

Såväl bröllop som gravöl har ju alltid tilldragit sig särskil t 
intresse. Åtminstone i f råga om bröllop k a n väl detta till en 
del bot tna i den särskilda nyf ikenhet som denna händelse 
utlöser. Men den förklar ingen är inte riktigt tillfyllest. Dju-
past kvardrö jer säkerligen tradit ionsrester f r å n den tid d å 
gif termålet i hög grad var en hela släktens angelägenhet. 
I f råga 0111 gravöl har käns lan av samhörighet inom byalaget 
vari t f r amt rädande . Man har vid det definitiva avskedet 
s tarkt f ö r n u m m i t att den döde var en del av enheten, av bya-
laget. 

Givetvis ansåg man sig böra manifes tera detta på något 
sätt helst genom att fö l ja den döde till graven. Mén man k o m 
j u inte obedd. För att dem som skulle svara för gravölet 
skulle kunna anmoda byalagets medlemmar att deltaga, tar -
vades ett avsevärt h u s r u m i de större och medelstora byar -
na. Även i de största gårdarna hade man i regel endast salen 
— och i förekommande fall i n fö rkammare — att tillgå. Sa-
len var ju ibland inredd som gästabuds- och samlingslokal. 
Men så snart byn nåt t en viss storlek kunde man av u t rym-
messkäl inte inb juda så många som man ansåg sig böra an-
moda. Då uppstod besvärliga problem rörande vilka som 
skulle b judas . Vidare bör jade kos tnadsf rågan spela en bety-
dande roll. Et t gravöl blev inget billigt kalas precis. Steget 
till att dela upp byn i vissa gravölslag — de blev även av 
prakt i ska skäl bröllopslag i många byar — var ju inte långt. 
I f lertalet av de större byarna har också en sådan indelning 
skett och jus ter ingar av lagens gränser har vidtagits med 
vissa mel lanrum, detta betingat av folkökningen. 
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Frågar m a n ut någon minnesgod person i de större byar-
na i nor ra länsdelen få r man i regel en tveklös och rä t t de-
ta l jerad redogörelse för lagens gränser och hur det hela i 
p rakt iken fungerade. Byalaget var indelat i två eller f lera 
lika stora delar. Stundom kunde en gräns på marken anges, 
men vanligare var a t t t. ex. fö rs ta laget s träckte sig till en 
viss angiven gård, o. s. v. 

Om nu någon medlem inom laget dog — och då avses när-
mast hemmansinnehavaren , hans hus t ru eller för re hem-
mansinnehavaren med hus t ru — bjöds lagets besut tna vuxna 
medlemmar till gravöl. De var, som nedan skall visas, ibland 
namneligen uppräknade . För att inte hö r samma inbjudan , 
borde man ha ett någor lunda giltigt skäl. Någon f r å n går-
den borde deltaga för att l iksom representera fami l jen . Dog 
en födorådstagare eller hans hus t ru var det nä rmas t j ämnår iga 
som denna plikt ålåg. Ibland ha r det också förekommit , sär-
skilt i f råga om välbärgade personer, att när hemmans inneha-
varen eller h a n s föregångare dött och även om en ungdom 
som nåt t nä ra ful lvuxen ålder avlidit, att medlemmarnas vux-
na barn också bjudi ts , fas tän ingen väntade a t t alla skulle 
komma. 

Vid bröllop låg det något annor lunda till. Man höll sig gi-
vetvis inom lagets gränser men bjöd i förs ta hand ungdo-
men och dessutom husbondefolket , alltså till övervägande del 
folk i yngre ooh aktivare åldrar . Brudparet hade ju sin egent-
liga umgängeskrets bland de yngre. De äldsta förutsa t tes 
inte ha lika stort nöje av denna betydligt världsligare fest-
lighet. 

I ett avseende gick m a n u tan vidare utöver lagets gränser, 
särskil t i f råga om bröllop. Om en man eller en kvinna till-
hörande laget hade stadigt sällskap med någon utanför , för-
utsat tes också att denne deltog. På lämpligt sätt såg man till 
a t t en inb judan kom f r a m . Släktingar bjöd man givetvis 
u tan avseende till vilket lag de tillhörde. 
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I de flesta byar bör jade denna indelning förlora all p rak-
tisk betydelse mot förra å rhundrade t s slut. Undantag f r ån 
denna regel f inns dock. 

Indelningen bygger i regel på sådana åtgärder som vid-
tagits för så länge sedan at t ingen numera kan tala om h u r 
det gick till när å tgärden vidtogs. Men även här f inns det 
undantag . F a n n s det i byn någon skicklig skrivkarl har det 
hän t att överenskommelsen kodif ierats i fo rm av ett proto-
koll. De flesta överenskommelserna ha r dock endast t r ä f f a t s 
muntl igen och hälft formen av gammal sed som m a n bara 
följde. Regeln har dock varit att avtalen t r ä f fa t s på byastäm-
ma och haf t samma ka rak tä r som andra byabeslut. Alla 
kände till överenskommelsen och var m a n tveksam, kunde 
man ju alltid f råga grannen. 

I Bygdeträsk by i Bur t räsk — där det vid 1800-talets bör-
j an f anns en vida känd skrivkarl — är indelningen i grav-
ölslag ordentligt protokollförd. Här få r man en knapp men 
klar skildring av bakgrunden. Protokollet är daterat den 8 
mar s 1813 och där heter det: 

»Såsom ett f r å n äldre tider gammal t b ruk som ock en 
christelig plikt för de efterlevande fordrar att sine döde till 
graven hederligt befordra medelst gravöls anrät tande, som 
även i denna by att hittils blivit med en u tmärk t kostnad 
verkställt , och för att icke lämna våra för fäders goda exem-
pel åt glömskan så ville vi samma sed ännu hädanef te r bibe-
hålla. Men till att för den mindre bemedlade l indra de där-
igenom nog kännbara och t ryckande kostnader så hava vi 
varit omtänkte att dela byn uti tvenne särskilda gravölslag 
vilket efter en noga överläggning och överenskommelse skall 
hädanef te r bliva på fö l jande sätt:» 

Häref ter föl jer en uppräkning av samtliga som tillhöra 
respektive lag. 

Så sent som 1940 var f r å g a n uppe på nytt och då heter det 
att byn av ålder varit indelad i tre lag. En kommit té tillsat-
tes nu och resultatet blev att byn delades i fy ra lag med an-
givande av var det ena laget slutar och det and ra bör ja r . 
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På detta sätt uppnådde man en begränsning av kostnader-
na utan att stöta sig med någon och man begränsade delta-
garantalet så att gästerna kunde r y m m a s i sorgehusets dis-
ponibla u t rymmen. Man kan av det ovan återgivna protokol-
let också utläsa att byn intill 1800-talets bö r j an inte varit 
större än att samtliga k u n n a t deltaga. 

Det kanske kan tilläggas att f r å g a n jus t för Bygdeträsk 
detta år aktual iserats därav att på hösten föregående år hade 
nio av byns män d runkna t samtidigt när en båt kant rade på 
träsket . 
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SVENSK-FINSKA MINNEN 

M in barndom förflöt under en tid, då romant ikens blå 
blomma ännu stod i flor. Man uppbyggdes ej då av dagens 
realistiska l i t teratur eller sk rämmande radiopjäser . Kanske 
livet idealiserades för mycket, men jag har dock alltid varit 
glad åt den fond av idealism, som jag f r å n förä ldrahemmet 
fört med mig som färdkos t genom åren. 

Den tiden och särskilt i mitt hem var det »Fäl tskärns be-
rättelser», som var resonansbotten för vår romant ik . De läs-
tes högt av min mor för oss barn, och de blevo stommen för 
våra historiska u t fä rder på fädrens mark . Huru varmt klap-
pade ej h j ä r t a t för de stolta Bertelsönerna, för de t appra f in-
narna , för den forna r ikshalvans folk. Vem skilde då för 
övrigt på f inne och svensk. Än stormade man i andanom med 
lågande kinder som Hakkapelii t mot »Ligans» t rupper , än 
var man en Smålands-ryt tare föl jande Gustaf Adolf mot Wal -
lensteins skaror. Så växte kärleken till F inland f r a m genom 
Topelius' t jusande skildringar om två folk, vilka enades för 
något stort gemensamt och vilka läto vad som kunde vara 
ski l jande ej i småsinne bli vårt dåtida gemensamma rike till 
skada. 

Troligt var väl, att även »Fänrik Stål» tolkades av mor, 
men det blev dock skolans insats, att med Runebergs t än-
dande skildring av män och kvinnor f r å n 1808 och 1809 å r s 
krig ge eld och entusiasm åt den gryende foster landskärleken. 
Den föddes upp med strofer ur Fänr ik Stål, och i min hem-
stad gav själva marken stöd åt dennes minnen. Där f a n n s 
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ännu kvar delar av de vallar den sista svensk-finska hären 
byggt, där hade general von Döbeln 1809 avtackat de f inska 
kr igarna, när de skildes f r ån de svenska vapenbröderna, där 
var ett ståtligt minnesmärke rest över generalen själv och 
hans svenskfinska här, där hade vid ky rkans kor jordats den 
f inske krigaren Zachris Dunker och den ryska kosack-
översten Aerekov, över vilka under mina skolår restes en 
minnessten med den vackra inskr i f ten : »Som fiender h jä l -
t a rna föllo, som vänner vila de här». 

Så kom den orimligt hårda vårvintern 1888 lik den år 1809, 
som med körbara isar förenade Sverige och Finland. Långa 
foror av f inska bondslädar drogo över Ivvarkens is med varor 
till Sverige. Det var en upplevelse med denna invasion av 
Fänr ik Ståls landsmän. Aldrig hade jag sett en f inne förut , 
och ingen skillnad var det mellan västerbot tensbönderna och 
österbottningarna. Lika lugna, lika kraf t iga . 

Men denna polarvinters stora minne blev dock, när far med 
en subaltern vid sitt kompani beslöt att själv köra över Kvar-
ken och hälsa på i Vasa. Det var i april, alltså bra långt f r a m 
på våren, men isen låg dock a l l t j ämt lika kraf t ig . Ef ter egen 
häst bar det iväg. I Vasa blevo de båda svenska off icerarna 
mottagna med öppna a rmar av f inska skarpskyt tebatal jonen, 
och jag har i mitt hem ett påtagligt minne av de f inska kam-
ra te rnas hyllning till min far . Tydligen tog man en officers-
för teckning och förvandlade den genom underskr i f te r till en 
souvenir. Kapellmästare Kocks underskr i f t vill liksom tyda 
på en i hög s tämning medgiven til lökning av adressunder-
tecknarna. Den talar sitt språk. Ännu år 1935 lär en eller 
annan av namnens bärare varit i livet. Kanske kunde en av 
dessa ge en mera prosaisk förklar ing. 

Dagen efter de svenska off icerarnas hemkomst gick Kvar-
ken öppen. 

Min fa r hade gripit sig an med att skildra de mil i tära ope-
ra t ionerna 1809 för befr iandet av Västerbotten f r å n Kamens-
kys jä rngrepp. Detta förde mig ånyo i int imare kontakt än 
skolstudierna med f inska kriget och med f inska minnen på 
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min hembygds mark . Upphit tade kanon- och andra kulor 
f r å n denna tid vit tna nu hemma hos mig kanske lika mycket 
0111 f inska krigare som om svenska. 

Åren svunno hän och den f inska för fa t tn ingskampen bör-
ja r . Den unge officeren gripes av br innande medkänsla för 
f inna rnas passiva laglighetsstrid. Jag var stolt över det mod, 
som lades i dagen, jag beundrade dessa män, vilka likt lands-
hövding Wibelius, stödda på Sveriges även för Finland gäl-
lande lag, vägrade lyda för t ryckarens påbud och togo, hellre 
än att ge sig, förvisning till Sibirien. Min t idningsurkl ipps-
samling är fylld av notiser och art iklar 0111 detta F in lands 
»krig i fred». 

