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SKYTTEANSKA

SAMFUNDET

PRESENTATION O C H T A L V I D DESS FÖRSTA
HOGTIDSSAMMANKOMST

/ KONUNGENS närvaro höll Skytteanska
Samfundet
sitt
första högtidssammanträde
lördagen den 13 september 1958
i Umeå. Samfundet,
som vill stödja och främja såväl den
vetenskapliga forskningen som den andliga odlingen i allmänhet i Norrland, avser därmed att vara en norrländsk
kulturcentral.
Sitt mål vill Samfundet nå genom
att utgöra ett stödorgan för i Norrland nu befintliga och
framdeles blivande institutioner och anstalter på den andliga
odlingens
område,
att i Norrland anordna föredrag och föreläsningsserier
i
vetenskapliga ämnen, beträffande vilka ett avancerat
studium
finnes kunna ske utanför universitetet och högskolor,
att i sina handlingar befordra framstående
vetenskapliga
verk till trycket, samt
att även annorledes stödja vetenskaplig forskning,
särskilt
sådan av norrländskt
intresse.
Samfundet
består av arbetande och stödjande
ledamöter
samt hedersledamöter.
Därutöver kunna finnas
korresponderande ledamöter. Till arbetande ledamot må utses, förutom
vetenskapsidkare,
den som eljest kan förväntas vara aktiv i
samfundets angelägenheter.
Till stödjande ledamot må utses
såväl fysisk som juridisk
person.
1
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De stödjande ledamöternas antal må ej överstiga 40. Ej
heller de arbetande ledamöternas antal må överstiga -40 i den
mån ej det överstigande antalet motsvaras av ledamöter, som
uppnått 70 års ålder.
Till hedersledamöter kunna väljas personer av utmärkt förtjänst om Norrlands andliga odling.
Samfundets angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av nio ledamöter, av vilka en är praeses, en vice praeses, en sekreterare, en bibliotekarie och en
skattmästare.
Stödjande ledamöter väljas av styrelsen. Arbetande ledamöter och hedersledamöter
samt korresponderande
ledamöter
väljas av samfundet.
Till tryckning i samfundets handlingar inlämnade
skrifter
skola granskas av en nämnd bestående av fyra arbetande ledamöter, vilka, såvitt möjligt, skola representera olika vetenskapsgrenar.
Samfundet sammanträder efter kallelse av praeses.
Högtidssammanträde
hålles årligen den 15 maj — vart
tredje år i Umeå och eljest i den norrländska
residensstad,
som på föregående högtidssammanträde
beslutas.
Av de stödjande ledamöternas inträdesavgifter
bildas en
dispositionsfond.
Övriga avgifter och kapitaltillskott,
för vilka ej särskild föreskrift meddelats, tillföras en grundfond,
varav endast räntan må disponeras.
Samfundets bildande beslöts vid ett sammanträde å Västerbottens läns Museum i april 1956, då också uppdrogs åt en
kommitté att fastställa stadgar och utse ledamöter.
Stadgarna blevo antagna vid sammanträde den 2 mars 1957,
därvid voro närvarande: chefredaktör Axel Andersson,
örnsköldsvik, redaktör Elon Duf venberg, Umeå, rektor Nils Eriksson, Umeå, lasarettsläkare
Carl Wilhelm Lundquist,
Umeå,
t. f . landsantikvarien
Inga Serning, Kiruna,
landsantikvarie
Gunnar Westin, Umeå, och hovrättspresident
Mauritz
Wijnbladh, Umeå.

2

SKYTTEANSKA SAMFUNDET

Efter högtidssammanträdet
varande.

underhöll sig Konungen med de när3
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Vid samfundets första högtidssammanträde
ten Wijnbladh detta
hcilsningsial:

höll

presiden-

Eders Maj :t
Ärade församling.
Det samfund, till vars första sammanträde vi nu är samlade, är icke tillkommet av en plötslig nyck. Dess tillkomsthistoria är tvärtom rätt lång och sammanhänger med de senaste årens strävan att inom Norrlands egna gränser söka
skaffa de möjligheter till vetenskaplig forskning ooh högre
utbildning, som hittills stått Norrlands inbyggare till buds
allenast vid mellan- och sydsvenska universitet och högskolor.
Men tiden rinner fort. Sedan halvtannat år har vi här i
Umeå ett tandläkarinstitut. Och inom kort skall också en
medicinsk högskola börja sin verksamhet här.
I betraktande av allt detta och med hänsyn till berättigade
förhoppningar om de akademiska studiemöjligheternas komplettering med andra discipliner, kunde väl hos någon tvekan
uppstå, 0111 icke norrlänningarna borde låta sig nöja med allt
detta.
Härtill kan genast invändas, att det skulle illa svara mot
den framåtanda, som Norrland visat, därest icke f r å n denna
landsända försök gjordes till egna positiva insatser.
Så föddes — för 2% år sedan — den tanken att här i Umeå
skapa ett centrum, en kulturcentral, genom vilken skulle befordras ett samarbete mellan olika norrländska institutioner
på den andliga odlingens område och som också skulle k u n n a
självständigt f r ä m j a i första hand speciellt norrländska forskningsintressen men även vetenskapliga intressen av mera allmän syftning.
Denna tanke vann allmän anklang på ett talrikt besökt
möte, som i april 1956 anordnats i Umeå i anslutning till det
årsmöte, som då avhölls i stiftelsen Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland.
Ur protokollet från detta möte vill jag med stor tillfredsställelse citera professorn vid Uppsala universitet Dag Ström-
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bäck, som bl. a. yttrade, att det vore av stor vikt att skaffa
ett gemensamt tak för forskningen i Övre Norrland. Han tilllade, att bildandet av ett vetenskapligt samfund för Norrland
hälsades med glädje från Uppsala.
Detta blev också de församlades beslut. Vid mötet tillsattes
en kommitté med uppdrag att ge slutgiltig avfattning åt ett
vid mötet framlagt utkast till stadgar för samfundet. Kommittén hade också att utse ledamöter i samfundet.
Det uppdrag kommittén sålunda erhöll har den sökt efter
bästa förstånd fullgöra.
Kommittén, i vars uppdrag uppenbarligen också ingått att
kalla till detta sammanträde, har så gjort. Därmed lär kommittén ha fullgjort det åt densamma lämnade uppdraget.
När jag, såsom kommitténs sammankallande ledamot, nu
förklarar samfundets första sammanträde öppnat, vänder jag
mig med en underdånig välkomsthälsning till Eders Maj :t.
Det är för samfundet en stor ära och glädje, att Eders Maj :t
i dag — då så många andra punkter på ett drygt dagsprogram
kämpa om Eders Maj:ts intresse — velat inrymma tid att
övervara detta sammanträde.
Jag hälsar också de tillstädesvarande samfundsmedlemmarna. Jag gör det i den förhoppningen, att samfundet — som
begynt under så löftesrika auspicier — skall, när det nått sin
fulla utveckling, väl motsvara de förväntningar vi alla vill
knyta vid detsamma.
Blott ännu några ord.
Jag har — icke utan avsikt — hittills talat om samfundet
utan att nämna dess fullständiga namn, Skytteanska Samfundet.
Som alla känner, är namnet taget efter Johan Skytte. I
stadgarnas 1 § namnes han "den om Norrlands andliga odling
högt förtjänte". Namngivningen skedde på ett tidigt stadium
men bör icke förty vid detta tillfälle närmare motiveras.
5
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Skyttes namn är väl i det allmänna medvetandet närmast
förknippat med den av honom år 1622 upprättade Skytteanska professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala
universitet. Men hans curriculum vitae uppvisar också mycket annat av stort intresse — jämväl i detta sammanhang.
Den begränsade tid, som nu står mig till buds, medger dock
allenast en ytterligt summarisk framställning.
Sk ytte föddes år 1577 i Nyköping. Han avled den 15 mars
1645 i Söderåkra prästgård. Hans död inträffade medan han
— jämte bl. a. Axel Oxenstierna — deltog i fredsunderhandlingarna i Brömsebro. Mellan dessa båda år låg ett liv, fyllt
av arbete i rikets tjänst.
Efter tidens sed fullbordades Skyttes uppfostran på den
europeiska kontinenten. Han erhöll magistergraden vid universitetet i Marburg år 1598. Det dröjde icke länge efter återkomsten till Sverige förrän han — jämte Johan Buréus — av
hertig Karl kallades till lärare för Gustaf Adolf. År 1603 blev
Skytte sekreterare i Kansliet. Upprepade gånger erhöll han
uppdrag av diplomatisk natur, som bl. a. förde honom till
England. Men även i rikets inre förvaltning skulle Skytte bli
på mångfaldigt sätt använd. Skytte — vilken redan som 21årig i sin oration för magistergraden utvecklat ett program för
Uppsala universitets utbyggnad med nya läroämnen — kom
senare i livet att taga verksam del i universitetets omorganisation. År 1612 blev han kammarråd. Det är av samtidas yttranden tydligt, att Skytte i Kammaren — som hade den viktiga uppgiften att handha rikets finansförvaltnting — kom
att intaga en ledande ställning.
För att blott nämna ytterligare några data, blev Skytte riksråd år 1617 och generalguvernör över Lifland, Inger manland
och Karelen år 1629 och president i Göta hovrätt år 1634. —
Jag vill i detta sammanhang påpeka, att det porträtt av Skytte, som här är uppställt, ingår i Göta hovrätts serie av presidentporträtt och har av hovrätten älskvärt utlånats till detta
sammanträde. — År 1622 blev Skytte Uppsala universitets
kansler.
6
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Till Norrland är Skyttes namn knutet genom Skytteanska
lappskolan i Tärna. Härmed förhåller sig så, att när Skytte
efter utnämningen 1629 till generalguvernör begav sig den
långa vägen utmed Sveriges och Finlands kuster till sitt nya
verksamhetsområde, sammanträffade han i Umeå med stadens kyrkoherde, Olof Niurenius. Niurenius hade då för Skytte framställt lapparnas sorgliga tillstånd i andligt avseende.
Sedermera sände också Niurenius till Skytte i Dorpat en
skriftlig redogörelse om "Lapparnas Ymkelige Hedendoms
Lägenheet och Leffuerne j denne werdennes tidh, sampt medell och förslag, huru dhe ifrån sådan Hedendom kunne förhielpes igenom Gudz nådige wälsignelse etc". Om lapparna
skola få dugliga lärare — säger Niurenius — finnes ingen
annan utväg möjlig, än att en skola grundas i själva lappmarken. Han utvecklar vidare sin skolplan och säger sig redan ha en ganska kunnig praeceptor i Umeå lappmark. Själv
erbjuder han sig att bli inspektor och några gånger om året
examinera rektor och disciplar. Dessa framställningar ha uppenbarligen gripit Skytte, så att han skickar brev om vad som
förekommit jämte kopia av Niurenii relation till sin store
konung. Skytte skriver härom senare — i juli 1631 — till
Rådet, att han "icke uthan störste medymkan hafuer kunnet
gåå förbij at gifue H. K. M:t sådant tilkänna". Det är som
svar härpå Gustaf II Adolf utfärdar fundationsskrivelse för
lappskolan i Umeå lappmark. Fundationsskrivelsen är given
i Alt-Stettin den 20 juni 1631. Enligt skrivelsen tillsätter
konungen Johan Skytte "till en Directorem öffuer en Scholas
anrettende j Lappmarken, huilken Schola wij tillstå honom
at anrätta uthi Urna Lappmark till en begynnelsse eller fundament till Lapparnas underwissning, Effter som han sielff
underdånigst hafuer lofuat Dertill hafua all mödo ospardh".
Till skolans underhåll anslog konungen kyrkotionden från
Umeå socken. "Hwilken Kyrkietijende" — fortsätter det
Kungl. brevet — "wäilbe:de Her Johan Skytte och hans posteritet, med huadh mehra Jnkompster de sielfue förmedelst
sin flit och försichtighet bringa kunne, skola hafua macht at
7
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anläggia på samme Schola, effter som de befinna sielfua bädst
och nyttigast". Skytte hopbragte också till skolans vidmakthållande en för den tiden ganska betydlig penningsumma,
"5000 Dr godt silfvermynt".
Om denna Skytteanska skola har sagts, att den blev "utgångspunkten för missionsarbetet i L a p p m a r k e n " och att den
"under årens lopp säkerligen varit till oberäknelig välsignelse
för våra nordliga nomader".
Man har anledning antaga, att hade icke Skytte helhjärtat
upptagit Umeå-herdens framställningar och förslag, så hade
den i det då så avlägsna Umeå boende Niurenius icke k u n n a t
få sin tanke förverkligad.
Det har därför synts oss icke oberättigat att nu, då Norrland skriver ett nytt blad i bildningsväsendets historia, ånyo
knyta Skyttes n a m n till en norrländsk kulturinstitution.
LITTERATUR
Tor Berg: Johan Skytte. Hans ungdom och verksamhet under Karl
IX:s regering. Stockholm 1920.
Rudolf Kjellén: Johan Skytte och den skytteanska professuren. Statsvetenskaplig tidskrift 1922.
Ernst Lundström: Vem var den egentlige upphovsmannen till den berömda s. k. Skytteanska skolan i Lycksele? ¡Kyrkohistorisk årsskrift 1914.
(Henrik Sohiick: Inbjudningsskrift till Skytteanska professurens tillträdande. Uppsala universitets årsskrift 1916.
Per Sondén: Johan Skytte och Oxenstiernorna. Historisk Tidskrift
1900.
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UMETRAKTENS FÅGLAR
-

EN ÖVERSIKT
FÅC ELIN V E N T E R I N G EN 1953-1957:
M Å L S Ä T T N I N G O C H METOD

D å det mig veterligt inte finns någon samlad redogörelse
för Umetraktens fåglar, har jag med hjälp av mestadels egna
iakttagelser gjort en sammanställning av dessa. Syftet är närmast att få f r a m en helhetsbild i form av en noga förd artlista. Härmed kanske också några av de största bristerna angående uppgifter om Västerbottens fåglar k u n n a täckas. Västerbotten tycks i mångt och mycket blivit bortglömt. Många
fåglar, som är rapporterade f r å n såväl Ångermanland, Norrbotten och Lappland, saknas rapporterade f r å n Västerbotten.
Inventeringen är planmässigt genomförd så till vida att de
mest betydelsefulla lokalerna är ordentligt protokollförda såväl när det gäller strö- förbiflyttande- stann- som häckande
fåglar. Dessutom h a r jag lagt vikt vid fåglarnas antal samt
deras ankomstdatum.
Förutom mina egna uppgifter har jag tagit med notiser och
rapporter som kommit mig tillhanda genom utskickade listor.
Dessa iakttagares n a m n h a r i varje särskilt fall noterats. Naturligtvis har jag inte till 100 procent k u n n a t kontrollera alla
inskickade uppgifter, men då inget tvivel synes föreligga, har
rapporten antagits.
Inventeringsområden.
Inventeringsområdena omfattar i huvudsak fyra platser, med
huvudvikten lagd vid det största och viktigaste — ängsmarkerna
v. om Umeälvens utlopp — betecknat med I på kartan. Område
nummer två är Prästsjön v. om Umeå, betecknat med II, område
nummer tre — III — Grössjön s. o. om Umeå och område nummer
9
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fyra — IV — själva staden med omnejd. Naturligtvis har jag besökt andra områden, men de i artlistan införda frekvensbeteckningarna gäller i allmänhet endast för de fyra numrerade områdena. Av detta följer att skogsfågeln kanske kommit lite i skymundan, men jag har dock försökt att få med dem i mesta möjliga mån.
I SLÄTTEN
III GRÖSSJÖN
II PRÄSTSJÖN
IV UMEÅ MED OMNEJD
SLÄTTEN (I) omfattar en del av den väldiga Röbäcksslätten,
begränsad i väster av Röbäcksån, i öster av landsvägen och det inre
av Österfjärden, i norr av en skogsudde och i söder av Tuvans sydligaste udde. Slättens nordligaste del — området vid Ängsbacka
— kännetecknas av igenvuxna ängs- och åkerlappar kringströdda
runt de allt mer sönderruttnade ladorna. Vid områdets västligaste
del är marknivån något lägre än området i övrigt, varför här om
våren och försommaren bildas en liten svämsjö — ett hundratal
meter bred och några hundra meter lång — vilken blivit centrum
för observationerna vad beträffar den nordliga delen av området.
Det är här som gäss och änder mellanlandar i tusen och åter tusental. Någon vassvegetation förekommer inte. I den fuktiga mark
som omger sjön återfinnes bl. a.: ängsull, tuvull, starrarter och olika videarter, vilka här och där växer samman till täta buskage. Vid
ån bildar små låga björkar och videbuskar nästan ogenomträngliga
dungar, där en mängd olika fåglar återfinnes såväl under sträcksom under häcktiden. Att här räkna upp de rastande och häckande
fåglarna skulle upptaga en alltför lång lista, varför dessa upplysningar kommer in under artförteckningen. Som framgår av kartan
finns ett mindre skogsparti på ömse sidor om avtagsvägen till Degernäs, men för övrigt är detta område en flack slätt. Ängsmarkerna öster om vägen mot Degernäs är ungefär av samma beskaffenhet som de vid Ängsbacka — högt gräs, igenvuxen mark. Området
är dock betydligt sankare, särskilt den del som vätter mot fjärden.
Tuvan är en sank halvö med enstaka lövdungar. Öster om Bergön
och norr om landsvägen ligger en fågelrik myr. I själva islossningen svämmar ofta myren över och blir för en kort tid till en mindre
fågelsjö, där de flesta andarter finns representerade. Efter änderna
infinner sig vadarna i stor mängd. Redan innan snön smält bort,
brukar man här kunna se praktfulla brushanespel vid myrens norra kant.
PRÄSTSJÖN (II) omfattar förutom sjön kringliggande ängsmarker. Sjön är en idealisk fågelsjö, en halv meter djup och kristallklart vatten, på vars yta näckrosor vilar. Någon vassvegetation
finns ej utan starrgräset är den dominerande strandväxten, vilken
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breder ut sig mer och mer, så att vattenspegeln 1957 var betydligt
mindre än 1953. Ett vackert inslag i floran utgör vattenklövern
och missnen. På den fuktiga strandkanten bugar sig tuvullens vackra tussar för vinden. Även den vackra rosslingen förekommer talrikt. I starrgräset häckar bl. a. skrattmås, svarthakedopping och
vigg. Skrattmåsen har här, liksom i de andra västerbottniska fågelsjöarna ökat i antal. Skrattmåsens ökning har skett mycket
snabbt. 1932 var första året liäckning observerades i Prästsjön och
förmodligen i Västerbotten överhuvud taget (Tall v. Post). Då Kolthoff t. ex. 1936 gästade Lövånger kunde han på tre olika lokaler
endast finna sammanlagt åtta exemplar. Våren 1957 häckade i
Prästsjön omkring 100 par. Även svarthakedoppingen har ökat i
antal.
Viggbona ligger ibland mycket tätt. Avståndet underskrider i
vissa fall en meter. Viggen har i denna sjö den ovanan att lägga
sina ägg i skrattmåsens reden. Endast ett viggägg lägges i varje
skrattmåsbo. Då skrattmåsen ofta lagt sina ägg tidigare än viggen,
kommer måsäggen att kläckas tidigare och det vita viggägget kommer att ligga kvar och lysa en kråka eller nötskrika i ögonen.
I övrigt häckar grönbena i strandkanten, knipa i uppsatta holkar, storspov och tofsvipa på fältet. Glädjande är att tofsvipan blir
allt vanligare här uppe. Det är först det sista årtiondet som tofsvipan blivit en ständigt återkommande häckfågel här uppe. Detta
belyses bl. a. av alla de förfrågningar jag fått från bönder i trakterna runt omkring angående underliga tofsprydda fåglar som plockar mask i deras åkrar.
Någon fisk finns ej i sjön, men rikligt med grodyngel och andra
smådjur, vilka utgöra god näring åt fåglarna.
GRÖSSJÖN (III) är en verklig vildmarkens sjö. Inte ens en
gångstig leder fram till sjön, varför fågellivet här kunnat bli ostört.
Strandkanterna övergå i väldiga fräkenmader, där skrattmås och
svarthakedopping häckar i stora antal. På några små kala öar mitt
i sjön häckar en vildmarkens representant, den stiliga storlommen.
För övrigt häckar grönbena och gräsand vid strandkanten. Varje
gång jag besökt denna sjö har jag på mycket nära håll fått studera
göken.
UMEÅ MED OMNEJD (IV) omfattar staden med närmast kringliggande förortsbebyggelse. Som en yttre gräns har dragits en linje
genom bl. a. Grisbacka, Marieliem, "soptippen", Djupbäcken. Att
gränsen dragits just här beror på att en del intressanta iakttagelser
gjorts på eller inom dessa platser, vilka ligger i stadens omedelbara
utkant.
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Artförteckning.
Uppgifterna avse iakttagelser gjorda under 1953—1958 med undantag av några få uppgifter gällande sällsynta arter.
Frekvensbeteckningar soin använts: allmän, tämligen allmän,
sparsam och sällsynt.
KORP (Corvus corax). Ses tämligen allmänt, särskilt vintertid
inom område (I). Ej funnen häckande inom något område. 1953:
2 ex. 22.4.; 1954: 1 ex. 11.1., 15 ex. 21.2., 10 ex. 14.3. Samtliga inom
(I). 2 ex. 23.1., 2 ex. 8.2., 2 ex. 10.3. (IV); 1955: 10 ex. 10.1., 2 ex.
25.3. (I). 4 ex. 21.1., 1 ex. 17.3. (IV).; 1956: 2 ex. 7.1. (IV).; 1951:
3 ex. 15.2. (IV), ett flertal 2.11. (I).
KRÅKA (Corvus corone cornix). Allmänt häckande inom (I),
(II) och (IV). Kråkornas övervintring är beroende på hur sträng
vintern är. Sålunda såg jag under 1953 inte något exemplar förrän
15.3., då 3 ex. flög över skolan, medan jag under vintern 1954 kunde iakttaga ett antal under hela vintern t. ex. 1954: 2 ex. 23.1., 20
ex. 24.1., 30 ex. G.2. Det första nordgående sträcket såg jag den
17.3., då 3 ex. flög mycket högt mot norr. Den 19.3. 75 ex. Väldiga
flockar nådde Umeå den 7.4. och 8.4. och inom (I) sågs omkring
200 ex. den 2.5. 1955: 1 ex. 15.1., 20-tal 22.1., 2 ex. 13.2. De stora
sträcken anlände först den 11.4. då jag inom den nordligare delen
av område (I) såg 42 ex. vid olika tillfällen. 1956: Denna vinter
sågs ovanligt mycket kråkor. 10-tal 11.1. (I). 1951: Den ovanligt
varma vintern medförde att kråkorna stannade i stora mängder.
25 ex. 26.1. (IV). I sept.—okt. drar kråkorna i stora antal söderut.
Ett hundratal den 12.10. (IV).
RÅKA (Corvus frugilegus). Besöker Ume-områdct i samband
med de stora kråkflockarnas ankomst. 1954: 3 ex. 8.4. (IV), 2 ex.
8.4. (I), 3 ex. 9.4. (I). 1955: Sågs i samband med de stora kräksträcken. 1956: 5 ex. 20.4. (IV). — Sparsamt förekommande.
KAJA (Corvus monedula). Häckar tämligen allmänt inom område (IV). 1953: Inga kajor såg jag förrän den 15.1. (IV). 1954:
Kajan sågs hela vintern: 20 ex. 21.1., 22 ex. 10.1. I flockar på mellan 20 och 25 ex. sågs kajan hela vintern 1955, 1956 och 1951. —
En viss flyttning kan märkas varje år i mitten av oktober.
NÖTKRÅKA — SMALNÄBBAD SIBIRISK — (Nucifraga caryocatactes macrorhynchus). Sällsynt. Har iakttagits vid enstaka tillfällen. 1956: 35 ex. 1.1 (IV).
SKATA (Pica pica). Häckar allmänt inom (I), (II) och (IV).
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NÖTSKRIKA (Garrulus glandarius). Tämligen allmän inom (I)
och (IV). Särskilt allmän i soptippens närhet (IV). Häckning ej
inom något område. 1953: 2 ex. 12.4., 2 ex. 2.5. (I). 195b: 3 ex.
30.1., 1 ex. 4.2., 1 ex. 21.3. (IV). 1 ex. 28.3., 3 ex. 3.4. (I). 1955: 1
ex. 4.3., 1 ex. 14.3. (I). 1956 såg jag ofta nötskrikan inom (I) och
(IV).
LAVSKRIKA (Cractes infaustus). Sällsynt i Ume-trakten. Enstaka ex. iakttagna. 1956: 2 ex. i jan. (IV) (Dr. Ekvall).
STARE (Sturnus vulgaris). Häckar allmänt vid bebyggelse. Anländer under första hälften av april. 1953: 17.4. 195b: 1 ex. 23.3.
(IV). Mängden anlände inte förrän 5.4. — 5 ex. Den 7.4. 84 ex. (I).
1955: 2 ex. 3.4. (I) Ängsbacka. 1956: 2 ex. 2.4. vägen mellan (IV)
(I). Den i väderlekshänseende så underliga våren orsakade att
stora flockar sågs så sent som 6.5. 1957: Första ex. 29.3. (I). —
Drar bort i väldiga flockar under sept. T. ex. 1000-tals i staden
11.9.1957. 12 ex. sågs så sent som den 13.10. 1957.
BÄNDELKORSNÄBB (Loxia leucoptera). Sällsynt. 5 ex. iakttog
jag i sept. 195b i ett granbestånd vid vägen mellan Umeå och Ängsbacka. Dessutom iakttogs sex exemplar den 11.11. 1956 vid Böleå.
(Colliander).
GRÖNFINK (Chloris chloris). Tämligen allmän. Brukar ses i
staden i enstaka ex. okt.—dec., i större antal i slutet av jan. På våren förväxlar vi gärna hans läte med bergfinkens.
GRÖNSISKA (Carduelis spinus). Tämligen allmän — vissa år
allmän. 1953: sågs grönsiskan i tusental i stadens björkar. 195b:
såg jag grönsiskan i väldiga flockar 8.5. och 9.5. (I). I sept. sågs de
i relativt stora flockar (IV). Enstaka ex. sågs fortfarande i dec.
1955: 12 ex. såg jag i en björk 21.1. (II). 1957: 13 ex. 7.4. (I). 120
ex. på en gårdsplan i staden. — Utflugna ungar 1.7. (Colliander).
GRÅSISKA (Carduelis flammea f.). Tämligen allmän — vissa år
allmän på höstarna särskilt. Visar sig ofta tidigt på våren inom
samtliga områden. I tusental strök de omkring i okt. 1953 (II).
195b: 1 ex. 23.1. (II), 43 ex. 28.3. Bergön (I), 14 ex. 7.4. Ängsbacka
(I), 12 ex. 10.4. (I), 14 ex. 1.5. (I). På hösten var det mycket gråsiskor. 1955: förekom den ej så talrikt som föregående år. 2 ex.
3.4. Ängsbacka (I), 1 ex. 10.4., 13.4., 30.4. 1957: 22.4. och 23.4. såg
jag flockar på tusentalet vid Alvik — mellan Ängsbacka och Umeå.
HÄMPLING (Carduelis cannabina). Tämligen allmän inom (II)
och (IV). Anländer i slutet av april. 195b: sågs i massor den 7.5.
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På Prustsjöns lugna vattenyta vilar näckrosens vackra kalkar.
i Ängsbacka (I). Har häckat vid nya kyrkogården (I). 1957: flockar den 20.4. — Ängsbacka (I). På hösten sågs flockar så sent som
5.9.
DOMHERRE (Pyrrhula pyrrhula). Ses tämligen allmänt under
senhösten, vintern och förvåren (I), (II) och (IV). De första brukar vissla i staden redan i sept. 195b: 26 ex. 24.1., 26 ex. 11.2., 12
ex. 28.3. (IV). 12 ex. 17.3. (I). 1955: 3 ex. 17.1., 30 ex. 3.2. (IV).
ROSENFINK (Carpodacus erythrinus). 1 ex. iakttogs vid Djupbäcken 13 juni 1943.
TALLBIT (Pinicola enucleator). Sparsam inom områdena. Uppträder vissa år i väldiga flockar, vilka plundra rönnarna på dess
bär. Ett sådant invasionsår var 1957: Den 28.1. såg jag flockar på
20—30 ex., vilka genomsökte de fortfarande av bär dignande rönnarna. Antalet ökade under de sista dagarna i januari. De sågs
överallt såväl i stadens centrum som i dess utkant.
MINDRE KORSNÄBB (Loxia curvirostra) och STÖRRE KORSNÄBB (Loxia pytyopsittacus). Korsnäbbarnas antal växlar år från
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år beroende på barrträdens frösättning. Ett gott kottår var 1955,
då korsnäbbarna sågs och hördes överallt inom samtliga områden.
T. ex.: 15 ex. 13.2. i skogen vid Hamptjärn, flockar 3.3. (IV), 3 ex.
14.3. Ängsbacka (I), 3 ex. 18.3. (I). 1957 såg jag talrika flockar under vintern.
BOFINK (Frigilla coelebs). Allmänt häckande inom (I), (II)
och (IV). Anländer under första hälften av april. Drar bort i väldiga flockar under sept.—okt. Enstaka ex. kan dock ses betydligt
senare. Äggen lägges i slutet av maj och början av juni. 1953: enstaka ex. 4.4. och 6.4. De stora flockarna anlände 12.4. Nykläckta
ungar funna 13.6. (IV). 195 b: Den första hanen anlände 9.4. Ängsbacka (I). Ett större antal infann sig 10.4. och 11.4., för att den
12.4. låta höra sin mjuka rullande sång från var och varannan buske. Honorna anlände först 15.4. 3 ex. Den 21.4. såg jag vid vägen
mellan Ängsbacka och Bergön (I) flockar på mellan 200 och 400
ex. — Den 6.6. bon med ägg. — Den 11.9. flockar på mellan 500
och 1000 ex. i staden. Småflockar sågs i Ängsbacka (I) 8.10. 1955:
första bofinkhanarna anlände omkring 15.4. — en sjungande hane
"soptippen" (IV). Den 19.4. var de här i massor. — Flygga ungar
påträffades 20.6. 1956: En sjungande hane 5.4. (IV). Den i väderlekshänseende underliga våren medförde bl. a. en försening av de
stora bofinkflockarna, vilka inte syntes förrän omkring 29.4. 1951:
De första anlände 3.4., medan mängden infann sig några dagar senare (5.4.). — Den 13.10. såg jag ett hundratal.
BERGFINK (Fringilla montifringilla). Häckar tämligen allmänt
inom (I), (II) och (IV). Anländer i väldiga flockar ofta något
efter bofinken. 195b: 2 hanar 12.4. (IV), massor 20.4. 11.6. bo med
ägg och ungar (IV). Återvänder mot söder samtidigt som bofinken.
GULSPARV (Emberitza citrinella). Häckar allmänt inom (I),
(II) och (IV). Övervintrar i allt större antal år från år. Äggen
lägges vissa år redan i mitten av maj.
ORTOLANSPARV (Emberitza hortulana). Allmän inom (I), (II)
och (IV). Anländer i början av maj. 1953: 2 ex. 3.5. Ängsbacka
(I). 195b: 2 ex. 8.5. (I). Även 1955 anlände ortulansparven 8.5.
(I).

VIDESPARV (Emberitza rustica). Sparsam under vårsträcket —
(I), tämligen allmän — allmän under höststräcket — (I), (II) och
(IV). 1953: 1 ex. 19.5. Ängsbacka (I). 195b: 1 ex. 15.5. (I). — På
hösten pågick ett livligt sträck mellan 2.9. och 15.9. Den 2.9. 3 ex.
på K 4:s övningsfält (IV). Antalet ökade dag från dag, så att jag
några dagar såg 60—70 ex. på K 4-fältet. 3 unga ex. ringmärktes,
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varav det ena återfanns efter 20 dagar i närheten av Moskva. Fåglarna sågs t. o. m. inne i stadens björkar. Den 24.9. såg jag stora
flockar i Ängsbacka (I). 1956: En flock 3.5. (I).
SÄVSPARV (Emberitza schoeniclus). Häckar allmänt inom (I).
Ses tämligen allmänt inom (II) och (IV). Anländer i senare hälften av april. Försvinner i slutet av sept. och början av okt. 1953:
Anlände i flockar 15.4. Ängsbacka (I). 195b: Flera ex. 18.4. (I).
Hela sept. hörde och såg jag en del unga ex. inom område (I).
1955: Anlände först 1.5. (I). I mitten av juni 2 bon med vardera 6
ägg (I). När den lilla honan blir uppskrämd, spelar hon skadad
och linkar iväg då och då tumlande om i mossan. 1956: De första
ex. såg jag 29.4. (I). 1951: De första anlände till Ängsbacka 21.4.
(I).

LAPPSPARV (Calcarius lapponicus). Ses varje vår inom område
(I), i slutet av april och början av maj. Ju längre ut i havsbandet
man kommer ju tidigare får man se denna art, då de kommer direkt från sina övcrvintringsplatser i sydost och därmed aldrig
kommer att följa den Svenska kusten. 195b: 1 hona och 1 hane 29.4.,
2 hanar och 2 honor 2.5. Ängsbacka (I). 1956: såg jag bl. a. 3 ex.
30.4. (I). Hanarna låter ofta höra sin vackra, klara sång från någon
videtopp.
SNÖSPARV (Plectrophenax nivalis). Passerar tämligen allmänt
i april, företrädesvis inom område (I). 1953: flera 29.3. (IV), 22
ex. 8.4. Ängsbacka (I), 25 ex. 12.4. Tvärån (IV). 195b: såg jag 5 ex.
redan den 18.1. (I). Vidare: 3 ex. 21.3. (I), 5 ex. 25.3. (I), 181 ex.
1.4. kl. 04.45, 15 ex. 3.4. kl. 03.00, 8 ex. 9.4. Ängsbacka (I). 1955: 4
ex. 8.4., 32 ex. 19.4., 14 ex 20.4. Ängsbacka (I).
GRÅSPARV (Passer domesticus). Allmänt häckande inom (IV)
och slättbebyggelse inom (I) och (II).
PILFINK (Passer montanus). Sällsynt. Ses vid enstaka tillfällen
inom (IV). 1955: 2 ex. 14.5. Tvärån (IV). Dessutom har den iakttagits några gånger vid K4:s stallar.
TOFSLÄRKA (Galerida cristata). Sällsynt. Iakttagen vid tre tillfällen. 1953: 1 ex. 2.5. Ängsbacka (I). 195b: 2 ex. G.5. vid Ersmark.
1956: 1 ex. på hösten inom K 4.
SÅNGLÄRKA (Alauda arvensis). Häckar allmänt i odlad bygd
inom (I), (II) och (IV). Anländer i början av april. Äggen lägges
i senare hälften av maj, kläckes i början av juni. Sträcket mot söder pågår under sept.—okt. 1953: 1 ex. 15.3. — Våren var mycket
tidig detta år. 195b: 1 ex. 28.3. Ängsbacka (I). 1 ex. sjungande 9.4.
De stora flockarna kom 10.4. —• Ett bo med 5 ägg 22.5. (I). — Stora
3
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sydgående sträck den 3.9. (I). 3 ex. 10.10. 1955: Den 11.4. drillade
årets första lärka (I). Den 26.4. ljöd sången från 1000-tals strupar.
1956: Ett första sjungande ex. 20.4. Den underliga våren medförde
att de stora flockarna i stort sett uteblev. 1957: De första anlände
5.4 (I).
TRÄDPIPLÄRKA (Anthus trivialis). Häckar allmänt inom områdena (I) och (II), samt i lämplig skogsterräng inom (IV). Anländer i månadsskiftet april—maj. — Äggen kläcks i mitten av
juni. 1954: 10 ex. 1.5. Ängsbacka (I). 1957: 2.6. ägg, 13.6. en unge
kläckt (I).
ÄNGSPIPLÄRKA (Anthus pratensis). Häckar allmänt inom områdena (I) och (II), samt på en del ängsmarker inom (IV). Anländer under senare delen av april. Ses i stora mängder under
höststräcket bl. a. på K 4-fältet. De sista ex. brukar ses och höras
i mitten av okt. 1953: 2 ex. 14.4. Ängsbacka (I). 1954: Flockar den
18.4. (I). Som vanligt i stora mängder under höststräcket. Årets 2
sista ex. såg jag 8.10. (I). 1955: 1.5. 1956: stora flockar 28.4. (I).
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA (Anthus cervinus). Sällsynt. Härmed
bestämdhet endast observerats en gång. Det var 8.5. 1953 i Ängsbacka (I), (Ingrid Welin, Ragnar Edberg).
NORDLIG GULÄRLA (Motacilla flava). Häckar allmänt inom
(I) och (II), samt på lämpliga lokaler inom (IV). Anländer i början av maj. Ägg i början av juni. Flyttar åter mot söder i början—
mitten av sept. 1953: några ex. 1.5. Ängsbacka (I). 1954: flockar
9.5. (I). 1955: 10.5.
SÄDESÄRLA (Motacilla alba). Häckar allmänt inom (I), (II) och
(IV). Anländer mycket punktligt varje år oberoende av väderleken.
En och annan ses ofta fortfarande under frostiga morgnar. 1953:
17.4. Ängsbacka (I). 1954: 2 ex. 18.4. (IV). Stora flockar under
höstflyttningen. Sågs sista gången 17.10. (I). 1955: 1 ex. 19.4. —
trots ihållande kyla (IV). 1956: 1 ex. 22.4. (I). 1957: 1 ex. 22.4. (I).
TRÄDKRYPARE (Certhia familiaris). Sällsynt inom områdena.
NÖTVECKA (Sitta europaea). Sällsynt inom områdena.
TALGOXE (Parus major). Häckar allmänt vid bebyggelse.
BLÅMES (Parus caeruleus). Sparsamt förekommande. Har dock
ökat under senare år. Ses nu vintertid vid våra fröautomater
t. o. m. 1954: 1 ex. 10.3., 1 ex. 14.3., 3 ex. 18.3., 1 ex. 1.4., 1 ex. 8,
15 och 23.4. (IV). 1955: 1 ex. 9.1. (IV). Har vidare observerats vid
följande tillfällen av Colliander: 1956: 1 ex. 19.7., 2 ex. 15.8. (IV).
1957: 2 ex. 5.2 och 5.8.
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Den fågelrika

Grössjön.