Nästa milstolpe på min f inska minnesstig är ödesåret 1918, 
då mit t h j ä r t a fordrade en politik, som gav oss möjlighet att 
stå Finland bi i dess k a m p för for tsa t t plats inom väster-
ländsk kul turvär ld . Den vi då förde, skärpt av svensk rege-
rings ställning till Ålandsproblemet, f j ä r m a d e Finland f r å n 
Sverige. 

År 1925 kommer jag som gäst till Finland, Topelius' och 
Runebergs land, i jul i med 35 stockholmsskyttar och i augusti 
med 7 manliga och 3 kvinnliga representanter för den svenska 
landstormsrörelsen. Det var i yt tre bemärkelse som att kom-
ma till min egen nordiskt karga hembygd, en mager skär-
gård, vida slätter med en bebyggelse som i Västerbotten, 
sandmoar, barrskog och många sjöar. De f innar vi då mötte 
visste ej, hu ru de nog hjär t l ig t skulle ta emot oss. Det tala-
des vid det senare besöket, vilket skedde i samband med vårt 
kungapars gästande av Finland, om »kongen» och »dronning-
en» som gemensam egendom för de båda forna r iksdelarnas 
folk. Jag ombads på ett Lotta-möte av en enkel allmogekvin-
na f r å n Österbotten a t t hälsa »dronningen» och säga, att hon 
var så innerligt välkommen till dem. På kungabesökets hög-
tidligheter föl jde en studieresa, för min del till Karelen, där-
vid även utlovades mig att f å se »levande bolsjeviker». Löftet 
hölls vid Systerbäck. Den fä rden står ännu för mit t minne 
som en sagoraid, men så var också Karimo färdledaren, ma-
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jor och distriktschef för Karelen, en kondott iär , en målare 
och tecknare, en förfa t tare . 

Mitt nästa besök på Finlands mark var 1929. Skyddskårens 
huvudstab f irade sitt t ioårsjubileum, och jag hade b jud i t s 
som representant för skyddskårernas svenska broderorgani-
sation, Sveriges landstormsrörelse. Den festen med fäl tvä-
beln Svinhufvud hållande högtidstalet står ännu för mig i all 
sin glans. »Ukko Pekka» var klädd i vadmalsuni form och 
smorläderstövlar, vi alla övriga i stor parad. Intet begrep jag 
— han talade på f inska — men mimiken gav mig mycket. 
Finlands store män voro ock de flesta där med Mannerheim 
i täten. 

Själv talade jag 0111 det svenska och det f inska folkets sam-
hörighet och vågade göra mig till tolk för det hoppet, att 
även i politiken h j ä r t a t s talan icke kan förbises. Jag stödde 
min tro härvidlag på en realpolitiker av Brockdorff-Rantzaus 
typ, mannen som vägrade att skriva under Versail lesfredens 
olycksdigra sluthandling. Huru är det nu? Saknas h j ä r t a t s 
sympati, eller, 0111 den finns, har den icke givit det utslag, 
som jag vågat tro på. 

Denna Finlands-färd var icke min sista. Till Karelska näset 
skedde mit t nästa besök, nu vintertid. Jag fick i den est-
ländske infanter i inspektörens och i tre i talienska off icerares 
sällskap skåda f insk t rupp i vinterövning. Det var vi tklädda 
soldater mot b låskimrande vårvintersnö — Finlands kors-
flaggas färger i levande omedveten symbolik. Det var en 
t rupp i fädrens anda, söner av ett folk, som fa ran väckt. 

Åtta år senare blev general Nauckhoff och jag inbjudna av 
befälhavaren för F in lands skyddskårer att under oktober 
månad besöka skyddskårerna i Kymene älvdal och Viborg. 
Besöket uts t räcktes dessutom till skyddskårernas befälsskola 
i Tusby och bevistandet av fä l t skjutningstävl ingar i Kouvola. 
Dessa tävlingar voro alltigenom beundransvärda . Men största 
intresset anknöt sig till den s. k. mi l i tärkampen. Denna täv-
lingsgren, som avsåg att åskådliggöra sista skedet i en an-
fallsstrid, inrymde fem olika kampuppgi f te r i en fort löpande 
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tävlingsserie, omfat tande hinderlöpning, precisions- och längdr 
kas tn ing med handgranat , bajonet ts t r id , sk ju tn ing och ned-
grävning. Tidtagning och poängberäkning skedde på ett sätt, 
som säkerställde tävlingens fäl tmässiga genomförande. Gå-
lusten och anfa l lsandan hos de tävlande var påfal lande och 
ehuru tävlingen genomfördes under relativt kort t idsrymd var 
den i högsta grad k ra f t fö rb rukande . Det f anns sisu! 

År 1942 inbjöds jag ånyo som en av r iksledarna för frivil-
ligt luf t skydd till ett besök av det då av f inna rna erövrade 
F jä r rkare len och — kanske nä rmas t som ledare av vår land-
stormsrörelse — av Karelska näsets försvarsl inje . 

F jä r rkare len gav ur na tu r synpunk t ett äkta f inskt intryck 
men i övrigt ur kul turel l ett i hög grad sovjetbetonat. Kol-
chosbyggnaderna buro prägeln av bris tande tillgodoseende av 
jordbruksbefolkningens bostadsbehov. Ingen annan grund 
för husen f a n n s utom ett stenblock i vart och ett av de fy ra 
hörnen och mellan dessa hängde väggarna ostödda. Fönster 
och dörrar lämnade också genom sin otäthet til l träde för den 
hå rda vinterkylan, hösten och våren för det vätande regnet. 

# 
Som en under ton i mina minnen går »Finska rytteriets 

marsch». Det är kl ingande fan fa re r , det är smällande rödgula 
fandukar , det är skildringar av svunna gemensamma dagar, 
där f inne och svensk med sina svärd skrevo världshistoria, 
det är f insk anda i svensk språkdräkt . Det minner 0111 t ider, 
då vi i allt förstodo varandra . 
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GRAVSTUPORJNA PÅ SKELLEFTEÅ 
SOCKENS KYRKOGÅRD 

I »Västerbotten» för år 1953 publicerades en liten uppsats 
unde t rubr iken »Flickan som dansade ihjä l sig». Det visade 
sig vara vad man nä rmas t kan kalla en förklar ingssägen 
rörande t i l lkomsten av den sannolikt sista gravstupan på 
Skellefteå landsförsamlings kyrkogård, uppförd efter 1827 
och med stor sannolikhet bort tagen 1911. 

Sedan uppsatsen publicerades har några omständigheter 
t i l lkommit som för ful ls tändighetens skull böra meddelas. 

Numera pensionerade montören Viktor Bergmark, Bureå, 
som är son till sockenstuguvaktmästaren Bergmark i Skel-
lefteå, har berät tat , att han f r å n uppväxtåren mycket väl 
minns ett gravhus på kyrkogården. Han omtalar att huset 
stod något söder om gaveln på sockenstugans uthus, s trax 
innanför bogårdsmuren. Det lilla huset var något mer än 
manslångt , stod i öster—väster, hade ett b rant takfal l och 
taket »räckte näs tan ned till marken». En mycket låg vägg 
f anns dock. Taket bestod av samma slags spån som på kyr-
kan, men spånen var något mindre. Ingen visste vem som 
var begraven under huset men det sades vara »en flicka f r ån 
Kåge som dansat ih jä l sig.» 

Beskrivningen av huset s tämmer näs tan exakt med det f. 
gravöppnaren J. Wiklund, Brännan, berä t ta t : läget, husets 
orientering, taktäckningsmater ialet . Bergmark har ett myc-
ket exakt minne av huset och någon tvekan om vad saken 
gäller behöver inte råda. 
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Fig. i. »Gravhus» på kyrkogården i Gammelstad, Luleå. 

De mycket bestämda ut ta landen som andra sagesmän, 
oberoende av varandra , gjor t kan inte betyda annat än att 
det vid 1800-talets slut f a n n s rester av ytterligare minst ett 
par gravhus på kyrkogården. Påståendet att något av dessa 
stått i kyrkogårdens nordöstra hörn måste bero på minnesfel 
eller felakt iga slutsatser. Man har sannolikt föl j t denna tan-
kegång: f l ickan som dansade ihjä l sig måste ha varit begra-
ven i »ogärningsvrån», alltså måste huset ha stått där. Men 
över gravarna av dem som jordades på denna plats av kyrko-
gården fick man, så sent som vid sekelskiftet, inte ens göra 
en gravkulle av jord, ett »straff» som drabbade de begravnas 
anhöriga. Det berät tas f lera episoder som vit t tnar om att de 
efterlevande tog denna bestämmelse hår t . Föl jakt l igen kan 
de gravhus man minns inte ha stått i kyrkogårdens nordöstra 
hörn. 
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En svag rest av bruket att bygga dylika gravhus har man 
kanske i en annan gravvård som åtminstone vid sekelskiftet 
stod öster 0111 gamla likboden. Det var »en stor låda av trä» 
(Bergmark) med ett kors på. Lådan var inte lika stor som 
en kista, »kanske två alnar i f y rkan t och cirka 70 cm. hög.» 
På lådan fanns en lucka som kunde öppnas. Norra sidan väl-
försedd med en svart tavla med inskription. Bokstäverna 
hade varit förgyllda. 

På kyrkogården i Gammelstad, Luleå, står ett »gravhus», 
byggt av sten och av betydligt större dimensioner än dessa 
gravstupor. Höjden till taket torde vara drygt ha lvannan 
meter och byggnaden har en grundplan på uppskat tningsvis 
2 X 3 m. På gaveln f inns en dörr och ovanför dörren sitter 
fö l jande inskr ipt ion: »Här Hwilar Premier Majoren och 
Riddaren af Kongl. Maj j :st Swärds Orden Herr FRIEDRICH 
WILH. FRISELL Född D. 10 Novem. 1710 Död D. 20 Mar. 
1804 Jemte Dess Hust ru MARGARETA SWAHN Född D. 20 
J u n i j 1721 Död D. 17 Set. 1794 och Förbida Frä lsarens 
Christi Ankomst.» 

Den lilla byggnaden har tidigare stått innanför bogårds-
muren men när denna murades upp igen för ett 50-tal år se-
dan kom byggnaden att ligga mitt i muren och bilda en del 
av densamma. Det torde knappas t råda något tvivel om att 
detta hus i princip är samma företeelse som de små gravstu-
porna. (Fig. 1.) 

Emellertid kan man i verkligheten studera en ännu kvar-
stående gravstupa, nämligen på kyrkogården i Torneå stad. 
(Fig 2. ) Det är ett litet tegelhus under svartmålat t rä tak. 
På taket står ett Andreaskors av smidesjärn. Dimensionerna 
på den lilla byggnaden som är orienterad i öster—väster är 
cirka 60X60X180 cm. Taket är tämligen murke t och det kan 
lätt konsta teras att huset står direkt på marken och är tomt. 
E n för f rågan på pastorsexpeditionen i Torneå stad huruvida 
man där har någon kännedom om vem som vilar under stu-
pan, har inte besvarats. 
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Fig. 2. Gravstupa på kyrkogården i Tomeå stad. 

En hastig undersökning på några av de äldsta kyrkogår-
da rna i Norrbottens kust land har gett vid handen att ingen 
dylik stupa numera f inns bevarad. 
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BUREÅ HEMBYGDSGÅRD 

I Bureå har socknens hembygdsförening invigt en av 
länets ståtligaste hembygdsgårdar . Därmed har ett av de 
största företagen av detta slag inom länet s lutförts och 
ef tersom många av de problem som är förknippade med 
flyttningen, å teruppförandet och planläggningen av en hem-
bygdsgård hä r få t t goda lösningar skall i det fö l jande ges en 
kort sammanfa t tn ing av arbetet med gårdens färdigstäl lande 
till ledning för hembygdsföreningar , som umgås med l iknan-
de planer. 

Vid planläggningen av en hembygdsgård är det kanske 
viktigast att den kan ges en levande funkt ion som samlings-
plats för bygdens människor , att den kan placeras centralt 
och lättillgängligt så att kontakten med bygdens kul tur t rad i -
tion kan ske på ett mera naturl igt sätt än på ett museum. 
Hembygdsgården i Bureå har få t t ett idealiskt läge i hem-
bygdsparken, i anslutning till älven och kyrkan och i u t form-
ningen som skett i samarbete med länsarki tektkontoret och 
länsmuseet har gårdens moderna uppgif ter på ett smidigt 
sätt kunna t samsas med kul turvårdens pietetskrav. 

Gården uppfördes i Fah lmarks forsen 1755, enligt traditio-
nen av en Ol-Hansa eller Sven-Hansa, osäkert vilket. Den har 
varit släktgård för nuvarande Fa lkmanska släkten ända se-
dan t i l lkomsten och stått på nuvarande hemmanet no 12 i 
Fah lmark ( rä t ta re : del av hemmanet 3/10 manta l no 12 efter-
som det ursprungliga hemmanet är delat i f lera mindre) . 

På 1830-talet blev den påbyggd med de stockvarv som vid 
f lyt tningen tagits bort och den blev vid samma tillfälle bräd-
fodrad utanpå. 
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Fig. i. Bureå hembygdsgård före flyttningen från Fahlmarks-
forsen. 

I många år välvdes planer i Bureå — speciellt med över-
läraren C. H. Nyström som drivande k ra f t — att inköpa en 
lämplig gård f r ån socknen och f lyt ta den till Bureå. År 1948 
inköptes »Falkmansgården» för 7.000 kr . av dåvarande äga-
ren Josef Fa lkman . 1953 på nyåret bör jade rivningen och 
flyttningen. Arbetet har däref ter for tskr idi t med kortare 
uppehåll . 

Den är ursprungligen en pars tuga med f r a m k a m m a r e (»in-
fö rkammare») på den ända där köket ligger. Ef te r många 
överväganden beslöts att dela denna f r a m k a m m a r e i två i 
gårdens längdriktning, en anordning som tidigare ofta före-
kom. Här förestavades åtgärden därav, att man ville dra upp 
en t rappa direkt f r ån köksavdelningen i källaren. Byggna-
den har nämligen försetts med hel käl larvåning dit en rad 
lokaler kunna t förläggas som förhöjer gårdens prakt iska an-
vändbarhet och som väsentligt reducerat ingreppen i husets 
t immers tomme. Hit förlades en modern köksavdelning. Vi-

1 9 5 



BUREÅ HEMBYGDSGÅRD 

KÄLLARPLAN 
Fig. 2. 
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Fig. 3. Köket före restaureringen. 

dåre fick man där garderober och toaletter samt på öst ra 
ändan ett stort r u m som man tänker sig kunna ny t t j a p å 
olika sätt, vid vävkurser, vissa sammant räden o. s. v. För a t t 
bekvämt kunna nå garderober och toaletter sattes dörren f r å n 
förs tugan till köket igen och en t rappa anordnades med ned-
gång f r å n förs tugan . Detta är de enda förändr ingar som skett 
i gårdens plan. Ingeniör Bengt Lidström vid Länsarki tekt -
kontoret har u t för t r i tningar efter överläggningar på platsen 
med den lokala kommit tén och en idéskiss som ut för ts i Bu-
reå. Gården har centralvärme med varmluf t för att m a n 
skulle undvika radiatorer . De här återgivna planerna (fig. 2) 
visar hur huset disponerats. 

Vid interiörernas färdigstäl lande fö r fo r s på fö l jande sätt . 
Vänst ra kammaren , den s. k. i n fö rkammaren hade tidigare 
maskint ryckt tapet av sent da tum på väggarna samt en foräd-
panel i fönsterhöj d målad i gråbrunt och marmorerad . Den 
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Fig. 4. Förstukammaren efter restaureringen. 

hade skurgolv och i hörnet en kakelugn troligen av bur t räsk-
til lverkning. Väggarna kläddes nu med treetex ovanför pane-
len och sedan väggarna s truki ts med vitgrå färg dekorerades 
de med ett enkelt schablonmönster ( f r ån Ramsele, Degerfors 
sn) i d jupblå t t . Panelen överdrogs med en tunn blå färg som 
lät marmorer ingen lysa igenom. Marmoreringen förtydliga-
des sedan med klintblåt t och varmt grönt. Panelens begräns-
ningslister målades svartblå. Golvet målades med en c:a 40 
cm. bred svart y t terbård och fylldes med gråvit färg. Det 
pla t ta locksponttaket ströks med vit färg. Spisen är u t förd 
med en spis f r å n Renbergsvattnet som förebild. Den vitlim-
mades. Dörrar och föns teromfat tn ingar gjordes vitgrå. 

Köket (fig. 3) återställdes till den ursprungl iga väggbe-
handl ingen med snett gående parallella c :a 15 cm. breda 
s tänkst reck i fä rgerna svart, rött, vitt på vitgrå botten. Stänk-
dekorat ionerna utfördes direkt på stockväggen sedan såten 
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fyll ts med en blandning av sågspån och rågmjölskl is ter . Pa-
nelen markerades som tidigare med en målad list på c:a 70 
cm. höjd och s tänkmålades i svart och vitt på varmt tegelröd 
botten. Det gamla starkt b ru tna tredingstaket med underlig-
gande åsar vit l immades. Spisen, en trogen kopia av den för-
utvarande, vit l immades. Dörrarna målades grå, fotlist och 
spisbräda grå, fönsteromfat tn ingar vitgrå. Golvet brutet gult. 

I fö r s tukammaren fanns blott svaga spår av den ursprung-
liga väggdekorationen. Den var u t förd på f r i hand med möns-
ter i blått och vitt på den rödmålade stockväggen. Väggarna 
preparerades nu som i köket och rödmålades ånyo och deko-
rerades i nära anslutning till det tidigare mönstre t (fig. 4) . 
Panelen markerades även här med en målad list och försågs 
med svart-vit s tänkmålning på vitgrå botten. Det plat ta lock-
sponttaket vitl immades. Spisen som har uppsvängd kåpa och 
är en kopia av den förutvarande vitl immades. Dör ra rna hade 
sin ursprungl iga mörkbruna färg. De konserverades. Den nya 
dörren f r å n förs tugan behandlades på samma sätt. Fotlist, 
spisbräda och golv målades grå, fönster- och dörromfat t -
ningar vita. Stockväggen i förs tugan som i samband med 
förf lyt tningen förändra ts och överklätts med smala stående 
bräder hade vid avtäckningen visat spår av stänkmåleri . Väg-
gen stänktes nu med rött på vit botten, panelen med vitt på 
grå botten och t rappbarr iären med svart på vit botten. Tak 
och dörrar målades vitgrå. Golvet grått . 

Salens väggar hade ha f t en blå f r ihandsdekorat ion på pap-
per kl is trat på stockväggen. Väggytorna ovanför panelen 
överspändes nu med juteväv på vilken den gamla dekoratio-
nen kopierades (fig. 5) . Panelen försågs med eh l ikartad de-
koration i olika blå toner. Den tidigare bort tagna väggfasta 
bänken återinsat tes och målades i l jus t engelskt rött. Spisen, 
som även den kopierats efter den gamla, vit l immades. Det 
s tarkt b ru tna tredingstaket ined underliggande b jä lkar vit-
l immades. Dörrar och fönsterfoder målades vitgrå, golv, fot-
list och spisbräda grå. 
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Fig. 5. Salen efter restaureringen. 

För målning av väggar, tak och dekorativa element använ-
des caparol som bröts ined torra färger. Dörrar, fönster-
oeh dörrfoder samt golvlister målades med oljefärg. Golven 
målades med oljefärg och fernissades. 

I kök och fö r s tukammare deponeras en samling möbler 
f r ån Skellefteå museum: i köket ett spisskåp, s tåndur, hörn-
skåp, gustaviansk säng, kista. I fö r s tukammaren en gus-
taviansk säng av bur t räsktyp, en kista och ett run t tebord. 

Givetvis har ett så pass kostnadskrävande arbete inte kun-
nat ut föras utan att meningarna i Bureå samhälle varit de-
lade 0111 det berättigade i å tgärderna. Men därvid bör dock 
unders t rykas att den anslagsbeviljande myndigheten, kom-
munalful lmäkt ige, visat en mycket stor förståelse och med 
största generositet överlåtit åt parkstyrelsen att söka göra det 
bästa möjliga av uppgif ter med det enda målet för ögonen att 
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göra ett verkligt gott arbete och skapa ett resultat av stort 
och bestående värde. I detta fall har ful lmäkt ige handla t före-
dömligt och med utomordentl ig f ramsynthe t . Kostnaderna 
torde röra sig om en summa av mellan 80.000 och 90.000 kr . 
Resultatet har blivit en utomordentl igt vacker och tr ivsam 
gård som kommer att få mångfaldig användning och som 
dessutom blir en sevärdhet som bureborna kan hysa berätti-
gad stolthet över. 
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iVluseets samlingar av föremål ha under 1953—1954 ut-
ökats med 351 n u m m e r varav 211 nr kommer f r å n grävning-
a rna vid Gammplatsen i Lycksele och 70 nr f r ån undersök-
ningarna i Backens kyrka i samband med restaurer ingen 
(1953). En egenartad variant av det ålderdomliga musik-
ins t rumentet psalmodikon som består av en klanglåda över-
spänd med en sensträng och avsedd att spelas med stråke 
och som väl huvudsakligen användes vid byabönerna, har 
skänkts av J . Lundberg, överr iss jö, Åsele. Den är egendomlig 
så till vida att klanglådan består av massivt trä, annars var 
den alltid urholkad eller sammansa t t av t unna brädväggar. 
Härtill skänktes också en psalmbok med notskr i f t för psalmo-
dikon. F r å n Åsele kommer även en annan intressant gåva, ett 
par beredda bitar av fnöske f r å n f r u Salomonsson, Avasjö. 
Martin Franzén i Älgsjö har skänkt ett stycke av en hand-
gjord tapet som var mycket välkommen dels därför att 
museet ej förut ha f t någon dylik f r å n lappmarken, dels där-
för att den är ett unikt prov på tvåfärgs t ryck med en stock, 
där det andra trycket alltså bildar skuggkontur . Även tre st. 
handgjorda tapetbårder kommer f r å n Älgsjö. 

Ett mycket intressant fynd f r å n Östernoret, Åsele, var en 
liten glaskula som innehöll små f rön . Den hade hi t ta ts in-
borrad i en p lanka innanför tröskeln i ett nu rivet härbre . 
Mycket troligt är att dess förekomst på detta ställe betyder 
a t t den nedlagts i magiskt syfte. 