SVARTMES (Parus ater). Ses sparsamt — tämligen allmänt.
195b: 1 ex. 10.2. (IV). 1956: En floek 18.11. (Colliander).
TOFSMES (Parus cristatus). Ses tämligen allmänt inom skogsregionen.
TALLTITA (Parus atricapillus). Allmän inom områdenas barrskogar.
STJÄRTMES (Aegithalos caudatus). Sparsam. 1957: en flock på
ett 20-tal i början av nov. i Ängsbacka (I) (Stig Redin).
VÅRFÅGEL (Lanius senator). Ett—fyra ex. ses så gott som dagligen under våren inom område (I) — Ängsbacka. Enstaka ex. iakt-
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tagna under årets samtliga månader utom juni, juli och augusti.
1953: 1 ex. 17.4. (I). 1954: 1 ex. 14.2., 1 ex. 28.3., 1 ex. 1.4., 3.4.,
16.4., 18.4., 19.4., 3 ex. 20.4., 2 ex., 21.4., 1 ex. 23.4., 24.4., 2 ex. 25.4,
1 ex. 29.4., 2 ex. 1.5., 2.5., 1 ex. 3.5. — 1 ex. 24.9., 1 ex. 10.10. (I).
1955: 1 ex. 28.2., 18.3., 25.3. (I). 1956: 11.3., 1 ex. 1.4., 10.4. (I). —
Arten är mycket lätt att återfinna, då den i nio fall av tio sitter i
högsta björktoppen eller på en ladas taknock.
TÖRNSKATA (Lanius collurio). Förekommer sparsamt på för
arten tjänliga lokaler inom (I), (II), och (IV). Har dock blivit
vanligare under de sista åren. 1954: 1 ex. 8.6. (I), 1 ex. 1.5. Ängsbacka (I). Vidare har Colliander observerat den vid följande tillfällen: 1 hona eller ungfågel 19.8. 1956. 1 hane 7.8. 1957 Tvärån
(IV). Har funnits häckande på I 20 :s övningsfält (IV). Boet i ett
videsnår med 4 ungar den 4.7. 1953. (Erik Johansson). — Inom
samma lokal observerade jag vid ett tillfälle under våren 1957 2
honor som matades av en hane. Säkerligen kom häckning till stånd.
SIDENSVANS (Bombycilla garrulus). Tämligen allmän — allmän okt.—jan. Ses även vid enstaka tillfällen under våren. 1954:
1 ex. 16.4. Ängsbacka (I), 2 ex. 19.4. (I). Den 2.9 började sidensvansen dyka upp i staden. Den 8.10. 5 ex. Bergön (I), 20 ex. 10.10.
(I). 1955: 1 ex. 4.3. (I). 1957: Sidensvansen sågs i mycket få ex.
under de sista månaderna 1956. Desto talrikare blev den i jan. Den
förekom då så invasionsartat att jag aldrig sett något liknande. De
satt i flockar om flera hundra överallt i staden och dess utkant. I
en av stadens björkar räknade jag upp till 300 ex. Den 5.2. upplöstes flockarna. Sågs åter 19.10.
GRÅ FLUGSNAPPARE (Muscicapa striata). Häckar allmänt
inom områdena. Anländer i maj. Ägg i mitten av juni. Flyttar
åter mot söder i sept.—okt. Enstaka ex. ses mycket sent i okt.
1953: 1 ex. 8.5. Ängsbacka (I). 1954: 1 ex. 8.5. (I), 1 ex. 17.10. (IV).
1957: Flockar 5.9. (IV).
SVARTVIT FLUGSNAPPARE (Muscicapa hypoleuca). Häckar
allmänt vid bebyggelse. Anländer i början av maj. 1953: anlände invasionsartat natten till 10.5. 1954: 8.5. 1955: 1 ex. 12.5. Bergön (I).
1956: flockar 13.5.
KUNGSFÅGEL (Regulus regulus). Allmän inom barrskogsområdet. Ses även vintertid, t. ex. 1954: ett 10-tal 11.1.
GRANSÅNGARE (Phylloscopus collubita). Tämligen allmän inom
samtliga områden. Anländer i början av maj, flyttar bort i sept.
1953: 1 ex. 26.4. Ängsbacka (I). 1954: Massor 8.5. 1957: 1.5. (I).
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LÖVSÅNGARE (Phylloscopus trochilos). Häckar allmänt. Anländer omkring 10.5. Ägg i början—mitten av juni. Enstaka ex. ses ofta mycket sent på hösten. 1953: 1 ex. 13.5. (IV). 195b: Stora flockar
6.5. Enstaka ex. 17.10. Ängsbacka (I).
GRÖNSÅNGARE (Phylloscopus sibilatrix). Tämligen allmän
inom täta skogsområden. Ses och framförallt hörs inne i staden
vid enstaka tillfällen under våren. Flyttar åter mot söder i aug.—
sept.
SÄVSÅNGARE (Acrocephalus schoenobaenus). Sällsynt. Observerad vid ett tillfälle — den 2.5. 1953 — i Ängsbaeka.
HÄRMSÅNGARE (Hippolais icterina). Sällsynt. Observerad vid
ett tillfälle vid Djupbäcken (IV). Exemplaret uppehöll sig i samma
lilla lövdunge i 20 dagar — från den 4.6. till den 24.6. Det var på
samma ställe som rosenfinken iakttogs. (Ingrid Welin).
TRÄDGÅRDSSÅNGARE (Sylvia borin). Allmän inom områdena
(I), (II) och (IV). Anländer under maj.
SVARTHÄTTA (Sylvia atricapilla). Förekommer sparsamt. Ses
mest i täta lövbuskage inom (I), (II) och (IV).
TÖRNSÅNGARE (Sylvia communis). Tämligen allmän inom de
låga buskregionerna ute på de öppna fälten och vid landsvägar
inom områdena (I), (II) och (IV). Anländer i början av maj. 195b:
7.5. Ängsbacka (I).
ÄRTSÅNGARE (Sylvia curruca). Tämligen allmän inom vissa
lokaler: låga buskage vid Bergön (I), Ängsbacka (I). K4:s och
I20:s övningsfält (IV). Anländer i mitten av maj, flyttar åter i
aug.—sept. 195b: 1 ex. 25.8. Bergön (I).
BJÖRKTRAST (Turdus pilaris). Häckar allmänt. Anländer i stora flockar i slutet av april, brukar försvinna i väldiga flockar i
sept. Enstaka ex. ses dock ofta senare. 1953: Stora flockar 5.4., då
vårvärmen infann sig ovanligt tidigt. 195b: 20 ex. 1.5. i Ängsbacka
(I). 1955: 16 ex. 28.4. (I). 1956: Flockar 28.4. Detta år inträffade
det märkvärdiga att björktrastarna i stor utsträckning stannade
kvar på grund av den milda vintern. Den 5.2. hade dock flertalet
dragit vidare mot söder. (Jfr. tallbit och sidensvans). 1957: Anlände 23.4. 2 ex. Ängsbacka (I).
DUBBELTRAST (Turdus viscivorus). Sparsam inom område
(IV), tämligen allmän inom övriga områden. Vid vägen till Ersmark har fågeln observerats ett flertal gånger, liksom i snårskogen
vid Bergön. 195b: 1 ex. 21.4. Bergön (I), 7 ex. 6.5. vägen till Ersmark, 1 ex. 4.5. och 8.5. Ängsbacka (I).
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TALTRAST (Turdus ericetorum). Allmän inom samtliga områden. Anländer i slutet av april. 1953: Flera ex. 27.4. Ängsbacka (I).
1954: 5.5.
RÖDVINGETRAST (Turdus musicus). Häckar allmänt. Anländer
i slutet av april. Kläckningen av äggen sker mycket ojämnt från
plats till plats. Flyttar åter mot söder i sept. 1953: 2 ex. 14.4. i
Ängsbacka (I). 1954: 2 ex. 26.4. 1957: Utflugna ungar 2.6.
RINGTRAST (Turdus torquatus). Sällsynt. Observerad vid 2 tillfällen. 1953: 1 ex. 27.5. norr om Umeå. 1955: En hane 1.5. vid vägen ner till Degernäs by. — Möjligen observerad vid ett tillfälle
våren 1956 i närheten av Ängsbacka. Beskrivningarna överensstämmer väl.
KOLTRAST (Turdus merula). Sparsam — tämligen allmän. Har
ökat i antal under senaste åren. Anländer i april. Enstaka ex. övervintrar t. o. m. 1953: 1 ex. 26.3. (IV). 1954: 1 ex. 27.1. (IV), 2 ex.
13.4. "soptippen" (IV), där den iakttogs vid ett flertal tillfällen under våren. 1 ex. 18.4. (IV), 6.5. med sång — Ersmark. 1 ex. 8.5.,
9.5., (I), 1 ex. 25.8. Bergöbron (I).
STENSKVÄTTA (Oenanthe oenanthe). Allmän. Häckar allmänt
inom (I), (II) och (IV) — öppen, stenrik terräng. Anländer under
senare hälften av april. 1953: 2 ex. 17.4. Ängsbacka (I). 1954: 2 par
2.5. (I). 1955: omkring 24.4. 1956: 1 ex. 26.4. (I). — Flyttar i början av sept.
BUSKSKVÄTTA (Saxicola rubetra). Häckar allmänt i öppen
buskrik terräng inom (I), (II) och (IV). Anländer i början av maj.
Ägg i slutet av maj, början av juni. 1953: 2 ex. 2.5. Ängsbacka (I).
1954: Stora flockar 5.5. 1955: omkring 1.5. 1956: omkring 1.5. 1957:
2.6. ägg, 13.6. dunungar. — Flyttar mot söder i mitten av sept.
RÖDSTJÄRT (Phoenicurus phoenicurus). Häckar allmänt t. o. m.
inom staden, där den kan finna lämpliga håligheter i exempelvis
björkar. Anländer i tidigare hälften av maj. Dess vackra, klara
sång ljuder ofta som den första fågelstämman i gryningen från toppen av en flaggstång eller dylikt. 1953: 1 ex. 30.4. (IV). 1954: 1 ex.
8.5. Ängsbacka (I). 1957: 1 ex. 8.5.
BLÅHAKE (Luscinia svecica). Uppträder sparsamt under vårsträcket, tämligen allmänt under höststräeket. Under höststräcket
finner man honom säkrast i täta buskage längs diken och åar, där
han är mycket svår att upptäcka (Ängsbacka (I), K4:s övningsfält). 1954: 1 ex. ringmärktes 7.9. (IV), flockar 12.9. Ängsbacka
(I), flockar 24.9. (I). Iakttogs vid enstaka tillfällen i maj (I).
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Nykläckta jorduggleungar. Middagen — en sork dubbelt så stor
som ungen — väntar de glupska "trollungarna".
RÖDHAKE (Erithacus rubeeula). Allmän inom fuktiga skogspartier — skogarna vid vägen mot Ersmark, där dess silverklingande
toner ofta hörs i skymningen. Anländer i slutet av april. Enstaka
ex. ses mycket sent på hösten. 1953: Ett flertal 27.4. Ängsbacka (I).
195b: 1 ex. 16.4. (I). 1951: 1 ex. 8.5.
JÄRNSPARV (Prunella modularis). Tämligen allmän inom barrskogsområden, särskilt ungskog. Ofta observerad vid skogsområdena vid Alvik (I), Kompanivägen i I 20-skogen. Anländer i slutet av
april. 1953: 2 ex. 27.4. Ängsbacka (I). 195b: 1 ex. 9.5. Alvik (I).
1955: 1 ex. 28.4. (IV). Har ökat i antal under senaste åren.
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STRÖMSTARE (Cinclus cinclus). En del ex. ses årligen vid vaken i älven — Tväråns mynning.
LADUSVALA (Hirundo rustica). Häckar allmänt inom (I), (II)
och (IV). Anländer i början av maj. 1953: omkring 8.5. 195b: 7.5. i
Ängsbacka (I). Flyttar mot söder i aug.—sept. Den 30.8. 1954 pågick ett väldigt sträck mot söder. I flockar om cirka 500 ex. samlades de över älven, högt uppe. 1951: ett flertal 25.9.
HUSSVALA (Delichon urbica). Häckar allmänt vid bebyggelse.
Anländer något senare än ladusvalan. 1953: 10.5. 195b: 7.5. (IV).
BACKSVALA (Riparia riparia). Häckar tämligen allmänt i kolonier. En stor koloni förstörd genom snötippning vid Tvärån.
TORNSVALA (Apus apus). Allmän. Anländer i slutet av maj.
195b: 27.5.
HÄRFÅGEL (Upupa epops). Har anträffats en hel del gånger här
uppe. Bl. a. en gång i staden, då den observerades på en gård hösten 1954. (Robert Reuterhäll).
GRÅSPETT (Picus canus). Inom områdena sällsynt. Endast observerad vid ett tillfälle — 1 ex. 19.10. 1957 i Ängsbacka (I).
STÖRRE HACKSPETT (Dendrocopos major). Tämligen allmän
inom samtliga områden. Häckar så nära staden som I 20 :s pistolskjutbana (I). Stann- och strykfågel.
VITRYGGIG HACKSPETT (Dendrocopos leucotos). Sparsam. Endast observerad vid ett par tillfällen i Ängsbacka och vid Prästsjön
(II).
MINDRE HACKSPETT (Dendrocopos minor). Tämligen allmän.
TRETÅIG HACKSPETT (Picoides tridactylus). Tämligen allmän.
Iakttagen inom samtliga områden. 1955: 1 ex. 19.4. Ängsbacka (I).
SPILLKRÅKA (Dryocopus martius). Tämligen allmän. Bofynd
varje år i en gammal asp — Backen.
GÖKTYTA (Jynx torquilla). Allmän på stubbåkrar och i glesa
skogsbackar inom (I), (II) och (IV). Anländer i slutet av april och
början av maj. Häckar bl. a. i holkar inom (IV). 1953: 1 ex. 28.4.
Ängsbacka (I). 195b: ett flertal 8.5. (I).
GÖK (Cuculus canorus). Tämligen allmän i större skogsområden
— (III). Har bl. a. iakttagits varje gång jag besökt Grössjön, där jag
kommit den så nära som sju meter. Anländer i slutet av maj. 1953:
27.5. 1956: Hördes första gången 26.5 (Colliander).
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SPARVUGGLA (Glaucidium passerinum). Vissa vintrar kommer
sparvugglan ner från de stora skogarna och visar sig då t. o. m.
inne i staden tämligen allmänt. Ses för övrigt sparsamt. 1954: 1 ex.
18.1. vid Tvärån (IV), 2 ex. 8.2., 1 ex. 10.2., 1 ex. 24.2., 1 ex. 27.2.
Samtliga sist uppräknade ex. sedda inom stadens centrum.
PÄRLUGGLA (Aegolius funereus). Tämligen allmän inom skogsområdena. Ses sällsynt på slätten. Har dock observerats vid ett
tillfälle ute på Ängsbackaslätten, nämligen den 12.4. 1955 kl. 08.00.
Den lilla ugglan kom inflygande genom samma öppna ladudörr i
vilken jag stod och betraktade en vårfågel. Helt lugnt slog den sig
ner på en av takbjälkarna, varifrån den sedan vid ett par tillfällen
ljudlöst kastade sig ner i halmen för att knipa en oförsiktig sork.
HORNUGGLA (Asio otus). Tämligen allmän inom område (I),
dock ej varje år. Flera häckningar konstaterade inom detta område.
JORDUGGLA (Asio flammeus). Tämligen allmän inom område
(I), där flera häckningar har konstaterats, bl. a. tre häckningar
1955. Anländer i slutet av april. 1953: 1 ex. 20.4. 1954: 1 ex. 9.4.
1955: 1 ex. 9.4. Samtliga observationer gäller Ängsbacka (I). Äggen lägges i början av maj. —• Enstaka ex. ses tämligen sent på
höstarna — oktober.
PILGRIMSFALK (Falco peregrinus). Sparsam —• tämligen allmän. Visar sig under sträcktiden — senare hälften av april. 1953:
1 ex. 12.4., 2 ex. 20.4. Ängsbacka (I). 1954: 1 ex. 17.4. (IV), 1 ex.
20.4. (I), som slog efter en skogsduva, 2 ex. 21.4. Tvärån (IV) varav den ena slog i en skrattmåsflock på 90 ex. och den andra i en
gräsandflock på 200 ex. Den 1.5. var det 1 ex. som gjorde upprepade attacker mot änderna i Tvärån (IV) och samma dag en som
gjorde ett antal dykningar mot en rastande andflock i Ängsbacka
(I), där ett par flyktlekte den 2.5. på mycket hög höjd. Under de
sista åren har den inte observerats lika talrikt. 1955: 1 ex. 1.5. kl.
09.20 och 2 ex. kl. 12.10, 1 ex. som stötte upp ett hundratal krickor
(06.30). Ängsbacka. 1956: 1 ex. 29.4. (I).
LÄRKFALK (Falco subbuteo). Sällsynt. Inom dessa områden endast observerad vid ett tillfälle den 30.6. 1956 vid Bergöbron mellan kl. 16.30 och kl. 19.00. (I). (Colliander).
STENFALK (Falco columbarius). Tämligen allmän. Ses ofta jaga
fram i staden och dess utkanter. Anländer i slutet av mars och
början av april. 1954: 1 ex. 23.3. Tvärån (IV), 1 ex. 25.3., 30.3., 31.3.,
1.5., 2.5., 2 ex. 4.5. Ängsbacka (I).

26

UMETRAKTENS FÅGLAR

I Ängsbackas skogsdungar häckar tornfalken tcimligen allmänt.
TORNFALK (Falco tinnunculus). Tämligen allmän, vissa år allmän inom (I), (II) och (IV). Anländer som stenfalken, deras parningsläten höres i slutet av april från exempelvis en grantopp och
i början av juni lägges de första äggen. Försvinner i sept. och början av okt. Ringmärkta ex. återfunna i Frankrike. Har de sista
åren ej varit lika allmän som 1954. 1953: 2 ex. 11.4. Ängsbacka (I).
195b: 1 hona 27.3. Ängsbacka. 1955: 1 hona 9.4. (I). 1956: 1 hona
8.4. (I). 1951: 2 honor 7.4. (I).
KUNGSÖRN (Aquila chrysaétos). Sällsynt. Endast observerad
vid ett tillfälle — hösten 1953 vid Rergöbron (I).
FJÄLLVRÅK (Ruteo lagopus). Ses allmänt under sträcktiden. Så
t. ex. såg jag den 29.4. 1954 drygt 50 ex. sittande runt omkring mig
på slätten vid Ängsbacka. De slår gärna till i en björktopp eller på
hörnet av en lada. Sträcket är förbi i början av maj. Flyttar åter
mot söder i slutet av sept. och början av okt. 1953: 12.4. Ängsbacka
(I). 195b: 2 ex. 11.4., 2 ex. 10.10. Rergön (1). 1955: 1 ex. 17.4. (1).
1956: 1 ex. 19.4. (I). 1951: 1 ex. 19.4. (I).
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RYSSVRÄK (Buteo vulpinus). Ses tämligen allmänt. Mot söder i
slutet av sept. och början av okt.
BRUN KÄRRHÖK (Circus aeruginosus). Sällsynt. Har endast observerats vid ett tillfälle — den 12.5. 1955 i Ängsbacka (I).
BLÅ KÄRRHÖK (Circus cyaneus). Förekommer tämligen allmänt — allmänt under vår- och höststräcken inom områdena (I),
(II) och (IV). Allmännast inom (I). Anländer i början av april —
honorna först. Flyttar bort i senare hälften av sept. 1953: 1 ex.
12.4. (IV). 1954: 1 ex. 8.4, (IV), 1 ex. 16.4., 3 ex. 19.4., 2 ex. 20.4.,
21.4., 2 hanar, 1 hona 23.4., 25.4, 1 hona 11.5., 2 honor, 3 hanar 12.9,
Ängsbacka (I). 1955: 2 ex. 15.4. (IV), 2 ex. 27.4., 3 par 8.5., 1 hona
21.5. (I). 1956: 1 hane 22.4. 1957: 1 hane 20.4.
DUVHÖK (Accipiter gentilis). Tämligen allmän. 1954: 1 ex. 3.1.,
22.4., 24.4. (IV), 1 ex. 23.5. (II). 1955: 1 ex. 18.3., 8.4. Ängsbacka
(I).

SPARVHÖK (Accipiter nisus). Näst tornfalken den vanl>'m<;te
rovfågeln. Ses ofta vintertid över staden. Funnen häckad vid Prästsjön (II). 1953: 1 ex. 26.4. (IV), 1 ex. 27.4. Ängsbacka (I). 1954;
1 ex. 7.2., 11.4., 18.4., 19.4., 20.4., 23.4., 28.4., 2.5., 4.5. (IV) 1955: 1
ex. 21.1., 5.2., 2.3., 25.4. (IV).
GLADA (Milvus milvus). Sällsynt. Observerad vid ett tillfälle
över Umeå stad. (Johan Broms).
HAVSÖRN (Haliaetus albicilla). Ses sparsamt under förvåren
inom område (I) bl. a. 1953: 1 ex. 13.5. (IV). 1954: 1 ex. 29.4 (I).
1955: 1 ex. 28.4. Ängsbacka (I). 1956: 1 ex. 1.5. Ängsbacka, som
slog i en gräsandflock.
BIVRÅK (Pernis apivorus). Ses sparsamt inom områdena. Anländer i maj. 1953: 1 ex. 1.5. Ersmark, 1 ex. 21.5., 25.5. (II). 1954:
2 ex. 25.8. Ängsbacka (I).
FISKGJUSE (Pandion haliaetus). Ses sparsamt inom områdena
— mest under vårflyttningen. Anländer i början av maj. 1953: 1 ex.
1.5. Bergön (I). 1955: 1 ex. 11.5. Ängsbacka (I). Isarna då ännu ej
gått upp. 1957: 1 ex. 28.4. (I).
SÅNGSVAN (Cygnus eygnus). Sällsynt. Endast observerad vid
två tillfällen. Flyttstråket går längre in i landet. 1953: 3 ex. 17.4. i
Ängsbacka (I). 1957: 1 ex. som landade i älven i höjd med Backens
kyrka den 13.11. Ideligen hördes dess tutande läte.
GRÅGÅS (Anser anser). Sparsam. Anländer något efter sädgåsen.
1953: 4 ex. 22.4. Ängsbacka (I). 1954: 4 ex. 1.5., 2.5. (I). 1955: 2 ex.
2.5.
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BLÄSGÅSEN (Anser albifrons). Sällsynt. Iakttagen vid några få
tillfällen i samband med det stora sädgåssträcket. 1953: 2 ex. 19.5.
vid Bergön (I), 5 ex. 10.5. (II), 2 ex. 19.5. (I). 195b: 2 ex. 29.4. (I)
6 ex. 8.5. (I), 10 + 3 ex. 9.5. (I).
FJÄLLGÅS (Anser eruthropus). Rastar tämligen allmänt i maj
särskilt inom (), Bergön. Fjällgässen är de gäss som stannar längst
under vårsträcket. 195b: 2 ex. 1.5., 10 ex. 2.5., 50 ex. 9.5., 2 ex. 13.5.,
6 ex. 20.5. 1955: 5 ex. 1.5., 20 ex. 15.5. (I).
SÄDGÅS (Anser fabalis). Allmän under sträcktiden — april. Anländer i början av april. Största antalet i månadsskiftet april—maj,
då de så gott som dagligen ses över staden och talrikast inom (I).
Vid denna tid kan man dessutom med lite tur få se gåskarens lustiga frieri till gåsan. Varje år förekommer en "toppdag", en dag då
gässen förekommer i tusental och åter tusental, en dag som man
aldrig glömmer. 1953: 4 ex. 12.4., ett tusental 27.4. Ängsbacka (I).
195b: 2 ex. 9.4. Snön låg fortfarande decimetertjock. Den 29.4. ett
70-tal i Ängsbackas lilla svämsjö. Några par visade prov på en lustig och invecklad form av frieri. Omkring 2000 ex. 1.5. och 1500
den 2.5. 1955: 4 ex. 19.4., omkring 3000 ex. 6.5. Ängsbacka. 1956:
23.4., omkring 300 ex. 1.5. 1957: 4 ex. 19.4., omkring 1500 ex. 1.5.
VITKINDAD GÅS (Branta leucopcis). Sällsynt. 5 ex. passerade
mig vid Bergön den 27.4. 1953 (I). De observerades även av två
andra ornitologer ute vid Västerfjärden (Dan Skoghagen, Jan Kellgren).
GRÄSAND (Anas platyrhynehos). Allmänt häckande. En del
övervintrar vid vaken i älven (IV). Mängden anländer i slutet av
april. 1955: omkring 5000 ex. 6.5. Ängsbacka (I).
KRICKA (Anas crecca). Allmän under vårflyttningen. Ses tämligen allmänt under häckningstiden (I) och (II). Anländer i slutet
av april. 1955: omkring 700 ex. 6.5. 1956: 10 ex. 25.4. (I). 1957:
28.4., nykläckta ungar 15.6. (I).
ÄRTA (Anas qerqedula). Sällsynt. Endast observerad vid ett tillfälle: 1 ex. 4.5. Bergön (I).
BLÄSAND (Anas penelope). Tämligen allmän under vårsträcket
i början av juni. Försvinner åter mot söder i mitten av sept. 1953:
20.4. Ängsbacka (I). 195b: ett 100-tal i lilla sjön — Ängsbacka, omkring 300 ex. 2.5. 1955: ett 20-tal 6.5.
STJÄRTAND (Anas acuta). Tämligen allmän under vårsträcket.
Ses sällsynt under häckningstiden. Anländer i början av maj. 1953:
27.4. 195b: 50-tal 1.5., 100-tal 2.5. Ängsbacka (I), 8 ex. 26.5. (II).
1955: 20-tal 6.5. (I), 7.5., 50-tal Bergön (I). 1957: 5 par 10.5. (I).
2.9
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SKEDAND (Anas clypeata). Tämligen allmän (I). Anländer i
slutet av april. Häckning konstaterad vid älvens utlopp. 1953: 2 ex.
26.4. i Ängsbacka (I), 4 ex. 27.4. (I), 2 ex. 2.5. (I), 4 ex. 24.5.
Bergön (I). 1954: 4 par 4.5., 1 par 8.5., 6 par 11.5. (I). 1955: 6 ex.
6.5., 10-tal 15.5. (I).
BRUNAND (Aythya ferina). Sparsam — tämligen allmän inom
områdena (I), (II) och (IV). 1953: 1 ex. 27.4. (I). 1954: 7 par 5.5 i
älven (IV).
VIGG (Aythya fuligula). Häckar tämligen allmänt på lämpliga
lokaler (II). Anländer i början av maj. 1953: I Prästsjön (II) den
24.5. 3 bon med vardera 9 ägg inom ett område av 7 m . 1954: ett
par 4.5. Bergön (I), 20 ex. 5.5. (II), — 50-tal 5.9. (IV). — I Prästsjön förekommer det att viggen lägger sina ägg i skrattmåsens reden, dock bara ett i varje bo.
KNIPA (Bucephala clangula). Häckar tämligen allmänt där förutsättningar finnes (II). Allmän under sträcket inom (I), (II) och
(IV). Anländer i mitten av april i vaken — älven (IV). 1953: 17.4.
i älven. 1954: 2 par 11.4., 14.4. (IV), 1 par 15.4., 2 ex. 2.5. Ängsbacka (I). 1955: 8 ex. 28.4. (IV).
SJÖORRE (Melanitta nigra). Ses sparsamt under vårsträeket. 1954
3 hanar och 1 hona i älven 15.5. (IV).
SVÄRTA (Melanitta fusca). Tämligen allmän under vårsträcket
inom (I) — allmän vid havsbandet.
STORSKRAK (Mergus merganser). Allmän vid kusten. Ses tämligen allmänt inom (I) under vårsträcket. Anländer tidigt till vaken i älven (IV). 1953: 1 hane 29.3. (IV). 1954: 5 hanar 9.3., 10.3.,
11.3. (IV), 1 par 2.5. (I). 1955: 1 par 27.4. (IV). 1956: 1 hane 7.1.
(IV). — Ses även i älven under sept.—okt.
SMÅSKRAK (Mergus serrator). Ses tämligen allmänt vid kusten.
1954: 1 ex. 18.2., 19, 20, 21.2. (IV).
SALSKRAK (Mergus albellus). Sällsynt. Observerad vid ett tillfälle, den 27.5. 1954 i en å norr om Umeå — 1 hane och 2 honor.
SVARTHAKEDOPPING (Podiceps auritus). Tycks bli allt vanligare och vanligare och häckar i de flesta lämpliga tjärnar och småsjöar. Anländer i samband med islossningen och stannar ganska
långt in på hösten, då man brukar se den fiska i älven. 1953: 12
par 2.5. (II), 10 par (III). Den 13.6. kläckta ungar i Prästsjön. 1954:
13—14 par 10.5., 20 par (III). 3—4 par i Holmsjön.
STORLOM (Colymbus arcticus). Häckar bl. a. i Grössjön (III).
1953: 1 par 13.5. (III). 1954: 1 par 27.5. (III).
2
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Som en av de första vårfåglarna i Umeå anländer den vackra storskraken titt den ständigt öppna vaken vid Tväråns mynning.
SMÅLOM (Colymbus stellatus). Häckar tämligen allmänt i små
skogstjärnar.
RINGDUVA (Columba palumbus). Allmän under vårsträcket. Anländer i början av april, för att åter flytta mot sydväst i okt. 195b:
13 ex. 9.4. (IV). 1955: 3 ex. 10.4. (I). 1956: 10 ex. 22.4. Ängsbacka
(I). 1957: 7.4, 2 ex. 15.9.
SKOGSDUVA (Columba oenas). Tycks öka i antal, men är dock
fortfarande sparsam. Anländer redan i slutet av mars eller början
av april och försvinner åter mot söder i sept.—okt. 1953: ett par
19.5. Ängsbacka (I). 1954: 1 ex. 27.3., 2 ex. 9.4., 3 ex. 20.4, 5 ex.
20.4, 7 ex. 4.5. Ängsbacka.
MYRSPOV (Limosa lapponica) Sällsynt. Observerad vid ett tillfälle — 1 hona den 20 och 21.5. 1954 vid Bergön (I).
STORSPOV (Numenius arquata). Häckar allmänt på ängsmarker
och fält inom (I), (II) och (IV). Anländer i mitten av april, ägg
i senare hälften av maj och kläckta i första veckan i juni. Honorna
börja samla sig redan i slutet av juni för att förbereda återfärden
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Dvärgbeckasinen är en liten trevlig vadare som finns sä nära inpå
bebyggelse som fältet vid Iledlunda.
mot söder. 1953: 1 ex. 12.4. 195b: 3 ex. 19.4. Ängsbacka (I), 120 ex.
på vakkanten i älven (IV). 1955: 1 ex. 19.4. (I). 1956: 3 ex. 22.4.
(I). 1951: 1 ex. 19.4. (I).
SMÅSPOV (Numenius phaeopus). Passerar sparsamt — tämligen
allmänt varje vår och höst, ofta tillsammans med storspovar. I slutet av augusti sträcker ofta stora flockar förbi. 195b: 17 ex. 29.4. i
Ängsbacka (I), 1 ex. 8.5. (I), 10 ex. 11.5. (I), 4 ex. 13.5. (I), 2 ex.
20.5., 27.5., 45 ex. 2.9. (IV). Ett flertal kl. 00.30. 3.9. (IV). 1956: 2
ex. 29.4. (I).
MORKULLA (Scolopax rusticóla). Tämligen allmän inom skogsområdena — Ersmark, där den häckar tämligen allmänt. Anländer
i slutet av april - början av maj. 1953: 29.4. — Ersmark. 195b: 5.5.
1955: 1 ex. 22.4. Ängsbacka (I).
ENKELBECKASIN (Capella gallinago). Allmän under sträcktiderna inom samtliga områden, tämligen allmän under häckningen
inom (I), (II) och (IV). Anländer i mitten av april och flyttar åter
mot söder i sept. 1953: 5 ex. 15.4. Ängsbacka (I). 195b: 1 ex. 15.4.
under ett utskjutande isflak (IV). 1955: 1 ex. 19.4. (I). 1951: 21.4.
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Smalniibbade simsnäppan är en sällsynt gäst, men ack så pigg och
trevlig. I sin karakteristiska nickande stil "paddlar" den fram mellan starrstråna i en liten pöl bortom Grisbacka.
DVÄRGRECKASIN (Lymnocryptes minimus). Sparsam under
sträcket. Observerad och ringmärkt i slutet av augusti—början av
sept. K 4:s övningsfält.
SMALNÄRRAD SIMSNÄPPA (Phalaropus lobatus). Sällsynt. Iakttagen vid ett tillfälle — den 29.5. 1957, 1 ex. (I).
KÄRRSNÄPPA (Calidris alpina). Passerar sparsamt under sträcket inom områdena, företrädesvis på hösten—sept.
SMÅSNÄPPA (Calidris minuta). Sällsynt. Iakttagen vid två tillfällen. 1954: 1 ex. 6.9. på K 4:s övningsfält (IV). Detta ex. ringmärktes även. 1957: 1 ex. 8.6. (IV).
MOSNÄPPA (Calidris temminckii). Passerar sparsamt — tämligen allmänt inom områdena under flyttningarna. 195b: 2 ex. 15.5.
(I), 5 + 3 ex. 21.8. K 4:s övningsfält (IV), 10 ex. 22.8. (IV). 1957: 4
ex. 29.5. (IV).
3
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BRUSHANE (Philomachus pugnax). Rastar allmänt i maj och
månadsskiftet aug.—sept. inom (I), (II) och (IV). Brushanarnas
vådliga strider kan man se vid Bergön (I) och vid Prästsjön (II)
t. ex. På hösten kan man ofta få se dem inne i stadsbebyggelsen på
gräsmattor och i parker. 1954: 3 hanar 5.5. (IV), 20 ex. 8.5. Ängsbacka (I), 40 honor och 5 hanar 20.5. Bergön (I), 9 ex. 22.8. (IV),
10 ex. 26.8., 2 ex. 30.8., 4 ex. 1.9. (IV). 1955: 15.5.
MYRSNÄPPA (Limicola falcinellus). Sällsynt. 1 ex. 15.5. 1954,
Bergön (I).
DRILLSNÄPPA (Tringa hypoleucos). Allmän vid alla lite större
vattendrag. Anländer i april—maj, försvinner åter i sept.
GRÖNBENA (Tringa glareola). Får anses som den vanligaste i
släktet inom samtliga områden. Anländer i början av maj och ses
då ofta i väldiga flockar. Flyttar söderut i aug.—sept. 1953: 23.4.
(I). 1954: 8.5. (I), omkring 300 ex. 11.5. Ängsbacka (I), 5 ex. 24.8.,
2 ex. 11.9. (IV).
RÖDBENA (Tringa totanus). Häckar vid kusten, visar sig bl. a.
vid Bergön under sträcktiderna tämligen allmänt. Anländer i slutet
av april.
SKOGSSNÄPPA (Tringa ochropus). Tämligen allmän under
sträcktiden inom områdena. Anländer oftast först av vadarna, i slutet av april. 1954: 1 ex. 2.5. Ängsbacka (I), 1 ex. 26.8. (I). 1955: 1
ex. 1.5. (I), ett 50-tal 15.5. 1956: 1 ex. 25.4. (I). 1957: 1 ex. 30.4. (I).
SVARTSNÄPPA (Tringa erythropus). Passerar tämligen allmänt
april—maj och ses då bl. a. vid gräsmyren en kilometer bortom
Bergöbron — vid Obbolavägen.
GLUTTSNÄPPA (Tringa nebularia). Sparsam i början av maj.
1954: 10 ex. 8.5. (I).
STÖRRE STRANDPIPARE (Charadrius hiaticula). Sparsam inom
områdena.
FJÄLLPIPARE (Charadrius morinellus). Sällsynt. Passerar dock
varje vår. 1955: 3 ex. 29.5. (II), 15 ex. i juni, Ängsbacka (I).
LJUNGPIPABE (Pluvialis apricaria altifrons). Passerar tämligen
allmänt inom (I), (II) och (IV) i början av maj. 1953: 30 ex. 10.5.
Ängsbacka (I), 60 ex. 2.5. (I), 4 ex. 15.5. (I), 5 ex. 24.5. 1954: 12 ex.
9.5., 50 ex. 10.5., 20 ex. 11.5., 300 ex. 13.5. (I).
TOFSVIPA (Vannellus vannellus). Tämligen allmän på slätterna
inom (I), (II) och (IV). Har blivit allt allmännare och allmännare
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Sankmarken öster om Obbotavägen bortom Bergöbron är ett kärt
tillhåll för många vadare. På bilden skymtar grönbenor och svart
snäppor.
under de sista åren. Många bönder bl. a. säger sig aldrig ha sett
dessa fåglar förut. Anländer i mitten av april. Äggen kläekes i slutet av maj och början av juni. 1953: 4 ex. 11.4. Ängsbacka (I). 1954:
1 ex. 17.3. (I). 1955: 5 ex. 19.4. 1950: 4 ex. 20.4. 1957: ägg i två bon
30.5. (II), kläckta ungar 1.6.
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Skrattmåsen ökar i antal år från år, och i den alltmer
Prästsjön häckar ett hundratal par.

igenvuxna

STRANDSKATA (Haematopus ostralegus). Sparsam. Brukar följa Ume-älven, där den iakttagits ibland. 1 ex. 29.5. 1957 (IV).
TRANA (Grus grus). Allmän under sträcket. Häckar ej inom
områdena men på talrika myrar i Umeås närhet. Anländer i början—mitten av april, försvinner åter i början—mitten av sept.
1953: 5 ex. 11.4. Ängsbacka (I). 195b: 1 ex. 19.4. (I). 1955: 25.4.
(IV). 1951: 8 ex. 22.4. (I).
FISKTÄRNA (Sterna hirundo). Allmän vid kusten. Visar sig
även vid Bergön (I). Anländer i slutet av maj.
SKRATTMÅS (Larus ridibundus). Allmän. Häckar i de flesta
småsjöar: Prästsjön omkring 100 par, Grössjön lika många eller
fler. Anländer i början av april, äggen lägges i mitten—slutet av
maj och kläckes i början av juni. 1953: 22 ex. 8.4. "vaken" (IV).
195b: 9 ex. 11.4. (IV). 1955: 40 ex. 20.4. (IV). 1956: 2 ex. 19.4. (IV).
FISKMÅS (Larus canus). Allmän vid kusten. Ses vid Bergön och
i älven. Anländer i början av april. 195b: 4 ex. 10.4. (IV).
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GRÅTRUT (Larus argentatus). Allmän vid kusten och ses ofta
över älven. Även iakttagen i Grössjön. 1954: 2 ex. 8.4. (III).
SILLTRUT (Larus fuscus). Allmän vid kusten och ses över älven. Anländer i början av april.
HAVSTRUT (Larus marinus). Allmän vid kusten och ses över
älven, särskilt under våren.
VATTENRALL (Rallus aquaticus). Sällsynt. Iakttagen vid två
tillfällen. 1954: 1 ex. 5.5 vid Ersmark, där 2 ex. även sågs den 6.5.
(Första observationen gjord av Björn Lidén).
SOTHÖNA (Fulica atra). Sällsynt. Iakttagen i älven 1954 den
7, 8, 9.5. — 1 ex.
TJÄDER (Tetrao urogallus u.). Tämligen allmän i skogarna. Ses
även över slätten.
ÖSTLIG TJÄDER (Tetrao urogallus karelicus). Den 14.2. 1954
drog omkring 225 ex. in från kusten över slätten vid Ängsbacka.
(I).