Et t förnämligt fynd gjordes vid Bjär ts jön , Nordmaling, 
där man 1953 hi t tade en båt urholkad ur en t räds tam. Den 
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var tyvärr ganska skadad men man kan dock av resterna få 
en ganska god uppfa t tn ing om hur den ursprungligen sett ut. 
Et t gymnast ikredskap f r å n äldre tid, »trähäst», har skänkts 
av Umeå högre a l lmänna läroverk genom ma jo r Axel Wäs t -
felt. En egenartad f laska av strömbäcksglas, den har mellan-
vägg och två mynningar , samt etsad dekor och namnet 
N. J . Häggström ha r inropats på aukt ion hos direktör A. 
Unander-Scharin. Två värdeful la myntsamlingar , den ena 
med 14 st. kopparmynt varav de äldsta f r å n 1600-talet har 
givits av L. J . Larsson, Hörnefors, den andra om 253 st. lika-
ledes kopparmynt av f röken Torborg Karlsson, Umeå. En 
symaskin Grover & Baker f r å n omkring år 1870 har skänkts 
av f r u Beda Näslund i Holmsund. Et t s. k. slafat och en burk 
av näver fö r förvaring av ostar, som har intressant dekor i 
skrapteknik har skänkts av Uno Billström, Umeå. Et t värde-
ful l t fynd gjordes i Varmvattnet , Tavelsjö, bestående av res-
ter av en kyrksläde, målad av den skicklige målaren Hägg-
mark , antagligen omkring 1850. Resterna skänktes till mu-
seet av Elis Weinehall , Varmvat tnet . Vidare har Axel Brodin, 
Umeå, skänkt ett blåsrör av j ä r n f r å n Strömbäcks glasbruk. 
Det hi t tades i jorden på den gamla brukspla tsen sommaren 
1954. För dessa och för alla andra gåvor, för vilka här ej 
kan nä rmare redogöras, ber länsmuseet att få ut tala sitt var-
ma tack. 

Föl jande personer ha under åren 1953—1954 överlämnat 
gåvor: 

Herr Agaton Agerstedt, Bjärten, Nordmaling. 
Herr Gottfrid Andersson, Sörfors. 
Herr Hugo Andersson, Almsele, Åsele. 
Herr Axel Berglund, Innertavle. 
Herr Axel Brodin, Umeå. 
Herr Aug. Burman, Burs i l jum. 
Herr Uno Billström, Umeå. 
Herr Eliasson, Teg. 
Herr Erik Eriksson, Älgsjöås. 
Herr Gösta Eriksson, Bygdeå. 
Fröken Van ja Eriksson, Umeå. 
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Herr Nils Ferdinandsson, Västanbäck. 
Herr Martin Franzén, Älgsjöås. 
Rustmästare Ragnar Grahn, Umeå. 
F a n j u n k a r e Ulf Hage, Vännäs. 
Herr Hamrin, Rödingsträsk, Hornmyr . 
Herr Sven Hansson, Yxsjö, Älgsjöås. 
Ingeniör Tage Hörnqvist, Umeå. 
Fröken Alma Jonsson, Umeå. 
Herr Tyko Jonsson, Norrfors . 
Herr A. L. Karlsson, Tväråt räsk, Sappetsele. 
Fröken Torborg Karlsson, Umeå. 
Folkskollärare O. Kriström, Holmsund. 
Herr L. J . Larsson, Hörnefors . 
F ru Elsa Lindström, Risåträsk, Burt räsk. 
Hemmansägare Jonas Lundberg, överr iss jö , Åsele. 
Herr E j nar Lundkvist , Bj är ten, Nor dmaling. 
Herr Edvin Mellgren, Lillögda. 
F r u Bernhardina Nilsson, Hössjöäng". 
Herr N. Nordeman, Varpsjö, Lomsjö. 
F ru Josefina Nordén, Umeå. 
Herr Eugen Norgren, Torrböle, Öreälv. 
F r u Beda Näslund, Holmsund. 
Herr Dick Olofsson, Mårsmarken, Nysätra. 
Herr Per Persson, Östernoret. 
Folkskollärare Gustaf Renhorn, Skellefteå. 
Herr J an Richart, Umeå. 
F ru H. Salomonsson, Avasjö, Lomsjö. 
Bokhållare Maris Sandström, Umeå. 
Herr Hja lmar Strid, Burt räsk. 
Herr Alf Söderman, Umeå. 
Herr Martin Söderström, Umeå. 
F r u Trygg, Skäran, Ånäset. 
Umeå stads Aukt ionskammare , Umeå. 
Herr Elis Weinehall , Varmvattnet , Tavelsjö. 
Hemmansägare Bernhard Vestman, Torvsjö. 
Herr O. V. Vestman, Umeå. 
Herr Gustav Vållberg, Vänfors, Vännäsby. 
Major Axel Wästfe l t , Umeå. 
Herr Bo Öberg, Nilsland, Tväråbäck. 
Folkskollärare J . Öhman, Vebomark. 
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HEDERSLEDA MÖ TER. 

Direktör Axel Enst röm. 
Fil. dr. Erik Kempe. 
Intendent Erns t Manker. 
F. landstingsdirektör Gust. Wigren, Ängelholm. 
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå. 

STYRELSEMEDLEMMAR. 

Ordförande : Landshövding Elof Lindberg, Umeå. 
v. Ordförande: Kraf tverksdir . C. D. Bredberg, Skellef tehamn. 
Sekreterare: Landsant ikvarie Gunnar Westin, Umeå. 

1956—1959. 

Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå. 
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå. 
Folkskollärare Ruben Ådell, Åsele. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 
Intendent Erns t Wester lund, Skellefteå. 
Lektor Seth Larsson, Umeå. 
Folkskoleinspektör G. Berg, Umeå. 
Kyrkoherde Olof Wsernér, Sorsele. 

1955—1958. 

F r u Elna Nordin, Umeå. 
Major Sven Huldt, Umeå. 
Riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå. 
Fabr ikör Hilding Carlsson, Umeå. 
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå. 
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Överlärare Elis Essegård, Vilhelmina. 
Bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina. 
Bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina. 
Riksdagsman Uno Olofsson, Rödingträsk. 

1954—1957. 

överingeniör E. P lanhammar , Hörnefors. 
Konservator Evert Larsson, Hössjöäng. 
F r u Clara Nilsson, Umeå. 
Landst ingsman Oscar Dahlqvist, Skellef tehamn. 
Landst ingsman K. S. Östlund, Bureå. 
Lappfogde H. Ritzén, Umeå. 

1953—1956. 

Konstsmed Seth Lindgren, Umeå. 
Rektor Carl Segerståhl, Vindeln. 
Disponent Artur Näsström, Dorotea. 
Folkskollärare Simon Johansson, Teg. 
Riksdagsman Ragnhild Sandström, Teg. 
Länsarki tekt Hja lmar Bergman, Umeå. 
Länsblockledare J . P. Johansson, Vännäsby. 
Arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå. 

Styrelseledamöter utsedda av Västerbottens läns landsting: 

1952—1955. 
Rektor K. Fahlgren, Umeå. 
F r u Valborg Lodin, Umeå. 

Suppleanter: 

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

Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige i Umeå. 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå. 
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Arbetsutskott: 
Ordförande : Landshövding Elof Lindberg, Umeå. 
v. Ordförande: Kraf tverksdir . C. D. Bredberg, Skelleftehamn. 
Sekreterare: Landsant ikvarie Gunnar Westin, Umeå. 
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Major Sven Huldt, Umeå. 
Riksdagsman Ragnhild Sandström, Teg. 
Riksdagsman Gösta Skoglund, Umeå. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 

Suppleanter: 
Lappfogde H. Ritzén, Umeå. 
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå. 
Konservator Evert Larsson, Hössjöäng. 

Kassaförvaltare : 
Bankt j äns teman Pet rus Lundst röm, Umeå. 

Revisorer: 
Disponent A. Digerfors, Umeå. 
Kamrer Ruben Ericsson, Umeå. 

Suppleanter: 
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå. 
Direktör Bengt Bäckman, Umeå. 

Revisor, utsedd av Västerbottens läns landsting: 
Kontorschefen J . A. Wågström, Umeå. 

Suppleant: 
Ekonomichefen Harald Johansson, Umeå. 

Revisor, utsedd av stadsfullmäktige i Umeå: 
Grosshandlare F. Paul Wikner , Umeå. 
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1954. 

Sammanträden, ekonomiska och organisatoriska 
förhållanden. 

Styrelsen har under året ha f t 2 och arbetsutskottet 2 pro-
tokollförda sammant räden . 

Under året har föreningen f r ån sina anslagsgivare staten, 
landstinget, Umeå stad och Umeå socken erhållit anslag med 
samma belopp som under föregående år. Då föreningen även 
i ef terskott erhållit anslag för vissa tidigare och icke u tan 
ekonomiska svårigheter genomförda undersökningar samt 
därutöver erhållit vinst på lotteriet, har året inneburit en 
viss och synnerligen välbehövlig ekonomisk konsolidering. 
En del avskrivningar har på så sätt kunna t göras. 

Föreningen vill på denna plats ut tala sin tacksamhet till 
sina anslagsgivare. 

Under året har landsant ikvarieutredningen avlämnat sitt 
betänkande. Föreningen har i l ikhet med andra motsvarande 
organisationer beretts tillfälle att y t t ra sig häröver. Även om 
erinringar ha gjor ts mot förslaget, särskilt ur ekonomisk syn-
punkt , torde ett genomförande härav vara att hälsa som en 
stabilisering av landets kul turminnesvård . Utredningens be-
tänkande har även lagts till grund för proposition till r iksda-
gen. Riksdagen har bifallit propositionen. Ur hembygdsföre-
ningens synpunkt är särskilt betydelsefullt , att de redan exis-
terande kul turminnesvårdande organisationerna, som äro 
huvudmän för landsant ikvar ierna bibehållas. Vissa stabili-
serande åtgärder, bl. a. ur s tadgesynpunkt förutsät tes emel-
lertid. 

Inför de stora och för landet betydelsefulla uppgifter , som 
i vidgad uts t räckning komma att vila på de läns- och land-
skap omfat tande organisat ionerna som huvudmän för lands-
antikvarierna, ha dessa jämte t i l lsynsmyndigheten r iksant ik-
varieämbetet bildat en sammanslutning, »Landsantikvarieor-
ganisat ionernas Samarbetsråd», som har till uppgift att till-
varataga medlemmarnas intressen samt att utgöra ett fo rum 
för ett utbyte av erfarenheter och samarbete mellan dem. 

Föreningen, som hälsat Samarbetsrådets til lkomst med till-
fredsställelse, ha r givetvis ansluti t sig härtill . Föreningen har 
vid det på r iksant ikvarieämbetets i nb judan hål lna konsti tue-
rande sammant räde t och ett senare sammanträde , då stadgar 
antogs m. m., representerats av ordföranden och sekretera-
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ren. Föreningens sekreterare, vilken som medlem av en där-
till utsedd kommit té deltagit i u tarbetandet av Samarbetsrå-
dets stadgar, är såsom ombudsman för »Sveriges Landsant ik-
varier» självskriven ledamot i Samarbetsrådets styrelse. Han 
har även utsetts till Samarbetsrådets sekreterare. Ordförande 
är Landshövding Per Nyström, Göteborg. 

Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i övre Norrland. 

Som i föregående årsredogörelse kunde meddelas, hade 
landstingen i Norrbottens och Västerbottens län samt Umeå 
stad anslagit medel samt utsett representanter för att bilda 
ett organ, som kunde övertaga den 1952 bildade interims-
kommit téns för landsmåls- och folkminnesundersökningar i 
övre Norrland uppgifter . För detta ändamål har under året 
bildats en Stiftelse »Folkmåls- och folkminnesundersökning-
en i övre Norrland». I stiftelsens styrelse ingå två represen-
tanter för vardera av de tre anslagsgivarna samt två av che-
fen för landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala utsedda 
representanter . Dessa representanter äro landsmålsarkivets 
chef professorn Dag Strömbäck samt professorn i svenska 
språket vid Uppsala L^niversitet Valter Jansson. 