ORRE (Lyrurus tetrix). Förekommer tämligen allmänt — allmänt inom (I). Dessutom i stadens omedelbara närhet. 1954: 14 ex.
16.3. Ängsbacka (I), 15 tuppar 17.3., 27 tuppar och 2 hönor 27.3.,
30 tuppar och 2 hönor 28.3.
DALRIPA (Lagopus lagopus). Sparsam inom (I). Ej iakttagen
inom övriga områden. 1954: 1 ex. 4.2., 2 ex. 3.4. Ängsbacka.
JÄRPE (Tetrastes bonasia). Förekommer tämligen allmänt.
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D e t är ju ett välbekant faktum, att när man i äldre tid
försökte bota sjukdomar av olika slag, så skedde detta dels
genom medel eller åtgärder som i en del fall hade viss medicinsk verkan, dels genom rent magiska handlingar och dels
genom en kombination av båda. Sistnämnda metod var så
vanlig, att man kan tala om regel. Ofta är de enkla medicinska botemedlens användning så intimt förbunden med
magi, att den ena gruppen förutsättes inte ha någon verkan,
om inte den andra är för handen. En boskillnad mellan "medicin" och magi är i flertalet fall inte möjlig.
Här kan det inte bli fråga 0111 annat än en hastig exemplifiering av de olika grupperna. Var och en kan säkert fylla ut
uppräkningen själv. Först bör dock anmärkas, att stora områden av den folkliga medicinen i själva verket utgöres av
kvarlevor av sådant, som en gång var högsta vetenskap. Redan i slutet av 1700-talet började läkarböcker spridas till läskunniga bland allmogen. Åtskilliga av dessa böcker har gått
ut i många upplagor. I dessa böcker återgavs recept och föreskrifter som ytterst återgår bl. a. på Paracelsus. Recepten
lästes och praktiserades, de blev minneskunskap, och efter ett
par generationer var de "folkmedicin". Ämnet är i våra trakter inte alls utforskat. Förmodligen skulle en genomgång snart
visa, att knappt någon detalj har egentligt folkligt ursprung.
Det mesta är spritt på litterär väg efter ovan antytt mönster,
sedan misstolkat och bearbetat, ofta stympat så att ursprunget
knappast kan skymtas.
Innan en exemplifiering här ges som prov ur de olika grupperna må slutligen framhållas, att särskilt termen "medicin"
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användes för enkelhetens skull och bör i de flesta fall läsas
med citationstecken.
Brännvinet leder överlägset bland de medel, som ostridigt
har en viss verkan på den mänskliga organismen. Det ansågs
välgörande och i många fall botande på en hel rad åkommor.
Dess verkan kunde förhöjas genom inblandning av spansk
peppar, salt, aloe, eller ännu underligare ingredienser, t. ex.
ormägg.
Därnäst i betydelse torde man få anse att plåster av olika
slag haft. Huvudingredienserna i dessa plåster bestod av kåda,
som för bättre smidighet uppblandats med fett, t. ex. ister.
Andra ingredienser förekom också, exempelvis urin. Tjära
och beck har brukats i många sammanhang. Ofta användes
beck som plåster på infekterade sår. Vanligt var att täcka
små sår och skråmor med tjära, som ju förhindrade annan
smuts att tränga in. Småsår kunde dessutom skyddas med
en strimla av tunnaste näver, i norra länsdelen kallat "schånevre" (av schå = lysa igenom eller kanske rättare, skymta
igenom). Nävern kvarhölls med kåda.
Bland många motbjudande utvärtes medel torde "markolj a " inta en framträdande plats. Man tog metmask och stoppade ned den i en flaska. Efter en tid var maskarna en illaluktande smörja, som användes på sår. Endast en utomordentlig motståndskraft förhindrade svåra komplikationer.
Snus har även brukat användas i sår och skråmor, särskilt på
händerna. Blodförgiftningsfall med katastrofal utgång var en
inte ovanlig följd.
Barn som sprang barfota på sommarn fick ibland besvärliga men ytliga hudskador kallade "kråkhacka". De uppmanades att kasta vatten på fötterna och benen, vilket ansågs
vara ett gott botemedel.
På bölder och infekterade, variga sår lades en gröt men
även groblad, som genom sin sega konsistens var hållbara.
Inom stora områden har nyttjats en patentmedicin, som
köptes på apotek och ansågs bra för de flesta enklare sjukdomar. Medlet gick under namnet "Gratie" och såldes även
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som "Tillydroppar", "Harlemdroppar", "Jesuitdroppar" m. fl.
namn. Namnet Gratie kommer av en etikett på originalflaskorna på vilken stod: "Sacre regie majestatis gratia probatum". Medlet är en mörk brun vätska, innehållande i huvudsak linolja och terpentinolja samt något svavel samt har en
besk och obehaglig smak. Det användes både in- och utvärtes.
Särskilt verksamt ansågs det vara, om det sprutades in i öronen på barn, som hade öronvärk. Någon medicinsk effekt,
som motiverar dess användning, torde medlet inte ha, men
man kan säkerligen ännu få köpa det på apotek under namnet "Tillydroppar".
Bland de mer kuriösa invärtesmedlen får man väl anse krut
vara. Intaget genom munnen ansågs det vara bra mot —
klädlöss!
Den stora skaran av mer eller mindre berömda "vismän"
arbetade vanligen med hela den magiska arsenalen. Men dessutom började många av dem, med ledning av de ovan nämnda
läkarböckerna, skriva ut enklare mediciner från apotek, ett
förhållande som i allmänhetens ögon nästan gjorde dem till
läkares jämlikar och i hög grad förstorade deras rykte. Några
av dessa vismän —- t. ex. Dahlberg i Källdal, Byske, Gustaf
Norén i Norsjö — brukade företaga ganska stora kirurgiska
ingrepp, särskilt när det gällde ytliga svulster, bölder eller
dylikt. Även amputationer lär ha förekommit.
Tandutdragningar ansågs så enkla operationer att de utfördes tämligen allmänt varvid den s. k. bulten eller tandnyckeln användes. Åtskilliga av de mer händiga smidde särskilda tänger, och man frapperas av likheten med moderna
extraktionstänger.
Benbrott och ledvrickningar lagades av många, varav en del
hade ett rykte, som gick vida omkring. Anmärkningsvärt är
att man ofta kan konstatera att dessa färdigheter återfinnes
bland medlemmarna i en viss släkt. Den enkla teknik, som
användes, var inte särskilt svårlärd, men skickligheten varierade ju efter fallenhet.
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Koppning och åderlåtning var ju ett par av de vanligaste
åtgärderna i sjukdomsbotande syfte. Koppningen brukades
mot värk främst i extremiteterna men även för vissa allmänna obehag, som sannolikt hade sin rot i förhöjt blodtryck.
Förmodligen medförde ingreppen en viss känsla av lättnad.
Vid koppningen blev ju inte blodförlusten så stor, vid åderlåtning var det vanligt att tappa en djuptallrik full till "ringen",
d. v. s. till bräddens början, eller ett dricksglas fullt.
Den grupp folkliga mediciner och huskurer, som är talrikast, utgöres av sådana där ren magi i olika former spelar
lika stor eller större roll som medicinerandet eller där botemedlet är av uteslutande magiskt innehåll.
Förnämligast bland alla konster var ju förmågan att stämma blod. Den kunde ju rädda liv och konsten behärskades
blott av ett fåtal. Vanligtvis var blodstämmare ytterst hemlighetsfulla om sin konst. Han — eller i enstaka fall — hon,
avslöjade inte den formel, vars kraft troddes vara så stor, att
livshotande blödningar upphörde. Dessutom hade man ofta
den uppfattningen att om formeln avslöjades så skulle den
mista sin kraft.
Ett flertal formler äro dock kända från olika håll i länet.
Alla har ungefär samma innehåll. I regel är de byggda på en
erinran om, att liksom Mose kunde hejda Röda havets vågor
så skulle också blodet stanna. Läsningen avslutas i de allra
flesta fall med frasen: I Guds faderns sonens eller den heliga
andes namn. Åtskilliga smärre varianter finns. I Norsjö börjar en formel med instiftelseorden till nattvarden och därefter
konstateras, att liksom Israels barn gick över Röda havet så
skall blödningen sluta.
Jorddragning — eller dragning genom valbundet trä — är
ju uteslutande en magisk handling enligt principen att den
sjuke, i de flesta fall ett barn, skall födas på nytt befriad från
sina krämpor, i detta fall alltid engelska sjukan eller riset.
Det lever ännu många äldre och medelålders personer, som
blivit jorddragna. Innebörden i handlingen har man aldrig
varit medveten om. Man har utfört den rent mekaniskt un-
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der aktgivande på de åtföljande föreskrifterna om absolut
tystnad och att handlingen skulle utföras tre torsdagskvällar
i följd. Torsdagen har ju alltid varit lämplig för magiska
handlingar.
Man råkade ofta ut för "illt" (eller jälakt, beroende på vilket dialektområde man tillhörde). Illt eller jälakt är samlingsnamn för alla diffusa åkommor, vilkas uppkomst eller
lokalisering i kroppen man inte trodde sig kunna utröna. Man
fick i regel sjukdomen ur de fyra elementen, jord, luft och
vatten, i enstaka fall också ur eld. Sjukdomen skulle angripas
med ungefär samma allmängiltighet, som betingades av uppkomsten. Man skulle "kasta ut". I själva tillvägagångssättet
ligger ju ett avlägsnande. Vanligen tog man något som hade
samband med den sjukes kropp såsom hår eller naglar. Man
kunde också ta metaller, koppar, mässing eller helst silver,
eller också samtliga dessa ingredienser. Man gick ut på bron
—- eventuellt till en korsväg — vände ryggen mot solnedgången, som f. ö. var ett lämpligt ögonblick för handlingen, läste
en formel, som innehöll en uppmaning eller en befallning
till sjukdomen att avlägsna sig från den sjuke, samt kastade
håret, naglarna eller vad man nu hade, över vänster axel mot
solens nedgång. Även i detta sammanhang har torsdagen ansetts vara lämpligaste tidpunkt.
Uteslutande magisk var också de sätt, varpå man försökte
bota den sträckning eller överansträngning i handledens senor och muskler, som har så många folkliga namn. I södra
länsdelen kallas åkomman vanligen "viin". I norra länsdelens kustland är ordet "neva", vilket är ett verb. Bot kunde
vinnas genom att "hugga bort" åkomman. Patienten lade sin
onda handled på en stock, en annan tog en yxa och högg tre
gånger i stocken på ömse sidor om handen samt läste en formel, vanligen:
— I hugg, I hugg, I hugg
Borti leen, å uti veen — ( = leden, resp. veden.)
Stora vårtor kunde ju "knytas bort" genom att snöra av
dem med en tråd, men uteslutande magisk var metoden att
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på en ulltråd knyta så många knutar som man hade vårtor
och sedan gräva ned tråden i en fårkätte. När tråden ruttnade, skulle vårtorna försvinna. Besläktad härmed är det allbekanta sättet att bära bort tandvärk. Man petade i den onda
tanden med en spik eller en trästicka till dess det blödde och
slog sedan in spiken eller stickan i en stubbe eller en tall, ofta
en allmänt brukad "tandvärkstall".
Intressanta är flertalet av de medel, man begagnade mot
utslag och hudåkommor av olika slag. Att tjära eller tjärvatten ofta nyttjades var väl inte utan faktisk medicinsk verkan.
Däremot var bruket av vatten, som runnit mot norr och som
man "blåst" på i en smedja, självfallet helt magiskt. Det har
funnits en del smeder, som varit särskilt flitigt anlitade som
"blåsare". Ibland har man varierat metoden så att den som
blåste skulle vara av motsatt kön och oskuld. Stundom kunde
man ta getmjölk eller kvinnomjölk eller mjölk från en ko
som kalvat första gången i stället för vatten.
Att mot utslag ta en sten ur vartdera av de fyra elementen,
hietta upp stenarna och lägga dem i vattnet samt hålla den
angripna kroppsdelen i vattenångan eller tvätta med vattnet,
har varit vanligt.
Bland invärtes medel var det stora flertalet av magisk innebörd såsom t. ex. att mot epilepsi äta ett rått grodhjärta.
Om man bortser f r å n brännvinet, är ju det förut nämnda
ormäggsbrännvinet av samma natur. Man sökte på våren
dräktiga ormhonor tog ut äggen som man lade i brännvin.
Drycken användes till invärtes bruk.
Ytterst få torde numera känna till ingredienserna i de
många sorter av "rissmorningar" (alltså medel mot engelska
sjukan), som nyttjats. Vanligen var det tattarkvinnor, som
sålde dessa salvliknande "smorningar", och vanligen torde
ingredienserna ha utgjorts av det tillrederskan för tillfället
hade tillgängligt: mjöl, vatten, diverse kryddor, sirap, sot,
tjära, olika slag av fett, etc. Det allra mesta var medveten
humbug. Sålunda ansåg nian, att det fanns en variant av sjukan, som man kallade "borstris". Ryggen på det angripna
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barnet skulle gnidas med en klump av en massa, som vanligen bestod av mjöl och sirap. Då skulle riset k o m m a ut i ryggen, vilket m a n trodde sig se, när hudhåren fått en beläggning
av degen och blev väl synliga! Att själva smörj ningen skulle
ske tre torsdagskvällar å rad, att barnet eller barnets kläder
under tiden kuren pågick inte fick tvättas, hörde alltid till.
Att fettet ur kyrkklockornas 'lager hade stor kraft är en
folktro som varit mycket utbredd. Överraskande är att dylikt
fett använts i Skelleftetrakten så sent som i början av 1900talet. Det var mycket vanligt att sockenbor kom till dåvarande kyrkvaktaren Bergmark medförande en klump ister och
anhöll om att Bergmark skulle placera fettet i kyrkklockornas lager, låta det ligga där under ringningen på söndag, skrapa av det och återlämna det till beställaren. Vanligen kostade
besväret 50 öre. Fettet användes till "smorning".
Vissa örtdekokter, som användes, var givetvis inte alldeles
utan medicinsk verkan, vanligen dock ytterst sällan på det
sätt m a n avsåg. Mest känd är ju den dekokt, som användes
—• och säkerligen ännu användes — mot gulsot. Det är inte
lätt att få vederhäftiga uppgifter om vilka örter, som användes. Recepten har uppenbarligen också varierat. De vanliga
magiska inslagen har naturligtvis inte saknats. Sålunda skulle örternas antal vara sju eller nio, de skulle helst insamlas
vid nymåne, o. s. v. Brakved var en vanlig ingrediens, liksom
tallbarr, missnerot, enbär, m. m.
Bland utvärtes medel mot värk i leder och extremiteter intog dekokt på gråbo ett framstående rum. Man planterade ofta
gråbo vid husväggarna för att h a den till hands.
Vad ovan är sagt, är ju endast en högst ytlig översikt av de
mest vanliga medlen. Det är en angelägen uppgift att så snart
som möjligt insamla så många uppgifter som står att få för
att belysa detta intressanta men snart alldeles förgätna avsnitt av folkkloristiken.
Uppgifterna ovan är, där inte annat angives, hämtade
inom det område av norra länsdelen, som utgjort Skellefteå storsocken.
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O C H LEVANDE TRADITION
B ygderna i Norrland ligger liksom på de flesta andra håll
till stor del grupperade utmed kusten och vattendragen. För
länsmuseerna här och deras samarbetsinstitution FFÖN har
det därför fallit sig naturligt att ägna en del av sina kulturhistoriska undersökningar åt de maritimt betingade företeelserna, i synnerhet båtarna, som ju i sin egenskap av samfärdsmedel intar en viktig nyokelställning i kulturhistorien.
Hittills har de haft karaktär av rekognosceringsmässiga
snabbfärder över ganska vidsträckta områden. Därvid har ett
stort antal farkoster, båtlänningar, hamnar och liknande anläggningar fotograferats. Av 17 stycken båtar, representerande olika typer och trakter har detaljerade uppmätningsritningar blivit utförda. Föremål och arkivalier av hithörande
slag har insamlats. Åtskilliga båtbyggare, fiskare, sjömän och
annat båtfolk har blivit utfrågade om sina farkoster, deras
tillverkning och användning med mera. Materialet är under
utredigering. För bearbetning har hittills endast preliminära
sammanställningar med en del jämförelsematerial från andra
trakter och tider kunnat påbörjas.
Redan dessa har emellertid aktualiserat vissa problem, som
länge varit uppe till diskussion, särskilt vid bearbetning och
rekonstruktion av båtar, som anträffats i en rad fynd från
förhistoriska tider såväl här i Sverige som i andra länder. Vid
bearbetning av de märkliga fynden från Tuna-Alsike, Vendel,
Valsgärde och andra mellan- och västsvenska bygder har det
visat sig vanskligt att komma till klarhet om hur dessa förhistoriska farkoster närmare kan ha varit beskaffade och hur
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båtbyggarna gått till väga, när de framställt dem. Även de
norska vikingaskeppsfynden liksom båtfynden i Danmark,
vid södra Östersjön och i Västeuropa har ställt rekonstruktörerna inför samma svårbemästrade problem. Den nordiska
båtarkeologins ledande forskare Haakon Shetelig och hans
tekniske expert Fredrik Johannessen, som under en mansålder ägnade dessa spörsmål ingående undersökningar, sammanfattade i sitt sista verk, Vikingeskipene, deres Foregjengere og Etterf0lgere, båtforskningens dilemma i dessa hänseenden kort och koncist med orden: "Vi har vanskelig for å forstå hvordan det gikk for seg". )
Om man emellertid bredvid arkeologernas noggranna planoch sektionsritningar över båtgravarna och deras farkostrester lägger uppmätningsritningar av ålderdomliga men ännu
existerande båtar, frapperas m a n av de många likheterna i
former och konstruktioner.
Betraktar man t. ex. ritningarna f r å n Tuna-Alsdke ) och
Valsgärde nr 2 och 4 ) liksom fynden från Sutton-Hoo i England ) och Utrecht i Holland ), visar det sig, att botten- och
ändpartierna utan ansats till egentlig stävbildning flyter över
i varandra genom en flack båglinje utan den markerade övergång mellan kölen och stävarna, som eljest är vanlig i båtar
med dessa konstruktionspartier mera distinkt utbildade och
som också föreslagits i rekonstruktionsritningarna till Valsgärde nr 2 och 4, vilka därigenom förefaller mindre sannolika
i synnerhet ifråga om bordens farning.
Ett annat utmärkande drag i dessa båtfynd är den täta och
i såväl plan som längdsektion avsmalnande anhopningen av
spikar och klinknaglar i ändpartierna. Samma karaktärsdrag
återkommer i sådana västerbottniska fors- och älvbåtar som
de här i fig. 1 och 2 avbildade. De företer samma linjeförning
och utformning av borden, som alla går längs igenom skrovet
och i dess ändar löper upp i smala spetsar. Dessa smala partier av borden är såväl i de tidiga som i de sena båtarna tunnare än bordens mittpartier. Detta har såsom båtbyggarna
uppgivit, åstadkommits för att underlätta den böjning och
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Fig. 1. Älvbåt från Holmlund,

Degerfors.

vridning av bordhalsarna, som är nödvändiga, när m a n utan
effektiv basning skall ge båtarna deras form.
Valsgärdebåtarna nr 2, 4 och 6 saknar antydningar till köl.
Mittersta bottenplankan har i stället utgjorts av en bordbräda,
som i nr 4 varit cirka 20 cm bred, i nr 2 och 6 betydligt smalare ). I alla tre farkosterna har denna genom en flack båglinje
utan ansats till egentlig stäv fortsatt upp till relingen. Konstruktionen påminner närmast om den, som f r a m t r ä d e r i den betydligt större LTtrechtbåten, som här avbildas i fig. 3. Bottenplankan, som i denna har en största bredd av 1,93 m och är
urholkad, fortsätter ovanvattens genom tillskarvade ändstyc0
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Fig. 2. Tvåroddsbåt från Storjuktan, Sorsele, Lappland. Byggd 1937
av Gustav Åberg. Uppmätningsritning av H. Magnusson 1957.
ken av samma karaktär. Toppändarna av dessa löper tillsamm a n med sidoborden och relingslisterna, som alla går längs
igenom skrovet, ihop till rundgattade för- och akterskepp, där
de hålles ihop genom trubbvinkliga, horisontellt liggande
krysstimmer av den typ, som i norrländska och andra svenska
dialekter kallas stamkraft. På planen till Valsgärdegraven nr
6 ligger klinknaglarna i båtens ändpartier inte lika sammanträngda som i nr 2 och 4. Den rundgattade formen synes alltså ha varit tydligare i den förra än i de senare.
4
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Fig. 3. Utrechtbaien efter van der Wijkfi)
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Fig. 4. Iseka från Båtvik, Byske, Västerbotten. Foto: Hasslöf 1957.
Likartade ändskeppskonstruktioner återfinnes i sentida båtar på ömse sidor om Bottniska viken. Som exempel avbildas
här ett par isekor fig. 4 och 5 f r å n Västerbotten och en s. k.
snibb från Hälsingland, fig. 6. Exempel f r å n Finland har
avbildats av T. I. Itkonen i hans översikt av finska båtar f r å n
stenålder till nutid på sidorna 64, 80, 81, 128 och 130 ). Även
de västerbottniska sälfärdsbåtarna företer i sina förskepp denna konstruktion, se fig. 7.
Båten från Snape i Suffolk, som daterats till 400—500-tal ),
synes ha haft tvärslutet akterskepp i likhet med den, som
A W Brögger grävt f r a m ur hög nr 8 i Gullkronen vid Jarlsberg och funnit härröra från 900-talet°). Såsom framgår av
fig. 5 och hos Itkonen på sid. 128, 130 och 131 har förhållandet varit likartat i en del isekor vid Bottniska viken, som haft
hög smal akterspegel. En del av dem har även haft liknande
förspegel. Såväl i Finland och övriga Norden som i synnerhet
7
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Fig. 5. Iseka från Obbola, byggd i Obbola, Holmsund, Västerbotten,
omkring 1920 av Nils Sjögren. Uppmätningsritning av H. Magnusson 1957.
i Holland och även på andra hålil är både de rundbottnade och
de plattbottnade ekorna i regel försedda med speglar. Se fig.
8. Spegeln i aktern är vanligen 2—3 gånger så stor som den
i fören. Riktigt stora sådana ekor avsedda som kreaturs- och
landsvägsfärjor har i regel likstora speglar i båda ändar. På
fig. 9 syns en sådan f ä r j a f r å n Svartbyn i Överkalix sn.
En sammanfattning av de karaktärsdrag, som alltså präglar här n ä m n d a förhistoriska och sentida båttyper, visar djupgående likheter i två väsentliga hänseenden nämligen skrovformer och byggnadssätt. De förra framträder dels i tvärsek53
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tionerna, som i både midskepps- och ändpartier ligger nära
halvcirkeln, dels i längdprofiler, vars undre jämna kurvlinje
kommer ganska nära en flack månskäras. Likheten i det senare hänseendet kommer fram i bordläggningen, som karaktäriseras av att samtliga bord går längs igenom hela skrovet,
så att alla botten- och sidobord löper genom både under- och
övervattenskroppen uppemot relingen.
En typvariant har starkt avsmalnande bordhalsar, som
löper samman nästan i en spets. I en annan är bordhalsarna
bredare och förenas då i ett horisontalt krumtimmer i relingsnivå. I en tredje är skrovet slutet med en plan spegel i aktern
och ofta även i fören, där den då vanligen är mindre än i aktern.
Också i Medelhavsområdet möter såväl från förhistorisk tid
som i våra dagar båtar med i allt väsentligt samma tvärsektioner, längdprofil och bordförning. Bordens sammanfogning
och hopfästning sker emellertid här efter andra metoder än i
Norden. Dessa farkoster förses heller inte med spant utan endast med tvärbalkar ).
Såväl förhistoriska som i all synnerhet sentida båtbestånd
företer också andra typer, som i dessa båda hänseenden är
radikalt annorlunda beskaffade. Längdprofilens undre linje
är uppdelad i tre partier. Det mittersta utgöres av den vanligen raka kölen och de båda ändstyckena av k r u m m a eller raka stävar, som genom en kort kurva eller trubbig vinkel är
anslutna till kölen och f r å n denna reser sig uppåt med mer
eller mindre brant lutning. Tvärsektionernas midskeppshalvor visar dragning mot S-formade kurvor. I för- och akterskepp övergår tvärsnitten till V- och Y-liknande former. Se
ritning av skötbåt från Norrbystrand i årsboken 1953 vid sid.
184 ). Borden företer vanligen mindre breddskillnader mellan mitt- och ändstycken. Däremot är skillnaden i deras
längd mera framträdande. Den tilltar från botten och uppåt,
så att bottenborden är betydligt kortare än de vid relingen.
10
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Borden går här från stäv till stäv. Botten och sidobord löper
alltså icke genom både under- och övervattensskrov upp till
relingsnivå.
Den i nautiska hänseenden mest betydande skillnaden mellan båtar av dessa båda huvudtyper ligger i deras olika styrningsegenskaper. De av den först nämnda rundbottnade typen kan endast med mycket stor påpasslighet hållas i kurs
och har i sidvind stor avdrift. De inte bara flyter utan snurrar också lätt på vattnet som ett skal, därför, att de i sitt skrov
saknar stabiliserande inrättningar. Liknande är förhållandet
med plattbottnade båtar och flottar.
Hur, var och när har då sjöfolk och båtbyggare löst problemet att göra sina flytetyg styrbara och förhindra avdrift? Två
olika system har utbildats. Indianerna i Sydamerika begagnade långt före europeernas ankomst raka bräder s. k. guaras
eller centerbord, som de stack lodrätt ned genom sina flottar i
deras för- och akterändar, såsom synes på fig. 10. Genom att
växelvis höja och sänka dessa kunde de styra och även segla
bidevind. På gammalegyptiska fartygsbilder kan man se, att
egyptierna då utrustat sina farkoster med ända till fem bredbladiga styråror. Till den karaktäristiska utrustningen på
holländarnas rund- och flatbottnade båtar hör de höj- och
sänkbara s. k. läborden eller sidosvärden, med vilka avdriften
stoppas upp, under det att själva styrningen skötes med roder
i aktern. Men denna anordning är i Europa närmast att betrakta som en undantagsföreteelse.
De förhärskande konstruktionerna har i vår världsdel
åstadkommits genom för ändamålet mera effektiv utformning
av själva fartygsskrovet. Dess undervattenskropp har gjorts
proportionsvis lång och skarp, försetts med vertikal köl och
genom V- och Y-formade tvärsektioner i för- och akterskepp
givits en gestalt, som gör att förskeppet klyver och akterskeppet lätt släpper vattnet, samtidigt som de stoppar upp avdrift
och håller farkosten i kurs. Ett så konstruerat skrov kan effektivt styras i aktern.
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Fig. 6. Snibb från Njulånger, Hälsingland. Byggd omkr. 1900 av
Johan Sundkvist. Uppinätningsritning av H. Magnusson 1958.
Tidigast torde detta ha skett genom en lös åra, som med
ena handen hölls intill låringen och manövrerades med
den andra. Detta är i Norrbottens älvar den ännu i dag
56
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Fig. 7. Sälfärdsbåt från Obbola, Västerbotten, nu i Länsmuseet,
Umeå. Foto: Larsson 1957.
tillämpade metoden att styra älv- och forsbåtar. En styråra av
den gängse typen syns på fig. 11. Under våra hittills ytliga
snabbrekognosceringar har vi endast i Äihämäjoki, Tärendö
sn, anträffat en antydan till fästningsanordning för styråran.
Den bestod här av två i åran inslagna j ä r n k r a m p o r som syns
på fig. 11 och 12 sid. 65.
Vid Vettasjoki i Gällivare sn låg en gammal båt, som i överkanten av bordets låringsparti hade två hål, avsedda för
styrårans fästning. I de tidigare förhistoriska båtfynden
finns av styråror och deras eventuella fastgöringsanordningar endast så fragmentariska rester bevarade, att de
lämnar oss i ovisshet om deras utformning. Först i de norska
vikingaskeppsfynden får vi klara besked. Men här möter vi
styråror av en betydligt mera avancerad typ än de nutida
norrbottniska. De har särskilt utarbetade fastgörningskonstruktioner och en mot årlommen vinkelrätt styrpinne. De
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Fig. 8. Rundbottnad
Hasslöf 1957.

eka från Almsele, Åsele, Västerbotten.

Foto:

nutida norrbottniska styrårorna är alltså de enda säkert kända exemplen på sådana av ett slag, som åtminstone typologiskt sett synes vara föregångare till vikingatidens.
Men vi återgår till byggnadskonstruktionerna i själva skrovet. Vår äldsta kända båt med Y-formade tvärsektioner i ändskeppen har anträffats i Björke-fyndet, Gästrikland, som genom pollenanalys daterats till 100-talet e. Kr. ) Dess underskrov är urholkat ur hel stock. Överskrovet utgöres av ett
bord i var sida. Tvåbordingar d. v. s. båtar med två bord i
var sida har enligt muntliga uppgifter förekommit i övre Norrland in på 1900-talet. Den sista tvåbordingen i Svartbyn, Överkalix sn, förstördes enligt uppgift för några år sedan. BorgMesch i Kiruna fotograferade omkring 1900 en tvåbording
under byggnad. Se bild i veckotidningen Vi 1958: 35 sid. 16.
Näst efter Björkebåten i ålder kommer den f r å n Nydam
som daterats till 300—400-tal. Dess midskeppssektion är
12
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Fig. 9. Färja från Svartbyn, överkalix, Norrbotten. Foto: Ågren 1958.
nästan halvcirkelformad. Vid skarvarna mellan köl och
stävar har tvärsnitten V-form. Skrovet består av en bred,
urtäljd bottenplanka och fem bord i var sida. De löper
oskarvade från stäv till stäv. Med detta byggnadsmaterial har skrovet blivit proportionsvis för smalt och stelt i linjerna. Farkosten har blivit rank och föga sjoduglig. Utan effektiva basningshjälpmedel kunde byggmästaren på de långa,
breda borden inte åstadkomma tillräcklig böjning och vridning i bogar och låringar. Gamla båtbyggare har under våra
samtal berättat, att de för att åstadkomma detta måste dela
upp bordgångarna i halsar och mittstycken. Halsarna klöv och
täljde de f r a m ur vridvuxna stockar och fick på så sätt ut vindor eller vinningar. ). Mittstyckena klövs eller sågades ur
rakvuxna stockar. Av bordskarvarna i båtfynden senare än
Nydam framgår det, att sådan uppdelning av bordgångarna i
regel praktiserats. Halsar och vindor är termer, som vi möter
i den fornnordiska litteraturen, utan närmare förklaringar.
13
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styrning.

Nydambåtens bottenplanka är på undersidan inte helt plan
utan företer ansats till vertikal köl. Den äldsta daterade båt,
som företer en köl med fullt utbildat T-format tvärsnitt synes
vara den i Valsgärdegraven nr 8 ) . Den har av Greta Arwids14
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Fig. 11. Stake, styr- och roddåror. Äikämäjoki, Tärendö,
Foto: Ågren 1958.

Norrbotten.

son daterats till förra delen av 600-talet. Denna költyp, som
vanligen brukar betecknas som förhistorisk, är ännu i dag den
i Norrlands älv- och forsbåtar, ja, även i många kustbåtar allmännast förekommande. Vid vårt besök i Saittarova, Tärendö
sn, stod båtbyggaren Johan Matsson och högg ut en sådan köl,
ur en hel stock med vidsittande rotgren som skulle bli båtens
förstäv. Se fig. 14. Han berättade och demonstrerade med
sina enkla verktyg kort och konkret hur han, när kölen är
klar, brukar fortsätta med bordläggningen och, när den blivit
färdig, passa in vrängerna i det färdiga skrovskalet. Sedan
längd och bredd blivit bestämda byggde han efter ögonmått
och handlag. Mallar användes inte och ritningar var ett okänt
begrepp.
Redogörelser av i allt väsentligt samma innehåll har lämnats av många gamda båtbyggare såväl i Norrland som i Stockholms skärgård, kring Kalmar sund, i Blekinge, Bohuslän,
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Norge och allestädes, där yrkesmän av gamla stammen fått
tillfälle att komma till tals. )
Sheteligs uppfattning, att i klinkbåtarna spanten "skall skape det fine linjenes l0p, gjennom skroget", att "det ikke er tenkelig at de kunne bygge kledningen fritt uten st0tte for å sikre
formen", och att därför "under denne delen av arbeidet må
de ha st0ttet kledningen til forel0pige formtraer, maler" )
framstår för sentida, genuina klinkbyggare såsom helt verklighetsfrämmande. Termen "bordklädningen" som i dessa
sammanhang införts av Shetelig, kommer liksom hela tankegången f r å n en helt annan miljö, där man med bord klädde
in ett i första byggnadsetappen upprest spantskelett.
Hur kan det då komma sig, att en så framstående forskare
förblev främmande för själva grunddragen i den art av
skeppsbyggnadskonsten, som han så intensivt ägnade sig åt
att utforska? Svaret är tydligen att söka i den vetenskapshistoriska situationen. Shetelig hade vid sin sida som teknisk
expert den ypperlige skeppsbyggnadsingeniören Fredrik Johannessen. Denne hade fått teoretisk utbildning vid Ghalmerska institutet i Göteborg och praktik vid skeppsvarv, där
man byggde fartyg med kravellbordläggning på spant. I dessa kretsar var det tradition, att ingeniörer med matematiskteoretisk skolning på ritkontor lade upp konstruktionerna och
ledde byggnadsverksamheten. Maskin- och hantverksarbetet
på verkstad och stapelbädd utfördes av kvartersmän och arbetare efter ritningar, mallar och andra slag av anvisningar
från ritkontoret. På mindre båtvarv och tillfälliga byggplatser byggde man skrovskal på klink, och lade i efterhand in
stödjande intimmer. De teoretiskt oskolade men hantverksmässigt väl tränade klinkbyggarna formade liksom krukmakare och skulptörer sina båtskrov efter handlag och ögonmått.
De tänkte och arbetade efter helt andra och betydligt äldre
traditionslinjer än kravellbyggarna, vars konst man hittills
inte kunnat följa längre tillbaka än medeltiden.
Även de ypperligaste beskrivningar, analyser och tolkningar av såväl arkeologiska båtfynd som skriftliga och bildmäs15
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Fig. 12. Forsbåt i Äihämäjoki, byggd i Saittarova, Tärendö, Norrbotten, omkring 1950. Uppmätningsritning av H. Magnusson 1958.
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Fig. 13—14. Johan Mattsson hugger köl. Saittarova, Tcirendö, Norrbotten. Foto: Ågren 1958.
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siga arkivdokument utarbetas medvetet eller omedvetet under
inflytande från levande traditioner. För forskningen blir det
därför nödvändigt att göra sig förtrogen med, hur dessa är beskaffade i olika miljöer. Liksom radiolyssnarna måste forskaren få tillfälle att lyssna på skilda våglängder, ty på klinkbyggarnas kortvåg finns mycket att avlyssna, som m a n aldrig
får höra på kravellbyggarnas långvåg.
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TORSTEN CEDERBERC:

TVÅ BROSCHYRER FRAN 1809
Länsmuseets
bibliotek har under året tillförts två
broschyrer, som belyser förhållandena
i Västerbotten
under
1808—1809 års krig. De är bundna i ett band; sidantalet är
endast åtta och fyra resp. i formatet 180y(215 mm. Bägge är
tryckta i Stockholm 1809, den ena broschyren hos Olof Grahn,
den andra hos Johan Peter Lindh. Författarna är okända för
den som skriver detta: en förfrågan i Kungl. Biblioteket resulterade i upplysningen, att broschyrerna där är katalogiserade anonymt.
Det åttasidiga tryckalstret har titeln "Bref från En Umeåbo
till En Wän i Stockholm af den 5 September 1809" och det
fyrasidiga "Anmärkningar
vid det från en Umeå-bo till en
dess Vän i Stockholm ankomne Bref af den 5 sistledne September".
B r e v s k r i v a r e n i Umeå börjar med några ord om allas
glädje över befrielsen från det ryska oket efter tre månaders
tryck. Nu fyller tacksamhetens ljuva känsla allas bröst.
Olyckorna hade börjat redan i mitten av september 1808, då
alla till Umeå oförmodat anlända sjuka och fångar — omkring 4.000 m a n — skulle förses med föda, men några förråd
fanns ej. Sådana var varken påtänkta eller föreskrivna. Medel till anskaffande av förråd fanns lika litet av orsaker, som
"de till Riksens Högloflige Ständer vid nu påstående Riksdag
ingivne berättelser utvisa."
Alltså återstod ingen annan utväg än att mot löfte om betalning hos allmogen anskaffa vad denna kunde undvara. I
detta förhållande låg den första av anledningarna till rninsk68
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ningen av allmogens knappa förråd. Allmogen hade så väl
behövt dessa för eget uppehälle, då den redan tidigare fått
förse regementet med 2:ne och vargeringen ) med 3:ne veckors kost förutom andre redan gjorda upphandlingar och leveranser till lantvärnets underhåll.
Kort därefter — eller i mitten av oktober —- underrättades
allmogen genom en kungörelse f r å n kunglig befallningshavande, att finska generalkrigskommissariatet genom ett ombud måste upphandla spannmål och kött för att fylla arméns
1
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behov. Betalningen skulle bli kontant vid leveransen och utgå
efter 8 rdr för IIV2 lispund ) kornmjöl, 32 skilling för ett lispund färskt samt en rdr för ett lispund salt kött, allt banco,
och "borde varje hemmansåbo leverera berörde quantum mjöl
samt 1 lispund kött efter varje ko."
Länets allmoge, som var känd för att alltid av sina ringa
tillgångar villigt bidraga till det allmännas bästa, offrade även
nu efter förmåga sina skärvor på fäderneslandets altare.
I februari blev Konungens befallningshavande föranlåten,
uppå rekvisition, utfärda en kungörelse om leverans av 16.000
lispund kött i första och andra fögderierne. Leveranserna
fullgjordes också av dem som ägde förmåga därtill; "men
ännu lärer ingen betalning utfallit."
Fienden kom i slutet av mars över Kvarken från Vasa. Vistelsen i Umeå blev inte långvarig, men utan förluster för
befolkningen blev den inte. Bland annat bortfördes 200 hästar till Vasa, där dock 150 skulle återfås, om ägarna blott
kunde hämta dem där.
Brevskrivaren uppehåller sig sedan vid den börda, som allmogen fått vidkännas genom kronotransporterna under den
gångna hösten och vintern. Ej nog med att större delen av de
förråd, som blivit kvar på de mellan Stockholm och Umeå infrusna fartygen, måste släpas landsvägen till Torneå, varav
45 mil föll inom Västerbottens län. Även en ovanligt stor
mängd av kronoeffekter av allehanda slag skulle transporteras både norr- och söderut liksom tross och proviant för de
genomtågande trupperna. "Vilket allt, uti detta glest bebodda
och folkfattiga land, översteg allmogens förmåga, hälst då
omständigheterna fordrade, att icke mindre än 400 hästar i
varje vecka borde avgå ifrån Umeå till Skellefteå på 15 mil.
Under sådana förhållanden, och då, som Du känner, en stor
del bönder skulle uppbådas på 4, 6 å 8 mil, tröttnade hästarna
desto förr som bonden för en dylik resa av nära 50 mil fram
och åter icke kunde medtaga foder för behovet, dels därföre
att lassen voro för svåra, såsom bestående av 3:ne tunnor råg
eller korn, och dels av den orsaken, att de som fortskaffade
2
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brännvins- och ättike-fastager ), eller stora hopspikade brädlårar med bröd, ej hade något rum, varest erforderligt hö
kunde förvaras, och att hö, av de vid vägen boende bönder,
icke kunde för penningar erhållas, emedan höväxten föregående år var föga mer än hälften mindre än vanligt, det känner Du, även likasom att bristen var allmän, vilket därav
styrkes, att 1 lispund på auktion kostade privata personer
emellan 1 rdr lispundet, eller sex gånger mera än vanligt de
förra åren."
Ovilja fick insteg hos allmogen, då det blev alltmera knalt
med foder till hästarna och proviant för människor. Tvångsutskrivningar för 8 skillingar lispundet verkställdes, sedan
flera hästar stupat under transporterna. Det gick ända därhän att bönderna hellre underkastade sig viten och ansvar
än åtlydde kronobetjäningens kallelse till skjutsningar ).
Därav kom det sig, att då de svenska trupperna i slutet av
m a j retirerade till Nordmaling, gick det inte att uppbringa
mera än 220 hästar för att en längre tid vara i bruk vid artilleriet och trossen. Största delen av hästarna fick ägarna hämta tillbaka efter hand.
Sådana var alltså förhållandena, då ryssarna den 1 juni
1809 ryckte in i Umeå för andra gången. "En dag högst smärtefull för varje redlig svensk och som börjades med, att ryska
befälhavande generalen genast fordrade en leverering av proviant i avräkning på den contribution, som skulle av staden
samt Umeå och Degerfors socknar erläggas: av Umeå stad
med 1.500 lispund bröd, 300 kannor brännvin, 500 lispund
salt, 200 lispund kött och 500 lispund smör; av socknarna
åter med 10 tusen lispund bröd eller mjöl, 700 kannor brännvin, 1 tusen lispund hö, 500 tunnor korn, 200 lispund smör
och 500 stycken kor och nötkreatur."
Staden betalade oavkortat vad som hade fordrats, och dessutom gjorde invånarna förluster i byggnadsvirke, bräder, tjära, järn, spik, tacklage från deras fartyg m. m. Stadens jordägor avbetades på hö så kraftigt, att ingenting lämnades kvar.
Åkrarna nedtrampades av folk och hästar. När provianten
3
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mot slutet började tryta för den ryske soldaten, plockade dessa ax på rågåkrarna.
På landsbygden gick man fram mindre strängt, isynnerhet
beträffande bröd, mjöl och korn. Det ryska befälet fick nämligen inte blott genom ämbetsmännen utan även genom i byarna kringstrykande soldater och kosacker kännedom om, att
"både bröd och mjöl, såsom till större delen bestående av
bark samt sönderhackade och till mjöl malne späda björkkvistar icke kunde användas av trupperna; däremot har en
stor mängd kreatur, såväl genom den fordrade contributionen som vad genom stölder, plundringar och våldsamma förhandlingar för ett ringa värde bortsmält, och jag tror mig
icke fela, om jag uppgiver detta antal i de nämnde socknarna
minst till 800 st. utom kalvar och får."
Åkrarna i byarna kring staden och utmed allmänna landsvägen var skadade och ängarna nästan helt avbetade. Åtskilliga fick svårt att utfodra en enda ko. Några miste all sin
boskap. Likväl måste det anses obegripligt, att eländet inte
kom ännu mera till synes. Det var helvetes kval att tänka sig,
att det enda, som återstod var "att långsamt förgås av hunger
vid en makas och vid oskyldiga barns åsyn."
När nöden var som störst, ljusnade det emellertid och hjälpen frambröt: "vi sågo först, att ryska tropparne började
marschera söderut, men hastigt vände sig deras uppmärksamhet till de norra trakterne, och tropparne återkommo samt
marscherade genom natt och dag, för att som det sades möta
svenskarne, vilka skulle hava landstigit. Den 19 augusti hörde
vi skott och full affaire vid Sävar: Du kan lätteligen föreställa Dig vår belägenhet, blandad med hopp och fruktan, men
då vi slutligen erforo, att ryssarne, mattade av striden och
den betydelige förlusten, icke vågade avbida Kongl. Norra Arméns ankomst, utan tågade norrut, samt att våra troppar åter
gått ombord, för att som det sades, ånyo avskära dem återtåget, och att Kongl. Norra Armén var i anmarsch hit, lättades våra bekymmer, likväl och ehuru det förra ej inträffat,
äro vi frälste."
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Umeborna lever alltså nu under svenska lagar, "men ännu
är ej vårt olycksöde fullkomnat; Kongl. Kust-armén har varit
här i land och är i behov av färskt kött för sine sjuke och
blesserade, och var skall det tagas? Jo, av överlevorne i Umeå
socken. Våra hjärtan blöda vid deras och våra behov; neka
vi att fylla deras, så skulle väl ännu finnas någon nog usel,
som skriver detta på räkningen av en felande vilja, och då
allmogen åter tiger, levererar och tager den betalning, som
erbjudes, är förlusten oersättelig; ty då en ko, innan fienden
sistlidne vår ankom, kostade 35 rdr riksgäldssedlar, huru kan
en sådan nu, efter alla förluster av boskap, sägas vara betald
med 16 ä 17 rdr i samma mynt. Denna sak har likväl det
oundvikliga behovet för sig, som icke synes i hast kunna på
annat sätt avhjälpas. Men ännu mera, Kongl. Norra Armén
har även brist på färskt kött, och därföre utsändes av kommissariatet, med biträde av en underofficer och några dragoner, personer, som göra frivilliga upphandlingar. Min sak
är ej att bedöma sådana händelser, utan att blott berätta, vad
man ser passera, likväl hör jag, att det förundrar många, att
landshövdingen icke synes känna hela denna sak, emedan
ingen enda bokstav därom från honom utkommit, och sådant
torde väl bevisa, att denna upphandling icke är någon utskrivning, emedan sådant skulle strida mot 74 § av vår nya
regeringsform, och vilken numera synes böra efterlevas i denna fattiga socken.
Den andra bekymmersamma omständigheten för vårt bestånd är, att de till Kongl. Norra Armén hörande hästar, skola
hava fourage; mängden därav känner jag väl icke, men med
allmogens hästar, som begagnas för trossen och varav en del
hittills utgjort artilleriets aktionshästar, torde hela antalet
uppgå till 600."
Med kännedom om vännens insikter var brevskrivaren
övertygad därom, att denne lätt insåg, hur svårt det var för
allmogen på grund av lidna förluster och därför att den
"detta år icke fått arbeta på några biförtjänster, eller producera bräder och tjära och att havsfisket dels i brist på salt och
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dels för den till sjöss stängda kommunikationen ej kunnat
efter vanligheten idkas." Vännen kunde göra sig en föreställning därom, det visste brevskrivaren, men vännen skulle inte
förmå "beräkna alla de tårar, som rinna i den låga kojan,
på de faderlösa, änkan och alla dem, som förlorat allt,
varav blott må nämnas byarne: Hörne med Bäcken, Sävar och
Ratan, där träffningarne stått.
Jag har väl i föregående nämnt, vad sort bröd och mjöl en
stor del av allmogen i brist av tillförsel måst begagna, men
verkan därav måste jag tillika vidröra, bestående där uti, att
flera människor dött av en gängse rödsot, som förmodligen
lär av den onaturliga födan hava blivit förvärrad, en omständighet så mycket svårare, som föga tillgång funnits på medicamenter, vilka icke eller under tiden kunnat anskaffas."
Brevskrivaren slutar med en brinnande önskan att man av
en nådig allmakt måtte förskonas från att åter bli omgiven
av fiender. "Måtte ingen provins mera i riket dela våra olyckor och måtte den, som har plikter att fordra av oss, beräkna
möjligheterne, samt icke genom ett förhastat omdöme, kasta
skugga på den olycklige, för att, om icke i avsikt, likväl tanklöst beröva oss medborgares aktning och deltagande."
••ANMÄRKNINGAR"