Stiftelsens ändamål är att ås tadkomma, äga och förvalta 
ett folkmåls- och folkminnesarkiv för övre Norrland. Dess 
säte skall vara Umeå. För detta ändamål skall stiftelsen be-
driva och unders töd ja arbete med insamling av material rö-
rande folkmål och folkliga traditioner inom övre Norrland 
samt att i övrigt verka för språk- och kul turhis tor isk forsk-
ning. Stiftelsen skall utöva denna sin verksamhet i nära sam-
verkan med Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. 

Genom överenskommelse med föreningen har stiftelsens 
verksamhet t. v. anknut i t s till Västerbottens läns museum. 
Stiftelsens ordförande är redaktören Elon Dufvenberg och 
sekreterare och samtidigt föres tåndare landsantikvarien Gun-
nar Westin. Vetenskaplig rådgivare är docenten vid Uppsala 
Universitet Karl-Hampus Dahlstedt. 

Stiftelsens verksamhet har under tillblivelseåret varit för-
hållandevis omfat tande. Betydelsefullt för igångsättandet av 
verksamheten var, att Umeå teateramatörer medgav, att in-
och uppspelningsapparatur fick inköpas för av dem tidigare 
till föreningen donerade medel. 
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Den yttre verksamheten. 

Stiftelsen J . C. Kempes Minne har även detta år genom an-
slag möjl iggjort att bebyggelseinventeringen kunna t fortsät-
tas. Härvid hade den tidigare t i l lämpade principen att un-
dersöka en socken i taget f rångåt ts . I stället ha r undersök-
ningsarbetet spritts på några punkter inom flera socknar för 
att ge ett mera översiktligt grepp på materialet och för att 
er farenhet skulle vinnas, om särskilt b rådskande undersök-
ningsobjekt förelåg. Inventeringen har berört Sorsele, Malå 
och Lycksele socknar. I samband med inventeringsarbetet 
har även språkliga undersökningar u t för ts för Folkmålsun-
dersökningen. I detta arbete deltog även docenten Gunnar 
Lei js t röm. Bebyggelseinventeringen har även detta år i fältet 
ombesör j ts av amanuensen Per-Uno Ågren och konservatorn 
Evert Larsson. Föreningen ha r erhållit meddelande f r å n 
Stiftelsen J . C. Kempes Minne, att denna lämnar sitt stöd till 
inventeringen även 1955. Föreningens tacksamhet är stor för 
detta ekonomiska bistånd för en ytterst angelägen uppgif t . 

I hög grad under lä t tande för arbetet har varil, att före-
ningen under året inköpt egen bil. Denna ha r även fåt t dis-
poneras av Folkmålsundersökningen och Norra fornminnes-
föreningen. 

De arkeologiskt-etnologiska undersökningarna rörande 
lappkul turen, som ut föras av Nordiska Museet med bistånd 
<av respektive länsmuseer och till vilka undersökningar an-
slag av lotterimedel utgått , ha for tgåt t även detta år. F r å n 
föreningens sida har landsant ikvarien deltagit. 

Samarbetet med länsarki tektkontoret att lämna råd och 
anvisningar vid moderniseringar av äldre byggnader har fort-
satt som tidigare. 

Med museet i Skellefteå och Norra fornminnesföreningen 
har samarbetet ytterligare aktiviserats. Intendenten Erns t 
Wester lund har sålunda företagit undersökningar i Kåddis i 
Umeå socken efter samma principer som de byundersök-
ningar han utför t i norra länsdelen. Även med de lokala hem-
bygdsföreningarna har samarbetet varit livligt l iksom med 
organisationer av närbesläktad art. 

Ett avsevärt antal ärenden av olika slag har handlagts och 
resor företagits i anslutning härtill . Den yttre verksamheten 
har överhuvudtaget varit omfat tande. 
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Gammlia. 

Det sedan länge av föreningen ägda rökhuset i Röbäck har 
inf lyt ta ts och å teruppför ts på Gammlia. Hit har också flyt-
tats ett t imrat avträde f r å n Bodbysund i Bur t räsk . Det har 
å te ruppför t s i anslutning till Jämtebölegården. Kostnaderna 
ha delvis bestri t ts genom medel f r ån vandrarhemsrörelsen. 
Et t nytt sophus till Sävargården har i det närmas te färdig-
ställts. Jämtebölegården, bagarstugan, Tegsstugan och även 
vid vissa tillfällen rundlogen ha använts som Svenska Turist-
föreningens vandrarhem. Föres tåndar inna har som tidigare 
varit res taurantchefen Sigrid Holmström. Antalet logi har 
varit 1850, vilket innebär en ökning med omkring 300 f r å n 
föregående år. Ökningen skulle ha varit betydligt större, om 
u t rymme funni ts . Vandra rhemsf rågan inger bekymmer, då 
de t i l lbudsstående lokalerna äro alldeles för små och primi-
tiva. Även om föreningen med glädje genom att upplåta sina 
lokaler f r ä m j a r reselivet och även löser vandra rhemsf rågan 
för Umeå stad, kan dock ej förnekas, att föreningen med stor 
tillfredsställelse skulle se vandra rhemsf rågan löst så, att 
föreningen åter kunde få visa sina byggnader för al lmänhe-
ten ur kul turhis tor isk synpunkt . 

Röjningarna och markvårdsarbe tena har for tsa t ts i sam-
arbete med Umeå stad genom Svenska Skogssällskapet. Val-
borgsmässoaftonen f irades i traditionella former under stor 
tillslutning. 

Verksamheten inom länsmuseet. 

Utom det löpande arbetet, som blir all tmera omfat tande, 
har mycket tid lagts ned på uppordnande av fäl tmaterial . En 
successiv genomfotografering av länsmuseets föremålsbe-
stånd har även påbör ja ts . C:a 2.650 negativ, ett hundra ta l 
r i tningar samt c:a 150 färgfotograf ier ha t i l lförts arkivet. Fö-
remålssamlingarna ha ökats med c:a 40 nya nummer . En 
särskild redogörelse för samlingarnas tillväxt lämnas i års-
boken. 

Biblioteket har ökat med c:a 350 band. C:a 350 band ha 
bundi ts på länsmuseets verkstad. 

Inlåningen och avskrivningen av byarkiv har for tsat t . Ar-
kivalier f r å n statliga och andra arkiv ha inlånats för enskilda 
forskares räkning. 

O 
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Årsboken, som u tkom i mit ten av augusti, hade som hu-
vudsakligt innehåll språk- och t radi t ionsmater ial f r ån länet. 
Detta i årsboken t ryckta material u tgjorde en del av innehål-
let i Karl-Hampus Dahlstedt och Per-Uno Ågren, Övre Norr-
lands bygdemål. Detta arbete utgavs som nr 1 i den nystar-
tade vetenskapliga serien Skrif ter utgivna av Vetenskapliga 
Biblioteket i Umeå. Arbetet u tkom till invigningen av den 
nya biblioteksbyggnaden i Umeå. Samgåendet med förening-
ens årsbok utgjorde en betydelsefull ekonomisk förutsä t tn ing 
för att arbetet skulle k u n n a utgivas. Det bör särskilt under-
strykas, att s tarten av denna, som är att hoppas, för övre 
Norr lands kul tur l iv betydelsefulla skriftserie, möjl iggjordes 
genom att styrelsen för Västerbottens läns ömsesidiga brand-
försäkringsbolag med föredömlig klarsynthet insåg värdet av 
en sådan skriftserie och lämnade ett avsevärt bidrag tiii dess 
tryckning. Inom länsmuseet har ett betydande arbete ned-
lagts på arbetets u tarbetande och redigering. I samarbete 
med Folkmålsundersökningen har också arbetats på uppord-
ning av inkommet språkligt- och folkloristiskt material . 

Genom tillmötesgående f r ån Nat ionalmuseum har länsmu-
seet erhållit en konstdeposition, som är utställd i salen för 
tillfälliga utstäl lningar. Depositionen överlämnades till före-
ningen vid vernissagen av överintendenten Otte Sköld. Un-
der sommaren visades en utstäl lning Fynd och forskning, 
som gav inblick i verksamheten och samlingarnas tillväxt 
under de senare åren. Nat ionalmuseums vandringsutstäl l -
ning Gustavianskt visades under våren. Under hösten hölls 
ett par mindre utstäl lningar i museets vestibul. Den ena ut-
ställningen bestod av verk av al lmogemålaren Lars Larsson 
och den andra var en minnesuts tä l lning över konstnären 
Ragnar Lindström. 

Ett nytt inslag i museets verksamhet är kons t f i lmsaf tnar -
na. Fem sådana ha anordnats under hösten. Fi lmerna ha 
även u tny t t j a t s för visningar på museet för elever vid olika 
läroanstal ter i staden. 

Länsmuseet har besökts av c:a 11.400 personer, varav 5.835 
skolbarn fördelade på 201 grupper. 

Även under 1954 har föreningen ha f t fö rmånen av kost-
nadsf r i a rbe tskraf t ställd till förfogande av Kungl. Arbets-
marknadsstyrelsen. 

En del av övre utstäl lningsvåningen har intill färdigstäl-
landet av biblioteksbyggnaden varit upplåten för det s, k. 
femte exemplaret. 
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Salen för tillfälliga utstäl lningar och föreläsningssalen h a r 
flitigt använts för sammant räden , kongresser, föredrag o. dyl. 
I kyrksalen har ett flertal vigslar ägt rum. 

Länsherbariet har även detta år stått under tillsyn av d r 
Björn Morseus. 

Länsmuseets personal. 

Personalen har bestått av landsant ikvarien Gunnar West in , 
fil. kand. Per-Uno Ågren, som under året antagits som ama-
nuens, konservatorn Evert Larsson (tidvis med arvode per 
dag), kontorsbi t rädet Inga-Lisa Grahnberg, rus tmästaren. 
Ragnar Grahn samt f r u Ada Grahn, vilken åvilat städningen, 
vården av museets textilier samt bi l je t t försäl jningen. 

För städning och arbeten inom Gammlia har extra pe r so -
nal anlitats. 

Ekonomisk översikt. 

Beträf fande föreningens utgif ter och inkomster under året: 
hänvisas till särskild tablå, enligt vilken inkomsterna uppgå-
till kr . 129.543: 82 och u tg i f te rna till kr . 129.387: 52 med e t t 
överskott av 156: 30 kr . 

Tillgångar och skulder balansera på kr . 509.675: 98. 

Bureå den 19 jun i 1955. 

GUST. WIGREN 

Gunnar West in . 
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Föreningens ekonomiska ställning f r amgår av nedanstå-
ende. 

Inkomster. 
Anslag f r å n landstinget 30.000: — 

„ Umeå stad 30.000: — 
„ „ „ l andskommun 3.000: — 

Statsbidrag 10.468: — 
Ränta f r å n lönefonden 1.500: — 
Medlemsavgifter för år 1954 12.319: — 
Hyra för Sävargården 6.560: — 
Entréer och tillfälliga hyror 6.502: 25 
Donation f r å n Stiftelsen J. C. Kempes Minne . . . . 10.000: — 
Diverse tillfälliga anslag 8.800: — 
Lotteriet 10.394:57 

Kronor 129.543:82 

Utgifter. 