MOT

UMEÅ-BREVET

Brevskrivarens skildring fick inte stå oemotsagd. Den bemöttes i en trycksak med titeln "Anmärkningar vid det från
en Umeå-bo till en dess Vän i Stockholm ankomne Bref af
den 5 sistledne September."
Brevskrivaren i Umeå får redan inledningsvis veta, att han
nästan överdrivit sin berättelse och får tillika betyget, att han
äger endast en "generell kännedom om vad tid efter annan
sig tilldragit."
Antalet från Vasa komna sjuka uppger författaren vara
1.400 —- inte 4.000. Dödligheten bland de först anlända — till
huvudparten svårt sårade — hade ej varit så stor som det
hade gjorts gällande. Man hade — trots att det senare till—
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kom ytterligare ett antal sjuka f r å n andra finska städer —
snarast kunnat konstatera en minskning i dödligheten. Visserligen hade bygden kring Umeå gjort uppoffringar men
detta hade skett sedan ny skörd hade bärgats. Uppoffringarna kunde inte ha ökat bördan av att bygden tidigare under
sommaren hade tvingats lämna kost åt regementet och vargeringen.
Vidare påstår broschyrens författare, att Konungens befallningshavande befriade Umeå socken f r å n leveranser, och att
Bygdeå socken inlevererade högst obetydligt. Betalning lämnades redan under december. Leverantörerna kunde senare i
det närbelägna Västernorrland upphandla vad de levererat av
spannmål och detta inte blott med full ersättning för sina
körslor utan även med vinst. Leveranserna av kött, som tidigare ej förekommit i denna del av Västerbotten, kunde så
mycket mindre anses uppoffrande "som denne ort egenteligen
idkar kött- och smörhandel, samt en hemmansåbo ej sällan
sitter med 15 å 16 nötkreatur."
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Av den påbjudna leveransen av 16.000 lispund kött i februari utkrävdes endast omkring en tredjedel. Betalning hade
utgått i den mån fienden inte hade hindrat detta genom sin
ankomst.
"Den omnämnde skjutsningen med fyrahundrade hästar i
veckan, är även i avseende å själva frågan passerad; men
verkställigheten därav inträffade aldrig; ty de tre å fyra veckor som denne skjutsning var etablerad innan den av
Konungens befallningshavande, till skjutsning socknevis förändrades, gick hästantalet per vecka endast emellan 2 å 300
som skjutsade, och i anseende till lastningen, skedde den ej
starkare än att de fleste hästarne framgingo till föreskriven
ort; och då brödlårar i brist på säckar transporterades, lämnades alltid tredje hästen till transporterande av matsäckar
och fourage, och den ovilja som är omnämnd av allmogen,
uppstod visst ej av de anförde orsaker, som aldrig inträffade,
utan var endast ett litet försök av Lövångers socken, ej efter
skedd utan före denna skjutsning, då de inför kronobetjänten
kastade budkavlarne på sockenstugubordet, med förklaring,
att ej företaga någon körning; och lärer var och en upplyst,
mindre skriva detta på allmogens räkning, än på deras som
det tillhörde att vaka över sådane skyldigheter, varmed säkert
ifrån längre tid, ej ordenteligen tillväga gått ehuru denne åtgärd ofta är så viktig. Uppgiften om en del hästars störtande
och de övriges vanmakt, är så mycket mer oriktig, som jag
ofta reste denne väg, men aldrig såg någon störtad häst. Detta
tillstånd med hästarne i Västerbotten, bevises därigenom bäst
till sin oriktighet, att fientlige armén sedan hela sommaren
underhållits av transport med västerbottniske hästarne från
Torneå, som ej bör vara obetydeligt, då armén utgjort emellan
8 å 10.000 man.
Att ryska armén under dess vistande i Västerbotten minskat landets tillgångar, lärer ingen kunna bestrida; ävensom,
att de nära landsvägen belägne gårdar blivit plundrade och
öde; men Västerbotten kan icke jämföras med den utom västerbottniska gränsen belägne del av Väster-Norrland där
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krigsteatern varit och vilken olyckliga del TÖreställde ögat den
mest rysliga s y n ) ; och är det just med glädje jag kan meddela, att efter ryssarnes avtåg f r å n Umeå, de omkring denne
stad liggande vackra sädesfält voro orörde och lovade sine
ägare en ganska vacker skörd."
Författaren betygar, att Kust-armén hade nog tillgångar
vid sin ankomst för att icke behöva besvära Västerbotten.
Man gick genast också i författning om att avsända de sjuke
sjöledes till Sundsvall. Efter en vecka "avgick de fleste av de
sjuke sedan endast omkring 50 stycken får blivit för de sjukes behov upphandlade och betalte efter det pris som av säljarne äskades."
Författaren uppger att orsaken till att Norra arméns upphandling skedde med biträde av dragoner var att trakten omkring Umeå var uppfylld av ryska marodörer. Med hänsyn
till Kronans säkerhet vågade därför inte högste befälhavaren
sända ut upphandlare, försedda med Kronans medel, utan
eskort. "Därifrån kan lätt uträknas vårföre Landshövdingen
ej syntes k ä n n a denne sak. Men svårare blir det för korrespondenten i Umeå att finna något skäl att härvid n ä m n a
74 § av regeringsformen."
Skribenten försäkrar att han inte har haft annan avsikt än
att tjäna sanningen, "men aldrig att minska förtjänsten hos
västerbottniska nation, som vid alla tillfällen då den ej missletts eller tillbaka hållits, på ett högst värdigt sätt sig under
detta krig uppfört och alltid med värma gått sine skyldigheter till mötes då om dem riktigt begrepp erhållits, ej eller att
förringa den förlust som fienden förorsakat; och skulle jag
förebrå mig, att ej vid detta tillfälle n ä m n a några ord till
heder för norra delen av Västerbotten som uti en mycket
nordligare trakt och följaktligen räknande snarare mindre
än större tillgångar än den södra, uti dess patriotiska känsla,
understödde av den sällsynt verksamme och av patriotisk
dygd allmänt utmärkte vice Landshövdingen Eckorn, så outtröttligt lämnat den ena tyngden för att gå en annan till mötes."«)
5
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Så uttrycker författaren stillsamt den förhoppningen, att
brevskrivaren i Umeå, som visat sig älska Västerbotten, med
nöje skall genomläsa den korta berättelse, som han har lämnat. Sedan avslutar han sin artikel på detta sätt:
"Sedan den finska armén, efter de uti april månad 1808
gjorde flere lyckliga träffningar, var i tillfälle, att gå anfallsvis tillväga, förekom den brydsamma omsorgen, att nödvändigt den del av Finland som kunde återtagas vore utblottad
på födoämnen, och flere veckor ännu fordrades att sjöfarten
i Bottniska viken kunde bliva öppen. I en sådan belägenhet
anlitades norra delen av Västerbotten, då genom en knappt
beskrivlig patriotisk drift, ej allenast desse hedervärda medborgare inom en vecka sammanskaffade livsmedel till omkring åttahundrade lass, utan ock emellan den 20 och 30 maj,
den samma med lika så många hästar på isen havsvägen till
Uleåborg med största livsfara införde; varav följden blev att
armén, genom, snart sagt, detta underverk, frälstes från nöd;
men de skjutsande måste alla kvarlämna sina slädar och ledande sine utmattade hästar, söka sine hemvist på 20 mils
avstånd utan mat för dem eller sig själva, men likväl nöjde
då det stora ändamålet vunnits. Under sommaren fortfor
denna provins att göra leveranser och den förut omnämnda
leveransen i oktober sammanbragtes med sådan hastighet, att
den hann armén sjövägen i Brahestad. Ingen uteblev med sitt
patriotiska offer, ehuru de förut gjorda leveranserna voro till
större delen obetalade. Vid den därefter inträffade evakueringen av Uleåborg hann knappast order utfärdas om denna,
förrän omkring 800 hästar genom natt och dag på högst svaga isar hastade till Uleåborg för att avhämta arméns förråd.
Arméns därefter omkring Torneå inträffade ankomst fordrade stora uppoffringar under det att av armén medförde farsoter, folkmängden betydeligen minskades.
Men — denna nation klagade aldrig, och, uti begreppet om
dess plikter ständigt understödd och uppmuntrad av ovannämnde vice Landshövding, saknades aldrig det frivilliga offret av nödige fordringar för arméns behov."
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NOTER
Vargering, benämning på den reserv för de indelta trupperna,
som uppsattes på 1700-talet.
) Lispund, dåtida viktualievikt = 8,5 kg.
) Fastage, större fat eller laggkärl.
) Kronobetjäningen hade det förvisso besvärligt. Den kunde
komma mellan två eldar. Det har sagts om von Döbeln att han ofta
visade kronobetjäning och magasinsförvaltare en obillig stränghet.
Så hände det i Umeå, att landshövdingen ej trodde sig på den utsatta timman kunna skaffa så många hästar, som v. Döbeln fordrade
för sitt återtåg. Generalen gick då, då åtföljd av sin adjutant (författaren till a. a.) till landshövdingen, friherre Strömberg, för att
personligen ge kraft åt sin skriftliga anmodan. Strömberg yttrade,
att det erforderliga antalet hästar omöjligen kunde anskaffas inom
den utsatta tiden: hästarna fanns nämligen inte på närmare håll än
sex å tio mil. Därom kunde också den närvarande kronofogden
upplysa (författaren tror sig minnas att dennes namn var Bergstedt).
Generalen vände sig till honom med bister uppsyn och sade: "Om
ni inte har det antalet hästar klockan 10 f. m. i morgon, så låter jag
hänga upp er."
Den fromsinte och uppskrämde kronofogden, som insåg omöjligheten att uppfylla generalens befallning, gick och dränkte sig på
hemvägen. Dagen därpå inställde sig baron Strömberg hos generalen och förebrådde honom hans obetänksamhet att skrämma den
arme kronofogden att avhända sig livet. Kronofogden efterlämnade
hustru och nio barn i elände. Generalen sökte återhålla Strömbergs
förtrytelse och harm; men han fortfor med en ädel och högsint
ståndaktighet, vilken tystade själva Döbeln.
Gust. Montgomery: Historia öfver kriget emellan Sverige och
Ryssland åren 1808 och 1809. Örebro 1842. Del II sid. 242.
) I ett brev daterat Hörnefors den 19 december 1809 kan läsas
därom. Efter många år hittades brevet i gömmorna på en gård i
Norrbotten, publicerades i en luletidning och återgavs också i en
tidning i Umeå ("Westerbotten" den 4 juli 1882). I brevet heter det:
"Jag har förlorat så att när jag straxt efter affären kom hem ej
hade mera kvar än min vanliga vardagsklänning, vilken jag vid
affärens början hade på kroppen, samt cirka 30 Rdr rmt som jag
hade lyckan att hinna avhämta under det kosackkedjan närmade sig
herrgården och mosquetkulorna haglade förbi — då hade vi utväg
att med båtar komma ut till havet och det var få av bruksfolket som
medföljde oss hem — endast bokhållaren och jag dominerade verket
på de åtta veckors tid, som ryssen låg här efter bataljen intill dess
våra gjorde landstigningen vid Ratan — emedan inspektören for
bort med fru och barnen till våra.
Då bokhållaren och jag kommo hem, funno vi överallt utslagna
dörrar och fönster och i vår kammare voro kistor och dragkistor
sönderslagna — ingenting annat fann jag än min gamla gröna frack,
som var kastad avsides under en kanapé — förmodligen för den var
söndrig på bägge ärmarne. — Men det var det allra rysligaste att
alla rummen voro uppfyllda med sönderskjutna människor, varav
hela gårdsplatsen även var uppfylld, såväl av svenskar som ryssar,
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dock mera av de senare. — I ett av rummen fanns den vittberömde
överstelöjtnanten vid Sawolax Jägare Duncker — död, i ett annat en
löjtnant Hobin — kämpande. Dessutom en general Kasatskoffskij
som stormade likt ett rytande lejon. — Jag föreställde mig att Hörne
skulle vara det så mycket omtalda Jerusalem, n o t a b e n e det
gamla, icke det nya emedan det borde se ut på annat sätt. Mat hade
vi ganska litet. Min far kan nog föreställa sig om vad jag har förlorat då jag till den här i Umeå konstituerade kommitté ingivit min
förlust till 75 Rdr B:co och detta kan vara upptaget till cirka hälften
av dess värde — dock var lyckan att jag fick liava mina kartor i
behåll — vilka jag hade i en vind — ibland annat förlorade jag en
del av instrumenterna."
"Ersättning av kommittén i Umeå, tro vi alla icke är att förvänta,
utan jag lärer nödgas leva så gott jag kan — Gud ske lov jag har
hälsan — måtten I alla äga samma dyra förmån. Delningen som
var färdig har blivit ändrad och incompeterad genom ryssarne och
kan den detta år icke stadfästas emedan bönderne ej kunna anse
detta som försökningsår, då fienden trampat deras ägor; ty det är
vissa här i byn, som icke fått skörda ett enda ax eller bärga så mycket som ett kofoder."
I brevet talas det också om att höet är ganska dyrt — en skrinda
vallhö står i 20 Rdr, en ko i 30. Vidare rapporteras om en svår sjukdom i grannsocknen Nordmaling och att den tidigare grasserat "vid
Bruket och dödat mycket folk".
Brevet var ställt till kyrkovärden Hans Johansson i "Luleå & Rutwik" och skrivet av sonen Erik, som hade antagit efternamnet Ruth.
Han lär senare ha blivit förste lantmätare.
Den i brevet omnämnde dödsskjutne löjtnant Hobin tillhörde Österbottens fältbataljon (Montgomerys a. a. bd II, sid. 259). Den ryske
generalen K. ledde de stridskrafter som tågade över Häggnäs till
Ängersjö för att avskära Sandels återtåg. (Montgomery: a. a. bd II,
sid. 254—55).
) Per Adolf Ekorn var född 1758 och härstammade från en vallonsläkt, som kom till bruken i Sverige i början av 17. seklet. Föräldrar: vice borgmästaren i Strängnäs Per Ekorn och hans maka,
född Fröman.
Efter studier och hovrättstjänstgöring blev E. 1780 t. f. häradshövding i Västerbottens norra domsaga; 1796 häradshövding i sex
tingslag i Torneå och Kemi lappmarker; 1799 häradshövding i norra Västerbottens domsaga med Piteå, Luleå, Råneå samt övre och
nedre Kalix tingslag; 1804 lagmanstitel; 1808 27/5 t. f. landshövding
i Västerbotten. E. blev adlad 1815 enligt 37 § RF (introducerad samma år under nr 2233), landshövding i Älvsborgs län 1816, justitieråd
året därpå samt dog barnlös i Stockholm 1819 och slöt således själv
sin adliga ätt.
Gift 1782 i Sunderbyn, Nederluleå socken med Magdalena Tholerus, född 1763 i Stockholm och död 1833 i Luleå, dotter till kramhandlaren i Stockholm Daniel Tholerus och hans maka Margareta
Törnblad.
Dessa data är hämtade ur Elgenstiernas "Svenska adelns ättartavlor". Ekorn anges i Sveriges krigs- och civilkalender 1812 vara
"vice landshöfding uti Norrbottens län".
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"Profeten Daniel i lejongropen" är ett utmärkt prov på Victoria
Nygrens framställningar med religiöst ämne.

"Fiskar i gammal skål" väckte stor uppmärksamhet vid Victoria
Nygrens förslå utställning i Umeå och är etl av hennes finaste verk.

Victoria Nygrens "Bagarstuga" tillhör Västerbottens

läns

museum.

"Spelet om envar" är en höjdpunkt i Norsjö-målarinnans
religiösa
måleri. Man ser den döde som omges av de närmast sörjande. Mot
ljusets änglar är hans just frigjorda sjcil — gestalten t. v. —på väg,
medan mörkrets ängel med sina svarta vingar viker bort från dödsbädden.

Äkta naivism utstrålar från denna tavla, kallad "Vägarbete".
tillhör enligt Victoria Nygren en privatperson i Sala.

Den

En Kristus-gestalt som denna har något av medeltidsmåleriets fasthet. Den är rätt ovanlig i Victoria Nygrens œuvre och tillhör C. M.
Lindquist i Vännäs.

En frisk och komposiloriskl
Mauritz Lindqvist, "Radande

säker känsla andas denna duk av
flickor".

"Bärplockning". Typiska för Mauritz Lindqvist ur just sådana här
små känsliga genrebilder från hembygdens marker.
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J. M. L I N D Q V I S T O C H
VICTORIA NYGREN
TVÅ NORSJO-KONSTNÄRER
H u r kan det komma sig att en viss bygd kan bli så rikt
utrustad med konstnärligt begåvade människor? Hur kan en
enkel bondflicka föda en son som sedan växer upp, börjar
måla och så småningom besegrar vilken kräsen konstsamlare
som helst i värilden med etsningar och oljor, signerade Anders
Zorn. Hur kunde Beniamino Gigli av en "försyn" bli utrustad
med stämband som skulle göra honom till en stor tenor i stället för en medelmåttig snickare. Hur ska det förklaras att vissa människor och vissa särskilda delar av vår jord, vårt land
eller vårt län nu och då får härbärgera detta slumpartat
märkliga som kallas konstnärlig begåvning.
Vi ska ingalunda prestera några som helst kvasivetenskapliga förklaringar till sådant som inte kan förklaras. Bara
konstatera att för Västerbottens del Norsjö haft förmånen att
ha en bra jordmån för konstnärer.
Norsjö — det är den gamla orgelbyggarbygden i Västerbotten. Alms orglar har ännu stadgat rykte. Och besöker man
de gamla byarna finns det gott om äldre människor som
minns åtskilligt om de tider då sången genljöd i de grå stugornas kök. Några moderna bekvämligheter fanns inte. Däremot sjungande ungdomar som kom samman och bara var
glada för att de fick finnas till och för att de kunde sjunga.
Men det konstigaste av allt. Nu moderniseras bondgård efter bondgård i Norsjö. Man installerar fina spisar, gör om
köken till stora, ljusa, härliga kombinationer av matrum, kök
7
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och vardagsrum. Man har radio, grammofon och i en snar
framtid TV. Men ändå finns det många goda Norsjöbor som
mopedar till varandra och spelar kvintett. På bestämda aftnar. Små bitar ur den stora musiken. Kanske det går knaggligt, men det går. Och så är det glädjen åt att 'få ge uttryck
för någonting som pockar på att få konstnärligt genljud innanför arbetsskjortan.
Kanske är det något speciellt med Norsjö. De blånande bergen — det låter nationalromantiskt. Den björklövsgula strimmigheten i hösthorisonten, fastlagstidens ristningar i det mäktiga snötäcket, en trettondagsblia med snöstorm. Jo, det är
nog något särskilt med Norsjö.
-i*
Norsjö har alltså betecknats som en särskild konstnärernas hemort i Västerbotten. Johan Mauritz Lindqvist,
född 1884 och död 1941, var
en av dem. Konstnärsparet
Halleborg var två andra företrädare för Norsjös konstnärskoloni. Victoria Nygren
är en tredje och den ojämförligt originellaste av dem alla.
Det är den äldre generationen. Den yngre har inte alls
den gamlas bredd. Men vi
finner i vart fall Mauritz
Lindqvists son Rudolf samt i
Det här porträttet av Mauritz någon mån Adolf. Och kanLindqvist togs i hans manna- ske kommer det fler, vad det
krafts dagar.
lider. Men nu skulle vi koncentrera oss till två av företrädarna för konsten i Norsjö —
Mauritz Lindqvist och Victoria Nygren.
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Victoria Nygren har väl
inte lagt sin palett helt åt sidan men kulminationen av
hennes gärning har ju redan
skett. Och nu är hon i en så
vördnadsvärd ålder att hon
ger sig tid att tänka litet bakåt i tiden. Hon har författat
en liten levnadsskildring som
hon gett titeln "Litet om
barndomstiden och hur jag
kom in i måleriet". Det skedde under fastlagstiden i år.
Vi låter henne själv berätta
om den allra första b ö r j a n :
"Om barndomstiden är ej
mycket att säga. Åren när- . , .
,
,, , .... ,
Victoria Nygren har ett besjatat
mast före skolans början och vackert ansikte.
sysslade jag mest, ja, nästan
ständigt, med att klippa figurer av papper. Materialet var ej
alltid så värdefullt, men det fick duga till att klippa stugor,
landskap, människobilder 111. ra.
I skolan blev teckning och kristendom de käraste ämnena.
Den senare bekante Norsjö-konstnären Johan Lindqvist var
en tid i samma folkskola. Vi andra barn brukade beundra
hans fina teckningar, men vi tyckte ej om att han ibland tecknade av oss på den s. k. svarta skoltavlan. Mina skolkamrater
från denna tid ha berättat för mig, att jag var litet självisk
då vi skulle teckna. Jag avböjde att teckna det läraren föreslog och bad att få teckna något svårare. Och det hände han
var godmodig och beviljade min önskan.
När barndomsskolan slutat, blev det att vara s. k. hemmadotter hos far och mor. I bondehemmen är alltid mycket arbete för dem, som få lära sig att vara flitig och vill göra nytta
för sig.
Tr
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Intresset för teckning levde upp ibland, övade det som
hobby på en och annan 'ledig' stund. Och under de ljusa sommarnätterna arbetade jag därmed ibland tills morgonsol gick
upp.
En vårdag, då jag var 16 år, ordnade jag en liten utställning av mina teckningar. Det var i hemmet och anhöriga samt
några vänner skulle få se. Men omdömet blev nedslående.
Min far sade, att det uslaste en kvinna kunde syssla med vore
att — måla tavlor. De övriga tyckte det var roligt se de bilder
jag visade."
Så långt Victoria Nygrens säreget charmiga och troskyldiga beskrivning av sitt liv och levernes första brytande år. Vi
ska återkomma till denna. Ett namn nämner hon — Johan
Lindqvist. Det är samme man som senare kallades Mauritz
Lindqvist eller J. M. Lindqvist. Låt oss då skärskåda honom
en smula.
Johan Lindqvist föddes den 16 mars 1884 som son till en
skogsinspektor. Han började tidigt visa konstnärliga anlag,
vilket Victoria Nygren snuddar vid i sin självbiografiska
skiss. Hans lust att komma längre förde honom så småningom till Valands målarskola i Göteborg där han bara kunde
stanna ett år men hade ingen mer eller mindre än Carl Wilhelmson som lärare. Även på Akademien för de fria konsterna har han bedrivit studier samt fått lärdomar av Richard
Bergh. Men det var inte mycket. Det var inte lätt att få pengar
till studier så långt borta från hembygden.
Han återvände till Norsjö, led nöd och var nära duka under. Han måste ut och stannade ett par år i Norrköping, där
frimurarorden beställde porträtt av honom. Så kom han tillbaka till Norsjö, där han ägnade sig åt porträtt- och genremålning. Några av hans ¡landskap reproducerades som konstbilagor i jultidningar. Och så blev det till sist också en utställning, på Hotell Regina i Stockholm. Därom skrev recensenten i Nya Dagligt Allehanda: "Lindqvist, som druckit skön92
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het och visdom ur den västerbottniska naturen går i de gamla
konstförbundarnas fotspår och söker, ehuru icke utpräglad
expressionist, att med möjligast stark och ljuskraftig färg och
väl avvägda kontraster under en oftast sträng hänsyn till
existensformerna giva uttryck för impulsiv känsla. Konstnären visar i allmänhet en god förståelse för naturens växlande
uttryck, för fjällnaturens storhet och solljusets gnistrande
spel." Stockholms-Tidningen hade Knut Barr som konstanmälare. Han pekar på "mångsidighet i uppfattning och uttryckssätt".
Utställningarna fortsätter nu. I Östersund, Sundsvall, Linköping, Hudiksvall, Norrköping, Landskrona, Hälsingborg,
Örebro, Jönköping, Karlstad, Köping, Luleå, Kiruna, Skellefteå.
Och kritiken. Ja, studerar man klippen från hans tydligen
mest engagerade år i slutet av 20-talet — när det gäller utställningsverksamheten — så finner man en påfallande enigt
uppmuntrande ton. Många recensenter är imponerade. Tydligen betraktar de honom som någonting högst romantiskt och
urskogsmystiskt. Tänka sig en målare från den "underliga"
socknen Norsjö, som någon tidning uttryckte saken. Inklämd
mellan den "bigotta" skelleftebygden och "ännu torftigare"
lappmarken. Vad gott kunde k o m m a därifrån, menade man.
Han får beröm, J. M. Lindqvist, för sina porträtt. Ett av
biskop Danell i Skara — fader till den nu så aktuelle domprosten i Växjö — får speciella lovord. Men också hans genrebilder: en fjällsjö i eftermiiddagslugn, Norsjö kyrkby i stilla
helgdagsfrid, tjärdalens mystik, flottare i arbete, pojke som
fångar laxöring, höst på norrländsk myr, fjäll i soldis, sol
över vintermarker, hässjning under solklar himmel, forsar
och gläntor.
Titlarna anger ganska gott att det rör sig om helt naturalistiskt-expressiomistiskt måleri i en stil som rönt påverkan
från läromästaren Carl Wilhelmson. Och därför kan signa.93
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turen "Mr Bittermandel" i Hudiksvalls Nyheter utbrista i
slutklämmen av sin långa lovordande recension av J. M. Lindqvists utställning i den glada hälsingemetropolen 1928: "Allt
som allt, en visserligen liten men god utställning som är värd
ett besök. Vi hoppas också att vår stads invånare ta tillfället
i akt. Utställningen kommer att hållas öppen veckan ut, och
ett besök är värt besväret, ty här ges inga prismafärgade
geometriska modärnheter, där man måste använda katalog för
att förstå motiven, här är det penselstänk ur folkets eget liv
i vardagslag, men med hälgdagsstämning
över sig." (Spärrat
av förf.)
Det var en gruvlig salva av "Mr Bittermandel". Men å
andra sidan är det någonting mycket väsentligt den käre "Mr
Bittermandel" här säger. Det är "penselstänk ur folkets eget
liv i vardagslag" som J. M. Lindqvist presterar. Det är ingen
tvekan om detta. Han har faktiskt inte alls haft någon åstundan att uttrycka annat än vad hans ögon sett. Och det har
varit de små impressioner som funnits runt omkring honom
i hans hembygd eller annars där han haft sin varelse. Både
färgmässigt och till formen är dock J. M. Lindqvists måleri
ganska farligt. Men det går bra så länge det vandrar på den
tvättäkta naturalismens marker.
Det finns dock en annan sida av konstnären, nämligen en
allegorisk-exotisk. Och det kan m a n i högsta grad ställa sig
mycket tveksam inför. J. M. Lindqvist var en känslig natur,
likaväl som han var litterärt bevandrad.
Den förra aspekten på honom har en särskilt påfallande
målerisk återklang i en stor duk av honom, som han kallade
"Våldet". I denna allegoriska duk ser m a n en vilde med djuriska drag stå upprätt bland en hop döda gelikar. Han har
klubban i sin hand, och meningen är klar: det är detta odjur
med halvt mänskliga, halvt apliknande drag som är det personifierade våldet. Men det är inget måleri.
Den senare aspekten — den litterära — kan exemplifieras
med en exotisk sak som "Rådsklippan". Motivet är Kiplings
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I huset till höger har Victoria Nygren bott sedan många år. Det är
beläget bara något stenkast från föräldrahemmet. T. v. hennes
ateljé som hon dock använder sällan numera.
djungelbok och Mowglis kamratskap med vargarna. Men han
har inte heller k u n n a t göra måleri av detta. Det är alldeles
för illustrativt och beroende av obearbetat litterärt stoff.
Ska m a n försöka sammanfatta fasetterna i gestalten J. M.
Lindqvist i Norsjö så finner m a n följande.
1. Han var en äkta naturalist i starkt beroende av både Carl
Wilhelmson och Richard Bergh. Han var en av de små impressionernas man. Som sådan var han bäst och där har han
uträttat konstnärligt bäriga ting. Högre än till det provinsiella måleriets sfär kunde dock inte vingarna bära honom.
2. Tydligen av någon inre drift ägnade han alltför mycken
tid åt helt ofruktsamt allegoriskt och litterärt betingat måleri.
3. Han lyckades aldrig riktigt hitta sig själv. J. M. Lindqvist var en tänkare, släkt med både Lantbrevbäraren och
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F a u s t . . . Hade han kunnat komma tillrätta med sig själv och
fått möjligheterna så hade han med säkerhet blivit en god
litterär illustratör.
Och så åter till Victoria Nygren. Ännu i höstens kala tid
vistas den goda Victoria Nygren i sin lilla ateljéstuga i hembyn: Norrby. iDär föddes bon i sin faders gård den 3 januari
1885. Hon är alltså 73 år. Förra året led hon svårt av så högt
blodtryck att det närmade sig hjärnblödningsnivå. Men hon
kom igenom den värsta persen. Och nu förefaller hon att ha
repat sig fysiskt. Hon är rak i ryggen. Hon har samma beskäftiga vänlighet och självklara pondus som tidigare då hon
bjuder på te i sitt finrum. Där trängs tavlor, urklipp, sentenser, dekorativa slingor, bonader på väggarna.
Tänkespråk som "Herren är trofast" eller en tavla med titeln "De heliga" — avbildade är bl. a. John Bunyan, Lina Sandell, Pontus Wikner och märkligt nog Sam Stadener — anger
tonen.
-fr

Victoria Nygren kreverade som en bomb i andra världskrigets slutskede. En konstbomb i Västerbottens läns museum
den 11 november 1944. Utställningens föreståndare var bl. a.
Helge Linden. Hans Beskow var museichef. Hon var då okänd
och i det närmaste 60 år gammal.
Umetidningarnas konstrecensenter var överrumplade och
imponerade. Redaktör Härlin skrev i Västerbottens-Kuriren
bl. a.: "På Umeå museum har man presenterat en sensation
på konstmarknaden i Västerbotten, fröken Victoria Nygren,
ett naturbarn av renaste vatten f r å n Norsjö. Vernissagen på
onsdagen hade dragit mycket folk, långväga ifrån frestas man
säga med tanke på utställningslokalens läge. Vad man skulle
tycka, ja, det var en kvistig fråga för mången. Man fick gå
omkring och se knipslug ut. Fröken Victoria Nygren är nämligen ett problembarn . . . ett ålderstiget problembarn, men
hon har barnasinnet i behåll . . . Hon komponerar med intui96
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tiv säkerhet, naturbegåvning som hon är. Ser man till det
som inifrån är tilltalas m a n av upplevelsens styrka och den
friska ursprungligheten."
I Västerbottens Folkblad uttrycker signaturen Abedé, redaktör Artur Berglund, avliden för ett par år sedan som chefredaktör för Västmanlands Folkblad i Västerås, saken på följande sätt: "Det är en ensam människa, isolerad och präglad
av sin ensliga tillvaro, som här träder emot åskådaren. Det är
norrlänningen själv, sådan han blivit genom generationernas
ständiga kamp mot mörker, köld, avstånd och armod. I flera
av hennes landskapsbilder möter man samma underton. Om
man fullföljer denna tankegång är det inte svårt att förstå
även Victoria Nygrens säregna religiösa stämningsbilder. När
man ser den knäböjande kananeiskan i ett landskap fyllt av
österländsk vegetation och biblisk stämning, är det som en
bild av skogsbons skönaste föreställningsvärld. I en sådan
drömvärld är det gott att vara, för den som inget hopp äger
att någonsin få se de sköna trakter, där Frälsaren en gång
levde och verkade . . . Och när en ängel med en skål med tårar svävar upp mot stjärnerymden, så blir det till en sinnebild
av allt ljust och vackert . . . Mångsidighet är emellertid något
karaktäristiskt för konstnären, och i nästa stund stannar man
häpen inför några bilder av fiskar. Sällan har väl döda djur
blivit så levande framställda som just här! Och i något så
påvert och anspråkslöst som en gammal husfasad gjuter hon
in karaktär och liv."

#

Ja, så olika kunde lokaltidningarna skildra fenomenet Victoria Nygren. I Västerbottens-Kuriren påtalades mycket riktigt den "knipslughet" som självfallet måste ha "lägrat sig"
över den konstförståndiga utställningspubliken inför så mycket som man inte kunde veta vad man skulle tro om. Och i
Västerbottens Folkblad utnämndes konstnärinnan till fröken
urnorrlänningen själv. Det är dock inte utan att detta sista
påstående har visst fog för sig. Men fenomenet Victoria Ny.97
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gren förklarar man inte enbart på det sättet. Det är ett faktum att den franske tullnären Henri Rousseau också målade
på ett liknande sätt, fast han inte sysslade med religiösa motiv. Hans viktigaste måleri är det exotiska. Detta är ett minnenas måleri — han hade som barn upplevt Mexiko och målade en yvig vegetation, vilken existerade som reella värden i
hans föreställningar. Det väsentligaste i Victoria Nygrens måleri är även det som inte har verkligheten att tacka för sin
tillblivelse utan k o m m i t till som resultat av religiösa drömmar och syner. Också denna från hennes föreställningsvärld
härrörande realism är exotisk till sin karaktär.
Troligen är dock detta måleri inte framsprunget ur "generationernas ständiga kamp mot mörker, köld, avstånd och
armod". Nej, Victoria Nygren har alltifrån barnaåren varit en
hårt och varmt, nästan extatiskt och mystiskt religiös människa. Hon har haft syner och drömmar. Och det är synerna
och drömmarna hon sökt gestalta på duk. Men för den religiösa drömmaren är den exotiska palmen ett helt naturligt
attribut. Och för den religiösa drömmaren är överhuvud taget
det palestinensiska landskapet med dess tropiska växtlighet
ingen konstighet. I varje fall inte för Victoria Nygren som
hade utbildat sig till småskollärarinna och både sett planscher
från ekvatoriala länder och via böcker 'fått vissa föreställningar om hur det ser ut där. Vi kan också n ä m n a de religiösa skrifter ined litografier som hon måste ha fått kontakt
med.
Nej, det är ingen k a m p mot mörker och köld i hennes religiösa måleri. Däremot är det en religiös realism, men en
helt och hållet naiv realism. Den realismen k o m m e r f r å n hennes minnesbilder, drömmen utlöser den och lidelsen att vilja
vara ett redskap för en upplyftande konst är kraften bakom
den. Victoria Nygren är en predikare, en absolut medveten
predikare. Och sina andesyner och d r ö m m a r hyser hon en
obetingad respekt för. För henne är de realiteter.
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"Våldet" av Mauritz Lindqvist. Detta motiv var inspirerat av kriget
och dess fasansfulla händelser. Som måleri håller det dock inte, hur
starkt patoset under tavlans förkunnelse än är. Men det är utan
tvekan illustrativt.
Även i sitt övriga måleri är Victoria Nygren en realist. Hon
återger det hon ser omkring sig, stugor i norrsken, snölandskap, vårluft och höstdagar, porträtt av sina närmaste anhöriga. Och så påskliljorna — hennes käraste blommor som
hon ofta målar så himlastormande granna, "så skälvande innerligt, att Hilding Linnqvist skulle ha nickat nådigt bifall —
för tjugofem år sedan", som Gustaf Näsström skrev i en artikel i Stockholms-Tidningen om hennes utställning i Umeå.
Vi har sagt — beträffande J. M. Lindqvists måleri — att
detta ofta kunde vara farligt. Samma är förhållandet med
åtskilligt av Victoria Nygrens konst. I det förra fallet är det
en exotism som saknar skönhet och originalitet men är framställd med en viss habilitet. I det senare fallet är det en exotism som har både skönhet och originalitet men kan lida av
.99

STIG LINDMAN
viss teknisk valhänthet. I fallet Victoria Nygren är dessutom
känsligheten i formen och färgens laddning spången som håller över farliga djup. Den personliga ärligheten kan ingen
klaga på — i båda fallen.
Men hur kom Victoria Nygren överhuvud taget in på måleriet. Om detta berättar hon i sin självbiografiska skiss följande:
"Sommaren 1922 reste jag till Arjeplog för att litet bekanta
mig med dess fjällvärld. I sällskap med ett turistsällskap från
Dalarna begåvo vi oss över Hornavan och bestego Galtisfjället.
Aldrig hade jag tänkt att utsikten från ett fjäll var så bedårande vacker. Längst i norr de vitblå, glimmande 'fjälltopparna av Suliteilma. Hitanför blänkande, långsmala fjällsjöar
och brungrönaktiga fjällkullar i olika storlekar. I sydost Uddjaur med sina många öar, det påstås lika många som dagar i
året. Och nere i fjälldalarna en och annan gård omramad av
höjder och grönska. Vid detta tillfälle var det som om jag sett
naturens skönhet tydligare än förr, och jag kände en stark
lust att börja måla och fånga av denna skönhet, vad jag förmådde . . . Jag medförde till fjället ritblock och penna, gick
in i turisthyddan, där det drog genom de sönderslagna fönsterrutorna. Det var rätt kallt på fjället. En längre stund satt jag
där och sökte fånga den skönhet jag såg. Men först följande
sommar efter skolterminens slut blev "Su'litelma"-tavlan färdig så långt det var möjligt ur minnet. Det var den första
tavlan jag målade med oljefärg."
Lusten att måla överväldigade henne som en väckelse. Och
det drog genom de sönderslagna fönsterrutorna och det var
kallt på f j ä l l e t . . .
Att ge Victoria Nygrens data efter utställningen i Umeå är
ganska lätt — till det yttre. Hon var 1948 representerad i utställningen "Nordiska konstnärinnor" i Liljevalchs konsthall
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och 1949 i Gummesons konsthall tillsammans med andra naivister under rubriken "Svensk naivism".
Hon har också ganska flitigt framträtt i samlingsutställningar tillsammans med Västerbottens målare. På sistone har
hon dock inte vidare förekommit på vernissageväggarna. Även
om hennes andes stämma inte helt tystnat är den dock numera avsevärt mer ¡lågmäld än tidigare.
Hur som helst blev hennes första konfrontation med den
krävande stockholmskritiken mycket positiv. I Aftonbladet
skrev Bo Lindwall efter utställningen i Liljevalchs om hennes
"naiva och omedvetet raffinerade måleri i torr kolorit".
Gotthard Johansson uttalade i Svenska Dagbladet: "I detta
grannskap (Anna Bergs från Rousseau utgående artisteri) är
också den självlärda norrländska målarinnan Victoria Nygren en intressant bekantskap att göra."
I Dagens Nyheter talas om Victoria Nygrens "naiva och förtjusande målningar" och Nils Palmgren presenterar henne
högstämt: "Hon är i detta landet en av de verkligt naiva i sin
konst, ja, naivare än naivisterna till och med, med en fond av
verklig målerisk begåvning . . . stundom i sin renhet och sin
innerliga känsla på och över gränsen till det sublima ("Segrande tro"). Man måste gratulera Västerbotten att ha fått
denna äkta konstnär."
I volymen "Nutida svenskt måleri" konstateras slutligen
att "Victoria Nygren är en av våra mest omedelbara och naiva
målarinnor med en stark religiös ådra i sitt måleri."
Vägen från hennes "väckelse" på Galtisfjället 1922 till den
första utställningen i Västerbottens läns museum i Umeå var
naturligtvis fylld av arbete. För det första kan antecknas att
den tavla hon skisserade i turisthyddan med de sönderslagna
fönsterrutorna inte blev fullbordad förrän året därefter. Mödosamt trängde hon in i sin konst. Hon hade lärt sig till lärarinna i Umeå under åren 1905—07 och flyttade efter de åren
tillbaka till sin hemsocken som hon alltsedan dess blivit tro.101
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gen. Hon tyckte emellertid inte att det förslog med det hon
lärt sig i Umeå seminarium. Så hon läste per korrespondens
trots att skolarbetet var både krävande och mödosamt. 1910
bevistade hon Katrineholms praktiska skola. Men detta är
bara utanverk — det viktigaste är att hon hela tiden fortsatte
att måla.
Det var inte så lätt att i avskildheten i Norsjö få de nödvändiga stimulanserna och de kontakter som är så viktiga för
allt skapande. Men det blev dock en hel del injektioner . . .
Hon berättar i sin självbiografi litet om detta:
"Följande år (d. v. s. 1923) blev det en ny framstöt mot
konsten, då jag besökte Göteborgsutställningen, där elittavlor
av svensk konst visades. På vägen dit dröjde jag ett par veckor i Dalarna och hade tillfälle en dag se Carl Larssons hem
och ateljé i Sundborn med dess värdefulla, allvarliga konstskatter. Även Furstenbergska galleriet och andra konstsamlingar.
Några år senare bosatte sig landskapsmålaren Halleborg i
vår by, vår närmaste granngård. Denne var dalslänning till
börden, men bosatte sig i Norsjö år 1915 . . . Det var i sällskap med denna Martin Åberg f r å n Stockholm kom till våra
trakter, och de gjorde resor uppåt fjällen tillsammans. Denne
var den förste, som uppmuntrade mig för mitt måleri. . .
Men många års oavbrutet skolarbete, ibland i kalla, hälsovådliga arbetslokaler, hade underminerat min hälsa. Heshet
och klen talröst passa illa i skolans tjänst. Jag lämnade den
vid nyår 1935. Länge hade jag önskat få en längre tid ägna
mig åt studiet av bibeln och de böcker, som handla om samma
ämne. Detta blev mig givet. — Men då hälsan blev återställd,
hade jag ingen längtan att fortsätta mitt förra arbete. Det blev
då så småningom våga sig på måla, om än ett sådant arbete
alltid kan förefalla ekonomiskt osäkert.
På sommaren 1944 kom några konstintresserade till mitt
hem, däribland teckningsläraren vid Umeå läroverk. (Hans
namn var Gunnar Brydolf). Denne ansåg att en offentlig uti02
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"Uppståndelsen" av Victoria Nygren är kanske mer "arbetad" ån
hennes religiösa måleri brukar vara. Den cir dock mycket typisk
för hennes stil.
ställning av mina tavlor borde ske. Den ordnades under hans
ledning och öppnades i Umeå museum i november samma år."
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När man läser dessa rader av Victoria Nygrens hand fäster
man sig kanske framför allt vid hur lapidariskt sammanfattat och stramt hennes leverne i "konsten" varit. Mellan åren
1922 då hon blev klar över att hon skulle måla — och då hade
hon ju sysslat litet smått med teckning och måleri redan ett
15-tal år — och 1944 är anhalterna på hennes väg f r a m till
den första offentliga utställningen både obetydliga och sällsynta. Hon levde även andligen i de stora avståndens land.
Det är absolut inget fel påstå att hon helt enkelt aldrig fick
någon handledning. Det hon kommit f r a m till, det har hon
gjort så gott som helt och hållet på egen hand. "Jag har i viss
mening gått i målarskola en dag", berättar hon i sin skiss.
"Det var vid ett tillfälle, då jag befann mig i Stockholm och
jämte en annan konstnär hade förmånen få dröja några lärorika timmar i Martin Åbergs ateljé".

&

Alla konstnärer behöver byta luft. Se nytt. Vidga vyerna.
Någonting sådant lekte även Victoria Nygren i hågen. Men
hennes arbete gick genom arbete och försakelser, och den
största försakelsen blev kanske just denna planerade resa till
utlandet. Vi ska höra vad hon berättar om detta i sin skiss
samt hennes avslutande konklusion och "Ersatz": "En gång
när jag hoppades få resa ut och se den stora europeiska konsten och gick i glada tankar därom, råkade jag ramla utför en
trappa och hade så när slagit mig till döds. — Det blev ingen
utlandsresa. — Men de som älska ett arbete och möta svårigheter göra i det längsta ansatser att resa sig upp igen och finna på utvägar till hjälp och ledning. Jag skulle vilja säga,
att jag studerat Rembrandt vid min stora illustrerade bibel
i många år."
Det är rörande finna att när hon måste ge upp planerna på
att studera "den stora europeiska konsten" så hade hon i alla
fall Rembrandt-bibeln. Och där fick hon både kraft av ordet
och inspiration av bilderna.
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Men Victoria Nygren har alltid varit en djupt allvarlig person, även 0111 hon aldrig haft långt till det glada skrattet eller
den humoristiska glimten i ögonvrån. Hon har också ansatts
av tvivel på sig själv och värdet av sitt måleri. Hon har undrat "om arbetet är tillräckligt nödvändigt för att man skulle
syssla därmed." Men hon fattar sitt måleri som ett moraliskt
värde eller hoppas i varje fall att det ska bidra till att stimulera och berika "livsintresset". Och hon har en alldeles speciell syn på konstens raison d'etre. Hon säger nämligen med
professor C. Hilty: "Konsten är jämnt så mycket värd, som den
förmår lyfta människorna över sig själva och göra dem renare, starkare och större. Gör den ej detta, så är den i bästa
fall en lek . . . "
Till sist: Hur ser den aktuella bilden av Victoria Nygren ut.
Den bild vi redovisat är konstnärinnan under hennes stora
period, de korta åren kring utställningarna i Umeå och Stockholm. Det är den bilden som även är normerande för Victoria Nygren som konstnärinna. Sedan dess har hon inte kunnat förnya sig. Både hennes religiösa och föreställande måleri var fullt utbildat redan före utställningen i Umeå, kanske
allra finast just då.
Det är därför man ställer sig frågan: var det inte trots allt
synd att hon måste störas i sin gärning i ensamheten i Norsjö. Hon blev ju höggradigt uppmärksammad av kritiker som
Gustaf Näsström och Nils Palmgren. Hon fick beröm och blev
känd i hela landet. Människor vallfärdade till hennes lilla
stuga och ateljé i Norrby, där solrosorna i högsommaren växer
sig ranka och höga mot skyn och drivorna ligger obearbetade
vintertid. Men var allt detta ståhej nyttigt för henne. Det förefaller som 0111 hennes måleri efter genombrottet gjort på
stället marsch.
Storheten i hennes gärning kan trots allt ingen bestrida, och
den står fast trots att hon kanske stannade av i växten efter
8
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all publiciteten. Och den nyttan har denna gjort att den fastställt hennes position i svenskt måleri såsom en av våra mest
genuina och allvarliga naiva målare.
Genom utställningen i Umeå kom hon — åtminstone via
reproduktion — i kontakt med annat naivistiskt måleri, bl. a.
Henri Rousseau. Och då kunde hon själv med förvåning fastslå väsensfrändskapen mellan sina lejon i Daniels lejongrop
och Rousseaus lejon. Hon blev uppmärksam på den "ism"
hon förmodligen brytt sig föga om tidigare. Förut hade hon
bara målat enligt receptet: Så jag målar, Donna B i a n c a . . .
Och detta var i sig själv alldeles utmärkt och hon behövde
absolut inte bindas på något sätt.
Konsten i Sverige fick en ny stjärna efter umeutställningen
1944 men frågan är väl om inte Victoria Nygren förlorade sin
själ på kuppen. Inte sin fromhet, inte sin lust, inte sin godhet. Men aningslösheten och säkerheten i hennes tidigare lätta steg på konstens marker . . . blev de kanske inte tyngda av
ett "ism"-ansvar som senare hämmat hennes måleri.
Hur man än ser saken är Victoria Nygren ett monument i
framför allt norrländskt måleri, men naturligtvis även i
svenskt måleri överhuvud taget. Hon borde vara värd en stor
retrospektiv utställning, inte bara i Umeå och Västerbotten
utan också i Stockholm. Hennes gärning kommer alltid att
vara upplyft av renhet och ödmjukhet.
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Matgåvor till fattigfolk.
Sedan man på morgonen hade druckit sin uppkokade
mjölk, öste matmodern allt mjöl i vackan uti den stora påse
av snödfårskinn, som Jon Gustav hade med sig, varefter hon
stökade ihop några vardagsbrödkakor, två godbrödkakor,
fjärdedelen av en koost och en mesost och ett stort stycke ur
en nötsida, och allt detta fick Jon Gustav tacka för och lägga
ned i skäppan på kälken.
Tidigt åt m a n denna dag, ty kvinnfolken sade sig ha
mycket att göra under dagen. Så snart det började aldrig så
litet ljusna, körde karlarna i väg till skogs, och Jon Gustav
lade r e m m e n på axeln och rände av gårde västefter vägen.
Öppenspisen göres fin.
I dag skulle matmodern med Pers hjälp göra bort i fähuset på morgonen. Elden skulle få slockna i spisen och Märta
skulle reda ler i värmstugan, sedan hon hade fyllt värmgrytan och tänt eld under den, och därefter klemma och vitlimma spiseln i köket. Medan hon måste vänta på att vattnet i
värmgrytan skulle taga på att lyas, tog hon yxan och drog
med sig kälken och for efter vedvägen inåt skogen, men kom
imra fort tillbaka och hade då kälken till långt upp åt stabbarna fylld med granris. Hon var snällsnodd, hon Märta, i
allt det hon gjorde och var en rasande duktig piga.
107

O. P. PETTEPiSSON
Nu tog Märta bortur roern ett stort gammalt tråg och lade
ler i detta. Med ett gräv knackade hon sönder alla lerbitar i
träget med baksidan på grävet så att leret blev fint som mjöl.
Då slog hon ljumvatten i träget och dängde och redde leret
så att det blev som en fin, seg deg. Sedan hon hade dängt
leret färdigt, slängde hon lertråget på axeln och bar det in i
köket och satte tråget på gravsyllan på ena sidan i spiseln,
tog sedan till att kara fram alla kolen och brandstumpar
bortur eldron och bar ut det hon hade karat fram i en gammal skål och kastade ut det på kasen utom bron. Då detta
var gjort, grov hon ihop all aska i spiseln och hävde den i en
gammal hankbytta och bar och tömde askan i asktunnan
däri värmstugan. I den här gården justsom i alla andra gårdar voro de rädda om askan, ty av den skulle de koka lut
både till klädtvätten och såpkokningen.
Då hon hade fått spiseln ren från aska, tog hon brankäppen och stampade med den innanpå murlaen, så att allt det
ler, som satt löst, skulle ramla ner och gammelleret bar hon
ut på kasen. Så sopade hon inne i spisen. Då det var gjort,
så slog hon kallvatten uti gammelskålen och satte in den i
spiseln och ställde sig på knä där, doppade ner högra handen i vattenskålen och tog ler på handen och klemade ut det
på murlaet inne i eldvrån. På det viset klemmade hon bägge
murlaen inne i eldroern ända upp till mittför bördstängerna
och snart var murlaen inne i eldvrån så släta och fina, att det
var inget likt. Då detta var undangjort, gick hon ut efter
kritlådan och blandade krita i vatten uti skålen och klev sedan upp och tog ned en harfot från översta hyllan i grytskåpet och strök med harfoten kritvälling på murlaen både
inuti spisen och bredvid den. Ovanpå spisen och på murkransen strök hon också med kritvällingen. Nu var både
spisen och muren gråaktiga. Men bara de hunno torka, skulle de bliva drivvita som snön. Sedan gjorde hon upp en liten
eld mitti eldroern, så att murlaen skulle få börja torka.
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Men det hade tagit tid för Märta att göra allt detta. Matmodern hade hunnit med att göra bort i fähuset, sila och
häva sörpämne i värmningssåarna, ösa av på dem och fylla
värmgrytan med vatten f r å n brunnen.
Golvet skuras.
Märta hämtade nu en varmvattenså f r å n värmstugan.
Per fick h j ä l p a henne; han fick dra i styrmedsrepet och Märta styrde på. De båda kvinnorna gåvo sig nu till att tvätta
alla saker i köket med vatten och torka av dem med en tvättslarva. De brydde sig inte om att den här gången tvätta
skänken och skåpen inuti. Så brukade de göra bara till jul,
påsk, midsommar och helgamess. Nu återstod att tvätta köksgolvet och det måste de skura med sand. Innan de hade börjat med tvättningen, hade de sopat och burit ut grandarjet av
golvet. Då de hade darj på golvet, var det ej vanligt att sopa
mer än en gång i veckan. P å samma sätt var det, då de hade
löv på golvet. Men då de ingenting hade på golvet, var det
ej vanligt att sopa oftare än ett par gånger i veckan och då
torkade m a n även bort d a m m e t f r å n bordet och bänkarna.
I en gård hade de fått sig en piga, som hade fått för sig, att
det var nödvändigt att dagligen sopa golvet och torka av bänk a r n a och stolarna, men då hon tog sig till att göra på det
viset, så vart matmodern hennes ettrig på henne och sade åt
henne, att i en bondgård hade de visst inte råd att drälta bort
tiden med att sopa och damma, ty bondfolket hade annat och
viktigare att göra än att f j ä s k a med sådana herrskapsfasoner
som att sopa för var dag.
Märta tog in sandlådan och två gamla kvastar, som hon
hade huggit av ytterst i änden och två bra långa käppar. De
båda kvinnorna togo av sig skorna och strumporna och stöttade upp kjortlarna så att dessa ej räckte längre ned än till
mittpå benet. Sedan slogo de ut varmvatten över hela golvet,
så att detta vart såsom en endaste sjö, varefter de strödde ut
sand över hela golvet. Så stego de med högra foten på var sin
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kvast, togo var sin käpp i handen och förde sedan kvasten
med högra foten fram och tillbaka och skurade på det sättet
en rand var över hela golvet. Sedan flyttade de tillbaka och
skurade nya ränder bredvid de förra och fortsatte på det sättet till dess att de hade ändfarit hela golvet. Det var ett tungt
arbete att skura på detta vis och kvinnorna hade gått an, så
att de voro alldeles sjublöta av svett, då de hade skurat hela
golvet. Nu skulle de skölja det för att bliva av med sanden
och orenligheten, som de hade skurat lös. De togo vatten i
stora träskopor, höllo skopan i vänstra handen och skurkvasten i den högra, slogo ur skoporna och sopade vattnet inåt
golvet. Men innan de började göra detta, tog matmodern en
kniv i handen och gick bort och bände med kniven upp en
liten lucka i golvet på det ställe, där bordet hade sin plats.
Det var skurluckan, hon öppnade. Från denna ledde skurrännan under golvet och ut genom stenfoten under byggningen. Flera varv sopade de fram vatten över golvet, så att det
fick rinna ut genom skurluckan och skurrännan. När man
såg att all sand och smuts voro bortspolade, tog Märta f r a m
skrapanävrarna ur nedersta hyllan i grytskåpet.
Man hade tillverkat skrapanävrarna så. Några styva nävrar hade skurits ut till långa men ej mer än handsbreda remsor. Två eller tre sådana remsor lade man tillsamman, så att
barksidorna av nävrarna på båda sidor blevo vända utåt, varefter man sömmade tillsamman nävrarna med starka snören
och skar slutligen näverskivan rät i kanterna, då man hade
en duglig skrapanäver att skrapa golvet med. Kvinnorna
ställde sig på knä på golvet. Var och en av dem grep ett fast
tag i skrapanävern med båda händerna, lutade sig mycket
framåt och svängde med armarna och skrapade bort nästan
allt vatten från golvsyllorna. När man hade nått fram till
gavelväggen, fick man lägga igen skurluckan. Man såg nu på
golvet blott en och annan våt rand eller fläck, och dessa torkades bort med en torr trasa. Man lade en stor brasa i spisen,
på det att golvet skulle torka fort. Matmodern tog fram pipan
och nu skulle man sitta och vila sig en stund efter arbetet.
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En resande
uppköpare.
Men i dag var det som utlagat med främmande. Knappt
hade matmodern fått det att ryka i pipan, förrän en karl kom
in genom dörren, tog av sig mössan och stannade vid dörren.
"Gå f r a m och sätt dig på en stol!" uppmanade matmodern.
Mannen gick fram, drog en stol mittpå golvet och satte sig.
Ingen av kvinnorna hade sett denna karlen förr; han var alldeles okänd. De sågo att han var riktigt välklädd, han var
ingen påsagubbe, och ovanför m u n n e n hade han mycket och
långt skägg. — "Kan jag få köpa mig mjölk att dricka? Jag
har blivit så törstig under vägen", frågade han. De hörde att
han talade herrskapsmålet och förstodo, att han var från någon annan trakt. "Det går väl an", svarade honom matmodern, varefter hon kom bärande f r a m med ett mjölktråg med
mycken grädde på och ställde sig f r a m f ö r samt räckte f r a m
tråget åt honom. Mannen fattade tråget i båda ändarna, så
att han fick grädde på händerna och försökte dricka vid mitten av tråget, men i nästa ögonblick lyftade han upp huvudet
och räckte f r a m tråget och sade: "Jag kan inte dricka ur det
här, har ni ingen mugg eller spilkum, som ni kan slå mjölken
i?" Skägget ovanför mannens m u n var förvandlat till en enda
stor filkluns och filet droppade nedåt bröstet på honom. —•
"Se så ut, vi ha inte någon mugg, men jag skall ränna mjölken i en kopp, så att han f å r dricka." Hon sade " h a n " åt
honom, ty hon tyckte h a n såg nästan herraktig ut.
Mannen sade nu: "Jag reser omkring här i trakten och köper ihop fågel och skinn och ni skall veta, att jag betalar bra
mycket mera för sådana varor än alla de andra. Har ni här i
gården något att sälja åt mig?" — "Gubben min har väl något litet fågel, men den vill han nog inte sälja, ty han tänker
f r a m p å vintern köra ner till Nystan, och sälja godset och fågeln där. Han är i skogen i dag", svarade matmodern. —"Vad är jag skyldig för mjölken", frågade mannen. "Det är
aldrig vanligt här i trakten, att någon tar betalt för en mjölkdryck", svarade matmodern. Mannen reste sig, tackade och
gick och for västefter vägen. Men då han hade kommit ett
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stycke f r å n stuguknuten, kunde kvinnorna ej annat än börja
tokskratta, då de k o m m o ihåg, h u r u utkommen den främmande karlen hade blivit, då han skulle dricka ur mjölktråget och h u r u han såg ut i skägget, då han lyftade upp huvudet. Märta sade: "De är inte så värst kloka, de, som k o m m a
nerifrån landet heller."
Granris på golvet.
"Märta, kitt på dig skorna och gå och still aftonvarden åt
korna, medan jag lagar till middagen", uppmanade matmodern. — När Märta kom tillbaka in, såg hon att golvet var alldeles torrt och hon sade: "Nu få vi hacka darj et." Hon bar in
allt granris från kälken, tog in lilla täljyxan f r å n förstugan
och drog f r a m kabben ett stycke, lade flera grankvistar tillsamman, lade dem på kabben och hackade sorgfälligt lös alla
små kangar och såg noga efter att ingen av dessa fick bli mera
än kvarterslång.
"Kan du hacka darj, Per?" frågade matmodern. — "Nog
har jag väl försökt någon gång", svarade Per. "Då får du ta
och hacka, så att Märta får gå till kornladan efter mera sörpämne, ty vi h a nästan för litet uppe till i morgon." — Märta
gick, och Per ställde sig vid kabben och började hacka och
darj högen invid kabben ökades i höjd och bredd.
Efter en stund gick matmodern f r a m och rörde om i darjhögen och märkte, att det fanns flera mycket långa kangar i
det barr, som Per hade hackat. Hon tog upp en sådan lång
kange och höll den framför Pers ögon och frågade: "Vet du
h u r u sådana kangar kallas?" Per såg hjälplös ut. "Jo", fortsatte hon, "de kallas latmanskangar. Du har hackat alldeles
för fort. Du skall lära dig veta: 'Att sakta och väl slår ingen
ihjäl, men fort och illa kan ingen gilla'. Minns det, så att du
vänjer dig med att allt vad du gör, gör du väl och noga, om
det än inte bär av så fort med det."
Per fick nu arbete med att noggrant söka igenom darjhögen och hacka av alla långa kangar, så att inga sådana
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skulle stå att finna i det darj han hade hackat. När allt riset
var avhackat, spred matmodern ut darj et i ett j ä m n t j o c k t lager över det nyskurade golvet och en frisk barrlukt fyllde
köket. Detta barr skulle nu ligga såsom ett skyddande täcke
över golvet intill nästa lördag. Men innan dess hann det nog
bli ganska måigt och mycket darj nålar hopades på golvet.
Ingen välsignelse med
söndagsarbete.
Karlarna k o m m o hem f r å n skogen. Sedan de hade ätit, satte
de sig att röka en stund och känna tillfredsställelse av, att allt
var så rent och nyskurat i stugan. Sedan gingo de ut och tömde forskrindorna och gingo därefter på vedbacken och höggo
ved. — Men när det led längre f r a m på aftonen, kom matmodern utom knuten och ropade åt dem: "Sluta upp med arbetet
n u ; klockan är sex!" I alla bättre gårdar var det brukligt, att
m a n aldrig skulle arbeta längre än till klockan sex. Efter den
tiden på lördagskvällen ävensom under söndagen skulle man
alls icke göra mera än stilla och vattna korna och hästarna
och laga mat. Att arbeta länge utefter lördagskvällarna ansåg
m a n vara både girigt och ogudaktigt, och med det arbete, man
då uträttade hade m a n ingen välsignelse, utan i stället drog
sådant arbete välsignelsen f r å n gården. Men om m a n under
slåttanden hade mycket torrfoder liggande ute på lördagen, så
ansågs det ingen synd vara att fortfara med att hässja upp
detta ända till sent på lördagsaftonen. Somliga ansåg det till
och med lovligt att hässja upp det torrfoder, m a n hade liggande ute, under söndagsaftonen. Men att gå till byn eller
färdas till en grannby på lördagskvällen eller söndagen, räknades icke såsom orätt. Det kunde hava olycka och farlighet
med sig att i onödan arbeta under lördagskvällarna och söndagen.
Matmodern i en gård var så okristligt girig, att hon hade
för sed att sitta och sömma ända till sent på lördagskvällarna.
Men så blev hon lagd på dödsbädden. När hon där låg sanslös
på sitt yttersta, såg det >ut såsom om hon aldrig skulle få dö.
Hon låg dag och natt och rörde ena handen, såsom om hon
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sömmade med den och andra handen höll hon, såsom om hon
hade hållit i tyget med den. Det var bedrövligt, och de, som
vårdade henne visste inte, vad de skulle taga sig till med den
döende kvinnan. Men då var det en, som kom ihåg sig och
tog en sax och låtsade sig klippa av tråden mellan händerna
på den sjuka, och genast detta var gjort, föllo den sjukas händer ned och blevo liggande stilla, och då fick hon giva upp
andan.
Grannfolk på besök under
söndagen.
Vid söndagsfrukosten hade var och en vid bordet sin smörgås f r a m f ö r sig, av vilken han fick äta efter behag till fisken
och potatisen. När det led mot klockan elva gingo husbonden,
pigan och drängen till bönen i Nedra gården. Matmodern och
Per stannade hemma. Per kunde nämligen icke få följa med
till bönen, så länge han hade så nåka kläder. Men bara han
fick nykläderna, skulle han få gå i bönen varendaste söndag.
F r a m p å eftermiddagen k o m m o gamla Jon Kerstop och Sven
Andersson öst i gården och en kort stund efter dem k o m m o
Antes Brita och en annan grannarsmor diti köket och där
blev ett fasligt prat. Matmodern bar f r a m ett mjölktråg och
bjöd grannarsfolket att undan för undan dricka ur detta, och
var och en av dem kunde behändigt balansera träget på händerna och dricka ¡ur det genom att sätta m u n n e n till trågbrädden och ingen spillde en droppe vare sig av mjölken eller
grädden. "Vi hade justsom storfrämmande här i byn i går,
Jon Gustav och fågelhandlarn", sade Antes Brita, sedan hon
hade torkat sig om m u n n e n med förklädet och fortsatte: "Jon
Gustav gick ikring hela byn från gård till gård och överallt
fick han än det ena, än det andra att lägga på kälken, men
däri Erik Larssons fick han ingenting. Där sade de, att de
ingenting hade att giva honom, och ändå äro de så förfärligt
rika i den gården. Jon Gustav hade nog fått ihop bra mycket
på kälken, innan det bar av hem för honom." — "Det är en underlig funtus, den där Jon Gustav", sade Jon Kerstop. "Han är
ingen dålig arbetare, då han vill på ätt. Han kan braka och
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gå på i arbetet några dagar eller någon vecka, men så kommer han av sig, så att han sitter inne i stugan och ficklar med
några småarbeten, som ingenting duger till och krusar käringen sin, så länge de ha någonting till att äta. Men då de börja
bli matlösa, så tar han till kälken och far till någon storby
och kriar och knecktar där ihop så mycket, så att de kunna
leva i hemmet hans en tid framöver. På det viset far han och
tigger hela dragande vintern. Om sommaren fiskar han med
några nätslarvor, så att de kunna leva av fisk och av mjölken
undan korna han har. Inte är nybygget han sitter på så alldeles dåligt, men han har knappt arbetat på det ett skapandes
grand, och då kan det ej vara väntandes att det skall ge någon
avkastning." — "Det är nog bedrövligt med sådana människor, som inte ha någon förmåga att reda sig själva, men
de äro väl så skapade. Synd är det emellertid om dem och
man måste nog söka hjälpa dem med det lilla man har, så
gott man kan, ty inte kan man låta folk svälta ihjäl mittför
ögonen heller", sade matmodern. "Jo, det är nog just på det
viset", bekräftade Jon Kerstop, "och i gudsordet står det
skrivet, att vi människor skola hjälpa varandra så gott vi förmå, och dessutom är det nog så, att då den ena handen gnuggar den andra, så bliva båda händerna varma."
Alla blevo för en stund tysta och man satt och tänkte
över det, som blivit sagt. Men då sade grannarsnior: "Det är
ett bedrövligt tal på farten om han Abram däri Hornviken, om
det nu kan vara någon sanning." — "Har ni hört något underligt tal om Abram?" frågade Märta. "Jo", fortsatte grannar smöra, "jag hörde det i går utav Gertrud Stina och hon
hade hört det av han Pelle däri Hornliden. Det sägs, att Abraham skall inte hava stulit mindre än fem renar av en lapp.
Lappen hade hittat tomterna i snön, där tjuven hade hållit
till, då han hade gjort upp renarna, och han höll efter annörjan från tomterna och den bar av diti Hornviken, där endast
Abraham bor med käringen och barnen. Då lappen såg det
där, så for han raka vägen till länsmannen och satte honom
på Abram. Men om detta är sanning, kan jag icke svara för.
115