Löner 59.157:29 
Årsboken 1954 7.168:39 
Porto, telefon, f rak ter , försäkr ingar 3.624: 04 
Underhåll av fast igheterna, lyse, värme m. m. . . 11.934: 06 
Bibliotek och arkiv 3.894:22 
Samlingarnas tillväxt och vård 884: 19 
Fotografer ing och fotografier 1.701:41 
Verksamheten i övrigt, resor, undersökningar . . 14.621:77 
Expenser m. m 1.232: 94 
Diverse 2.720:40 
Utskylder 110: — 
Boken »Övre Norrlands Bygdemål» 44: 52 
Avskrivningar och reservering 22.294: 29 
Överskott 156:30 

Kronor 129.543:82 

Tillgångar. 
Kassa, bank, postgiro 16.293: 22 
Obligationer 50.000: — 
Museet och andra byggnader å Gammlia 393.780: — 
Wal lmarksgården 8 .838 :— 
Skolmuseet 11.801:12 
Inventarier och automobil 12.000: — 
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Fordr ingar 6.242: 74 
Vetenskapliga Biblioteket 5.000: — 
Diverse 5.720:90 

Kronor 509.675: 98 

Skulder. 
Lönefonden 50.000: — 
Donationen f r ån Västerbot tenslärarna 12.777: 41 
Reserverad del av gåva f r ån Umeå teateramatörer 313: 94 
AB. N. J . Bäcklunds donation 2.500: — 
Lån 22.000: — 
Diverse skulder 3 .438:23 
Källskatt, reservation för undersökningar m. m. 9.805: 97 
Kapital konto 408.840:43 

Kronor 509.675: 98 
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RE VISIONSBERÄ T T ELS E. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns 
Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1954, 
få härmed avgiva föl jande berättelse. 

Av styrelsens och arbetsutskot tets protokoll hava vi tagit 
del. 

Saldon å bankräkningar och obligationer överenss tämma 
med räkenskaperna . 

Byggnader och inventarier äro försäkrade till betryggande 
belopp. 

I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgif ter 
samt tillgångar och skulder överensstämma med räkenska-
perna. 

Då någon anmärkn ing mot räkenskaperna och förvaltningen 
ej föreligger, t i l lstyrka vi ansvarsfr ihet för styrelsen och kas-
saförvaltaren för den tid revisionen omfat tar . 

Umeå den 15 jun i 1955. 

A. Digerfors. R. Ericsson. 
Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer. 

Per Lithander. 
Av Länsstyrelsen utsedd revisor. 

Harald Johansson. 
Av Landstinget utsedd revisor. 

F. Paul Wikner. 
Av Stadsful lmäktige i Umeå utsedd revisor. 
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VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING. 

Av verksamhetsberät telsen f r amgår bl. a.: 

Fältarbeten och fynd. 

Fäl tarbetena har under året bestått i kontroll av inkomna 
uppgif ter av olika slag samt de undersökningar som rappor -
terade fynd påkallat . Även detta år har ett antal föru t okän-
da förhistoriska lösfynd f r amkommi t . Intressantast är en 
båtyxa, funnen vid s t randen av Kvarnbäcksforsen på Borups 
ägor, Skellefteå socken, samt ett äldre fynd av en yxa eller 
hacka med skaf thå l f r å n Bruträsk, Skellefteå. Yxan är för -
sedd med ristningar på ena sidan. 

Två föremål, en yxa av grönaktig skiffer och en mejsel av 
svart skiffer med t r iangulär t tvärsnitt , har på t rä f fa t s vid od-
ling i Räftfors , Skellefteå socken. Fyndplatsen är belägen vid 
s t randen av Kåge älv och kan miss tänkas vara boplats. 

En tidigare vid odling på t r ä f fad yxa av j ä rn f r å n sen j ä r n -
ålder, hit tad i övre delen av Medle, samt en pilspets av j ä r n 
f r å n Kusfors, den senare möjligen medeltida eller ännu se-
nare, har även blivit kända. Övriga fynd består av två pil-
spetsar av skiffer, en yxa av f l inta av Bjurseletyp och ett 
antal äldre fynd i privat ägo f r å n Kallbäcken, Bygdsi l jum. 
Sammanlagt är antalet föremål ett dussin. 

By aunder sökningarna. 
Byaundersökningarna har under året i huvudsak koncen-

t rera ts till Bygdeträsk och Höt järn—Lövvat tnet samt, på 
grund av särskilda skäl, byn Kåddis i Ume älvdal. 

Verksamheten vid museet. 
Samlingarna har som hittills hållits tillgängliga var je dag 

under sommaren och dessutom för skolklasser och studiebe-
sök efter på fö rhand t r ä f f ad överenskommelse. Visning har 
skett när begäran därom framstäl l ts . 

Antalet registrerade besökare har under sommaren utgjor t 
3.022 personer. 

Samtliga utställda föremål av metall j ämte en avsevärd del 
av de magasinerade föremålen ha r under året undergåt t en 
välbehövlig rengöring. I stor uts t räckning har dessutom kon-
serveringsåtgärder vidtagits. 
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Antalet accessionsförda nyförvärv uppgår till ett 60-tal och 
biblioteket har ökat med 407 nummer . 

Bildarkivet har ökat med omkring 350 bilder samt diverse 
skisser, r i tningar och kartor . 

En studiecirkel med intendenten som ledare som pågått 
sedan hösten 1953 avslöts på våren och deltagarna företog 
under sommaren en gemensam rundresa i Bur t räsk socken. 
På hösten bör jade två nya cirklar, en i Skellefteå och en i 
Ursviken med sammanlagt något över 20 deltagare. 

Verksamheten i övrigt. 
I juni månad gjordes förnyad ansökan till Kungl. Arbets-

marknadsstyre lsen om anslag till två statliga arkivarbetare. 
Framstä l ln ingen beviljades. Den ene av dessa har i huvud-
sak sysslat med konservering av äldre föremål och den andre 
med bl. a. genomgång av gamla byaarkivalier och därmed 
jämförl igt arbete. 

Bure AB:s äldre arkivalier insorterades i bö r j an av året i 
det u t rymme föreningen fåt t disponera i Skellefteå lands-
kommuns arkivlokaler. 

Den under året inköpta bandinspelningsapparaten har fli-
tigt ny t t j a t s och visat sig vara ett synnerligen användbar t 
hjä lpmedel . 

Föreningens medlemsantal var den 31/12 1954 275. 

Administration. 
Västerbottens Norra Fornminnesförenings styrelse har un-

der 1954 bestått av fö l jande personer : 
Lands t ingsman Alg. Sundberg, ordförande, fil. dr Harald 

Wik, vice ordförande, l ä ra r innan Zelma Lindström, Ursviken, 
redaktör Carl-Ola Andersson, köpman Gunnar Lindekvist 
och grosshandlare Svante Lundeli, arki tekt Birger Dahlberg 
och assistent B. Forsberg, Skellefteå, folkskollärare Sivar Ols-
son, Gummark och hemmansägare Vald. Stenberg, Kusmark . 

BJURHOLMS HEMBYGDSFÖRENING. 
Föreningen ordnade valborgsmässofirande på hembygds-

gården med brasa, sång av Bjurholms kyrkokör, musik av 
bygdespelmännen och servering. Festens netto blev 193: 84 
kronor. Hembygdsdagar hölls under midsommarhelgen. Då 
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uppfördes för förs ta gången Krönikespelet »Nybyggaren vid 
Bäverholmarne», skrivet i tre avdelningar av f r u Barbro 
Olofsson. Spelet uppfördes ute i det f r ia vid ko ja och f r a m -
för hembygdsgården, det rönte ett utomordentl igt intresse 
och det var svårt för a r rangörerna att bereda alla deltagare 
plats inom hörhåll . Ett tiotal bygdespelmän medverkade och 
för övrigt förekom de vanliga fes tar rangemangen. Nettobe-
hållningen blev kr . 3.211:85. Hembygdsgården har i dr i f t 
och underhål l kostat 1.116: 23 kr. Gården har u thyr ts till 
ideella sammanslu tn ingar för sammant räden och årsmöten 
och hyres inkomsterna ha varit 511 :01 kronor. I gåvor bar 
föreningen mottagit av Lot takåren 11 ha lmskärmar till trä-
k ronorna vilka äro handarbe ten ; de utgöra en trevlig av-
skärmning av elljusen i k a m m a r e och gäststuga. Av tand-
läkare Holmlund i Söderhamn har föreningen som gåva mot-
tagit kronor 100 :—. 

En kammar tape t f r ån Bastuträsk av originellt slag har ge-
nom Ferdinand Johansson och ordföranden erhålli ts i prov-
format av ägaren Hja lmar Nyberg, den har uppsat ts å löftet 
i hembygdsgården. F r ån ödegården Höglågdal har erhålli ts 
en sten till kvarnsten, och ordföranden har under året fåt t 
samlingen av s tenåldersfynd katalogiserad och färdig för 
rapport . Intresset för föreningens verksamhet har varit gott. 
Det är angeläget att hembygdsgårdens anläggning ful ls tän-
digas med bagarstuga och ladugård samt kornhäss ja , men 
medel saknas för närvarande. 

LTnder våren 1955 har hembygdsföreningen låtit väva 17 
hembygdsdräkter , som genom f r ån Västerbot tensdräkten av-
vikande brosch, väska och mössa fåt t prägel av sockendräkt . 

Medlemsantalet i Bjurholms hembygdsförening är 74, där-
av 44 ständiga medlemmar och 30 årsbetalande. 

Styrelsen består av 20 ledamöter valda t. o. m. år 1956. Ar-
betsutskottet har bestått av fö l j ande : Elfred Olofsson, Bertil 
Näsström, Hildur Nordin, Ingrid Johansson, G. A. Johansson, 
Oscar Eriksson och Bength Jacobsson. Revisorer har varit 
Arvid Svensson och Sven Andersson med Hugo Hörnsten och 
Ture Sjöberg som ersättare. 

DEGERFORS SOCKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING. 
År 1954 var ett den ekonomiska stabiliseringens år för 

föreningen. Den traditionellt till »midsommarsbönhelgen» 
förlagda stora hembygdsfesten gav ett lyckat resultat . Inom 
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föreningen hyses förhoppningen att snart kunna förvärva den 
kanske äldsta byggnaden i socknen — den s. k. Hans-Görans-
boden —- och infoga denna i gårdens byggnadskomplex. Ef te r 
tomtutvidgning bleve det sedan möjligt att till gården f lyt ta 
en sommarladugård och en gårdssmedja — och den gamla 
västerbottensgården stode sedan färdig som ett minnesmärke 
över en gången tids karga men imponerande bondekul tur i 
våra nordliga t rakter . 

Gården har hedra ts av besök av skilda folkliga samman-
slutningar och konferenser , som varit förlagda till Vindeln. 
Därvid har ofta en orientering lämnats angående socknens 
historia och den gamla gårdens f ramväxt under de två de-
cennierna efter föreningens bildande pingsten 1935. 

Under det senaste året har föreningens styrelse som ord-
förande ha f t rektor Carl Segerståhl, som sekreterare folk-
skol lärar innan Hedvig Rehn-Lundgren och som kassör f j ä r -
dingsman O. A. Karlsson, vilka utgjor t styrelsens arbetsut-
skott. 

LYCKSELE HEMBYGDSGILLE. 
I samband med utställningen Lappmarks-Expo hade ut-

ställningens sista dag, den 25 juli, anordnats som en hem-
bygdens dag, varvid bl. a. ett bröllop, anordnat enligt gam-
mal sed, f irades. Anna-Brita E d m a r k och Bo-Martin Norr-
man, båda f r ån Lycksele, sammanvigdes. Bröllopståget ut-
gick f r å n Gammplatsen, dit spelmän m. fl. tidigare anlänt i 
båtar f r å n Pa lmsunda . Västerbottens spelmansförbund med-
verkade i fest l igheterna under nämnda dag. 

Under året har hembygdsgillet som gåva av hr Johan Pers-
son, Lycksele, få t t mottaga Bångstugan invid Bångberget i 
Lycksele stad. Stugan har rivits och t ranspor tera ts till Gamm-
platsen, där Riksantikvarieämbetet medgivit att den får upp-
föras. En flaggstång har blivit rest på Gammplatsen under 
sommaren. För att få nödvändig överblick över samlingarna 
har styrelsen låtit verkställa en katalogisering av samtliga 
föremål i hembygdsgården. 