O. P. PETTEPiSSON
Jag säger bara, vad jag hört av andra." — "Nog m å ni tro,
att det är sant", sade Jon Kerstop, "han Abram ha alltid varit
som ett slabrak och aldrig frågat efter, vad han har tagit sig
för. Men är detta sant, går det väl så, att han får stå på tjuvpallen därpå höggolvet i kyrkan en helg och sedan får han
väl stå uppefter skampålen och slita spö. Sedan blir det nog
inte så gott för Abram, då alla veta att han är gorrtjuv och
ingen vill ha något att göra med honom i någonting, och alla
äro bara rädda för honom. Men han får då lära sig att hålla
naglarna i fred och låta bli att röra vid sådant, som andra rår
om. Jag tycker det är ingen synd om honom. I skogen finnes
så mycket annat att skjuta och fånga, så att han hade gott
kunnat låta renarna gå i fred. Men se, det går så där, då en
människa låter tjuvlustan eller någon annan stygg lust taga
övermakt inom sig."
Grannarna gingo sin väg. Sedan man hade ätit kvällsmålet, gick Jonke västerut till byn, och Märta sade: "Nu for
han att leta jäntor väst i byn, så att han får ligga därvid någon
av dem." Matmodern skrattade åt Märtas iver. När man sist
på kvällen satt omkring spiseln och stekte fötterna framför
glödhögen, sade matmodern: "Vi få nog, det vi blåsa på under
veckan som kommer. I morgon kommer Anna Lisa hit och
skall sömma lappskor åt Per och på onsdag ha vi Skräddar Pelle här och då får jag mest inte annat göra än passa upp
honom. Du blir nog mest ensam om utgörat, du Märta. Men
du får väl ha Per till hjälp. Men så äro vi snart så gott som
både brödlös och mjöllös, så det är nog bäst vi häver på bastugan i morgon, så att du Mickel och Jonke få fara och mala
f r a m i veckan. Kom ihåg, att vi ha varken malit eller bakat
på hela hösten eller vintern. Sommarmjölet och sommarbrödet ha räckt ända tills nu." — "Det är väl bäst, det Jonke och
Märta häver på bastun i morgon, sedan Märta har gjort bort
däri fähuset. Jag skall köra hem ved i morgon och sedan
Jonke blir ledig, får väl han ock köra. Några dagar fram i
veckan få vi fara till kvarnen och mala upp det, som är torkat", sade husbonden.
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Lappskor sömmas.
Bastu.
På måndagsmorgonen, innan m a n hade hunnit äta frukost
i gården, kom Anna Lisa. Svettig och varm var hon av, att
hon hade ränt på skidorna. "Jag for nog bra bittida hemifrån,
men det är ju hela milen därifrån och hit och det är nästan
trögränt i dag, så att det har inte gått så fort, som jag tänkte",
sade Anna Lisa. Husbonden gick till boden efter en gång
renbällingar och letade f r a m det skomönster, som var lagom
för Per, varefter han och drängen gingo ut och slipade ett
par knivar. Den ena av dessa brynade husbonden med stor
omsorg och sade åt Anna Lisa, att denna kniv, som var vass
som en rakkniv, skulle hon få begagna att skära bort håret utefter sömmarna med vid skosömningen.
Sedan man hade ätit frukost, letade sig Anna Lisa ett par
björkvedträd, höll dem en stund tätt f r a m f ö r elden och rev
sedan av dem nävern och skrapade av dem barken. Den finskrapade barken lät hon koka en stund i en gryta, varefter
hon tog denna f r å n elden och ställde den åt sidan, så att det,
som var i grytan skulle få svalna av något och slutligen lade
hon ned bällingarna i barklagen uti grytan och vred och gnuggade dem där, till dess att hon märkte, att de voro väl barkade, då hon vred väl ur dem lagen och slätade till dem och nu
voro bällingarna i färdigt skick att sömma lappskor av. Hon
skräddade till skoämnena och matmodern lämnade henne
sensnörbunten och skinnanålen och hon satte sig att sömma.
Men bäst m a n inte visste ordet av, så slängde hon sensnöret
på golvet och utfor: "Du har då för eländiga snören, Lisa.
Ysslarna på dem äro så trubbiga och grova, så att de knappt
gå i nålen och snöret, jag började sömma med, gick av i nålögat. Vem har snodd så bedrövliga snören?" — "Det är Sofia
östi berget, som snodde snören åt mig. Är hon inte bättre
sensnoare, och jag, som hade henne att sno upp en hel gång
rensenor åt mig, och kanhända nu duga de snörena ingenting
till", jämrade sig matmodern. "Du skulle ha Sara Stina däri
Risåsen att sno snören åt dig, ty hon gör det riktigt och hon
är inte dyrare på arbetslönen än Sofia", menade Anna Lisa.
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Emellertid fick hon efter litet besvär ett nytt snöre i nålen och
det höll, och nu kunde hon sömma vidare utan svårighet.
Sedan Märta hade stökat bort i fähuset, så gingo hon och
Jonke till häberget, där de öste vid pass två tunnor korn och
två tunnor brödämne i säckar, vilka Jonke bar ned på dragsläden, två säckar för varje gång, och drog i väg med dem till
bastugan, då han med detsamma trampade upp väg dit. Märta
och Per lade ved på kälken. Per fick draga och Märta styra
på bortöver till bastun. Det var ej nog att hava säd i bastugan;
man behövde därtill även bastuved.
Bastugan låg alltid på ganska långt håll från gårdens övriga
hus, ty den ansågs vara en eldfarlig inrättning. Så även på
denna gård. Den var ett litet hus, blott sju alnar långt, sex
alnar brett och blott åtta varv på väggbandet. På bastugan
var taknävern övertäckt med jordtorvor, där gräs frodades
under sommaren, så att detta hus var det enda på en gård
inom Åsele lappmark, vilket kunde prunka med grönska på
taket, om man undantager mjölkboden på vissa gårdar. Framför gavelväggen med dörren var bastusvalen, där man lade in
veden och där varjehanda odugliga kärl lågo inkastade. Inne
i bastugan, där naturligt nog väggar och tak voro övertäckta
med ett tjockt sotlager, funnos utefter vardera långväggen
breda lavar av tjocka syllor och framför lavens framsida hade
man lagt en avtäljd stock, så att laven hade form av en grund,
bred ränna. Detta var bastulavarna. På mindre och medelstora gårdar hade man två lavar i badstugan, men på hemman, där man hade vid åker, hade man i bastugan fyra lavar.
Mittpå jordgolvet mellan lavarna hade man bastuugnen. Denna var sammanmurad av stora och små stenblock i alla former, så att den bildade ett lågt valv. Från denna ugn ledde
ingen skorstenspipa upp genom taket. På bakre gavelväggen
funnos två små gluggar. Men dessa igenslöts icke med luckor
utan med bastustapparna, vilka voro sammanvirade av trasor, och sedan de hade använts någon tid, voro de intensivt
svarta. Ville man säga att något var riktigt svart, så brukade
man säga: "Svart som en bastustapp."
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Jonke och Märta slogo upp kornet ur säckarna på lavarna och utbredde det där jämnt. Innanför bastudörren satte
de de övriiga säckarna, lade sedan ved i ugnen och antände,
varefter de lämnade huset, men läto dörren stå litet på glänt.
Bastugan fylldes med tät rök, vilken sedan bolmade ut genom
dörrspringan och gluggarna och spred en skarp, stickande
lukt vida omkring. Man visste, att den starka basturöken
kunde förgöra allt levande, som kom in i den inne i bastugan.
Ville man i en hast göra sig av med spyflugornas ägg i kött
eller fisk, så kunde man vinna ett gott och hastiigt resultat
genom att hänga in dessa födoämnen i bastugan och låta
basturöken verka på dem en lämpligt lång tid. Man var i
gårdarna gärna illa utsatt för att ohyra innästlade sig i långullfällar och gångkläder av ylletyg. Dessa snyltgäster kunde
man befria sig ifrån på bästa sätt genom att hänga in dem i
basturöken. Man visste att på den tiden, när klädohyran kunde tala, sade den: "Lutter, putter tål jag väl, men basturöken
inte." Den menade, att om man än kokade den i lut, så tålde
den persen väl, men hängde man den i basturök, så var det
förbi med dess livskraft. Ville man riktigt låta sin vederdeloman på allvar höra, vilket straff han mest förtjänade, sade
man: "Du är värd att bli upphängd i basturöken."
När man märkte att rök började bolma ut mindre häftigt
ur bastugan, gick man dit, trängde in i hettan och fyllde ugnen
med ved och när den brasan var utbränd, voro många stenar
i ugnen rödglödande. Då stängde man till dörren tätt och
stoppade igen bastugluggarna med bastustapparna. I den
starka värmen inne i bastun torkade säden, så att den kunde
tagas från lavarna åter i säckarna, vilka fingo stå inne i bastugan och torka vidare under det att brödämnet fylldes på lavarna och torkades under eldning i ugnen och därpå följande
tillstängning.
Till sist förde de en halv tunna korn till bastugan, bredde
ut det på den ena laven och fuktade det med vatten och eldade
mindre häftigt i ugnen. När kornet upphettades, fuktade man
det ytterligare, det svällde upp och blev sött. Man hade fått
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malt till det lilla julbrännvin m a n närmare jul skulle tillverka i gården.
Säckarna fingo stå kvar i bastugan till dess att m a n skulle
föra dem till kvarnen och m a n behövde ej oroa sig för, att
mössen skulle angripa säckarna, de små djuren vågade aldrig
försöket att tränga in i bastugan.
Vid middagstiden följande dag skulle husbonden och drängen följas åt till kvarnen. Innan färden skulle företagas, slipade de kvarnhackorna och uträttade varjehanda arbeten.
F r a m p å förmiddagen hade Anna Lisa lappskorna färdiga och var redo att återvända till sitt hem. "Vad skall du nu
hava för arbetet, Anna Lisa?" frågade husbonden. Anna
Lisa satt tyst besinnande en stund men sade sedan: "Ni tör
nog tycka, att det låter fasligt mycket, men jag skulle nästan
tycka mig behöva aderton skilling, då jag har en så lång väg
att ränna." — "Det är inte något för mycket", menade husbonden och räknade åt henne slantarna. "Lisa, nog tör du
ha en liten slarva att ge mig, så att jag får lura in penningarna i den, annars tör jag väl tappa bort dem?" Hon virade in
penningarna med belåtet utseende i trasan och stack dem i
kjortelsäcken. Men det var inte bara slarvan Anna Lisa fick
inpå handeln, utan därtill fick hon dricka gräddrik sötmjölk
ur tråget så mycket hon orkade och därjämte erhöll hon en
hel obrästad geitost att bära med sig hem. Hon tackade och
gav sig i färd på sin milslånga hemväg.
"Nu, Per, har du fått dig varma, vackra lappskor att ha på
dig om söndagarna. Om vardagarna får du ha kosikarna och
då du skall hjälpa till i fähuset får du ta på dig gammelkängskorna, som du hade hemifrån", föreskrev matmodern.
Kvarnen.
Männen fingo äta middag ovanligt tidigt denna dag. Då de
hade ätit, drogo de sädessäckarna från bastugan och lade dem
på skäppsläden. Matmodern fyllde en mindre träflaska med
mjölk och lade mat i skinnsäcken till kost åt männen och de
satte för och körde till kvarnen i ån västerom sjön.
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I kvarnhuset fanns öppen spis och en säng med halm.
Bredvid spisen stod en kokgryta med tre ben och bredvid
henne ett träämbare. På en hylla ovan murkransen lågo en
skål, en kopp, en tvara samt slev och sked. Överallt på väggarna var det vitgrått av mjöl, som hade domtat omkring från
kvarnstenen, när denna var ii gång. — Alla bönderna i byn
ägde kvarnen gemensamt. I denna by hade man icke, såsom
i många andra byar, där bönderna voro mera osamsa, dygnat
kvarnen, så att varje bonde hade sina bestämda dygn att mala
på, då kvarnvatten fanns i ån, utan här malde var och en efter
som han fann lägligt till och den, som först hann till kvarnen,
han fick först mala. Männen buro in från släden renskinnet,
en gammal fäll och kornsäckarna jämte kvarnhackorna. Sedan grepo de sig an med att lyfta övre kvarnstenen av seglet
och vända den upp och ned liggande på kvarmluren, den breda bänk, på vilken kvarnstenarna vilade, varefter de grepo till
kvarnhackorna för att hacka kvarnen och göra den vass. De
hackade var sin sten: husbonden undre stenen och Jonke den,
som var nedlagd på luren. De höggo spåren i stenen djupast
i närheten av kvarnögat på övre stenen och bussen i nedra
stenen, men längre ut höggo de spåren mindre djupa. Men
innan de lade upp överstenen på seglet, så kröpo de ned mellan luren och golvet och foro med yxorna i händerna under
kvarngolvet. Där befanns nu, att sväis hade bildat sig på
kallbladen och uppefter kallen, och urpiggen och urpannan
voro alldeles gömda i svallisen. Denna måste de noggrant
rensa bort. I synnerhet fingo de se till, att de fingo urpannan
av stål riktigt ren, så att urpiggen, som också var av stål,
måtte kunna röra sig fritt omkring i urpannan.
När de hade fått allting i god ordning därnere, kröpo de upp
och lade på överstenen. De gingo sedan ut för att släppa vatten på kvarnen genom att med en hävstång, som räckte från
dammluckan till kvarnknuten, höja upp dammluckan, som
var inpassad i falsar längst upp i stuphon vid dammen.
Men dammluckan gick icke upp. När de sågo efter orsaken
till detta, befanns att svallis hade bildats mot dammluckan.
10
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Den måste huggas bort och detta var ett besvärligt arbete, ty
sväisen låg nere i vattnet. Men då de hade fått undan denna
och gick och tryckte ned hävstången, så störtade vattnet i
djup och kraftig ström genom stuphon och inne i kvarnhuset
tog det till att dorra, så att dörren skakade: Kvarnen var i full
fart.
När de komrno in, rusade övre stenen omkring med sådan hastighet, att man knappast fick ögonfäste på den. Kvarnen var alltför mycket uppgättad, upplättad. Man skyndade
till gättan för att slå undan kilarna, så att kvarnen skulle
tygna sig och gå i mera sakta fart.
Männen slogo kornet ur en säck ii kvarnstuten, satte till
skakvalen och nu började korngrynen rinna i sakta ström
genom skon och falla i kvarnögat. Männen ställde in mjölskäppan lutande mot luren framför kvarnstenarna, togo yxorna i händerna, vadade i snön ett stycke inåt skogen och fällde
och kvistade upp ett par mindre torrgranar, vilka de buro
fram till kvarnhuset, höggo och klövo upp dem där till ved
och gingo med ett fång vardera av denne in i kvarnhuset. När
de kommo dit in, sågo de att kvarnen hade dragit upp i ögat;
kvarnögat var överfyllt med omalet korn. Kvarnen var för
mycket nedtyngd, så att den ej kunde ta undan d. v. s. ta säden under överstenen. Man fick lov att gätta upp den något,
sedan man hade öst ur den säd, som hade hopat sig i kvarnögat. (Det var vanligt, att man sade om en person, som tog
illa vid sig och blev misslynt över något som sades, att den
"drog upp i ögat").
Det började redan skymma. Husbonden skulle stanna i
kvarnen över natten och Jonke körde hem med hästen. Husbonden tände eld i spiseln och satte sig att äta ur matsäcken.
Varmt var det icke i kvarnhuset. Mäldaren, mjölnaren, såg i
eldskenet att en hög vit driva av fint vitt mjöl hade lagt sig
runt omkring nedra kvarnstenen. Husbonden tog mjölspaden
och skövlade ned mjölet i skäppan. Han smakade på mjölet.
Det var ett gott, ypperligt mjöl, nog smakade det litet fränt
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av basturöken, men det var bara som det skulle vara och
ingenting att tala om.
F r a m p å kvällen kokade mäldaren sig en stadig kvarngröt,
lade mycken ved på spisen och lade sig under fällen att blunda tiill och sova en stund. Han fick icke somna hårt. Han fick
ligga på anvakst, så att han vaknade gång efter annan, kunde stiga upp, blåsa eld i en av de pärtor, han hade tagit ned
till kvarnen, i glöden och lysa på kvarnen för att se efter,
huruvida den hade dragit upp i ögat, eller om alltför mycket
mjöl hade hopat sig omkring stenarna.
Skräddar-Pelle berättar och syr kläder.
När det började lida mot skymningen, blevo matmodern
och Märta varse, att det kom en skjuts östanefter vägen. De
blevo ivriga ätit ställa sig nära fönstret för att söka urskilja,
vilka de kommande kunde vara, men först sedan hästen hade
svängt av från byvägen inpå vägen upp till gården, sågo de,
att det var Skräddar-Pelle, som satt bredvid skjutsbonden i
kyrkskrindan. Skjutsen stannade utanför bron. Skjutsbonden ekade ihop tömmen och hängde upp den på selaknoppen.
Skräddar-Pelle tog ur skrindan den stora lädersäcken, under
vars lock man kunde se skräddarvinkeln och presstocken.
När skjutsbonden hade kastat en hösudd åt hästen kommo
de in, sedan Pelle hade satt ned sin säck i förstugan. När de
kommit inom dörren hälsade de. Pelle tog av sig mössan, men
skjutsbonden lät den sitta på. Båda gingo f r a m och tackade
både matmodern och pigan för sist, varefter de drogo sig tillbaka till dörren och blevo stående där, till dess matmodern
uppmanade: "Leta er f r a m och sätt er!" De togo sig då stolar
och satte sig nära spiseln. "Det var då bra att du kom så fort,
Pelle", utlät sig matmodern. Hon gick till skänken efter ett
mjölktråg och båda männen släckte sin törst både grundligt
och länge, varefter de togo upp sina pipor och antände dessa.
Under det de sutto och rökte, kom Jonke hem f r å n kvarnen och gick genast, han hade kommit inom dörren, till
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blandbyttan och släckte sin törst där. De båda männen hälsade honom och tackade honom för sist.
Jonke slog sig ned och tände pipan. "Men det är då själva
håken, vad ni håller uppe vägen dåligt här i byn", utfor Pelle.
"Ingen måtte ha vägat något, sen sista nysnön föll. I myrstaderna har snön vräkt ihop i drivor, som hästen nästan inte
kan hava sig f r a m genom och östpå sjön är det så långt mellan stickningsbuskparen, så att en, som kommer i mörker,
skall hava bra svårt att hitta vägen efter sjön. Vad är sånt
för ordning?" — "Han Pål Jonsson har tura i år att väga östöver och sticka sjön, men han är inte ivrig att ploga och laga
upp vägen. Mestadelen, tror jag, han bara kör med långsläden
eller rentav med bara stöttingen, då han vägar, och med den
redskapen blir nog inte vägen vidlyftig", svarade Jonke. —
"Ni skulle ta och anmäla honom därvid länsman och ni skulle få se, att det bleve en annan skjuts på karlen", menade
Pelle.
"Nej, jag får väl mallra mig tillbaka, medan det är såpass
ljust, att jag finner vägen mellan stickningsbuskarna", sade
skjutsbonden, varefter han steg upp, tackade och gick. Matmodern satte fram fisk, potatis och tätmjölk till aftonvard åt
gårdsfolket och sedan man hade ätiit, tog hon bort alla kärlen
från bordet och torkade av bordsskivan. Sedan lade hon fram
vitt kornbröd på ena sidan av brödkorgen och lade dit även
hälften av en getost. På bordet lade hon fram den lilla fyrkantiga brädan och på den satte hon stekpannan, i vilken hon
hade stekt upp fett torrfårkött och sönderskuren skalad potatis. Vidare tog hon ned av hyllan en mindre tjockmjölkskål,
passlade tillhopa mjölken och grädden, men gick med skålen
till hörnskåpet och öste ur kärnan några skedblad grädde i
skålen och satte fram denna på bordet. Sedan gick hon till
grytskåpet och tog ur en av lådorna där en träsked samt en
kniv och en gaffel, de enda hon hade i huset. Dessa tre matredskap torkade hon av med handklädet och lade fram på
bordet på husbondens plats. Kniven och gaffeln hade nog
blivit tvättade, diskade, en och annan gång, men skurade hade
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de aldrig blivit, sedan de kommo i Lisas ägo. "Gå och sätt dig
vid bordet, Pelle, och försök att raska i dig litet mat, fastän
allt är bara på vardagsvis", uppmanade matmodern sin gäst,
och storbjuden och kruserlig var Pelle ej, utan gick till bordet
utan att på något vis vara förskär, något som matmodern
tyckte högeligen bra om. Så länge Pelle var i gården skulle han
dagligen få helgdagsmat, ty sådan mat skulle skräddaren
hava, så väl som bättre främmande, som kom till gården. Men
han skulle få sin måltid efter att gårdsfolket hade ätit sin
vardagsmat. Så var det i denna gården, och på samma sätt
var det nog i alla andra bättre gårdar.
Då Pelle hade ätit, satte han sig vid spiseln, ty i afton ämnade han inte börja med arbetet. Matmodern sade till Skräddar-Pelle: "Du, som bor så nära kyrkoplatsen, har väl hört
många nyheter berättas. Du måste tala om för oss, som äro
så långt avsides från kyrkan och platsen. Har du hört något om
hur det är med Abram däri Hornviken?" — "Jo, med honom
ha de farit i häkte." — "Det var således sant, det de hava sagt,
att han har stulit renar?" — "Jo, nog är det sant, men länsman
var nära att inte ha kunnat få fast han Abram", svarade Pelle.
"Huru gick det till?" frågade Märta ivrigt. Pelle berättade:
"Sedan lappen hade varit till länsman och berättat, huru allt
var ställt, så tog länsman två karlar med sig och for till Hornviken och började skalhaka med Abram, men denna nämnde
både Gud och svor på, att han var alldeles oskyldig. Men länsm a n visste nog, med vad slags karl han hade att göra och han
trodde inte Abram för gott. Länsman och karlarna foro till
skogs och Abram följde med dem och de granskade tomterna,
där tjuven hade styckat renarna och sedan höllo de efter annörjan, som gick från tomterna till Hornviken och länsman
mätte noga bredden och djupnen på annörjan. "Annörjan går
ju till din gård, Abram, och det är nog du och ingen annan,
som har tagit renarna", sade länsmannen. — "Mät upp bredden på mina skibenpar, så skall länsman få se, att här i gården finnas inga så breda skiben, som annörjan visar." De sökte
fram alla par skidor, som funnos på gården, men icke ett
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enda par av dessa hade tillnärmelsevis den bredd, som annörjan hade. "Nog måste ni väl förstå det, karlar, om ni har det
minsta vett, att tjuven har velat göra det på halsen åt mig
och därföre har han ränt 0111 min gård. Härifrån har han
farit efter vägen sydöver åt byn och ränt försiktigt mitti vägen, där ingen annörja har blivit synlig", sade Abram med
skrikig röst och var mycket ivrig". "Det ser nästan troligt ut,
det Abram säger", sade den ena karlen. Den andra skok på
huvudet och länsman såg illmarig ut.
"Vi måste söka igenom gården riktigt noggrant", sade länsmannen. Det bar till att söka. Alla hus och alla småg och gömställen genomsöktes. Man rev ut höloet i foderladan och kastade
0111 kornbanden i kornladan och till sist tog man sig för att hacka och gräva i själva kodyngkasen. Men huru man än sökte,
fann man icke så pass mycket som en minsta tapp renhår. Då
de k o mm o in i stugan, frågade Abram med av eter darrande
röst: "Huru mycket funno ni? Men nu säger jag er till, att ni
skall lägga upp fodret, ni ha rivit utåt golvet i ladan och måka
upp den kospillning, ni ha rivit utåt backen och sen fån I gärna
vara här hela vintern och leta; ni finner lik ingenting här."
Länsman hade, så snart han var inne i stugan, noga anvarat
Abrams hustru, som låg i sängen och sade sig vara farligt
sjuk. Men nu gick länsman till sängen och sade: "Jag tror
inte du är värre sjuk, än att du nog kan stiga upp. Stig
upp !" — "Inte kan jag komma mig upp ur sängen", kvirade käringen. "Jag skall hjälpa dig upp", sade han och fattade tag i
hustruns hand och drog upp henne ur sängen. Käringen tog
till att träta och låta om sig alldeles oförnuftigt på länsman
och karlarna, men det brydde sig dessa icke det minsta om,
utan de kastade undan sängkläderna och grävde upp halmen,
och under halmen funno de utbredda fem skinn av nyslaktade renar. Skinnen hade öronen kvar, och i dessa var den
lappens märke, vilkens renar hade blivit bortstulna. Abram
hade varit storkarl och stursk, men nu fick han "stoppa pipan
i säcken och tiiga". Käringen värt tyst och började gråta. Men
att få Abram att tala om, varest han hade gömt renköttet, det
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var omöjligt. Det blir väl tingssak med Abram fram på nyåret
och namäst tör han då bli dömd att slita spö, då kanhända
det kryper ur honom, var renköttet är någonstans."
"Kan ni höra vilken vedervärdig otäcka till karl, han
Abram", utropade matmodern, då hon hörde detta och tillade:
"Och käringen hans är inte en bit bättre!" Hädanefter sutto
allesamman och pratade ivrigt med varandra om allt, som
stod i sammanhang med tjuvhiistorien, och Märta tycktes hava
god reda på, vad slags folk, det där Abramsfolket var, ty hon
var från närmaste grannbyn till Hornviken.
Men Skräddar-Pelle tog upp en fällskaftkniv ur västfickan
och spände upp ena knivbladet och skar med detta lös en
tobaksbuss, som han stoppade i munnen, varefter han vek in
knivbladet. "Vad har du där för en potelig kniv?" frågade
Jonke med stor iver. "Det är en fällskaftkniv", svarade Pelle.
"Får jag se den, Pelle?" — Denne räckte kniven åt Jonke.
Han spände upp bladet i kniven. "Men det är ju ett blad till
och båda bladen äro armärktigt tunna", sade Jonke beundrande. Var nånstans har du fått i en sådan kniv?" — "Jag
köpte den, då jag var söri landet och lärde mig skrädda."
"Mycket betalade du för den?" frågade Jonke. — "Jag gav
trettiosex skilling för den". •— "Vill du sälja den?" — "Ja, giv
mig trettiosex skilling så får du taga den", svarade Pelle. —
Jonke gick in i kammaren och kom därifrån med sin penningpung och räknade upp slantarna åt Pelle, och sedan lät
han sin ¡beundrade kniv gå hand i hand mellan alla innevarande. Matmodern anvarade den märkvärdiga kniven noga
och sade: "Allt hitta människorna på" och Per kände en
gränslös lust efter att få bli ägare till en sådan märkvärdig
kniv.
Följande morgon stod ljus på köksbordet i en stake av
alderträ, vilken Mickel, husbonden, själv hade tillverkat.
Skräddaren skulle ha ljus på bordet, så snart han icke kunde
se att arbeta i dagsljus. Det kunde icke falla någon in, att
skräddaren skulle sitta och sy vid ljuset från eldbrasan.
Skräddaren själv satt ännu i farfötterna och rökte. Märta och
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Jonke buro just ut den stora sängkorgen, i vilken skräddaren
hade legat i köket. Men de buro den inte åter till sakerboden,
utan de satte in den i förstugukammaren, där den skulle stå
tillreds till kvällen. Skräddaren tvättade sig i en vrilskål på
huggkabben och kammade till håret. Per hade även kommit
•upp, ty han märkte, att det var såsom nymodigt i gården och
han fann det ej så lite underligt, att en person tvättade sig
mitti vardagarna. Skräddaren var snart färdig att börja sitt
arbete. Matmodern kom in med en grov vadmalspacke och
en mindre grov packe halvylleväv. Till dessa vävar hade man
spunnit garnet hemma i gården av fin tysk (mjuk) ull utom i
revgarnet i halvylleväven, vilket var av bomull och det garnet
hade man köpt av handelsmännen nere i Nystaden, örnsköldsvik. Både vadmalet och halvylleväven hade man vävt hemma i gården. Det var ett sköna vadmal, som matmodern hade
kommit in med, uteslutande av ull från gårdens egna får,
bäckergrått till färgen, tjockt och stadigt, men ändå m j u k t
och böjligt och slätt på ytan så att det glänste av det. — Man
hade låtit stampa vadmalet i den enda vattenstamp, som fanns
inom socknen och erlagt en stamparelön av en halv skilling
alnen. I vattenstampen fick man vadmalet så slätt och fint,
så att det var en glädje med det. I de flesta gårdar inom
socknen tovade man vadmalet på tovbräda och fick det därigenom så ojämnt och ludet.
"Det blir riktiga kläder åt Per av detta vadmal. Men se
bara till, att du gör kläderna nog vida och stora åt honom, så
att han kan få växa till duktigt i dem, innan de bli för trånga
åt honom. Sedan du gjort varvet åt honom färdigt, så måste
du ändra om ett klädvarv, som blivit för trångt åt han Mickel,
åt Per till helgdags-vardagskläder åt pojken, för han är så
klädlös, så att det är mer än beklagligt. Har du då sedan tid
att stanna här längre, får du börja att göra kläder åt han
Mickel och åt han Jonke — men det får vi väl se".
Sedan Skräddar-Pelle hade hört detta långa talet, kallade han till sig Per och tog mät på honom, varefter han bredde
ut vadmalet på bordet och vinklade med skräddarvinkeln och
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ritade med krita och klippte sedan till en mängd stycken och
klutar. Pelle hade den dygden, att han gjorde så lite spink av
väven. Det fanns skräddare, som sjepade och klippte och
gjorde ett farligt skryp på väven. Han lade undan alla sina
vävstycken på långbänken, ty han såg att matmodern stod i
beredskap att sätta fram frukostmaten på bordet. Han satte
sig på bordhörnet med saxen i handen och sade: "Det vill jag
säga, att nog är ändå bäckergrått den bästa färgen på vadmalet. I många gårdar såta de och färga vadmalet svart eller
i någon annan färg, men det är då bara lort, ty färgen sitter
aldrig i och så snart kläderna av sådant vadmal börja bli litet
gamla, så bli de hyssjiga och randiga och se ut, så att en kan
börja köjas åt dem."
"Jo bara man är försiktig så att man tar precis lika mycket
svartull och vitull, så blir det riktigt vacker bäckergrå färg
och den färgen sitter i så länge biten räcker och till på köpet,
så kostar den färgen precis ingenting", sade matmodern mycket ivrigt.
Efter morgonvarden for Jonke ut att köra ved och Märta
satte sig att karda. Men matmodern kände, att hon måste
snätta av väst i byn till en gård för att tala om för dem där,
huru bedrövligt det hade gått för han Abram däri Hornviken
och hon visste så väl, att då skulle innan kvällen varenda en
inom byn hava hört nyheten. I utbyte fick matmodern höra,
att det glunkades om att en mycket underlig händelse skulle
hava inträffat norrpå Åseleplatsen, men varuti den händelsen
skulle hava bestått, visste ingen. Hon kunde nog förstå, att
om den händelsen visste säkert Pelle att berätta, och hon
skulle fråga honom därom, då hon kom hem. Men då så
skedde, satt Pelle och sydde för brinne livet och hon ville ej
oroa och hindra honom i arbetet. Hon satte sig att spinna och
det hon ämnade fråga om, föll henne ur minnet.
Till middagen kom husbonden hem och glad blev han, då
han fick hälsa på Skräddar-Pelle i sitt hem, ty både han och
Pelle voro åseleboer och hade känt varandra allt från ungdomen. Även Lisa, matmodern, var från Åsele och hade varit
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bekant med Pelle sen gammalt. När de hade ätit middag, sade
husbonden till Jonke: "Nu är det din tur att vara däri kvarnen till natten. Men kvarnen vill tynga sig själv och har så
lätt för att draga upp i ögat, så att jag tror, att du måste ränna diti kvarnen nu genast, så att det inte blir något rackel
där med kornet och mjölet. Lisa, rusta i matsäcken åt Jonke,
så att han får fara."
Det dröjde ej länge innan Jonke stod färdig med matsäcken på ryggen. "Se nu åt, att inte kvarngubben gör kål
på dig i natt och laga att du kan försvara dig lika bra, som
Ol Josepsson uppe i Stennäs gjorde", sade Märta gäckande.
"Huru försvarade sig då Ol Josepsson?" frågade SkräddarPelle. "Jo, det var så", sade Märta, "01 Josepsson skulle ligga
och passa kvarnen en natt, och då det vart mörkt 0111 kvällen,
tog det till att sjuda och bullra så besynnerligt under kvarnhusgolvet, men han 01 Josepsson brydde sig ingenting om,
och sist på kvällen tog han till att koka kvarngröten och stod
och rörde mjöl i grytan. Men bäst det var, så kom kvarngubben krypandes fram undan kvarnluren och han hade så oförfärligt stor näsa, så det var ingenting likt. Han gick f r a m
emot Ol Josepsson och sade: "Se, vilken näsa jag förer!" 01
Josepsson ryckte tvaran med heta gröten på bortur grytan
och sobbade till och slog kvarngubben på näsan med tvaran
och sade: "Känn, vilken välling jag rörer!" Men då for kvarngubben som en pil under luren och syntes ej till något mera.
Men under kvarnhuset vart det ett hiskeligt sjuande och dunder en stund, men så blev där alldeles tyst. Ol Josepsson låg
däri kvarnhuset om natten, men inte hörde eller såg han något mera." Hon fortsatte: "Nog tör det gå med dig så, att du
blir utför kvarngubben i natt likasom 01 Josepsson, kan jag
förstå." — "Ja, kommer han, så skall jag nog lära honom,
att åka och vända och köra hem igen", lovade Jonke.
Alla voro allvarsamma, då Märta hade talat om det där,
utom Per, som ej kunde låta bli att flattra till och skratta.
Men matmodern tillrättavisade honom: "Du skall aldrig lära
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dig att skratta åt sådant där, du kan nog hinna med att få se
sådana underliga saker, som taga bort skrattlusten." Jonke
for.
Sedan Pelle hade ätit middag, satte han sig för att vila sig
en stund och tog upp pipan och började röka. Men då han
hade rökt några biåsar, tog han pipan ur munnen och sade:
"Det är många ena, som bara skratta och göra narr av berättelser om de osynliga och påstå, att sådant inte är annat än
bara lögner och dumheter, men det händer nog -sådant, som
tydligen visar, att det finns mera varelser här på jorden än
dem, vi kunna se. Nog ha ni väl hört talas om, vad som hände
därpå Åseleplatsen för något mera än en vecka sedan?" —
"I går talade de om för mig västi byn, att något besynnerligt
skulle hava hänt i Åsele, men de visste inte, huru det hade
gått till. Jag var tänkt fråga dig i går, om du visste något om
den där händelsen, men jag glömde alldeles bort det", sade
matmodern.
Pelle fortsatte: "Det var på det viset, att han målar-Fredrik
— nog lär ni känna honom väl och nog vet ni, att det är en
riktig och stadig karl, som inte har några fjaskfolor för sig
och nog ha ni väl hört, att han har hon Erik Jons Maria däri
Rissjön till fästmö och de lär ämna gifta sig frampå senvintern — var därpå kyrkplatsen och höll på att måla åt något
herrskap där. Han hade varit där en tre veckors tid och
han bodde i en platsstuga. En kväll satt han därvid bordet
och redde färg och hade stor brasa uti spiseln, ty det var så
kallt ute, så att det bara small i knutarna. Fredrik hade tagit
av sig skorna och satt i bara strumpfarfötterna. Bäst han så
satt, så kom fästmön hans in genom dörren. Hon såg glad och
frimodig ut, men inte hälsade hon, och ingenting sade hon.
Men hon gick till spiseln och tog en liten eldbrand ur glöden,
och med den for hon ut genom dörren. "Men vad stackarn, ha
de kommit hit på platsen från Rissjö mitti veckan i det här
kallvädret. Jag förstår nog att Maria ämnar gyckla med mig
och försöka att skrämma mig och därför bär hon sig" åt på
detta här sättet", tänkte Fredrik och fortsatte med sitt arbete.
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Men det drog om bara en liten stackars stund, innan Maria
åter kom in i stugan på samma sätt och gick och tog en eldbrann ur spisen och gick ut med den. Men nu vart Fredrik
ängslig. Han tog på sig skorna och tröjan och gick till Rissjöstugan därpå platsen, men där var luckorna för fönstren och
dörren var låst. Det hade fallit litet kallsnö tidigare på aftonen, men i nysnön var icke en enda färda synlig; ingen hade
varit till stugan den aftonen. Fredrik gick efter gatorna och
såg efter, om folk skulle vara i någon annan stuga, men överallt voro luckorna för fönstren och dörrarna låsta. Det var
alldeles öde och tomt på kyrkplatsen.
Fredrik vände tillbaka till sin stuga och tog av sig tröjan
och skorna och ämnade lägga sig. Men återigen kom hans
fästmö in och tog ett kol i spisen. Men då hon gick mot dörren, såg Fredrik, att hon hade en lång, luden rumpa bakpå
kroppen. Då vart Fredrik förfärligt rädd och satte av ur stugan bara i farfötterna och utan tröja och mössa och i skrämseln sprang han ända till Söråsele och for in i en stuga där.
Ni vet att från platsen till Söråsele är det mer än en halv mils
väg. Då Fredrik kom till gården i Söråsele, så var han blek i
ansiktet som ett lik och darrade i hela kroppen som ett asplöv, och inte heller kunde han stå på benen, så att de måste
skynda sig att lägga honom till sängs, och där fick han ligga
hårt sjuk i tre dagar, men på fjärde dagen steg han upp, och
då var han alldeles frisk.
Men då skyndade han sig att fara till Rissjön för att få
se, huru det stod till där, och där fann han sin fästmö frisk
och glad och kvick som vanligt och i hemgården hennes hade
ingenting varit på tok på något sätt.
Vad tror ni det var, som Fredrik såg? Ja, det kan nog
inte ens prosten förklara för oss. Men jag för min del tror
nästan, att det är sant, som de gamla brukade säga, att 0111 vi
finge se alla de osynliga, som hålla till på jorden, så skulle de
stå så tätt packade, att vi människor icke skulle kunna sätta
f r a m ens en fot mellan dem." — "Men varför sprang Fredrik
till Söråsele? Han hade väl kunnat springa till prostgården.
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Dit var det icke lång väg." — "Fredrik har aldrig velat tala
med prosten och aldrig har han gått i prostgården. Han och
prosten äro väl inte riktigt kontanta. Fredrik har skaffat sig
en hel hop böcker om alla landen på jorden och om alla slags
människor och i dem sitter han och läser mycket. Det tycker
prosten icke om. Han vill att m a n skall läsa i bibeln och gudsordsböckerna och inte i andra böcker, som bara förvillar en
människa från gudsordet, och prosten har nog alldeles rätt,
ty vad t j ä n a r det till att läsa alla slags ravelböcker om gamla
konungar och om allt annat, som människorna ha hittat upp
att ställa till här i världen. Av sådan läsning har m a n säkerligen inte den minsta nytta. Fredrik har velat slå uti vädret
och småskratta, då det har blivit tal om de osynliga. Men jag
gissar, att han nu har blivit lagad f r å n att göra så, sedan han
blev ut för det där i platsstugan, och nog lär han minnas den
händelsen både länge och väl."
Vid elvatiden på dagen kom Jonke hem från kvarnen. Mjöliga voro hans kläder och mjöl hade han i håret och kuvig
och dorsk såg han ut. "Huru har det gått för dig i kvarnen?"
frågade husbonden. "Nog har det gått bra och all säden har
jag malit upp", svarade Jonke, "och ej heller har jag sett
till kvarngubben något",, tillade han med ett ögonkast på
Märta. "Men det har brusat så förfärligt under kvarnen och
isstycken har följt med vattnet ned genom stuphon och slagit
mot kallskovlarna, så att det har smalat och dundrat, så att
jag knappast har fått en blund på ögonen på hela natten, och
därför känner jag mig justsom lite sömnig. Kallt har det ock
varit bortur tyrkarn." — "Stackars karl! Du har nog fått ligga och vara rädd hela långa natten", gäckades Märta. Husbonden sade, att han skulle köra till kvarnen efter mjölet, så att
Jonke finge lägga sig att sova en stund, sedan han hade ätit.
Jakt.
Husbonden sade vidare: "I morgon och på lördagen tror
jag vi få giva oss ut att skoga, så kanhända vi kan få någon
fågel eller något annat, så att jag få öka på, det jag har något,
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ty då jag frampå vintern skall köra ned till Nystan, vill jag
nog hava något som något är av fågel att sälja där. I kväll
skola vi göra oss i ordning för att ränna i skogen två dagar
från morgon till kväll. Vi ha inte förr skogat någon hel dag
i vinter."
På kvällen sutto husbonden och Jonke vid spiseln och göto
kulor för morgondagen. Husbonden hade tagit fram ett stort
'blystycke. På vedkabben hade han huggit lös en hel mängd
blyflisor ur detta och sedan letade han fram löpsleven och loformen och tog fram ett stycke talg och lade alltsamman på
gravsyllan i spisen. Han lade en mängd av blyflisorna i löpsleven, dit han också lade en talgbit och trädde sedan in löpsleven mellan vedträen i brasan, så att den blev stående på
glöden. Sedan blyet hade kläckts i sleven, slog han av det
kläckta blyet i loformen, så att denna blev riktigt full. Om
några ögonblick hade blyet i loformen stelnat och då öppnade
han denna och knackade ut kulan. Det dröjde icke länge, innan han hade en hel hop av kulor, liggande på gravsyllan.
Men det var icke blott en kula, som föll ut ur loformen. På
varje kula satt en blytapp, som hade bildats i och ovanför loformens öppning. Denna tapp kallas kulhals och att taga
bort denna kallas att halsa kulorna. Jonke fick till sitt göra
att halsa kulorna. Han lade ett stort vedträ på knäna och
formade med knivspetsen ut en liten grop i veden, lagom stor
för att rymma kulan. En sådan lades i gropen med halsen åt
sidan och då skars halsen av tvärsöver, så att ingen utstående
kant av halsen blev kvar och stack fram från kulan. Det var
av vikt att kulorna halsades på rätta sättet. Var halsen avskuren det minsta snett, så att en blykant stack fram på den,
så sköt man aldrig rätt. Då blyet var slut i löpsleven, så lade
man i denna alla avskurna kulhalsar och därtill nytt bly och
litet talg och smälte ånyo. Husbonden hade efter en längre
stund lödd en stor mängd kulor, vilka i storlek passade i den
ena bössan.
Nu fick drängen taga en annan 1 oform, i vilken kulorna
blevo mindre än de förra och som passade till den andra bös134
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san. Dessa kulor voro ej stort större än små ärtor. Drängen
lödde nu en stor hop kulor och husbonden stod för att halsa
dessa. När de hade lödd tillräckligt av kulor, togo de ned
kruttygerna från väggen och plockade in kulorna i kulpungarna av skinn. Karlarna ansågo sig nu hava fullgjort sitt arbete för dagen. —
Följande morgon, medan det ännu var kolmörkt ute, sutto
båda åter vid brasan. Båda hade var sin bössa över knäna och
laddstakarna eller laddtenarna, som de kallades, stodo uppresta mot deras stolar. Båda voro i färd med att taga sönder
bössorna och hade skruvat lös bakskruvarna i bösspiporna.
Omkring den skruvgängade änden av laddtenen virade man
yster, stry, och lät klövfett rinna på ystertussen, varefter man
sköt in laddtenen med ystertussen före i bösspipan och drog
sedan laddtenen f r a m och åter i bösspipan en stund. Sedan
man hade dragit ut laddtenen, vände man pipan mot elden
och kikade genom den för att se, om den var riktigt ren och
blank. När den så var, skruvade man till bakskruven.
Bössflintan synade man och knackade av den med flinthammaren, som hängde i kruttygerne, längst ute i kanten, så
att den blev riktigt vass. Hålet, som leder från fängpannan, i
vilken man vid skjutningen slår krut, rengjorde man med
rensnålen, och gömde sedan denna nål på sig, för att hava den
till hands under dagen. Uti ysterhornet i kruttygerna stoppade man in yster och slog över detta klövfett. I de flata kruthornen påfyllde man mera krut ur krutblåsan, som man hade
hängande på köksväggen.
Till sist reste man sig för att ladda bössorna. Husbonden
laddade sin bössa med tjäderladdning. Han fyllde nämligen
tjäderladdningsmåttet av ben, vilket hängde i kruttygerna uti
ett sammantvinnat remsnöre, med krut och stjälpte detta ned
i bösspipan, varefter han strök ned krutet i bösspipan med
ystertussen på laddtenen. Drängen laddade sin bössa med
järpladdning och tog för den skull krut i ett krutmått, som
var mycket mindre än tjäderladdningsmåttet. I kruttygen hade man också ett krutmått, som var mindre än tjädermåttet
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men större än järpmåttet, men på det måttet hade man intet
särskilt namn. Sedan man hade slagit krutet i bössan och
strukit ned det, så satte man kulorna i bössmunnarna och
sköt sedan ned dem med laddtenarna. Hade icke allt krut
blivit väl bortstruket, utan att något litet av detta satt kvar
på pipans sidor, så fastnade kulan i krutet, så att man ej förmådde skjuta ned den med blotta händerna, utan man måste
taga flinthammaren till hjälp. På skaftet till denna funnos
flera hål. Då man med hjälp av ett sådant hål sköt skaftet in
på laddtenen, så fick man av skaftet så gott tag för händerna,
att man förmådde pressa ned kulan. Till sist smorde man
bösspipan ovanom kulan med ystersudden på laddtenen och
härmed var laddandet färdiggjort och nu hängde man upp
bössorna på pinnar i väggen. På samma pinnar hängde man
även upp kruttygena. Det tog en ganska lång stund för att
ladda bössorna.
När männen hade ätit, var det tillräckligt ljust ute. Husbonden och drängen voro redo att begiva sig till skogs. De
togo ned kruttygerna från pinnarna, slängde remmarna i dessa över sina halsar, så att kruttygena kommo att hänga nedöver bröstet. Bössorna togo de i händerna. Ute på gården
lade de ned skidorna, stötte med rännstaven bort snön och
isen ur skibenölena, fotorgorna, ställde sig på skidorna, men
band icke på sig skidorna, ty det var ej vanligt att göra så, då
man skulle ränna för att skoga. Skulle man fara en något
längre väg i något annat ärende, så band man nästan alltid
fast skidorna på fötterna. — Med bössorna under vänstra armen och med skidstaven i högra handen rände de iväg till
leet i hagen och försvunno mellan träden inåt skogen. Men
det var djupränt och bröt ned för skidbenen, så att det gick
icke fort för skogskarlarna att komma framåt denna dag.
Kallt var det, oaktat att solen sken klart under det att den
skred fram lågt över bergen i sydost. De styrde färden mot
nordväst och kommo in i en lång och bred skogsdal, där det
växte mindre granar samt björk- och älskog. De visste, att i
denna dal plägade järpar ha sitt tillhåll. Men i småskogen
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syntes icke en enda av dessa fåglar till. Då styrde de kosan in
i granskogskanten vid dalen, och där sågo de en järpe singla
från en gran till en annan. Jonke satte nu järppipan av tenn,
som alltid följde med bland tillbehören i kruttygena, till munnen och blåste en liten utdragen vissling och lyssnade sedan
med spänd uppmärksamhet. Ingenting hördes till. Han visslade åter och nu hördes en vissling till svar. När han åter
visslade, hördes likadana visslingar från granarna åt flera
håll. Fåglarna hade menat, då de hörde drängens vissling, att
det var en järpe, som lät höra sin lockton till kamraterna, och
nu svarade dessa utan att ana någon listigt uttänkt fara.
Skogskarlarna hade nu klart för sig, att de hade ett helt järpärvde omkring sig.
Men i dag visade sig icke fåglarna på yttersta ändarna av
grankvistarna, såsom de oftast brukade göra, utan nu höllo de
sig dolda mellan kvistarna nära invid granarnas stammar och
voro där svåra att upptäcka. Orsaken till att fåglarna förhöllo
sig på detta sätt var att solen gav för lite värme.
Försiktigt rörde sig männen mellan granarna och granskade varje träd noga med ögonen. — Jo, där satt en fågel mellan grenarna så öppet, att det var möjligt att skjuta den. Husbonden uppmanade drängen halvt viskande, att denne skulle
skjuta. "Det är aldrig lönt, att jag skjuter, då jag har tjäderladdning i bössan. Jag skjuter bara sönder järpen i trasor, så
att den blir oduglig att säljas", halvviskade han. Jonke lade
bössan på pinnen i sin skidstav och siktade på järpen. Han
ville i likhet med de flesta skogskarlarna i trakten ogärna
skjuta på fri hand och rak arm, utan han ville hava stöd under bössan. Sköt han på rak arm, hade han mindre säkerhet
för att hitta det han sköt på, ty det var sällan och obetydligt
man hade övait sig att skjuta på rak arm. Så var det även med
nästan alla skyttar.
Men när Jonke tryckte av bössan, så small icke skottet. Antingen hade krutet i fängpannan blivit vått eller ock hade
fänghålet blivit tilltäppt. Han torkade försiktigt av i fängpannan med överkanten av sin vita ullvante, som han drog ut ur
10
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hundskinnshandsken, slog upp nytt krut ur kruthornet i pannan och lade ånyo an på den stackars järpen och tryckte av.
Nej, skottet small icke. Nu måste han taga fram rensnålen,
med vilken han rensade upp fänghålet på det noggrannaste,
varefter han vände bössan upp och ned och knackade med
knytnäven på bösstocken, och lade sedan an. Nu brann skottet av. Järpen stupade av grenen, föll ned mellan grenarna
och hamnade på snön vid granroten. Husbonden gav tecken,
att han hade upptäckt en andra fågel. Drängen sköt även den
och sedan fick han skjuta den ena järpen efter den andra ända till dess att de icke kunde upptäcka flera. Hela järpkullen var tydligen nedskjuten. De samlade ihop fåglarna och
det visade sig att Jonke hade skjutit nio stycken. Han tog
upp ett rep ur tröjfickan och knöt fast fåglarna vid detta samt
knöt repet i ring och förde denna över huvudet, så att järparna lågo i knippa på ryggen, ty han ville hava båda händerna
lediga. "Du har gjort bra", sade husbonden åt Jonke.
Nu begåvo sig jägarna åt nordost och rände över ett vidsträckt granland och kommo f r a m till en lång men smal myr.
På andra sidan myren höjde sig en tallbeväxt ås och nu kunde
skogskarlarna tydligt se att en hel mängd tjädrar sutto på
tullarna av de stora tallarna. Fåglarna sutto ihopkrupna på
topparna och solade sig. De voro tydligen inte så skära, skygga, av sig i dag. Jonke fick brått med att ladda sin bössa med
tjäderladdningen. Icke vågade skogskarlarna taga vägen över
myren, ty då skulle fåglarna hava varsnat dem, utan de togo
en lång omväg för att komma fram till tallåsen. Uppefter
denna fingo de röra sig framåt med den största varsamhet
utan att åstadkomma skrapande eller andra ljud med skidorna. Dolda av träden smögo de sig fram. Efter en stund nådde de så långt fram, att de kunde tydligt urskilja ruten, den
grova barken, på de tallar, på vilka de närmaste tjädrarna
•sutto och tillika nådde de att se de vita fläckarna på tjädervingarna. Männen stodo bakom var sin tallstam och visste
nu, att de voro på lämpligt skotthåll. De förde nu bösspiporna
försiktigt fram och togo stöd för dessa mot tallstammarna
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och lade an på var sin fågel. Skotten knallade och båda de
stora fåglarna ramlade från gren till gren nedefter tallarna,
här och där ryckande med sig mindre kvistar. I andlös iver
smögo sig männen litet längre fram i skydd bakom tjocka
tallstammar och tjädrarna bidade ännu på topparna, änskönt
de nu hade rest på sig, vände sig omkring och spejade. — Å t e r
small skotten och två fåglar föllo. Männen lade hastigt an för
tredje gången, men då skotten hade gått, föll blott den ena
fågeln, den andra höjde sig till flykt från talltoppen, husbonden hade i ivern slarvskjutit den fågeln, som han hade siktat
på. När de övriga fåglarna märkte, att en deras kamrat gav
sig på flykt, så flögo de alla, höjde sig högt över trädtopparna
och foro iväg åt sydost. Man märkte tydligen att de ämnade
flyga långt, innan de ånyo ville sätta sig till vila. Skogskarlarna funno det lönlöst att taga efter fåglarna för att ånyo
söka upp dem, men de rände omkring en stund i den riktning
fåglarna hade tagit, i det hopp att de skulle återfinna den
slarvskjutna tjädern, men då detta icke lyckades, samlade de
tillsammans sina s k j u t n a fåglar. Två av dessa knöt Jonke
fast i det rep han hade över axlarna, och husbonden tog fram
ett rep ur sin ficka och knöt fast de tre återstående tjädrarna
d detta.
De rände sedan mot norr och kommo in på en tallmo,
där en och annan gran höjde toppen mycket över tallarnas
kronor. Uppefter stammen på en av dessa långa granar vedade en ekorre i pilsnabb fart och stannade ej förrän den nådde
allra överst i grantullen. Husbonden laddade järpladdning i
bössan, stödde denna mot en späd tallstam och sköt. Det lilla
djurets döda kropp kom fallande från gren till gren. Skytten
rände fram och tog upp det lilla djuret från snön och synade
det. Jo, han hade träffat det i huvudet. Det var nämligen så,
att en skogskarl, som det var något bevänt med, aldrig skulle
skjuta en ekorre annat än i huvudet. När man flådde och
spitade skinnet av en ekorre, som var skjuten i huvudet, så
var skinnet alldeles helt och man erhöll minst tjugofyra shilling mera på timret för sådana skinn än för skinn, som voro
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träffade annanstädes och voro sönderskjutna. Hade nian
skjutit bort rumpan av ekorren, så skavlade handelsmannen
skinnet och man fick ingenting för detsamma. Man övade
upp sig duktigit att 'skjuta rätt genom att skjuta ekorrar. Ingen
stor förtjänst var det att skjuta dessa djur, >ty man fick ju
icke mer än två eller tre skilling för varje skinn. Men lade
man riktigt vinn på att skjuta ekorrar, kunde man skjuta en
hel hop av dem på dagen, och då drog det ju ihop litet penningar. Men ekorrens kött ville ingen äta, ty man visste, att
om man åt sådant kött, så ådrog man sig därmed fältsjukan,
fallandesot. '
När de två skogskarlarna hade hunnit långt västerut,
upptäckte de spåret efter en niård. De stucko fingrarna i spåret och kände, att detta var alldeles färskt. Nu satte de i och
rände efter spåret allt, vad de förmådde. De sågo en skymt
av djuret, då det sprang över en liten backe men hunno ej
skjuta. De märkte, att mården tog strecket mot en ofantligt
stor förtorkad gran, som stod på en backe bra långt norrut.
När de kommo till granen, märkte de, att mården hade krupit
in genom ett hål mellan granens rotben nedersti stammen. De
förstodo väl, att granen var inhål, ihålig, och nu var mården
väl skyddad inne i granstammen. Högt uppe på stammen
funnos flera stora hackspithål, som ledde till trädets inre.
Jonke ställde sig med den laddade bössan vilande på skidstaven och med bössmunnen vänd mot hackspithålen, under det
att husbonden stack in ¡sin stav i alla hål uti roten och slog
kraftiga slag med staven mot granstammen i hopp att kunna
skrämma ut mården ur granen, men denna aktade sig väl
för att giva sig ut från sitt säkra gömställe.
Vad skulle de nu taga sig till? Ingen yxa hade de med, så
att de kunde fälla trädet. Husbonden besinnade sig en liten
stund och isade sedan till Jonke: Håll riktigt noga vakt med
bössan, så skall jag se efter, om jag icke skall kunna laga till,
så att mården skall bli nödig att laga sig av ut genom någotdera av hackspithålen. Han bar nämligen med sig eldbenen i
fickan. Han rände från granen inåt skogen och ropade då
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han for: "Vänta du där inne i granen! Jag skall nog laga så
att du skall komma ut." Han kom åter med ett litet fång
vedspilkor, som han hade brutit loss ur några stubbar, och
nävrar, isom han hade rivit av gamla björkar. Med alltsamm a n rände han till granroten och där slog han eld med eldstålet och fick fnösket att glöda och kunde nu tända en tunnriven näver och hade snart flera nävrar i låga. Dessa stack
han in i hålen mellan rotbenen och lade över dem små vedspillror. Rök började bolma uppefter stammen och det var
lätt att förstå, att röken skulle leta sig in uti ihåligheten i granen. Husbonden skyndade 'sig till drängen och lade sin bössa
tillreds på skidstaven. Där stodo nu de två karlarna i iver
och vågade icke för ett ögonblick taga ögonen från hålen i
granstammen. Mårdens huvud visade sig i ett av hålen men
försvann åter i en blink. Det hade blivit otrevligt för mården
inne i trädstammen och han behövde hämta frisk luft i hålet.
Det dröjde en stund, men då visade sig ett mårdhuvud i tvenne hål. Man hade två mårdar inne i granen. Den mård, som
skogskarlarna hade förföljt, hade ¡skyndat till den stora granen, ty inne i den visste han sig finna sin maka, men nu hade
hemmet blivit till olidlighet vantrevligt. Mårdhuvudena visade sig" under så kort stund, att karlarna ej hunno skjuta. Men
efter ytterligare en stund kom mården i ett hål och tycktes
ämna sig ut ty han trängde fram kroppen ett stycke nedåt
stammen. Man sköt åt djurets huvud och mården drogs ut
ur hålet och föll Lill marken. Efter några ögonblick visade
sig den andra mårdens huvud i samma hål. Husbonden sköt
och huvudet försvann ur hålet.
Nu var man alldeles lika vis, om mården hade blivit dödad
eller om den befann sig levande inne i trädet. Det var ej annat för männen att göra än att hålla vakt vid trädet i det
längsta. Man var mycket angelägen om att få även den andra
mården, ty mårdskinn voro bland det dyrbaraste man kunde
hava att sälja. Men både husbonden och drängen plågades av
olidlig törst. "Stå kvar du här vid granen, så skall jag ränna
ned i dalen västerom backen och se efter, om det går an att
IM

O. P. PETTERSSON
finna något vatten där", sade husbonden och rände i väg. Då
han kom ned i dalen, såg han på landet där, att det måste
finnas en liten bäck i dalens botten. Han följde dalen nedåt
och på ett ställe längre ned hade av bäckens vatten bildats
svallis och just i kanten mellan snön och sväisen fanns det
något vatten. Han lade skidorna i snön längsefter sväisen,
lade sig själv framstupa på skidorna och kunde nå vattnet
med munnen, så att han kunde få sörpla i sig en mängd av
det väldigt kalla, snöblandade vattnet, och han tyckte att
detta gjorde honom gott i kroppen. När han kom upp till granen, var det Jonkes tur att begiva sig ned i dalen för att släcka törsten. Karlarna stannade kvar vid granen, till dess det
hade hunnit mörkna rätt mycket, men någon niård hade de ej
fått se. Lång väg hade de att ränna, innan de nådde hemmet.
Hemma i gården undrade man mycket över att karlarna
dröjde iså länge borta. "Vad stackarn kan det ha kommit åt
dem? De må då väl inte ha kommit i någon ofärd ute i skogen", jämrade sig husmodern. "De ha väl fått så mycken
fågel i dag, att de ej hålla på råda vid att bära hem den", menade Mänta. "Du skall inte prata skoj", sade matmodern litet
harmset, och tillade: "Gå ut och ly och hör efter, om du hör
något ljud av dem." Efter en liten stund kom Märta in och
sade: "Jag hör varken knytt eller knärt av dem." — Men
knappt hade Märta hunnit sätta sig vid ullkorgen och taga
upp kardorna, innan skidor hördes skrapa utanför bron och
kort därefter kommo skogskarlarna in genom dörren. Fågelknipporna hade de på ryggarna och bössorna i händerna. Kläderna voro snöiga och var och en av dem hade en liten snödriva på mössan. De gingo bort mot fönstret och slängde där
av sig' fågelknipporna handlöst på golvet, gingo sedan till
blandbytitan och drucko där ett par skopor blanda. De satte
sig framför spiseln, lade upp fötterna på spiselkanten och
ryckte lös de stora is- och snöklumparna, som hade fastnat i
skobandvipporna och kastade dem i brasan. Sade de något
ord, hördes de fröna i rösten och hemfolket märkte mycket
väl, att de voro skogsilla.
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Matmodern hade kokat upp mjölk och bjöd dem av denna i koppar, och sedan de hade druckit av denna gingo de till
bordet och satte sig att äta. Under det de åto, tycktes skogsilskan alldeles försvinna ur deras sinnen. Husbonden började
prata och uppmanade Skräddar-Pelle att gå och se på deras
fångst för dagen. När denne kom till fåglarna, utropade han:
"Men vad hälen! Ha ni tagit en mård?" Han lyftade upp djuret och besåg det noga och sade sedan: "Och en så vacker
mård! För skinnet av den där får du mycket penningar,
Mickel. Och dessutom ha ni en hel hop fåglar. Ni är inga
småkarlar, ni, när ni komma er ut i skogen!" — "Huru mycket tror du jag får för skinnet?" frågade husbonden. — "Ja
allra minst får du fyra riksdaler banco, det är jag säker på",
menade Pelle.
Per hade infunnit sig vid fågelhögen. Han höll upp mården, besåg den på alla sidor och strök det fina håret, under
det att hans ögon glittrade och han nästan darrade av iver.
Skogskarlarna hängde upp fåglarna och djuret i åsarna under
taket, så att de skulle kunna få tina upp under natten, ifall
att de hade hunnit frysa till något. Sedan ströko de och smorde bössorna och hängde upp dem på pinnarna, varefter de
gingo till spisen och togo piporna från murkransen. Men
husbonden hade ej hunnit röka lång stund, innan han befallde Per, att denne skulle komma fram med sin bok, så att han
finge höra upp de sista styckena, som Per hade lärt sig.
Det led så långt frampå kvällen, att Märta tog fram mjölkbyttorna och gjorde sig i ordning för att gå till fähuset i sällskap med Per. Men då sade Skräddar-Pelle: "Nu måste jag
ta och visa er någonting roligt." Han drog åt sig sin stora
ryggsäck och öppnade den. Alla gingo fram och ställde sig
omkring Pelle. Märta och Per glömde alldeles bort fähuset.
Pelle tog fram ett litet vadmalspaket och virade upp detta.
Inuti paketet låg en liten bunt fingerlånga, smala trästickor,
omvirade till halva buntens längd med grått papper. "Vad
tror ni detta är?" frågade han, under det att han höll upp
bunten. Han drog en sticka ur bunten, och strök med änden
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av den utefter byxbenet, och till de kringståendes häpnad och
fasa började stickan brinna. "Jo, det här är ritstickor. Om
dem ha ni hört talas, fastän ni aldrig ha sett dem förr. Med
dessa kan man tända eld i ett ögonblick, bara man aktar sig,
så att intet vått få komma på dem, ty sker så, så duga de
ingenting till." — "Det var ena bedonliga skapningar, det där!
Varifrån har du fått i de där stickorna?" frågade husbonden.
"Jo, då jag sist var till kyrkplatsen, så var där en herre från
Stockholm. Han hade en bra stor låda full med ritstickbuntar
och mycket folk köpte buntar av honom. Han sade, att han
var utsänd av själva konungen för att lära fjällfolket att tända eld med ritstickor och icke längre hindra bort tiden med
eldstålet och flintan", berättade Pelle. — "Pass dyr var en sådan där bunt?" frågade matmodern. — "Den kostade sex skilling", svarade Pelle. — "Då de äro så oskapligt dyra, så få vi nog
slå upp eld med eldstålet hädanefter som hittills", tyckte matmodern. Men husbonden sade: "Finnas de där ritstickorna att
köpa, då jag kommer ned -till Nystan, så nog skall jag köpa
några buntar; det får då gå, hur det vill." — Nu besinnade
Märta och Per, att de skulle till korna.
Det var tidsökent folk i Mikael Jonssons gård. Långt förrän
dagsranden började visa sig på himmeln i öster var brasan
tänd på spiseln där i gården och den lyste upp i stugan. De
två kvinnorna sutto en ganska lång stund vid spinnrocken
och kardkorgen i den tidiga morgonen, innan de började laga
morgonvardsmaten och gingo till fähuset. Männen sutto ofta
med tjäckeln eller skär saxen och arbetade på tråg, skålar,
koppar och skopor. Ofta fingo de sitta och laga liästtrudjorna eller göra nya sådana eller laggade de på bytt or eller såar
eller voro de sysselsatta med att bygga nät och noter eller ock
att binda nya nät eller ett nytt notstycke. — För närvarande
brann skräddareljuset tidigt på bordet. Mikael Jonssons voro
ej rika men allt vad de hade inom gården rådde de om, ty de
voro icke skyldiga till någon knappast en riksdaler. Mickel
själv var av alla hållen för att vara en riktig karl och man
kunde i allt fullt lita på honom. Hade han lovat något, så höll
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han alltid sitt löfte, men hade han fått ett löfte fordrade han,
att det utan krus skulle fullbordas och med anledning härav
var det nog en och annan som tyckte, att han var för mycket
spikskodd. Lisa, hustrun hans, hade ordet om ¡sig att vara
en farlig arbetsmänniska och duktig att hushålla och spara
mycket ismör, och ingen kunde då säga annat än att hon vår
rättvis och godaktig och hjälpsam, men nog höll man henne
för att vara branog bardus av sig och väl mycket pratsam.
Hon kunde nog mer än en gång bränna upp sleven för sig och
somliga gånger sade hon i tanklösheten sådant, som hon fick
ångra så mycket, så att hon hade lust att bita tungan ur munnen på sig. Men summan var i alla fall, att både hög och låg
höll Mikael Jonssons för att vara ett riktigt folk.
Nu på lördagsmorgonen hade husbonden och drängen hängt
upp mården och ekorren i repstumpar uti torkåsarna inne i
köket och voro sysselsatta med att flå skinnet av djuren.
Ekorrskinnet ispitade drängen upp på en liten klyka, en så
kallad spita, av små stickor och lade denna upp på muren,
där skinnet skulle få ligga och torka. I mårdskinnet stack
husbonden in en tapp skohö och slätade till skinnet så att det
fick en bred och vacker form och slätade till håret väl på detsamma och hängde upp det på en pinne i väggen. Fåglarna
togo de ned. På varje fågel plockade de bort varje lösdun och
rensade bort all dun, som var blodigt, varefter de lade fågelhuvudet under vingen och isköt tillbaka fötterna så att dessa
ej pekade f r a m så mycket.
När de så hade lagt alla fåglarna, buro de dem till boden
och lade dem i ordning tillsammans med den fågel man förut
hade, på det att de där skulle få frysa och bliva stela och
hårda. Djurkropparna, som de hade tagit skinnet av buro de
och kastade på en kas, som man hade norrom bakestugan. Sedan detta var gjort satte karlarna sig vid spiseln med bössorna för att rensa och smörja dem. Om mården i den ¡stora
granen hade de icke fällt ett ord hemma.
När det började bli ljust ute, bar det åter till skogs för karlarna. Men i dag togo de med sig var sin yxa jämte bössorna.
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I dag rände de raka vägen till storgranen och höggo ned den.
Det var ingen konst att få omkull granen, fastän den var så
stor, ty håligheten inuti den var så stor, så att friskveden omkring den var så tunn, så att det var bara pyk och intet att
hugga genom den.
Sedan granen hade fallit, höggo och klövo männen sig in
till hålet i stammen vid det ställe, där hackspithålen funnos.
Inne i stammen f u n n o de tre hackspitbon och mellan två av
dessa låg mården död. Man hade skjutit den genom huvudet
och skinnet var alldeles oskadat och denna mård var lika vacker som den, de hade fått förra dagen. Männen kommo nu
sams om, att de i dag skulle ränna åt vart sitt håll och f r a m p å
dagen skulle de mötas vid storgranen, när det led mot aftonsidan.
I dag kommo skogskarlarna hem bra tidigt på aftonen. De
voro icke det minsta skogsilla. Men utom mården hade de
icke hem från skogen mer än en röja, två ripor och en järpe.
Men de hade ändock gjort det som karlar i dag, då de hade
med sig en mård.
Hemma i gården var golvet nytvättat och granbarr var utstrött däröver och det dammade, luktade, så friskt och gott av
granbarret. — Före klockan sex förklarade Skräddar-Pelle,
att han hade nykläderna åt Per och byxparet åt Jonke alldeles färdiga. "Det var då väl, att vi få riktiga kläder på pojken
och icke behöva s k ä m m a ut ögonen ur oss för trasigkläderna
hans", yttrade matmodern och hon tillade åt Per: "I morgon
bittida skall du få ta på dig nyylleskjortan och nykläderna
och nylappskorna och sedan skall du få följa oss diti bönen
och höra på, h u r u vackert bönprästen sjunger och läser." —
Inte sade Per något, men nog svävade det likasom för honom,
att hädanefter skulle det bli såsom en ny tid för honom.
Söndag med byabön.
På söndagsmorgonen voro karlarna i skjortärmarna. Sedan
alla hade druckit sin mjölkkopp, så satte matmodern en gryta
vatten över elden till rakvatten åt karlarna. Husbonden tog
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ned rakkniven från spiken ovanför fönstret och letade fram
ur sängskåpet rakborsten och den lilla spegeln. Sedan tog
han sitt skinnbälte och fästade fast det i ¡stolskarmen och drog
rakkniven på bältet, tog varmvatten i tvättskålen och satte
den på bordet och tvålade och rakade sig, varefter han har
skålen, sedan han hade sköljt rakkniven i den, till huggkabben och fyllde på med kallvatten i skålen och tvättade sig.
Sedan han hade torkat sig med det nytvättade handklädet,
som hängde vid änden av grytskåpet, gick han till sängskåpet och tog fram mässingkammen och finkammen och kammade sig. Därefter tog han av sig skjortan och bytte på sig
en ren ylleskjorta, gick sedan in i kammaren och tog på sig
där helgdagsbyxorna och kom in i köket med helgdagsvästen
och tröjan på armen, lade från sig dessa och satte sig vid spiseln och tog på isig lappskorna. Men i dag band han icke in
byxbenen i skobanden, utan de fingo hänga ned utanpå skokragarna. Han knäppte åt byxfässlorna och knäppte på sig
bältet omkring livet och lindade yllehalsduken, som varken
var bred eller lång, omkring halsen så, att ändarna av denna
hängde nedåt bröstet. Sedan han hade tagit på -sig västen var
den blå- och rödrandiga halsduken synlig bakom den lilla
bröstöppningen i västen. Sedan han hade tagit på sig tröjan,
bar han ut vardagskläderna och hängde upp dem på klädpinnarna inne i kökskammaren. Husbonden var nu fullt helgdagsklädd. Bättre klädd var han blott på kyrkoplatsen vid
storhelgerna, då han gick i sina brudgumskläder av kläde, ty
då skulle han gå till skrift och det kunde hända, att han i
något ärende måste gå både till prostgården och till länsman
eller ock måste vara med på något gästbud, bröllop.
De andra karlarna rustade sig i ungefär samma ordning
och på samma sätt som husbonden. Men matmodern kammade Per i dag och hjälpte honom litet tillrätta, då han skulle ta på sig de vida nykläderna. Matmodern var i vardagskläderna, till dess att hon hade lagat maten och de hade silat
upp mjölken. Medan karlarna och pigan åto, tvättade och
kammade sig matmodern och gick sedan in i kammaren och
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bytte på sig den röd och blå helgdagsklänningen. Märta hade
bara tvättat av händerna, innan hon satte sig att äta. Hon
hann nämligen så väl med att tvätta och k a m m a sig och byta
om, sedan de övriga hade gått i bönen. I dag skulle hon ju
vara ensam hemma för att ge korna och laga middagsmaten.
I dag åt Skräddar-Pelle tillsamman med det övriga gårdsfolket och matmodern åt sist av alla.
När klockan började gå mot elva, gjorde alla utom Märta
sig i ordning till att gå på bönen. Matmodern tog på huvudet
det smådrippliga huvudklädet och knöt ihop det under hakan
och vek undan klädet litet vid kinderna. Omkring axlarna
och bröstet svepte hon ylleschalen och knöt samman hörnen
av den på baksidan nere på ryggen. Drog på sig svartvantarna
och tog psalmboken, omkring vilken hon vek den vita näsduken, i handen. Husbonden och Jonke satte på sig utterskinnmössorna och stucko psalmböckerna i tröjfickorna.
Skräddar-Pelle hade på huvudet en krimskinnsmössa och Per
en av lammskinn. Under detta år hölls bönen i Neergården.
För två år sedan hölls den i Mikel Jonssons gård; i fjol var
den norr i gården och så skulle den vara undan för undan ett
år i varje gård inom byn. Då sju år hade gått, skulle den komma ånyo till Mikel Jonssons och så undan för undan. Då man
hade kommit sig i ordning, gick man först efter byavägen ett
istycke västerut och tog sedan av till vänster på vägen till gården nere vid sjöstranden. Karlarna gingo före i rad efter varandra och Per sist i raden. Efter dem följde matmodern. På
alla vägarna från byn kom folk; män, kvinnor och barn och
alla skulle till Neergården. Neergården var så lik Östergården,
tyckte Per, fastän storbyggningen här var något större än på
Pers hemgård. Men över bron hade man här en förstugukvist
och på sidorna av denna hade man skrank. Pelarna och
skranket i förstugukvisten voro vitmålade. Men utanför skranket låg en kas alldeles som vid hans hemgård. På andra sidan
om gården fanns här en annan storbyggning och nedanför
denna stodo fyra oförfärligt stora aspar och några mindre
buskar. Båda storbyggningarna voro rödmålade och hade vita
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knutar alldeles som byggningen på hemgården, men alla andra
hus voro mörkgrå såsom därhemma.
De gingo in i köket och hälsade godmorgon och togo av sig
mössorna. Husbonden gick och satte sig på långbänken vid
fönstret och Per satte sig bredvid honom. Utefter hela långbänken ända f r å n blandbyttan till roskåpet satt nästan fullt
med karlar och pojkar och på sätena, som man hade ställt
framför långbänken satte sig de, som undan för undan kommo in. På långbänken vid kammarväggen och på säten framför denna sutto kvinnfolken, både gamla och unga. Vid änden
av bordet mot högsängen till satt bönprästen och framför sig
hade han en övervålds stor bok och en psalmbok bredvid denna. På stolar vid bordet sutto fem gamla gubbar och somliga
av dessa voro vita i håret och skäggen. Per kände igen Jon
Kerstop bland gubbarna. Men där satt också Salomon Persson, som var över nittio år gammal, och som gick på två
kryckor. Folket i hans hemgård hade skjutsat honom på kälke till bönen och de skulle nog även skjutsa honom tillbaka
till hans gammelfolkstuga. Hans hustru satt tillsamman med
de andra kvinnfolken. Hon var sju år yngre än isin gubbe,
men hon kunde gå, och 0111 det hade varit behövligt, springa
till bönegården, men hon hade aldrig under sin livstid behöft
dragas med någon värk i kroppen eller någon annan sjukdom.
Ett par gånger hade hon känt sig dorsk och tung i kroppen,
men då hade hon låtit ådra sig, och då hade all tyngd gått
bort, och rivit och arbetat som ett vidunder hade hon gjort i
alla sina dagar.
Innan bönen började, såg sig Per omkring. De hade i denna gården alldeles samma slags skåp som där i hemgården.
Skänken och grytskåpet, roskåpet och sängskåpet på högsängen och lika stort bord, men här voro alla dessa sakrena
blåmålade i stället för att de i hemgården voro rödmålade och
här var golvet rödmålat, då det hemma var omålat.
Bönprästen sade: "Det tör nog inte komma några flera. Det
är väl bäst vi börja." Han slog upp den stora boken och psalmboken och böjde ned huvudet i handen och satt en stund så.
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Alla de övriga gjorde som bönprästen. Han höjde huvudet,
och i samma ögonblick gjorde alla på samma vis. "Vi börja
väl med att sjunga numro 210, sex verser." Allas psalmböcker
voro snart uppslagna. Prästen tog upp psalmen med stark
men litet dallrande röst. Han sjöng före och alla stämde in i
sången med kraft och allvar. Männen sjöngo groft och kvinnorna sjöngo högt och fint, somliga pipande. De sex verserna voro tillända och prästen började läsa: "Helig, helig" osv.
i kyrkobönerna i psalmboken. Men sedan han hade läst:
"Låtom oss böja våra hjärtan till Gud och bekänna vår synd
så sägande", reste sig bönprästen, vände sig mot stolen och
föll på knä och lutade ned ansiktet över stolbrädan. Både
stora och små reste sig och böjde sina knän framför bänkarna
och sätena. Knäböjande läste prästen syndabekännelsen. Han
tystnade, men alla lågo kvar vid sina bänkar. Men nu hördes
orden: "Herre förbarma dig" osv. Prästen satt nu på stolen
vid bordet och nu blev det litet buller, när alla reste sig och
satte sig tillrätta.
Ett psalmnummer nämndes. Alla reste sig och man sjöng
två verser. Prästen läste efter sången inledningsbönen till
dagens evangelium och omedelbart därefter dagens epistel och
evangelium i ett sammanhang och därefter trosartiklarna.
Under denna läsning satt både bönprästen och alla de övriga.
Efter läsningen sjöng man några psalmverser, varefter prästen drog till sig den stora boken och började läsa predikan.
Per hörde till att börja med noga på, vad bönprästen läste,
men han sade så många besynnerliga krokigord, som Per icke
till det minsta förstod sig på, och snart hörde han intet av det
som sades. Men han betraktade med uppmärksamhet den
stora klockan, som stod mellan högsängen och bordet. Denna
var så hög, att den nådde ovanför högsängen, men den var
icke något bred, och den var vitmålad. På klocktavlan var en
förfärligt lång visare. Genom det runda hålet i dörren på
klockan kunde han tydligt se huruledes terpentikelen svängde sakta f r a m och tillbaka och han tänkte, att nog skulle det
vara bra roligt att se, huru den där klockan var inrättad inuti.
150

BÖNDER OCH NYBYGGARE
Men nu stötte husbonden till honom svagt med armbågen.
Per fastade genast ögonen på bönprästen och ansträngde sig
att höra efter, vad denne sade. Men efter en liten stund hade
han ögonen på kvinnfolken, och där såg han två fullväxta
flickor, som sutto och drogo långögon och sågo ut, som om de
voro färdiga att somna när som helst. Han såg sig om bland
karlarna, och där var en, som satt med djupt nedlutat huvud,
och Per tänkte: "Den där sitter bestämt och sover."
Åter såg Per skarpt på bönprästen och hörde noga efter,
vad denne sade, men helt oväntat var Pers ögon uppe i taket,
och han undrade storligen, vårföre de i denna gård hade fästat upp så många ägg i taket. Han såg, att de sutto på trådar,
än i rader efter varandra, än i krokar och lyckor. Somliga
ägg voro stora, somliga små och nästan alla äggen hade olika
färger. Blott några få voro vita. Men åter gav husbonden Per
en puff med armbågen och åter försökte Per att höra på uppmärksamt och detta lyckades, till dess att bönprästen sade
amen och började att i psalmboken läsa bönerna efter predikan, men när han kom så långt, att han skulle till att läsa
"Fader vår" och "Välsignelsen", så reste han sig åter och föll
på knä vid stolen och alla de andra gjorde på samma sätt.
Slutligen sjöngo de fyra verser ur en psalm och var och en
lutade för en stund ansiktet i handen. Härmed var bönen slut.
I denna by höll man bön varenda söndag och helgdag
året runt. Så tillgick det också i nästan varenda by inom
socknen. Blott i tre byar var det så ogudaktigt folk, att de där
inte brydde sig om att hålla bön, men så gick också gamkarlen
uppdagandes där och gjorde alla möjliga nidsverk.
Allt bönfolket satt kvar och fullkomlig tystnad rådde, men
en gubbe vid bordet bröt tystnaden och sade: "Jo, han Lutherus, han kan säga oss, huru eländiga och fulla av synd vi äro
och vad vi förtjäna; men han kan också riktigt tala om för
oss, vilken barmhärtig frälsare vi ha uti Jesus Kristus." —
Erik Lars Eva sade: "Nog böra vi både höra och riktigt lära
oss, vad den prästen säger och nog böra vi göra efter, vad han
lär oss". Alla inne i stugan spände ögonen i Eva och det syn151
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tes, som om somliga ville säga: "Skall nu den där börja tala
i gudsordet, hon, som är så girig, att hon nästan fordrar, att
tjänarna skola arbeta både natt och dag, och som är så hundfatt och snål, så att hon inte ornes att giva en fattig tiggare
så mycket som en fjärding bröd en gång." — En efter annan
sade farväl och gick.
På hemvägen sade husbonden till Per: "Då du får följa till
bönen hädanefter, skall du inte sitta och låta ögonen flyga
kring tak och väggar, utan du skall noga höra på det som bönprästen läser och försöka lägga det på minnet!"
När de kommit hem, sade matmodern till Skräddar-Pelle:
"Tycker du icke att det är bra märkvärdigt att han Per Larsson, som nu är snart inne i åttioåren, är så duktig att läsa,
och har så bra mål att sjunga? Han läser då så klart och förståeligt och sjunger så vackert, att vi inte på något vis vilja
bli av med honom som bönpräst. Vi hava nog en bönpräst till
här i byn, men han kommer aldrig åt han Per Larsson att
läsa riktigt."
Hemma i gården stod middagsmaten färdig på bordet; det
var kokt kött med skalad potatis och köttsoppa med ilagda
mycket stora kornmjölsklimpar. Skålar med tunnmjölk stodo
innanför sopp trägen, så att var och en skulle kunna få efter
behag späda ut soppan med mjölk. På spiseln brann en väldig brasa. Märta hade murat upp en stor hög av grov granoch björkved inne i spiseln, men det oaktat kändes det så
kallt och snådde så otäckt från fönstret innanför bordet, så
att de, som sulto vid bordet kände sig nästan klumsna, styva,
i fingrarna. Men bara brasan hade brunnit ut, finge man
skjuta spjället, och då bleve det nog varmt i stugan, till dess
att skymningen därinne blev så stark, att man hade svårt för
att se något.
Sedan de hade ätit och satt sig omkring spiseln, sade matmodern till Per: "Nog tyckte du väl, att det var roligt i bönen?
Minnes du och kan tala om för oss något av det bönprästen
läste?" Nej, det var alldeles borta för Per, och han såg en
stund ganska bekymrad ut. Men efter en stund sade han:
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"Men tänk, vad de hade för en förfärligt stor klocka, den var
högre än sängen och vit. Vem kan hava gjort en sådan övervåldsklocka?" -— "Jo, du skall •veta", sade husbonden, "att den
där är en dalaklocka. Långt tillbaka i tiden hade en dalakarl,
som kunde göra sådana klockor och vävskedar och mycket
annat gjort den där klockan. Den drar varken fram sig eller
saktar sig utan går alltid alldeles rätt som solen, och de behöver inte dra upp den mera än två gånger i veckan. Men den
där dalakarlen var en besynnerlig varelse. Fick han bara i
brännvin, så söp han upp allt det, han förtjänade, och då han
var drucken, ruderade han och bar sig åt som ett tok, och så
trodde folket, att han stod i kompani ined den onde, för bäst
han var i en gård, så tvärförsvann han bortur gården och ingen kunde begripa, vart lian hade tagit vägen. Men sedan fingo
de höra, att han vid samma tid på dagen hade kommit till en
by, som låg flera mil från gården, där han hade försvunnit.
Det var inte underligt att folket var rädd honom." — "Men hör
ni", sade Per, "varför ha de satt upp så mycket ägg uppe i taket, där i Neergården?" — "Det där du såg", svarade matmodern, "var äggkransen. Men det är inte riktiga ägg de ha i
den, utan det är bara äggskal. De ha knackat ett lite stackars
hål i bägge ändarna på ägget och blåst ur det äggvitan och
gulägget och sedan trädd en tråd genom hålen och satt många
ägg utav alla slag på tråden och sedan fästat upp den uti
spikar i taket, så att äggraden har kommit i krokar och ringar
under taket. Storäggen, du såg där, var lomägg, men dessutom är där hönsägg, röjägg, skrakaägg och alla andra slags
ägg, till och med trastägg. Har du god lycka att finna ägg,
då du börjar geta korna, så får väl du taga på att samla till
en äggkrans åt oss också, ty äggkransen är vacker till att hava
i taket, och man gör då ingen skada på äggen, ty man kan
koka äggröra av det man blåser ur äggen. Men det är den
olägenheten med äggkransen, att kangroarna, spindlarna,
vilja så gärna bygga noten i den."
När det led frampå aftonen, kom folk från byn stjälpandes
till stugan så att det blev alldeles tjockt av människor där11
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inne. Man måste taga in några stolar ur kammaren och sätta
fram sätena närmare spisen åt dem att sitta på. Först kom
det tre grannarsgubbar och inte mindre än fyra grannarsmoror och sedan kom drängar och pojkar och pigor och fler
grannarsgubbar och grannarsmoror, så att stugan blev nästan
pinnpackandes full av folk. "Det är hälen, vad det är kallt i
afton", tyckte en av grannarsgubbarna. "Märta!" sade matmodern, "tag och gör upp eld, så att vi få varmt och ljust här
i stugan och lägg på bra med tjärgadd så att det brinner bra."
Det var ingen konst för Märta att få det att brinna, ty det
var mycket eldkol kvar i spisen och snart flammade en väldig eldbrasa och starkt sken spred sig över hela stugan, och
nu vart det ett fasligt prat och surr.
Men nu öppnades dörren och in trädde självaste rika Erik
Larsson och letade sig fram till en stol. "Det är precis såsom
om alla människor vore utskickade hit i kväll", tänkte matmodern. "Underligt att Erik Larsson kom, han, som eljes
aldrig gick i bönen och nästan aldrig brukade gå till en granngård." Matmodern tänkte, att nog borde man nästan rita korset på muren, då Erik Larsson har kommit. Jonke tog upp
fällskaftkniven ur västfickan och räckte den till dem, som satt
närmast, i det han sade: "Se, vad slags kniv jag har rådd
mig." Kniven gick nu från man till man och var och en skådade den grundligt. En av grannarsmororna hade fått den i
händerna och sedan hon hade betraktat den, sade hon: "Det
var en bedönlig kniv, men icke mycket lär den väl duga till.
Tror du, Jonke, det du kan skära dig så pass som ett metspö
en gång med den där knivstackaren? Men allt hitta de på för
att draga penningar utav folket."
Jonke fick igen sin kniv och stack den i fickan, och man
pratade en stund 0111 ett som annat. Men så sade gamla Jon
Kerstop: "Hör du, Pelle, vi ha västi byn hört sägas, att du har
några underliga stickor, som det går an att tända upp eld
med? Är sådant där sanning. Vi ha just kommit hit i afton
för att få se de där besynnerliga stickorna." Pelle gick till sin
säck och tog fram vadmalspaketet och började lura upp vad-
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malskluten. Alla ihop spjärrade, stirrade, på paketet, som om
de hade velat äta upp det med ögonen, de kände sig fögan,
nästan, nyfikna. Pelle drog försiktigt fram en sticka ur den
lilla bunten och strök med den på byxbenet. Det brann först
blåeld, men så vart det en riktig eldflamma och svavel luktade
det. "Å hälen! Det var själva tyran! Så oförnuftigt!" utropade än den ena än den andra. "Men nu måste du låta oss se de
där stickorna", sade en. Pelle lämnade ut fyra stickor på remiss bland de närvarande. "Jaså de se ut så här, de här omtalade ritstickorna", sade en, då han lämnade tillbaka en
tändsticka åt Pelle. "Men går det verkligen att tända eld i näver och kåror, ur den där ritstickan?" yttrade Erik Larsson.
"Ge mig hit en näver!" uppmanade Pelle, "så få ni se." Han
antände nävern. "Går det ock att tända pipan med de där?"
— Pelle tände på sin pipa. — "Själva konungen lär ha skickat ut en hög herre för att lära oss här uppe i fjället att tända
upp eld med ritstickor, så att vi skola få sluta med att nyttja
eldstålet och flintan", upplyste matmodern. — "Nog är det
väl i världsens sista tider, då folk skall börja tända eld med
stickor i stället för med eldstålet", menade en av grannarsmororna och Pelle kände sig nästan harmsk över, att han hade fått göra av med hela fyra ritstickor på den här förevisningen.
Så bar det till att prata ånyo. — "Jag hör att ni har lidit
en farlig olycka, Maja-Greta. Vad stjålnade kon utav?" frågade matmodern en av grannarsmororna. "Du säger ett ord",
svarade Maja-Greta och fortsatte: "Om det inte hade varit en
så riktig ko, skulle jag icke ha lagt om något, men hon var
så frisk och fröken till att äta och fet, som ett block och hon
var en av våra bästa kor att mjölka. Om onsdagskvällen var
hon frisk och färdig som vanligt. Men då vi kommo diti fähuset på torsdagsmorgonen, låg hon på sidan i båsen och rätade ut benen och var så förfärligt stinn. Jag försökte få henne att stiga upp, men hon låg bara och korade och stånkade.
Men så spände hon i och steg upp, men seg genast ned i båsen. Hon var alldeles utsjuk. Vi kokade upp hetmjölk och
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gav henne och sedan slogo vi i henne hästkurn, men ingenting syntes vilja hjälpa. Då gåvo vi henne ormsjäln, ormfett,
och då var det, som om hon hade kvicknat vid litet, men strax
därpå sträckte hon ut benen och syntes vara färdig att dö. Då
var det ingen annan råd än att sticka ned henne och draga ut
henne ur fähuset. Men då vi gjorde upp henne, fingo vi se,
vad som falerade henne: två tarmar hade tvinnat ihop sig och
blivit till en knut, så att hon gick åt i tarmvred. En gamko är
nog både kommandes och farandes, men nog var det en stor
skada för oss."
Utav grannarsfolket satte en efter annan mössan på huvudet eller knöt på huvudklädet, sade farväl och gick. När det
hade tommats av kring spisen, sade matmodern: "Jag kunde
icke giva dem någonting in i munnen i afton, emedan de voro
så många."
Foderkörslor.
"Jag tror, Jonke", sade husbonden, "att vi i morgon måste
försöka att köra efter ett par forskrindor f r å n Svantjärnarna,
fastän det tyckes skall bliva kallt bortur allt förstånd. Men
nu är det nog så d j u p snö, så att det går att k o m m a sig f r a m
bortpå långslätten; vi måste förstås köra med trudjor. Nog
är det bedrövligt, att m a n skall hava somt utav slåtten så
långt avsides, att det skall taga hela dragande dagen för att
hinna med att köra dit f r a m och tillbaka, men vad är att göra
åt det?"
På kvällen bar Jonke in selarna i köket. Här i gården
brukade man alltid göra så, då det var mycket kallt, så
att tränsarna i betselgrimmorna icke skulle vara iskalla, då
de på morgonen skulle lägga tränsen i munnen på hästarna.
Många körkarlar i byarna voro så vrakiga, att de aldrig brydde sig 0111 att bära in selen så att tränsen var varm, då de
skulle lägga den i hästmunnen. Men då tränsen var iskall, så
frödde sig hästen på tungan och skinnet revs lös inne i munnen, så att hästen blev så på tok i munnen, att han knappast
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kunde äta något på ett par dygn. Men sådan ovårdighet ville
Mickel aldrig vara med om.
Bittigt på måndagsmorgonen var husbonden och Jonke sysselsatta med att rusta i ordning för färden till Svantjärnarna.
De stjälpte upp for skrindorna och skrapade väl bort all snö
och is, som satt fast på annerstängerna under medarna på
forsläden eller bredmedsläden på vilken själva for skrindan
var fastbunden med vidjor. Bönderna i byarna runtomkring
hade nog köpt sig järnstänger, som de hade spikat fast under
slädmedarna. Men Mickel, som var justsom gammeldags av
sig, nyttjade ännu bara annerstänger under medarna. Annerstängerna voro tunna medar utav hård tjurtall, vilka man
pinnade fast under medarna på släden, då föret var sådant,
att stängerna behövdes, och behändigt kunde man bryta lös
stängerna och knacka ut pinnarna ur dem, då inga anner'stänger behövdes under släden.
Så stjälpte man upp skrindan och lade skackelaxarn mot
axaren i släden, men upptäckte, då man skulle sätta in skakelträet i tugan, att detta var så gott som avnött. Man måste
gå in i köket för att göra ett nytt skakelträ. Men då mac
tillika märkte att några vidjor voro avslitna uti sidorna på
skrindorna, så tog man med sig in några vidjor, vilka man
om våren hade vridit och vikit ihop i ringar. Men nu voro de
alltför torra och skarpa att användas, utan att först blötas
upp i varmt vatten. När man hade snickat till ett nytt skackelträ av torr björk och vidjorna hade m j u k n a t upp, gick man
till skrindorna och satte in och vred fast nya vidjor i skrindsidorna i stället för dem, som hade blivit avslitna, knöt sedan
fast trudjorna i skrindans övre framslå och satte in yxor uti
yxhållarna i övre bakslån i vardera skrindan. På bottnen i
skrindan lade man in skidbenen och hässjehärvan och gingo
sedan in för att äta.
Sedan man hade betslat hästarna och satt dem i skaklarna,
kröp man in under vidjevingen uti bakbalken av skrindan.
Jonke hade bössan med och kruttygarne på bröstet. Bössan
hängde han fast uti bakslån och nu var man färdig att köra.
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Mickel hade såsom de flesta bättre bönder välgjorda och stora
foderskrindor. I vardera av dem kunde gott fyratio pund
myrfoder inlassas, 0111 man trampade skrindorna stadigt. Innan de smackade på hästarna hade himmelen börjat blekna
och stjärnorna voro nu inte så stora, som då männen hade
kommit ut från stugan, men de glittrade och glimmade mycket, ett säkert märke på, att det var rasande kallt och stark
snå på sjöarna och myrarna. Männen körde genom byn och
sedan ned på sjön och följde vägen där omkring en fjärdingsväg men veko sedan av mot norra landet och foro inåt skogen.
På fodervägen, som de nu körde, var lössnön så pass djup, att
den gick hästen mittpå benen. Denna foderväg tog slut, och
nu hade man att köra nyvägningen upp till Svantjärnarna.
Man vek av från fodervägen in på den upphuggna vägen
till långslåtten. Man ville försöka om det skulle gå an att
köra barfött, barfota, men hästarna sjönko ned i lössnön ända
upp till buken och det var ej annat på, än att binda upp trudjorna. Men den dagen var det så kallt, att det knastrade och
knäppte i trädstammarna. Man tog lös trudjorna ur bakslån
i forskrindorna och trampade ihop snön något vid hästfötterna, lossade sedan upp trudjeremmarna, vilka voro m j u k a
som tyg, emedan man hade smort dem med fiskflott, iblandat
blott litet tjära. Ur trudjorna drog man ut de stora trudjetrasorna av vadmal, vek ut trudjevidjorna åt sidorna och
bäddade omsorgsfullt med trasan i trudjan, satte den bredvid
hästens fot, tog i hovskägget och lyftade in foten i trudjan.
Därefter bäddade man trudjeslarvan med stor försiktighet
omkring hästens hov och fotled och band sedan in foten på
trudjan med trudjeremmarna, vilka man tog genom alla trudjevidjorna och drog till dem måttligt hårt och knöt till dem
säkert. Remmarna fingo icke dragas till mycket hårt, ty då
skavde de hästen på foten, men ej heller för löst, ty då satt
icke trudjan tillräckligt stadigt. Innan man hade bundit alla
fyra trudjorna på, voro fingrarna blåfrusna och man hade
svår nagelbit i fingerspetsarna, så nog var det av nöden att
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slå armarna kraftigt mot överkroppen och länge, innan man
lyckades återfå värme i händerna.
Så gick då sedan färden uppåt bergsluttningen genom den
resliga granskogen, där den ganska brinkiga och smalt upphuggna fodervägen slingrade f r a m förbi granar och framskjutande backsnytor. Stundom bar det uppför backar, stundom
nedöver sådana. Hästarna svängde benen utåt, då de togo steg
och trampade aldrig på den andra fotens trudja. De voro väl
vana att gå på trudjor och snön bar nu upp dem, då de hade
trudjor på, men nog gick det bara fot om fot och ganska sakta. Det vill till, innan en häst riktigt lär sig att gå på trudjor. När en unghäst får trudjor na på och skall till att gå på
dem, så stiger han gång på gång med trudjan på en annan fots
trudja och rusar då framstupa ned i snön och sliter av sig
eller sliter sönder trudjan. Men bara han får öva sig några
dagar, så hittar han på konsten att föra benen åt sidorna och
blir sedan riktig att gå på trudjorna.
Mittpå dagen nådde forkörarna f r a m till den myra, där de
skulle taga fodret och var och en av dem körde f r a m till en
hässja. De vände skrindan tätt invid hässjan, och togo ur
skrindorna skidorna, härvan och yxan. Bredvid hässjan, som
man skulle lassa utur, lågo höga snödrivor och ovanpå den
var ett bastant tak av snö. Man fick trampa och böka undan
snön och riva ned taket över hässjan, innan man kunde komma åt fodret, som man stod i begrepp att lassa. Sedan man
hade kommit så långt, kunde man genom att taga i med kraft
draga ut höfång efter höfång från rummet mellan troorna
och stjälpa in fången i skrindan. När fodret började nå upp
till övra skrindarmen, fick man klättra in i skrindan för att
trampa ihop fodret. Sedan fick man fylla på och trampa ihop
i skrindan och göra en bra hög råge på den, och nu var fodret
i skrindan så hårt sammanpressat, så att man blott med möda kunde pressa in yxskaftet i fodermassan. Men ur hässjan
hade man icke kunnat taga allt fodret. Där var kvar ännu
ett varv på hässjbänken, och detta skulle man taga nästa dag
jämte fodret ur en innanstörhässja, som innehöll blott ader159
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ton fång. Den hässja, man hade tagit ur, var en tjugofyrafångs hässja. Härvan lämnade man kvar till nästa dag.
Man var färdig att vända mot hemmet. Men nu var det icke
fråga om att vara i skrindan. Nu fick man binda skidorna
stadigt på fötterna, och sedan gå på dessa vid skrindans
vänstra sida, hålla med högra handen stadigt i skrindarmen
och med kraft och skicklighet rada, styra, skrindan, så att
den icke släpp till varken att skena åt sidorna, när det bar
utför backarna, eller stjälpa omkull på ställen, där vägen var
sned. Varsam fick man även vara, då det gällde att köra förbi ett träd, som stod mycket nära invid vägen. Man fick då
se till, att man kunde hinna förbi trädet, innan skrindan hann
f r a m och dunsade till och raspade i trädstammen. Hade körkarlen icke hunnit undan på ett sådant ställe, så kunde han
bli illa klämd, gjord ofärdig, eller i värsta fall till och med
bliva dödad.
Under färden nedöver berget råkade husbonden ut för olyckan att hans skrinda stjälpte på ett ställe, där vägen var både
sned och brant, och den stjälpte med sådan fart, att fodret i
skrindrågan kastades utöver backsluttningen ett långt stycke
på sidan om vägen. De båda körkarlarna fingo hjälpas åt och
spänna i med kraft, innan det lyckades dem att få upp skrindan på vägen, ty de hade så dåligt stöd för fötterna i den djupa lösa snön. De hade fått drälta bort en lång stund av dagen,
innan de åter fingo fortsätta färden.
När de nådde nedanför bergsluttningen, skrämde de upp
en stor ripflock. De vita fåglarna flögo mellan granarna över
en liten backås och bakom denna syntes de sänka sig mot
marken. — "Låt hästarna stanna en liten stund, så att jag
får taga efter riporna", ropade Jonke åt husbonden. Han tog
bössan från skrindan och rände i väg västerut över den lilla
backåsen och om några ögonblick smällde ett skott. Hästarna
slängde upp huvudena och riktade ögonen åt väster. Åter hördes ljudet av två skott tätt efter varandra. Hästarna trampade litet oroligt med trudjorna. Jonke kom skjutsande över
backåsen. I vänstra handen hängde tre ripor, i den högra bar
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han bössan. Fåglarna och bössan slängre han upp på forskrindan och hästarna satte i gång. Man nådde fram till gamla fodervägen, som var stadig och där fick man binda av
trudjorna, knyta dem tillsamman och kasta upp dem på
skrindorna. — Svag skymning började lägga sig över trakten,
då de körde nedöver mot sjön.
Djup skymning rådde, innan de fingo vika av från byvägen upp mot hemgården. Det gnorkade, knarrade, under
slädmedarna och knasade i skrindorna, då de knegade iväg
över gården bort mot fägårdsladan. Utanför fägårdsporten
lämnade de skrindorna stående och körde med tomskaklarna till stallsporten. — När hästarna voro avbetslade, hade de
snö på ryggarna och isklumpar i hovskägget. Männen grepo
till stallkvastarna för att med dem ansa av hästarna och de
aktade sig därvid väl för att stryka med kvastarna mot håret
d. v. s. bakifrån mot hästens huvud, ty gjorde de på det viset,
så sopade de bort hulligheten av djuren. Sedan de hade ansat
bort isklumparna ur bovskägget, fingo de leda in hästarna i
spiltorna och där i mörkret giva dem vallhö och vatten. Hästarna hade nämligen den företrädesrättigheten, att de fingo
äta upp det mesta av det vallhö, som inbärgades på gården.
Med selarna på axeln kommo körkarlarna in i köket. Snö
hade de på kläderna, rim i håret och väldiga isklumpar, dinglande i tofsarna på skobanden. Men nu fingo de nyuppkokt
mjölk att dricka och sedan sätta sig till bords och där äta
gravfisk och potatis och ovanpå förrätten tömma en stor skål
med filmjölksbryta. Nog kändes det sedan behagligt att få
sitta framför den stora brasan med piporna i munnen.
Men värst länge var det icke att sitta och steka sig framför
elden. Karlarna måste taga på mössor och handskar och giva
sig ut för att tömma forskrindorna, ty nästa morgon skulle
dessa stå till reds för ny färd till långslätten. Märta fick följa
karlarna ut för att hjälpa dem. En skrinda drogs tätt intill
fähusporten, och stjälptes där på sidan. Märta fick i mörkret
arbeta sig upp på myrfoderloet för att trampa. Männen tog o
-stora fång ur skrindan, buro in dem i ladan och kastade dem
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med stor kraft upp på loet, där Märta fick skynda sig att
böka fodret in på loet och trampa samman det. Sedan skrindorna voro tömda fick Märta rutscha ned f r å n höloet och såsom avslutning, sedan tomskrindorna voro uppresta och undanskjutna, fick m a n taga till härvorna för att tillvarataga
det spillda fodret utanför och inne i fähusporten.
Under de två följande dagarna hade männen att ytterligare
från långslåtten hemforsla fyra vinterskrindor myrfoder. Sedan hade de under denna vinter intet annat foder att köra
hem än rådningsfoder från ladorna vid ån och vid ett par bäckar samt något råfoder från några lador i råslätterna och
höet från ladorna inom åkergärdan, och dessa foderslag förde
man hem under vintern i den m å n det var behövligt.
Sockenskräddaren.
När onsdagskvällen var inne, hade Skräddar-Pelle fullgjort
sitt arbete. Han skulle nu hava sin lön, och efter som vanligt
var, skulle han hava tolv skilling för varje väst, tjugofyra
skilling för varje byxpar och en riksdaler för varje tröja. Men
gjorde han rock, som var så lång, att den nådde ned på länden, skulle han för den hava en riksdaler och tolv skillingar.
På torsdagen skjutsade Mickel skräddaren till nästa by,
där han skulle skrädda under ett par veckor. Skräddar-Pelle
kallade sig Per Rönnström, men sällan hade folket annat
namn på honom än Skräddar-Pelle och Pelle. Han var sockenskräddare. I socknen f u n n o s ytterligare tre skräddare, vilka
innehade värdigheten såsom sockenskräddare, vilken värdighet var dem förlänad av sockenstämman. Per Rönnström var
ägare av ett h e m m a n om 1/16 mantals skatt. Där hade han
hustru och barn, och där arbetade han om somrarna såsom
jordbrukare. Under vintern fick hans hustru balansera sig så
gott hon kunde på hemmanet, ty då var hennes m a n ute i
byarna socknen runt i skräddararbete och kom hem blott till
en -och annan helg.
Skräddar Rönnström stod sig gott. Uti Österstgården i
Selsjö kändes det nästan långsamt sedan Pelle hade farit
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och husmodern sade om Pelle: "Han är en riktig skräddare. Inte går det så värst fort för honom, men det han
gör, gör h a n väl. Man behöver aldrig vara rädd, att sömmarna skola ressmas upp i kläderna, som han har gjort och gott
handlag har han att få kläderna lämpliga, så att de följa
kroppen, och det bästa är att han är så husaktig med väven.
Man skall aldrig se, att han klipper sönder tyget till rimpor
och tipplar, som ingenting duga till, såsom somliga skräddare
göra. Inte heller behöver m a n gruva sig för, att han skall vara
laggrann i maten; han äter nog vad han får, och nog är han
tillräckligt matliten fastän han är bra stor och grov till växten."
Brödbak.
Nu hade m a n alltså fått undan skräddningen, men nu var
det bakningen att tänka på. "Vi äro snart brödlösa", sade
matmodern, "och vi måste till att baka under de återstående
dagarna av denna vecka och utefter nästa vecka. Jag får väl
sköta om gården ensam, så gott jag kan, så att du, Märta, får
stå i bakestugan. Jag har fått Gata däri Bränna till bakarhjälp åt dig. Gata är kunnig och duktig att baka."
På denna gård f a n n s såsom på alla andra något så när ordentliga gårdar en bakestuga, i vilken man under sommaren
brukade bo, så att storstugan då fick stå öde och tom. Om
vintern arbetade karlarna i bakestugan med snickning någon
vecka eller längre några gånger. Under vintern bakade m a n i
bakestugan vanligen tre gånger. I övrigt stod denna stuga
oeldad och övergiven. Bakestugan hade sin plats på denna såsom oftast även på andra gårdar vid norra sidan av gårdsplanen och låg i ungefär rät vinkel mot storbyggningens långväggar ooh på ett avstånd f r å n storbyggningens norra gavelvägg av omkring tjugo alnar. Bakestugan var en sexknyttstuga med ett stort r u m över hela huset, vilket till gagnet var den
rätta bagarestugan, och då m a n talade om att gå till eller göra
något i bakestugan, så åsyftade man vanligen allenast detta
stora rum. I västra änden av byggningen var en mera rymlig
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förstuga med dörr till själva bagarestugan. Innanför förstugan var ett litet kammarhål, ej större än att en stannsäng
rymdes att stå utefter ena väggen. Ett helt litet fönster på
norra väggen släppte in sparsamt ljus. Detta r u m vair bakestugekammaren.
Det stora rummet var sex alnar i fyrkant. På lång- och
gavelväggen i detta rum funnos fönster, vilka icke voro så
alldeles små. Golvet var av breda, hyvlade klovar. Varmtaket
var av endast kluvna och föga tilltäljda klovar. Under detta
tak voro fästa i vidjor två par torkåsar, på vilka låg upplagt
till torkning en mängd ämbetsved, ämnen till flöten i slädar,
axare i skaklar och slädar, ämnen till yxskaft och andra
verktygsskaft, trågämnen och en mängd laggved, kluven ur
kvlstren, tät malrwgran och tall. Över alla fyra åsarna lågo
ämnen- till slädmedar och skidor, böjda på självvuxet krokiga
stockar och fasthållna vid dessa med klämmer, tvingar och
vidjor.
Närmare dörrväggen var en rymlig spis, men mellan ena
spislaet och väggen var en smal öppning, ej bredare än att
ett barn i sjuårsåldern kunde krypa lin i denna öppning. Mellan spiseln och norra långväggen låg bakeugnen med sitt valv.
Detta var utdraget ända till dörrväggen och kallades ugnstunnan. För att denna ugnstunna skulle få rum, hade man
nödgats mura spiseln ett stycke f r å n dörrväggen. Ugnstunnan
vair synlig och i viss mån åtkomlig.
Mellan spiseln och östra gavelväggen stod det stora breda
bakebordet på stadiga bordsbunor, underrede. Utefter båda
ändkanterna på bordet voro breda uppstående ribbor anbragta för att hålla kvar, vad man kunde hava liggande på bordet.
På väggen hängde de stora bakefjälarna, runda, omkring sex
kvarter tvärsöver och försedda med ett långt och 'ganska brett
skaft, utgörande en fortsättning av en av de bräder, av vilka
fjälen var sammansatt. I kanterna voro bakefjälarna hyvlade
ytterst tunna. I närheten av fjälarna hängde på pinnar flera
bakespjälkar. Dessa voro mer än alnslånga, skaftet oräknat,
men blott något mer än ett kvarter breda. I spetsen voro des74 2
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sa spjälkar tunnhyvlade till nästan en kniveggs tjocklek. Men
där funnos även ett par spjälkar, som voro betydligt tjockare
längst fram. Det var ugnspjälkarna, med vilka man skulle
hantera brödkakorna inne i bakugnen. På en pinne hängde
brödpicken av trä med en massa spetsiga pinnar. Uppe på en
hylla, som räckte in mot vrån lågo varjehanda redskap: bakesoparna av helgjutet avflådda hundsvansar, i vilka man hade
inskjutit lämpligt formade spett i håligheten efter rumpkäppen i hundsvansen. Ovan svansskinnet bildade detta spetts
fortsättning ett lämpligt handtag. Vidare stodo där en rad av
brödnaggor, dels grovnaggor av sammanlagda och sammanbundna ving- och stjärtfjädrar av tjäderhönor eller röj or,
dels ripnaggor eller kornbrönaggor, sammanbundna av stjärtf j ä d r a r av ripor. I förstugukammaren i stugan voro i en vrå
uppresta några bakslock, ofantligt stora tråg, urholkade ur
grova granstockar och mindre baktråg oöh därtill ett par degby 11 or.
Bakestugans tak var såsom alla tak både på denna gård och
alla andra gårdar täckt med rote och näver och över nävern
var lagd kluven takved. Rummet mellan nävertaket och varmtaket kallades bottnen, och där var så lågt upp till åsarna, att
m a n kunde röra sig under dem blott djupt nedböjd. Från
förstugan kunde man komma upp på bottnen med hjälp av
en stege med mycket glest insatta tvärpinnar. Men till bakestugbottnen hade man sällan något ärende.
På eftermiddagen kom Gata och sedan hon hade fått mat,
fick hon och Märta fullt upp att göra för att ordna till baltningen. Först och främst tände de stora brasor både i spiseln
och i bakeugnen, så att det skulle börja värmas upp i den utkylda stugan och det var ej därmed nog; det var också nödvändigt att elda så kraftigt att både murlaen, murpipan och
ugnstunnan blevo så varma, att de kunde hålla värme kvar
under natten. I värmstugan värmde de vatten att skölja bakeslocken med och att använda till stöpvatten. Från häberget
buro de in en stor mängd av mäldmjöl, ty första dagarna
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skulle de baka vardagbröd eller mäldbröd. Till bakestugan
buro de även in en tönnel, i vilken var blötmese av sommarens spar.
När det fram mot kvällen hade blivit tillräckligt varmt i
bakestugan, hade bakarekvinnfolken att stöpa för morgondagens bakning. De satte fram två välsköljda slock och dessa
fyllde de till hälften med varmt vatten. I vattnet inblandade
de så mycket blötmese, så att det blev meseblanda i trågen.
I denna slogo de rännmjölk, kärnmjölk och glottermjölk eftersom det fanns tillgång till och rörde väl om alltsamman,
varefter man i trågen inblandade mjöl och bearbetade slockets
innehåll ivrigt med degspaden, fyllde ytterligare på mjöl och
ältade degen med spaden varv efter varv. Någon jäst lades
icke i trågen. Under detta arbete fingo de ha ett talgljus brinnande i trästaken på bordet. När brasorna i spiseln och bakugnen hade brunnit ut sköt man spjället i muren och satte
de stora degslocken på gravsyllan i spiseln, där degen skulle
kunna hålla sig varm under natten, då mjölet i degen skulle
blötna och segna och bliva hållbar att baka utav. Följande
morgon var Gata i god tid i bakestugan för att tända en stor
brasa i bakeugnen och en mindre sådan i spiseln. Slocken
hade hon lyckats lyfta ned på golvet, och nu bearbetade hon
ånyo degen med spaden och blandade in mera mjöl, hon rörde
upp degen, såsom det kallades. När det började sjå, lysa av
dagen aldrig så litet, begav sig Gata till kornladan och bar
därifrån två gevor nytröskad ren kornhalm till bakestugan.
Märta hade följt matmodern för att hjälpa henne att vinda
vatten och göra undan i fähuset. Gata bredde ut halm på
golvet innanför bakebordet, så att blott en smal väg på bara
golvet blev öppen mellan bordet och bakeugnen. Den övriga
halmen bredde hon ut i vrån mellan fönstren utanför bakebordet.
När Märta hade kommit till bakestugan, lyftade de två
kvinnorna med förenade krafter upp degslocken på bordet,
och slog upp degen ur trågen på vardera änden av bordet och
knådade nu ånyo degen med händerna och blandade in mera
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mjöl i den, till dess den blev lämpligt fast och seg, varefter
de av vardera degen formade två degrullar och lade dessa
bredvid varandra vid vardera sidan av bordet. Sedan skrapade de bort deg av händerna och tvättade av dessa. Sedan skrapade de av bordskivan mellan degarna ytterst väl med knivar
och sopade den ren med bakesopen och slogo sedan upp en
liten hög kornmjöl till utbakemjöl invid degrullarna på bordets ena sida, satte fram grovnaggorna och lade f r a m kavlar na på bordet, tog ned från väggen bakefjälen och bakespjälkarna och hade nu allt tillreds för bakningen.
Men brasan i bakugnen var ännu ej utbrunnen. Under väntan på att detta skulle ske, gingo bakarna in i köket och åto
morgonval. När de återkommo till bakestugan var brasan
utbrunnen så att det endast återstod en rödglödande glödhög
av den, och nu hade man att sopa av hällan i ugnen. Man
sköt all glöd längst in i ugnen och sopade all aska och alla
små kolstycken längst inåt, och nu var man färdig att börja
bakningen.
Gata ställde sig vid innersidan av bordet och Märta vid yttersidan. Märta strödde ut kornmjöl på en vid rundel av
bordskivan, skar av ett lagom stort brödämne ur ena degrullen, lade detta på utbakemjölet och rullade brödämnet till
én boll, vilket hon plattade till något med kaveln och kavlade
sedan ut brödämnet till en rund vid kaka, under det att hon
höll brödkaveln med båda händerna och lät den rulla f r a m
och åter. Kakan var tunn som tjockt papper. Sedan lade
hon kaveln åt sidan och tog till brödnaggorna och naggade
kakan, så att den blev överallt genomdragen av otaliga hål,
och sedan detta var gjort, sköt hon över kakan till bordets
inre hälft åt Gata, varefter hon skar ut ett andra brödämne
och förvandlade detta till en andra brödkaka. Gata tog bakefjälen i vänstra handen och satte dess vassa kant mot den
naggade kakan på bordet, sköt bakespjälken under kakan och
svängde denna på ledigt sätt i luften, så att den kom liggande upp och nedvänd på fjälen, varefter hon naggade kakan på
andra sidan med en nagga, under det att hon höll i fjälskaftet,
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varefter hon sköt bakefjälen in i ugnen, och knyckte med ett
hastigt ryck fjälen tillbaka, varvid kakan åkte av fjälen och
lade sig j ä m n på ugnshällan att där bräckas första gången. —
Jag skall säga att det behövdes dialekt, skicklighet, i armen
för att kunna svänga brödkakan från bordet på fjälen utan
att den skulle gå sönder och falla samman på bordet eller på
fjälen. Att kasta kakan på fjälen var största konsten i bakningen. Men även den skickligaste bakare råkade alltid ut för
den ohappelsen att någon kaka föll sönder då och då. Var hon
så klatrig, att hon lät kakor ofta falla sönder, så var hon ingen duglig bakare.
När Gata såg att kakan i ugnen började få en brunare färg,
skyndade hon att taga ut den ur ugnen och kasta den på
halmbädden. Kaka efter kaka kom till genom att från degrullen vandra till Märta, från denna till Gata såsom utkavlad
och på ena sidan naggad kaka och från Gata till ugnen såsom
på andra sidan naggad kaka på fjälen och slutligen från
ugnen till halmen på golvet, där den blev liggande i ro till
aftonen. Gata fick vara på sin vakt och se till att icke kakan
i ugnen hann med att svartbrännas i kanten eller annanstädes, så att hon fick bränt bröd. Men det kunde inte undgås,
att icke en och annan kaka brändes, så länge ugnshällen var
mycket het. En bakare, som ofta lät kakor brännas, var man
ej mycket belåten med.
När flickor bakade, vilka tyckte om att räknas såsom vackerstintor, brukade de gärna äta bränt bröd, ty det var ett
gammalt far, talesätt, att om en jänta åt duktigt av bränt
bröd, så blev hon vackrare, än vad hon förut hade varit.
Matmodern kom med smör på ett fat och satte det på bakebordet, på det att, om hakarna skulle känna sig sugna, de
skulle få breda ut smör på stycken av färskbröd, vika tillsamman brödet och lägga det för en kort stund i ugnen, så
att smöret började smälta och sedan äta det för att därmed
hålla modet och arbetskraften uppe. — Kom någon främmande in i bakestugan, skulle den ha såsom gåva en eller flera
kakor mjukbröd.
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Frampå aftonen togo degrullarna på bordet en ände och på
halmen låg ett lager av brödkakor. Nu förestod att bräcka
allt mjukbrödet. Gata tog en kaka f r å n halmen och sköt in
den på spjälken i ugnen, där den fick ligga en ytterst kort
stund, då Gata tog ut den och kastade den på bordet åt Märta.
Denna sopade av kakan med bakesopen och vek sedan ihop
den på mitten och sedan en gång till, då kakan fick form av
en fjärdedels cirkelyta, vilken bestod av fyra brödfjärdingar,
varefter hon kastade den alldeles färdiga kakan på halmen i
vrån. Brödbräckningen pågick till långt ut på blåa kvällen,
ty det gick alldeles icke för sig att lämna något bröd obräckt
till morgondagen. Bakarne tyckte, att det började kännas lite
ledsamt i armarna och benen, innan de sista brödkakorna
voro bräckta. Men vad hjälpte det? De måste även stöpa nya
stöpor i slocken, innan de hade rättighet att avsluta arbetet
för dagen.
Följande morgon hade man att elda i bakugnen och spisen
och reda upp degarna. När det blev så ljust, att man började
se ute, fingo Märta och Gata taga in en stor handtagskorg av
pärtor och stapla den full med bröd och sedan bära detta till
häbergsbottnen och lägga ut det på golvet där. När de städade in kakorna i korgen, räknade de dem, och det visade sig,
att man hade bakat något mer än trehundra kakor under förra dagen. — I tre dagar bakade man vardagsbröd.
På aftonen, sedan denna bakning var tillända, stöpte man
ånyo. I stöpan använde man mycket mjölk och fint vitt kornmjöl, men ingen jäst. Man skulle nu under två dagar baka
godbröd eller vitbröd och detta bröd naggade man med ripnaggorna, men gick i övrigt till väga alldeles på samma sätt
som vid bakningen av vardagsbröd. På kvällen sedan man
hade bakat nog mycket av kornbröd, hade man åter att göra
en stöpa, men den skulle icke bli särdeles stor. Det var kakestöpan, det nu var fråga om. I vattnet inblandade m a n nu
mer än eljest av blötmese och tillsatte söt mjölk. Men i denna
stöpa inrörde man mest rågmjöl och en del kornmjöl. Nu
inblandade man jäst i stöpan, så att det skulle bliva esenbröd
10
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d. v. s. jäst bröd. Jästen slog man dit ur en flaska, sedan man
ur den låtit vattnet rinna ut. Man anordnade jäst åt sig så,
att man, sedan man hade bryggt öl eller låtit mäsk för brännvinsbränningen jäsa, tog vara på all jäst på jäskärlets botten
och fyllde den i ett par flaskor, blott en mindre mängd i varje
flaska och korkade flaskorna och förvarade dem i golvkällaren, där de icke kommo åt att frysa. Uti flaskorna satte sig
jästen nere mot flaskbottnen och vattnet över den klarnade.
I flaskorna kunde jästen sparas h u r u länge som helst utan
att förlora sin styrka och jäskraft. — Utav kakedegen bakade
man mindre kakor, vilka voro blott omkring två och ett hälft
kvarter tvärsöver, men de voro tre till fyra gånger tjockare än
vardagsbrödkakorna. Dessa kakor naggade man icke, men
man pickade dem med brödpicken. Ej heller vek man ihop
dessa kakor, sedan man hade bräckt dem, utan de fingo behålla den form, som de från början hade haft. Icke heller
hängde man upp dessa kakor att torka, utan man bar dem
till häbergsbottnen och lade ut dem på golvet där. Dessa kakor tog man inte in för att användas i vardagslag. De kallades pickebröd, därför, att man hade pickat dem, eller mest
vanligt kallades de käken och att få äta käken och smöret
ansågs för en präktig gästning. I kyrkmatsäcken skulle käken
finnas och den kom även fram, när främmande skulle gästredas på bättre vis och under storhelger.
Man bakade också gärna vid storbaket även något blodbröd.
Stöpan till detta tillredde man av blod, tillblandad med litet
vatten. Blodbrödskakorna bakade man i samma storlek som
pickebrödskakorna, men man gjorde dem litet tunnare än
dessa kakor och bräckte dem synnerligen väl, så att de blevo
väl torra och hårda, ty voro de icke väl torra, så hade de stor
benägenhet att angripas av mögel. När man använde blodbrödet, bröt man sönder de skarpa kakorna i stycken, vilka
man kokade en stund i vatten, till vilket man hade satt litet
salt. Sedan tillredde man en vällingtjock sås av mjölk och
kornmjöl och lade i såsen en liten smörbit. Såsen slog man
sedan över blodbrödet, sedan man hade öst upp detta i en
170