Hembygdsgården har under året upplåti ts för samkväm, 
årsmöten o. d. Under sommarmånaderna har den var je sön-
dag hållits öppen kl. 13—17, varvid servering har förekom-
mit. 

Styrelsen har under 1954 hållit tre protokollförda samman-
träden. Årsmötet var förlagt till Knaften, där medlemmar 
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och övriga intresserade beredde årsmötesdel tagarna ett h j ä r t -
ligt mottagande. 

Under året har styrelsen bestått av föl jande personer: 
Riksdagsman Uno Olofsson, ordf., kommunalborgmästare 

Alex Renman, v. ordf., seminarielärare J . E. Nyman, sekr., 
överlärare Staffan Åberg, kassör, byggmästare Jonas E. Jo-
hansson, hemmansägare Viktor Sundelin och lärar innan Eb-
ba Hedman, ledamot utan funkt ion. 

Arbetsutskottet har beståt t av h r r J. E. Nyman, Staffan 
Åberg, Jonas E. Johansson och f röken Ebba Hedman. 

NORSJÖBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING. 

Sedan föregående årsmöte har styrelsen på grund av olämp-
liga väderleksförhål landen icke ansett sig kunna ordna sed-
vanlig- hembygdsfest . 

Till Länsstyrelsen har styrelsen in lämnat förslag till inom 
socknen liggande områden, som av styrelsen anses böra f r id-
lysas. Beträffande hembygdsgården har inga åtgärder vid-
tagits i avvaktan på vad som kommer att bli av gamla ålder-
domshemmet . I f rågan har styrelsen kontakta t landsant ik-
varien West in och intendent Wester lund, som under besök i 
Norsjö i j anua r i 1954 visat sig intresserade av att ålderdoms-
hemmet för f ramt iden får disponeras på ett för bygden ända-
målsenligt, värdigt och prakt iskt sätt. De tänkte sig möjlig-
heten av att vården och skötseln av å lderdomshemmet-hem-
bygdsgården sker genom samarbete mellan Västerbottens 
läns hembygdsförening", Västerbottens tur is t förening och Nor-
sjöbygdens hembygdsförening, allt under förutsät tning, att 
kommunal fu l lmäkt ige är villig att överlåta fast igheten för 
detta ändamål . Då det nä rmas t nu ankommer på kommunal -
ful lmäkt ige att besluta om gamla å lderdomshemmets f r am-
tida användning, har styrelsen icke velat föregripa den utred-
ning, som genom ful lmäktiges försorg skall verkställas. Innan 
styrelsen tar nä rmare ställning till f r å g a n angående hem-
mets användning, vill styrelsen till årsmötet hemställa, dels 
att f rågan upptages till behandling av årsmötet , dels att års-
mötet måtte göra ett ut ta lande i ärendet. 

Styrelsen är förvissad om, att denna f råga får stor bety-
delse för hela bygden och att intresse för hembygdsarbetet 
därigenom kommer att i hög grad stimuleras. 
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Styrelsen har bestått av fö l jande personer : Bertil Nygren, 
Emilia Lindberg, Johan Isaksson, John Lindberg, Anna No-
rén, Ernst Lidén, Karl-Olof Holm. Ordförande är John Lind-
berg, sekreterare Erns t Lidén. 

UMBYGDA. 

Styrelsen för hembygdsföreningen Umbygda får hä rmed 
f ramlägga verksamhetsberät telse för år 1954 vilket är före-
ningens 6:e verksamhetsår . 

Styrelsen har under året bestått av kamrer Ruben Ericsson, 
Umeå, ordf., f r u Hedvig Sandström, Grisbacka, vice ordf., 
kansl iskrivare Holger Forsberg, Umeå, kassör, redaktör Ber-
til Olson, Umeå, sekreterare, brandchef Sanfr id Johansson, 
Teg, s ta l l förman Hugo Söderström, lantmannaskolan, Umeå, 
samt byggnadssnickare John Olsson, Umeå. 

Föreningens a l lmänna verksamhet har under året s tarkt 
h ä m m a t s av bris tande tillgång på penningmedel då restaure-
ringen av torpen i Brännland dragit betydande belopp. Med 
borgen av ledamöter i styrelsen och torpkommit tén har un-
der året upptagits ett lån på 10.000:— kronor, vilket dock 
delvis använts för lösande av det tidigare lånet å vilket kvar-
stod kr. 2 .380:—. Ett försök att få ökat anslag f r å n Umeå 
l andskommun misslyckades, och föreningen fick oförändrat 
kr . 1.000: — även för år 1955. 

De penningmedel föreningen sålunda kunna t förfoga över 
har möjl iggjort att res taurer ingen av två torpstugor nu är 
prakt iskt taget avslutad och styrelsen räknar med att de i 
vår skall k u n n a öppnas för al lmänheten. Där kommer att 
ordnas servering och det är vår förhoppning att de skall bli 
ett uppskat ta t u t f lyktsmål för folk f r å n staden och kring-
liggande bygd. 

Restaurer ingskommittén, bestående av h r r Gunnar Åström, 
Teg, Thorsten Sandström, Grisbacka, Artur Almqvist, Grubbe, 
Bengt Lidström, Grisbacka, och Algot Schäder, Teg, har ned-
lagt ett synnerligen intresserat arbete på uppgif ten att göra 
torpbebyggelsen så t r ivsam som möjligt, och tack vare sin 
sakkunskap och sina goda kontakter har de kunna t få arbetet 
utfört till r imliga kostnader . 

Den andra stora arbetsuppgif t som varit aktuell inom före-
ningen under året har gällt inspelningen av sockenfilm. Ty-
värr är dock åtskilliga f rågor i samband med denna for t fa-
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rande olösta. Et t sammant räde har hållits på länsstyrelsen i 
februar i i år inför landshövdingen varvid f i lmplanerna dryf-
tades i närvaro av bl. a. r iksdagsman Ragnhild Sandström, 
som skall svara för f i lmens uppläggning, ingenjör Rickard 
Tegström, som skall spela in f i lmen samt föreningens ordf. 
Ruben Ericsson, kyrkoherde Lundh och s jukvårdare Sixten 
Marklund för kyrkoful lmäkt ige, länsarki tekt Hj . Bergman 
och landsantikvarie Gunnar West in . Relativt omfat tande 
sonderingar gjordes under försommaren 1954 av riksdags-
man Ragnhild Sandström och herr Sixten Marklund. I en del 
av detta arbete deltog även redaktör B. Olson. På grund av 
att ingenjör Tegström varit upptagen av f i lmarbete i Norr-
botten har endast kor ta avsnitt av den planerade sockenfil-
men hittills inspelats. 

Genom olika f ramstö ta r har Umbygda sökt fäs ta uppmärk-
samheten på ett och annat som bör bevaras till belysande av 
bygdens näringsliv och kul tur , samtidigt som man inhämta t 
förslag inför f i lminspelningen. En skrivelse till Stöcksjö bya-
män gav synnerligen glädjande resultat i det att byamännen 
beslöt att på byns m ä r k å te ruppföra och bevara en av de ler-
båkas som tidigare var så talr ika i byn men som nu samtliga 
äro nästan helt förstörda. Därmed skapar Stöcksjö något 
som torde vara unikt för hela Sverige. 

En l iknande skrivelse till Tegs och Öns byamän resulterade 
i löfte om h jä lp till möbleringen av torpen. Det är meningen 
att även övriga byalag inom socknen skall få påminnelser 
0111 Umbygdas existens — 0111 möjligt med preciserade för-
slag. Aktuellt är sålunda bl. a. en f rams tö t till Klabböle 0111 
bevarande av ett nät t ingrökeri och redskap för nät t ingfångs-
ten. 

Styrelsen har under året hållit fy ra protokollförda sam-
manträden. Dä r j ämte har rät t livlig kontakt hållits mellan 
ledamöter av styrelsen och res taurer ingskommit tén. 

Inkomster och utgifter under året balansera på kronor 
8.850: 82. Å det tidigare omnämnda lånet hade vid årsskif te t 
uttagits kronor 6 .500:— varav 2 .380:— användes till lösen 
av det på tidigare lånet resterande belopp jämte anslaget f r å n 
Umeå socken gick åt till res taurer ingsarbetena vilka under 
året drog en kostnad av 5.232: 54. Föreningens egna inkoms-
ter utgörande medlemsavgifter 111. 111. har sålunda f inansierat 
den övriga verksamheten. 
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Det är styrelsens förhoppning att öppnandet av torpstugor-
n a för al lmänheten skall bli inledningen till en mera utvidgad 
verksamhet på andra områden och en livligare t i l lströmning 
av intresserade medlemmar . 

ÅSELE HEMBYGDSFÖRENING. 

Frågan om hembygdsområde i Åsele har kommit i ett an-
nat läge, sedan förslag f r amkommi t 0111 förläggning av Åsele-
gården och andra ur kulturel l synpunkt intressanta byggna-
der på ett område mit t inne i samhället, på stadsplanen av-i 
satt som park. Frågan är dock ännu ej avgjord. Hänsyn 
måste ju också tagas till kyrks tugorna på Lappvallen och de-
ra s f r amt ida öde. 

Som ordf. och sekr. har fungera t folkskolläraren Ruben 
Ådell och som kassör j ä rnhandl . Sture Rådström. 
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F i rmor och företag, som 
genom annonsering i års-
boken lämnat bidrag t i l l 
tryckningen. 



För bestäl lning av 

B O L I D E N T R Ä 
ARVIDSJAUR 
Bodens Träimpregnering 
ASPA BRUK 
Aspa bruk 
BODEN 
Bodens Träimpregnering 
BOLIDEN 
Bolidens Gruv AB 
BOXHOLM 
Boxholms AB 
ESLÖV 
AB N. Johnson & Co 
FORSS/Ö 
Forssjo Bruk 
GÄLLIVARE 
AB Impregnerat Virke 
GÖTEBORG 
Göteborgs Träimpreg-
neringsv. 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 
Fiskeby Fabrikers AB 
MORA-NORET 
Siljans Sågverks AB 
NISSAFORS 
Kungl. Telegrafstyrelsen 
NORRSUNDET 
Kopparfors AB 
NORSBRON 
Norsätvens Sågv. AB 
NYLAND 
Slipers AB 
OHS BRUK 
Ohs Bruks AB 
RAMNÄS 
Kungl. Telegrafstyrelsen 
ROBERTSFORS 
AB Robertsfors 
RYDÖ BRUK 
Hylte Bruks AB, 
Rydöförvaltningen 
SKUTSKÄR 
Skutskärs Fabriker 
SKÅRE 
Kungl. Telegrafstyrelsen 
SKÅPAFORS 
Gustafsfors Fabr. AB 

virke som varar 
SPARREHOLM 
Backa-Hosjö AB 
STOCKHOLM 
Nordiska Museet 
och Skansen 
STRÖMSHOLM 
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 Träimpregne- 1 

rings AB 
Nya Industriområdet 
VISLANDA 
Skogsäg. Industri AB 
ÅLBERGA 
Ålberga Såg & 
Kraftverks AB 
ÖSTAVALL 
Medelpads Skogsäg.fören 
ÖSTERTÄLJE 
Igelsta Trävaru AB 
ÖSTRA TRANEMO 
Södra Älvsborgs Läns 
Skogsägareförening 

BOLIDEN IMPREGNERING 
BOLIDENS GRUVA KT1EBOLA G 

Västmannagatan 13 Stockholm, tel. 232620 



ure Aktiebolag 
Bureå 

* 

Tillverkar 

sågade och hyvlade trävaror 

samt våt och torr mekanisk slipmassa 





obertslors CJ^Lkiiebo 

oDerisjor^s 
TEL. 1, 6 O C H 8 

GJUT- O C H M A S K I N G O D S 

S Å G A D E T R Ä V A R O R 

I M P R E G N E R A D E S T O L P A R 

A N N A T I M P R E G N E R A T VIRKE 

J O R D B R U K S P R O D U K T E R 

H Ö G V Ä R D I G A NÖTKREATUR 

AV S R B - R A S 



FORSMANS MANUFAKTUR K.-B. 
Kungsgatan 48, Umeå - Tel. namnanrop »Forsmans bolag» 

— Vännäs Tel. 153 — 
G y n n a h e m b y g d e n s a f f ä r e r ! 

UTTERSTRÖMS JÄRNAFFÄRER 
Umeå, Nordmaling och Holmsund 

FIRMA SOFIE STENMANS EFTR. 
Storgatan 44, Umeå Tel. 360, 643 

HJORTSBERGS PAPPERSHANDEL 
Umeå Tel. 241 

VÄSTERBOTTENS-KURIREN 
Störst i Västerbotten 

G. BYSTRÖMS FÄRGHANDEL 
Kungsgatan 47 A, Umeå - Tel. 1000, 1211 Bost. 1615 

BRÖDERNA LINDFORS, UMEÄ 
Telegramadress: Lindforsarna. Telefon: Namnanrop »Bröderna 

Lindfors» - Skellefteå, tel. 14100 Växel. 

ÅKERBLOMS 
Storgatan 58, Umeå Tel. 61, 161, 128 

NORDSVENSKA KÖPMANNA A.-B. 
Tel. namnanrop Umeå 



V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N S ÖMS. 
B R A N D F Ö R S Ä K R I N G S B O L A G 

Rådhusesplanaden 10 Umeå Tel. 528, 769 

S J Ö S T E D T S E L E K T R I S K A B Y R Å 

Umeå - Gösta Sandberg - Tel. 584, 4854 

Handla förståndigt! Handla kooperativt! 

O B B O L A K O O P E R A T I V A H A N D E L S F Ö R E N I N G 

Bliv medlem och handla i 
V I N D E L N S K O N S U M T I O N S F Ö R E N I N G 

Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Botsmark, Ekträsk, Åsträsk, 
Yttersjön, Villvattnet, Ånäset. 

Konsumköp är sparköp! 
Kom med i samarbetet! Handla i Konsum! 

Å S E L E K O N S U M E N T F Ö R E N I N G 

Cementprodukter med betyg: »KVALITET I VARJE TUM» 
C A R L J A C O B S O N S C E M E N T G J U T E R I 

Kontoret, tel. 3 Tvärålund Fabriken 103 

V Ä S T E R B O T T E N S F O L K B L A D 

— ungdomens och de produktiva åldrarnas tidning — 

E . H . Y T T E R G R E N S G U L D S M E D S A F F Ä R 

Tel. 324, Umeå 



V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N S H E M S L Ö J D S F Ö R E N I N G 

Umeå, tel. 429 Skellefteå, tel. 10893 
Lycksele, tel. 852 Vilhelmina, tel. 302 

B E R N H A R D Ä S T R Ö M S S K O - & L Ä D E R V A R O R 

Tel. affären 493 Umeå Tel. privat 474 

S T Ö C K S J Ö SÅG- O C H H Y V L E R I 

Stöcksjö - E. Gotthard Sandström - Tel. 16 

V Ä S T E R B O T T E N S S Ö D R A M E J E R I F Ö R E N I N G 
Tel. 208 Umeå Tel. 2042 
Mejerier i Röbäcksby, Vännäsby, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, 

Bygdeå, Bjurholm, Ånäset, Flarken, Överklinten. 

J . V . v o n A H N - U M E Å 

E n g r o s a f f ä r 

SKEDENS H E R R E K I P E R I N G 

Umeå Tel. 149 

H I L D I N G C A R L S S O N S M E K A N I S K A V E R K S T A D 

Tel. 15, 3009 Umeå Skolgatan 89 

L ä n e t s l e d a n d e i n o m b r a n s c h e n 

Å T V I D A B E R G S 



A P O T E K E T J Ä R V E N S 
ANALYTISKA AVD. 

Kungsgatan 45 U M E Å Tel. 2841 

B a k t e r i o l o g i s k a o c h f y s i k a l i s k - k e m i s k a 

v a t t e n u n d e r s ö k n i n g a r 

P a s t ö r i n g s - o c h f e t t h a l t s k o n t r o l l å m e j e r i p r o d u k t e r m . m . 

VÄSTERBOTTENS LÄNS 
FISKFÖRSÄL]NINGSFÖRENING 

U. P. A. U M E Å 

TEL.: Partiaffär o. kontor 3300, 3301. Minutaffärer 3299, 3302,4375 

F O L K § Ä M 
FOLKET SAMARBETE 

Liv-, kapi ta l -och studie- Sakförsäkr ingar , a l la s lag - Kollektiva olycksfallsför-
fö rsäkr ingar säk r inga r inom och u tom a rbe te t ( s törs t i Sverige) 

Kontor: Västra Esplanaden 9, Umeå. Tel. 1500, 1583 
Ombudsman för Västerbotten: 
S. JUHLIN, UMEÅ 

Sjukvårds- och Parfymeriaffär 
Tel. affären 423 U M E Å Tel. kontoret 422 



Väs te rbo t t ens 
Lan tmannafö rbund 

förening u. p. a. 

Huvudkontor i Umeå: Tel. namnanrop »Lantmannaförbundet». 
Filialkontor i: Skellefteå tel. 10229,11529 Vilhelmina . . . tel. 240 

Burträsk 196 Vindeln . . . . • „ 15 
Bureå , 40120 Vännäsby . „ 24 
Bjurholm 134 Ånäset . „ 39 
Bygdeå 123 Åsele „ 179 
Dorotea 161 
Norsjö 220 

B o m a n s U R - o p t i k - M U S I K 

Tempohuset, U m e å Tel. 427, 437 

Herrekiperi ng 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Civi l - och Militärskrädderi 

IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

4 : a k l a s s H e r r e k i p e r i n g 

o c h H e r r k o n f e k t i o n 

T e l e f o n 2 4 4 0 K u n g s g a t a n 55, U m e å 

V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N S B O S T A D S K R E D I T F Ö R E N I N G 

Tel. 930, 931, 941, linjeväljare. Ö. Kyrkogatan 4, Umeå. 

I® 

i f a s t för goJ WäJkult^ 

DANIELSSONS 
Tel. 18350 - växel 

drabant 



S L A K T E R I F Ö R E N I N G E N - U M E Å 

Skellefteå Tel. 12310. Lycksele Tel. 151, 889. 
Umeå, Vilhelmina. Tel. Namnanrop. 

Kval i te tsvaror i C E M E N T ! 
L Y C K S E L E C E M E N T G J U T E R I 

Box 121 Lycksele Tel. 321 

M E L L E R S T A V Ä S T E R B O T T E N S S K O G S Ä G A R E F Ö R E N I N G 
u . p . a . 

S k o l g a t a n 55 U m e å Tel . n a m n a n r o p 

T O R E K H O L T Z F O T O G R A F I A T E L J É 

Rådhusesplanaden 3 Umeå Tel. 310 

Konsumköp är sparköp! Bliv medlem och handla i Konsum! 

B U R E Å K O N S U M 

LANTMANNASKOLA 
6 månaders sommarkurs maj—oktober. 

Kontrollassistentkurs nov.—mars. 
Jordbrukarungdom. Tänk på Er yrkesutbildning! 

Begär prospekt från Lantmannaskolan, adress Laxbäcken, tel. 8. 

LANTHUSHÅLLSSKOLA 
Tel. 10 Laxbäcken 

5 månaders vinterkurs. 5 månaders sommarkurs. 
Begär prospekt. Tänk på Er yrkesutbildning. 



BLommnn 
/ KOPPEN 

— en njutning till sista droppen! 

MÖBELSNICKERIET 
GRISBACKA 

Tel. kont. 684 Tel. fabr. 394 

U M E Å 



När det gäller 
TVÄTT! 

Centraltvätten 
U M E Å Tel. 3050 

BILÄGARE! 
Välkomna till goda köp 

B e n s i n - o l j o r - b i l g u m m i - b i l t i l l behö r 
och d e l a r 

Bilägarnas Inhöpsföreninoar 
B O L I D E N Tel . 6 0 3 24 - S K E L L E F T E Å Tel . 1 5 1 7 9 -
B U R T R Ä S K Tel . 2 2 1 - L Y C K S E L E Tel . 246 - L Ö V Å N G E R 
Tel . 144 - R O B E R T S F O R S Tel . 138 - S O R S E L E Te l . 2 0 4 
U M E Å Tel . v ä x e l 183 4 5 - Ä N Ä S E T Tel . 8 1 - Å S E L E Tel . 154 



CßL meclfem ocfi 

cindfci i 

SKELLEFTEORTENS 

K O N S U M 



,Burträsk^j Bureå 
Lövånger^ 

^ j \ l Andsetâ Vindela ti w/# 
•S\L©\ \ 1 I / ( f ^ 
\^SS^\\JlRobertsfor8 

För 
alla 

Edra 
bankaffärer 

lNDELSHANKE 



\ SUNDSVALLS 
\ ENSKILDA 

\ BANK / 

Norrland i centrum — 
därför centrum i Norrland 

SKANDINAV/SKA BANKEN 
AKTIEBOLAG 

UMEÅ 
SKELLEFTEÅ 
SKELLEFTEHAMN 

Alla slog a v bankrörelse 

SENASTE NYHETER I 

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

Alltid hos 

SJvat £ ti kilon, Umeå 



ten5 handel, u meå 
Kungsgatan 49 Tel. växel 18305 

i s i c l k m a i n i s M i Å r t i i i f f f f i É f 
Storgatan 49 U M E Å Tel. 865, 840 

Representerar ledande möbelfirmor! 

A L L T I R A D I O 

Be rnn. Carlssons Rad io Eftr. 
— G. A. Hamberg — 

Kungsg. 73 U M E Å Tel. 856, 455 

VID ALLA TILLFÄLLEN 

Jlabiströms KLÄDER 
Storgatan 49 - U m e å - Telefon Damavd. 4524, Herravd. 525 

^ Y 2 0 T T & T " 1 I K . 2 C Y K / A R ' R A D I O > S P ° R T ' 

/ artiklar, Fiskredskap 
Umeå - Tel. 2500 

i/ackta Klädet l alla vadat 

Buamolm KLÄDER AB. 
U m e å - Kungsg. 42 - Tel. 601, 602 



Tel. 222 

A/äx det jälLat 

Böcker, 

Kontorsmaterial, 

Reservoarpennor 

ga 
BOKHANDEL 



B O W A T E R S S V E N S K A 
T R Ä M A S S E F A B R I K E R 

A B 
- SOFIEHEM, U M E Å -

* 

TILLVERKNING: VÅT SLIPMASSA FÖR EXPORT 

ÅRSKAPACITET: 85.000 TON (torr beräkning) 



ASEA -motor 
Nu kan Ni begära att få ASEA-
motor till var je maskin . Alla 
t r e fasmotore r i s tandardutföran-
de u p p t i l l 8 h k och många stör-
re motor typer kan levereras f r ån 
lager. Tänk på vad ett drift-
avbrot t kostar Er och väl j en 
molor som Ni kan lita på! 

Begär vår nya riktprislista på trefas-
motorer typ MBB och startapparater. 

på ett villkor: 
den skall levereras med 





Ja, det kan man nog säga att dom har. Dom har gjort det 
bra för sig genom att spara till det dom önskat sig. Med 
pengar på sparbanken blir livet gladare. 

HEMORTENS SPARBANK 
ger förmånlig ränta 

VÄSTERBOTTENS LÄNS SPARBANK 
SKELLEFTEÅ SPARBANK 