BÖNDER OCH NYBYGGARE
skål eller i ett tråg. Ur kärlet åt m a n det m j u k a 'blodbrödet
och såsen med brödbitar eller med sked. Hade m a n i något
sällsynt fall i gården en domt vetemjöl, så kunde m a n avreda
såsen med detta.
Märta och Gata fingo avsluta sitt arbete i bakestugan med
att tvätta av bordet och tvätta all bakeredskap, som de hade
haft i händer och sätta in och hänga upp den på dess vanliga
platser, samla tillhopa halmen och bära bort den. Nu hade
m a n bakat vinterbrödet och matmodern sade: "Det här brödet, som vi nu h a r bakat, borde väl ha tiden att räcka, så att
vi icke behöver baka något, förrän vi baka sommarbrödet
sist på vårvintern."
Gata var nöjd, änskönt att bakningen hade varit tröttsam,
ty hon hade förtjänat åt sig tolv skilling om dagen och därtill
maten. Det var nämligen så ställt, att åt en riktig bakare
fick m a n nog lov att betala en bra dagspenning. Men det var
nog alltid så, att för en sådan gick det bortur händerna med
arbetet, så att hon hann med dubbelt mera än en, som var
sen och mykelig.
Välbärgat och rikt folk kunde få baka så här mycket bröd
åt sig två eller högst tre gånger om året, men annat var det
med fattigfolket i nästan alla byar. De fattiga hade litet av
mjöl och de måste baka en gång i månaden eller oftare och
det var för dem en ohiskelig tidsänka och ett vedervärdigt
vedskryp.
Man brukade leka med barn genom att klappa med händerna såsom om m a n bakade ut ett brödämne, under det m a n
sade: "Baka, baka bulle, stor som en kulle. Skjut in i ugnen!"
Då man sade: " S k j u t in i ugnen", så sköt m a n f r a m handen
mot barnets m u n eller bröst och då drog barnet till och storskrattade.
Anm. På grund av utrymmesbrist måste kommentaren till ovanstående uppsats införas i kommande årsbok.
U t g.
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Januari

Länets nya landshövdingepar anländer till residensstaden. På
landshövdingeparets vänstra
sida landssekreterare Lennart
Lindblad.
Den
1 Västerbottens läns äldsta vid 1957 års ingång är Eva Sofia
Holmkvist, Medle, Skellefteå socken; hon skall fylla 98 år den
15 maj.
Inlåningen i Västerbottens läns Sparbank hade vid årsskiftet
överstigit 100-miljonersstrecket. Därmed är sparbanken den
största sparbanken i de fyra nordligaste länen.
2 Till ledamot av Första kammaren för Västerbottens och Norrbottens län efter hemmansägare Lars Erik Andersson i Hedensbyn (cp), som avsagt sig, utses småbrukare Nils-Eric Gustafsson, Tåmeträsk, Byske. Därmed har norra länsdelen fem
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riksdagsmän eller sin största riksdagsrepresentation genom
tiderna.
Observatoriet i Lycksele — beläget några km utanför staden
— tas i bruk.
Landshövdingeparet Kristensson anländer till Västerbotten
och residensstaden.
De statliga myndigheterna uppvaktas på nytt i Stockholm av
en deputation från Umeå stad om flygfält i Alvik.
En av de största rävar, som på långliga tider fällts i skelleftebygden skjuts i trakten av Djupliden vid Skråmträsk. Det var
en hane, han mätte 1.39 från nos till svansspets.
Guldmedaljen av femte storleken för medborgerlig förtjänst
överlämnas till häradsdomare J. A. Wiklund i Lögdeå, Nordmaling. Åtta generationer i hans släkt har varit nämndemän
— ett unikt rekord.
Professor Nils Ahnlund avlider. Han var född 1889, sedan
1941 en av De aderton i Svenska akademien och teologie hedersdoktor. Åren 1928—55 innehade han professuren i historia vid Stockholms högskola.
F. direktören för Svenska Cellulosa AB Torsten Hérnod avlider i Stockholm, 71-årig.
IOGT-logen 3699 Skärgårdsrosen i Rönnholm, Nordmaling,
50-årsjubilerar.
Godtemplarorden i Västerbottens län firar 75-årsjubileum. Den
första logen bildades i Umeå och fick namnet Carl von Döbeln.
Minnesutställning i Hantverkshuset, Umeå, över Birger Lundquist. Det är Västerbottens läns konstförening, som förmedlar
kontakt med ett 150-tal av den eminente tecknarens verk.
Skellefteå nya Folkets hus invigs av riksorganisationens ordförande, direktör Arne Elmgren. Bygget har kostat 2,4 milj.
kr.
Riksförbundets för bildande konst vandringsutställning nr 166
med verk av Siri Derkert, Carl Kylberg, Stig Borglind, Sixten
Lundbohm och Birger Lundquist visas i Lycksele.
Skid- och friluftsfrämjandets avdelning i Kristineberg tar i
bruk sin anläggning på Viterberget. I rena pengar har anläggningen kostat 135.000 kr — men dessutom har mycket av frivillig arbetskraft lagts ned i den.
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23 Till sångarveteranen Jonas Åberg, Grubbe, överlämnas av
landshövding Elof Lindberg guldmedaljen för medborgerlig
förtjänst — åttonde storleken.
26 Kommunalfullmäktige i Skellefteå landskommun beslutar införa enhetsskola från höstterminen 1957.
27 Telestationen i Obbola automatiseras. Den har nu något över
300 abonnenter mot 20, då stationen togs i bruk 1919.
Biskoparna Ivar Hylander i Luleå och Gert Borgenstierna i
Karlstad invigs i Uppsala domkyrka till sina ämbeten av ärkebiskop Yngve Brilioth.
30 Grundstenen lägges för ny kyrka i Robertsfors.
Skellefteälvens vattenstånd är under januari lägre än under
någon period sedan 1902, då statistik började föras på detta
område.
Väg- och vatlenbyggnadsstyrelsen
avstyrker en framställning
från länsstyrelsen i Umeå om utökning av väganslaget för länet samt om anvisande av ett särskilt anslag med 5 miljoner kr
till ombyggnad av vägen
Umeå—Lycksele—Sloruman—Tärna
—riksgränsen vid Umbugta.
Enligt den av Umeå stadsbibliotek under januari framlagda
årsredogörelsen närmar sig bokbeståndet vid biblioteket •—
inberäknat Vetenskapliga biblioteket och Östergrenska biblioteket — 200.000 band.
Västerbottens åkeriförening anställer för första gången en trafikkonsulent: Gunnar Axén, Danderyd.
Västerbottens arkitekt- och byggnadskontor framlägger förslag
till nytt kommunalhus i Byske. Kostnaden beräknas till
875.000 kr.
Samtliga västerbottniska riksdagsmän i Andra kammaren föreslår i motion ökade anslag till Böbäcksdalens
försöksgård.
Stadsbibliotekets i Skellefteå årsredogörelse innehåller uppgift
om nytt lånerekord. Boklånen uppgick 1956 till 33.311—3.173
mer än något tidigare år.
Byggtillstånd har meddelats för köks- och maskinavdelningarna vid lasarettet i Lycksele. Medicinalstyrelsen föreslår anslag med 2,2 miljoner kr.
Till biträdande missionssekreterare i Ev.
fosterlandsstiftelsen
antages pastor Gustaf Lundmark, tidigare missionär i Indien
och bördig från Djäkneböle, Umeå socken.
Direktör K. E. Lundström donerar 100.000 kr som bidrag till
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uppförande av ett krematorium i Skellefteå under villkor att
krematoriet påbörjas inom fyra år.
Pressaren Hjalmar Larsson vid ASEA i Robertsfors belönas
med 2.000 kr för uppfinning i materialsparande syfte.
Arbetet på landsvägsbron över Umeålven vid Åskilje sätts
i gäng. Bron blir fyra m bred, 175 m lång och får två spann.
Oljehamn i Holmsund påbörjas i Umeå stads regi. Stadens
kostnad beräknas till omkring en miljon kronor. För en del
av kostnaderna svarar oljebolag.
Till statssekreterare i jordbruksdepartementet
utnämns byråchef Harry Wikström, bördig från Hökmarksby i Lövånger.
Februari

Västerbotten har
besök av Radiotjänsts gosskör.
Den
1- Olle Bergmark, umefödd, utställer oljemålningar, akvareller
11 och teckningar i Umeå.
3 Britta Eriksson, Umeå IK, blir nordisk juniormästare i konståkning på skridsko vid tävlingar i Stockholm med 296,27 poäng före Iris Kristiansen, Norge, 283,89.
4 Bjurfors AB får Norrbygdens vattendomstols tillstånd att uppföra Bjurfors nedre kraftverk i Umeälven. Byggnadskostnader
och därmed likställda kostnader har beräknats till 87,05 miljoner kr.
6 Landshövding Filip Kristensson väljs till ordförande i Västerbottens Företagareförening.
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7 Informationsmöte antar en resolution, vari uttalas förhoppningen, att flygfält snarast byggs i Umeå. Där åberopas ett
tio år gammalt avtal, vari luftfartsstyrelsen på statens vägnar
förbundit sig att bygga flygfält i Umeå "snarast möjligt".
Umeå hyresgästförening beslutar anställa ombudsman.
9 Franzén-priset utdelas för första gången på domkapitlet i
Härnösand. F. biskop Bengt Jonzon och rektor Herbert Lagerström, Hampnäs folkhögskola, får 1.800 kr var. Priset härflyter ur en donation av Stiftelsen J. C. Kempes minne och skall
utdelas vart femte år för "kristet kulturellt framstående gärning."
9 Skellefteå lottakår 30-årsjubilerar.
9- Bredviks missions- och ungdomsförening i Nordmaling firar
10 50-årsjubileum.
16 F. landshövding Elof Lindberg överlämnar till styrelsen för
Vetenskapliga biblioteket i Umeå 30.000 kr till en fond vars
avkastning skall användas till befrämjande av vetenskaplig
verksamhet. I fonden ingår de medel, som insamlades till
landshövding Lindberg inför hans avgång från landshövdingeämbetet och vidare det belopp, som ett antal av länets kommuner hedrade honom med på hans 60-årsdag.
Vid möte i Lycksele med samerna i Västerbottens och Norrbottens län inför landshövdingarna Kristensson och Thunborg
dryftas samernas svårigheter. "Något måste göras för att göra
renskötseln lönsam."
17 Skelleftebygdens kretsloge firar 50-årsjubileum.
Vännäs socialdemokratiska arbetarkommun och ungdomsklubb 50-årsjubilerar.
17- Riksförbundets för bildande konst vandringsutställning i Skel24 lefteå. Deltagande konstnärer: Siri Derkert, Carl Kylberg, Stig
Borglind, Sixten Lundbohm och Birger Lundquist.
18 Åmsele ålderdomshem och pensionärshem invigs av landshövding Kristensson. Ålderdomshemmet innehåller 14 pensionärsrum, därav två dubbelrum och har totalt kostat 495.000
kr. Pensionärshemmet, som kostat 196.000 kr, har sex lägenheter.
19 Radiotjänsts gosskör gör stor succé vid konsert i Umeå.
21- Pedagogdagar i Lycksele med deltagande av 230 läroverks- och
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22 rcalskolelärare från Örnsköldsvik i söder till Vilhelmina—
Stensele i norr.
22 Till försvarsområdesbefälhavare för Stockholms försvarsområde, tillika kommendant i Stockholm, utnämnes från den 1
oktober chefen för Norrlands dragonregemente överste CarlJohan Wachtmeister.
24 F. rektorn vid Skellefteå lantmannaskola Mikael Persson avlider, 69 år gammal.
Generalmajor Hugo Ankarcrona, Skövde, avlider, 83-årig. Han
var chef för Västerbottens regemente 1921—28.
Ny aula och två nya elevhem vid Edelviks folkhögskola i Burträsk invigs med tal av landshövding Kristensson.
25 Trettio nya sjuksköterskor utexamineras från sjuksköterskeskolan i Umeå.
Docent II. L. Kottmeier föreslår
med anledning av alt Radiumhemmet i Stockholm inte förslår till att ta emot strömmen av cancerpatienter — att en eller två nya radiumkliniker
inrättas, exempelvis i Norrland. En klinik i t. ex. Umeå skulle
få en miljon invånare inom sitt upptagningsområde.
Stamvägsutskottet Tärna—Ra na i Norge framlägger ett betänkande om den nya vägen. Den har kostnadsberäknats till omkring 9 miljoner kr.
Det aviseras, alt båtturerna mellan Vasa och Umeå sommaren
1957 skall ökas till fem i veckan.
Okänd givare överlämnar 5.000 kr till orgelfonden i Holmön
eller just den summa, som fattas i alt ön skall få en riktig
kyrkorgel, en sjustämmig.
Skelleftebygdens konstförening redovisar inför årsmötet ett
medlemsantal på 526. Under senaste verksamhetsår har på de
av föreningen ordnade utställningarna sålts konst för 26.200
kr.
Fil. mag. Uno Holmgren, Vännäs, tilldelas ett Rotary-stipendium för studier under ett akademiskt är vid Harvard University
i USA. Stipendiet värderas till i runt tal 15.000 kr.
Arbetsplan till ny bro över Skellefteälven inges till länsstyrelsen av vägförvaltningen. Brons totala längd är 207 m. Bredden föreslås till 20,5 m, uppdelad på 7,5 m breda körbanor, åtskilda av en meter bred skiljeremsa jämte 2,25 m breda gångbanor. Bron uppbärs av spann, varav det längsta på 38 m är
avsett att nyttjas för timmerflottning. Bron beräknas kosta
3,8 miljoner kr.
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Mars

Nya plastfabriken
i Holmsund sätter
i gång.
Den
1 Kåge hamn kommer att utbyggas med ytterligare 1.000 m kaj
för nära en miljon kronor enligt vad som meddelas vid hamnägareföreningens årsstämma.
2-3 Bråns kristliga missionsförening 50-årsjubilerar.
3 Biskop Ivar Hylander föreslår, att Lycksele skall få ännu en
prästtjänst, en kyrkoadjunktur, förslagsvis med placering i
Furuvik.
3 Ny dopfunt — skänkt av två församlingsbor — invigs i Vännäs
kyrka av kyrkoherde Sigurd Lidström.
4 Den första av de fyra transformatorerna, som skall levereras
till Harrsele kraft AB, anländer från Ludvika till Vännäs järnvägsstation. Bjässen väger 143 ton och frakten har kostat över
7.000 kr.
5 I VM-turneringen i ishockey i Moskva gör "Garvis" Määttä,
Skellefteå AIK, det utjämnande målet i matchen mot Sovjet
med påföljden, att Sverige blir världsmästare.
7 Proposition avges i riksdagen med förslag om att en medicinsk
högskola skall successivt byggas ut i Umeå med start hösten
1958. Slutlig proposition i ärendet aviseras till årets höstriksdag.
Stadsfullmäktige i Skellefteå beslutar framställning hos regeringen om att borgmästaretjänsten, som blir ledig den 1 april,
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då borgmästare Thomas Lundquist avgår med pension, skall
återbesättas med ordinarie innehavare.
Stadsfullmäktige i Skellefteå beslutar inköpa tomt i kvarteret
Bielke för 82.000 för ny yrkesskola.
7- Vid svenska mästerskapen på skidor i Malung blir Lennart
10 Larsson, Jörn, näst Sixten Jernberg, Lima, bäste allround med
en andra- och två tredjeplaceringar.
8 Vernissage i Umeå stadsbibliotek av en utställning belysande
den kinesiska tryck- och tryckerikonstens samt bokstavs- och
bokkonstens utveckling äger rum i närvaro av bl a två kulturråd vid kinesiska legationen i Stockholm och riksbibliotekarie Uno Willers.
9- Sveriges yngre läkares riksförbund håller årskongress i Umeå.
10 Bl a debatteras den planerade medicinska högskolan.
10 Byske DUF:s ungdomshem återinvigs efter en genomgripande
renovering.
Degerfors kommuns skogsgård på Degerön utanför Vindeln
invigs. Därmed får länet sin andra skogsgård i kommunal regi.
Vilhelmina församlings nya församlingshem invigs av biskop
Ivar Hylander.
Sjuksköterskan Irene Knutsson, Råstrand, avskiljes i Sionförsamlingen Vormsele till missionsarbete i Japan på Helgelseförbundets fält.
12 Umeå byggmästareförening 30-årsjubilerar.
15- Skulptören Sven Lundqvist och målaren Ivan Roos — bördig
25 från Umeå •— utställer i Umeå.
16 Holmsunds hantverksförening firar 30-årsjubileum.
20 Köldrekord för vintern sätts i Åsele med minus 39 grader —
uppmätt både i Stugusjö vid Lillögda och i Svedjan.
21 Potatisodlarförbund för länet konstitueras vid sammanträde i
Umeå med c:a 200 medlemmar.
22- Vännäs sockens konstklubb anordnar utställningen "Konst i
23 hemmiljö". Ett 20-tal arbeten av C. M. Lindqvist, Sune Wahlberg, Holger Persson och Gustaf Sandberg finner köpare.
30 Förslag av professor Göte Nyquist till organiserandet av en
regional käkcentral vid centrallasarettet i Umeå föreläggs
landstingets förvaltningsutskott.
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Under mars vaccineras i Västerbottens län 18.000 barn mot
polio.
Vattenfallsstyrelsen inlämnar ansökan till Norrbygdens vattendomstol om Gardikens reglering. I ansökan framhålls bl a
att elva kraftverk i Umeälven får nytta av regleringen. Kostnaden beräknas till 62 miljoner, nyttan av företaget uppskattas
till 116 miljoner. 3.9 procent av åkermarken och 3b procent
av ängsmarken i Björkvattendalen försvinner. Fiske till ett
värde av en miljon förstörs.
Västerbottens läns landsting får byggnadstillstånd för första
etappen av lasarettsbygget i Lycksele.
Ben nya plastfabriken i Holmsund sätter i gång. Holmsundsgolven, som hittills funnit marknad över hela Europa, får nu
sådan även i Främre Orienten.
Teckningslärare Bengt Karngård, Skellefteå, utställer i Skellefteå ett 50-tal oljor, grafiska blad och teckningar samt skulptrisen Astrid Ritz ett 30-tal verk.
Folkskolestyrelsen i Tärna hemställer hos regeringen, att staten även i fortsättningen skall ekonomiskt svara för Skytteanska skolan i Tärna.
Det centrala Boliden är i det närmaste färdigbyggt. Nu vänder
Bolidens samhällsplanerare blicken mot söder, där man planerar att bygga upp ett nytt samhälle.
Umeå ABF noterar nytt rekord, i det att 146 studiecirklar med
1.641 deltagare varit i verksamhet under studiesäsongen 1956
—57.
En stor utredning om den lokala åldringsvården i Skellefteå
landskommun avslutas. Inte mindre än 720 personer har uttalat önskemål om hjälp.
Blivande agronomen Lennart Persson, Sörmjöle, Umeå socken,
tilldelas lantbrukshögskolans i Ultuna studentkårs amerikastipendium, innebärande ett års fritt uppehälle vid Cornell University, Ithaka, i staten New York.
Stort bostadsprojekt påbörjas i Lycksele mellan Grundtjärnen
och Tannberget med 200 villatomter.
Under mars offentliggöres Svenska Cellulosa AB:s beslut att
beställa två isbrytare för leverans sommaren och hösten 1958.
En av dem skall stationeras i Holmsund under issäsongen. Nybyggena kostar 3 miljoner kr.
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Konstnären Bertil Johansson-Bajo får i uppdrag att utföra en
dekorativ väggmålning på åtta kvm i Skogens hus i Teg.
Förslag framläggs till ny yrkesskola i Robertsfors, kostnadsberäknad till 532.500 kr.
Lantbruksstyrelsen förklarar i ett utlåtande, att länets landsting främst bör inrikta sig på att uppföra den planerade nya
lanthushållsskolan i Levar, Nordmaling, men att det däremot
bör tills vidare anstå med avgörandet att flytta lanthushållsskolan i Malgomaj till Dorotea, varom beslut fattats vid 1955
års landsting.

Stadsfullmäktige i
Umeå beslutar att
Hermanssonska
gården skall flyttas till Gammlia
— här är den på
plats.
Den
2 Västerbottens slakteriförening har planer på att till Lycksele
förlägga en slakt- och packcentral för distribution av all renslakt.
Scminarielärare" Knut Lagerstedt blir föreståndare för folkbildningsföreningen Minerva i Umeå.
3 Fyrpartimotion i riksdagen om att ridskolan vid Strömsholm
skall dras in från budgetåret 1957—58, och att körutbildning
i samband därmed skall börja vid K 4 i Umeå.
4 Västerbottens läns norra fornminnesförening i Skellefteå beslutar högtidlighålla 75-årsminnet av föreningens bildande
med en festlighet och ev utställning hösten 1957.
IOGT-logen Förgät mig ej i Nordmaling 60-årsjubilerar.
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5-12 Kalle Hedberg utställer i Umeå ett 50-tal verk — ej mindre än
48 av dem är tillkomna under det senaste året.
6 Vid förbundsstämma i Nordmaling diskuterar RLF-distriktet
frågan om en skogsägarnas egen massafabrik i Nordmaling.
Frågan överlämnas till länsförbundsstämman som rekommenderas att besluta om utredning.
Bolidens husmodersförening 20-årsjubilerar.
8 Ett 60-tal restaurangchefer från landets Konsum-restauranger
samlas till fyradagarskurs i Umeå. Det är första gången en
sådan har förlagts till Norrland.
F. biskopinnan fil. lic. Eva Jonzon, f. Olivecrona, avlider i
Uppsala, 63-årig.
9 Ett av hovrättspresidenten Mauritz Wijnbladh i Umeå framlagt
förslag till ny lag om preskription överlämnas i justitiedepartementet.
11 Författaren Eyvind Johnson utses till ledamot av Svenska
akademien efter professor Nils Ahnlund.
12 Skellefteå musiksällskap firar 30-årsjubileum. Till fem av orkesterns trotjänare överlämnas Svenska orkesterföreningens
medaljer.
13 Holmsunds teateramatörer uppför Sutton Vanes Till främmande hamn och gör stor succé. Ett avsnitt kommer i en radiokrönika påsklördag. Sällskapets ledare, Josef Hansson, kan
13- MRA-truppen framför i Umeå Peter Howards skådespel Vi är
14 morgondagen. Truppen räknar ett 50-tal personer, representerande 14 länder. Två fullsatta föreställningar ges.
14 20-årige Sture Andersson, Skellefteå AIK, vinner flugviktklassen vid svenska mästerskapen i brottning — han är Västerbottens förste svenske mästare i brottning och hans seger sensationell.
17 Deputation från Umeå uppvaktar i kommunikationsdepartementet och luftfartsstyrelsen om flygfältsfrågan.
18 Nysätra kommunalfullmäktige beslutar bygga sju kommunala
radhus för 55.000 kr vardera.
23 För första gången sitter en kvinna som ordförande i en taxeringsnämnd i Västerbottens län. Kanslibiträdet Karin Högberg, Umeå, leder ett sammanträde med taxeringsnämnden i
Obbola.
24 Västerbottens länsförbund av RLF tillstyrker vid kongress i
Skellefteå förslaget om utredning av frågan om en skogsägarnas egen industrianläggning.
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25 Nya skolan i Botsmark, Sävar, invigs av landshövding Kristensson.
26 Stadsfullmäktige i Umeå beslutar med 16 röster mot 11 att
flytta den Hermanssonska gården till Gammliaområdet. Kostnaderna för detta samt för vissa andra planeringar och byggnadsflyttningar på Gammliaområdet uppskattas till c:a 380.000
kr.
Riksdagsman Gösta Skoglund i Umeå utnämns till kommunikationsminister.
27 Vännäs ungdomsgård invigs.
Till ordförande i Västerbottens läns fiskförsäljningsförening
utses fiskeriassistent Eric Strandberg, Umeå. Han efterträder
statsrådet Gösta Skoglund.
28 Bygdeå—Nysätra köpmannaförening firar 25-årsjubileum.
Ett särskilt flygbolag för utveckling av inrikesflyget bildas,
Linjeflyg AB. Under maj skall en passagerarlinje
Stockholm—
Sundsvall—Nordmaling
startas.
Det meddelas att Bolidens Gruv AB kommer att igångsätta
gruvdrift i Vassbo, Idre socken, Dalarna.
Folkskolstyrelsen i Umeå stad föreslår stadsfullmäktige att hos
k m:t begära att få införa nioårig enhelsskola i Umeå fr o m
höstterminen 1958.
En modell av de markstedtska gårdarna vid Storgatan i Skellefteå överlämnas till Skellefteå museum.
En av drätselkammaren i Umeå gjord undersökning om trafikunderlaget för trafikflyg på Umeå läggs fram. Den visar,
att 2.158 västerbottningar har lovat närmare 10.000 resor till
Stockholm.
Länsstyrelsen tillstyrker att rådhusrätten i Skellefteå bibehålls.
Folkpartiungdomen i Västerbottens lein uttalar på årsmöte i
Forsholm, Lycksele, en protest mot de dåliga radioavlyssningsförhållandena i stora delar av länet.
Världens största skrotningsmaskin har färdigställts i Sala för
kraftverksbygget vid Stornorrforsen i Umeälven.
I inrikesdepartementets
byggnadstillslåndskvot
upptas bl a
500.000 kronor för uppförande vid Umedalens sjukhus av en
byggnad med undervisningslokaler och elevbostäder.
Det kommunaliserade folkbiblioteket i Malå öppnas.
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Skellefteå kan
glädja sig dt att
kunna leverera de
första enhetsskolestudenterna i
Sverige — här de
fyra lyckliga flickorna.
Den
2 Till borgmästare i Umeå utses eivilrådmannen där Sigvard
Bälter. Han är född i Älvdalen, Dalarna, 1915.
4-5 Landets yrkesskolrektorer har konferens i Umeå, som öppnas
av överdirektören i överstyrelsen för yrkesutbildning Birger
Öhman.
Västerbottens baptistmission håller sitt 50 :e årsmöte i Umeå.
5 Västerbottens lappmarks hantverksdistrikt firar 25-årsjubileum
i Kittelfjäll, Vilhelmina, med högtidstal av landshövding Filip
Kristensson.
Redaktör Elon Dufvenberg väljs till ordförande i Västerbottens läns turistförening efter ombudsman K. Viksten, som avsagt sig.
6 Åsele . föreläsningsförening firar 50-årsjubileum.
9 De första enhetsskolestudenterna i Sverige — fyra flickor —
utexamineras vid läroverket i Skellefteå. De har gått den linje,
som samtidigt är differentierat försöksgymnasium i Skellefteå.
10 Namnet på köpmännens hotell i Umeå bestäms till Esplanad.
Umeå stads kyrkoråd beslutar hemställa hos byggnadsnämnden om en tomt för s k småkyrka för Sofiehemsområdet.
En kommitté, sorterande under internationella dammkommis-
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sionen, beser arbetena vid Stornorrforsen, bl a för att samla
stoff till 1958 års internationella dammvärldskongress i Istanbul.
Umeå uppvaktar i kommunikationsdepartementet om flygfältsfrågan inför statssekreterare Erik Grafström. Luftfartsstyrelsen väntas under sommaren ta slutlig ställning i valet mellan Umeå och Nordmaling som flygplats.
Svenska naturskyddsföreningen utdelar sin silverplakett till
centraldispensärläkare Björn Moraeus, Umeå, och bronsplakett
till jägmästare B. Strandberg, Lycksele.
214 trotjänare på Rönnskär belönas av Bolidenbolaget. De får
i S:t Örjans kyrka i Skelleftehamn mottaga vardera tre aktier
jämte silvertallrik med inskription. Aktierna är värda 215 kr
styck och tillsammans 138.000 kr. Följande dag belönar bolaget på samma sätt ett 60-tal anställda inom gruvförvaltningen.
Samtliga hedrade har varit i tjänst i minst 25 år.
Riksdagen beslutar om en medicinsk högskola i Norrland —
Umeå är visserligen ej definitivt utpekat som förläggningsort
men det kan anses klart, att Umeå får medicinhögskola.
Ny folktandvård invigs i Nordmaling.
Den nya reguljära flyglinjen Stockholm—Sundsvall, Härnösand—Nordmaling med anknytningar per bil med Umeå och
Örnsköldsvik invigs.
Kommunikationsminister Skoglund uppvaktas av representanter för Skellefteå och örnsköldsviks städer, kommunerna Skellefteå lands, Hörnefors, Nordmaling, Själevad och Arnäs samt
för industriföretagen Mo och Domsjö och Hägglund & Söner.
Delegationen framför önskemål om en ordentlig generalplan
för frågan om mellanlandningsfält för norrlandsflyget mellan
Sundsvall och Luleå. Flygfält önskas både i Nordmaling och
Skellefteå.
Första tvåårskursen vid Strömbäcks folkhögskola avslutas,
under månaden fira 35-årsjubileum inom amatörteatern.
Dorotea kommunalfullmäktige beslutar att Dorotea municipalsamhälle från årsskiftet 1957—58 skall uppgå i moderkommunen.
F. jägmästaren i Malå revir, J. E. Wretlind, kreeras vid Stockholms högskolas promotion till hedersdoktor vid den nyinrättade skogsvetenskapliga fakulteten. Hans forskningar har varit
banbrytande.
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Vid sin prövning av frågan om Slorumans reglering stannar
Norrbygdens vattendomstol vid att rekommendera k m:t att
vid prövningen av tillåtligheten endast medge dämning upp
till 351 metersnivån. Därmed skulle stränderna i stort sett
kunna bevara sitt nuvarande utseende och ett ödeläggande av
strandväxtligheten ej bli nödvändigt.
Statsutskottet föreslår, att riksdagen skall följa regeringens
förslag om att småskolseminariet i Lycksele skall bibehållas.
Seminarieutredningen
hade föreslagit att det skulle nedläggas.
Statsutskottet är emot att ridskolan vid Strömsholm skall dras
in fr o m nästa budgetår och körutbildning i samband därmed påbörjas vid Norrlands
dragonregemente.
Överläkaren med. dr P. Lundström, Umeå, förordnas till docent i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.
Ett av vattenfallsstyrelsen
framlagt utbyggnadsprogram för
vattenkraftsanläggningar fram till 1963 upptar bl a en kraftstation i Skellefteälven med en uttagbar kraftmängd av 400
mkwh per år och sju stationer i Umeälven om tillhopa 4.125
mkwh. För närvarande ligger utbyggnadernas tyngdpunkt i
Umeälven.
Västerbottens läns landsting framlägger bokslutet för 1956 med
ett nettoöverskott på 1,2 miljon kr.
Till Norrbygdens vattendomstol inges av vattenfallsstyrelsen
en ansökan om utbyggnad av Tuggens kraftstation i Ume älv,
drygt IV2 mil nedströms Lycksele. Stationen kommer alt byggas under åren 1951—62. Den får två aggregat med en sammanlagd effekt av 96.000 kwh. Byggnadskostnaderna
beräknas
till 88,5 miljoner kr.
Grävningarna till ny missionskyrka i Norsjö påbörjas. Den har
kostnadsberäknats till 200.000 kr.
En häftesserie "Övre Norrland förr i tiden" startas i Umeå och
syftar främst till att stödja historieundervisningen
i folkskolan, enhetsskolan, realskolan och flickskolan.
Till ordförande i Nordsvenska köpmannaaktiebolaget
utses
köpman O. M. Andersson, Umeå, efter handlanden Harald
Holmlund, Byske.
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juni

Biskop Ivar Hyländer anländer
till Skellefteå för
att predika i den
stora kyrkosångshögtidens inledningsgudstjänst i
landskyrkan.
Den
1 Tre svenska museimän — bland dem landsantikvarie Gunnar
Westin, Umeå — flyger till Warszawa för tio dagars studieresa i Polen.
2 Till verkställande direktör i Sveriges köpmannaförbund utses
chefen för Kemisk-Tekniska och Livsmedelsfabrikanterna Karl
Erik Gillberg, bördig från Umeå.
6 Guldmedaljen Illis quorum tilldelas f. folkhögskolrektor Joh:s
Hallbäck, Umeå.
8-10 Shakespeare-sällskapet vid Umeå läroverk gör succé i Vasa
med Hamlet.
9 Åsele kyrkas nya antependium, kalkkläde och predikstolskläde
invigs av kyrkoherde Bengt Sundquist.
10 Musikhandlare Thure Melander, Umeå, avgår som förste dirigent i Västerbottens sångarförbund efter över 40-årigt uppdrag. Han efterträdes av musikdirektör Rego Wiklund, Grubbe. Sedan 1909 har Melander dirigerat sångarna i Umeå.
Västerbottens läkarförening har årsmöte i Skellefteå — den
största läkarträffen där hittills — med besök av ett 10-tal kolleger från Vasa och Jakobstad.
14 Nordmalings nya hamn invigs. Kajen är 127 m lång och har
kostat 600.000 kr.
Lycksele stad beslutar överta eldistributionen i staden; instal-
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lationsrörelsen dock först från den 1 januari 1959 . Kostnaden
är 350.000 kr.
Tionde svenska kyrkosångshögtiden och femtonde kyrkosångsmötet hålls i Skellefteå. C:a 1.100 sångare, representerande 85
körer från hela landet och en finländsk kör på 30 personer
från Österbotten samt gäster från Norge, Danmark och Finland
är samlade.
Snickerifabrikernas riksförbund har kongress i Umeå med 130
deltagare.
Lantbruksutställning på Teg med ett 50-tal utställare.
Sista årsavslutningen för Umeå högre allmänna läroverk i de
gamla lokalerna.
Nytt församlingshus i Kristineberg invigs av biskop Hylander.
Det har kostat 300.000 kr. Kyrkklockan är skänkt av Bolidens
Gruv AB.
Till ordförande i föreningen Nordens styrelse efter generaldirektör Axel Gjöres utses borgmästare Yngve Kristensson,
Stockholm, tidigare lagman i Umeå. Ny i centralstyrelsen blir
landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
Åbacka-gården i Bureå invigs till vårdhem för vanföra.
Fru Jenny Holm, Umeå, tilldelas Sveriges djurskyddsföreningars riksförbunds förtjänsttecken i guld.
Vägminister Lars Eliasson gör ett tredagars inspektionsbesök
i Västerbottens län.
Västerbottens läns hembygdsförening väljer landshövding Filip
Kristensson till ordförande. Återuppförandet av Holmöns gamla kyrka på Gammlia beslutas. — I samband med hembygdsföreningens årsmöte hålles ett sammanträde, dit stads- och
kyrkofullmäktiges i Umeå ledamöter m. fl. inbjudits. Arkitekt
Äke Lundberg (VAB) framlägger här förslag till disponering
av Gammlia.
Folkbildningskurs, rubricerad Samerna och naturexploateringen, anordnas i Fatmomakke av Fatmomakke sameförening och
Same-Ätnams bildningsutskott.
Major Sverker Marell, Umeå, nyutnämnd distriktsguvernör,
deltar i Lions världskongress i San Francisco.
Norrlandsförbundets hedersbelöning för pionjärgärning tilldelas landstingsman Oscar Dahlqvist, Skelleftehamn.
Umeå stadsfullmäktige begär att som försöksverksamhet få
påbörja obligatorisk enhetsskola från 1958.
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ABF-avdelningarna i Skellefteå sammanslås och beslut fattas
om heltidsanställd instruktör.
Tolv representanter för Vasa stadsfullmäktige gästar Umeå.
Småkyrkan i Vinliden invigs av kontraktsprosten B. Clausén.
Åsele kommunalfullmäktige beslutar inköpa hembygdsgård
från Viskaberg i Fredrika socken — just den typ, som man
önskar förvärva, finns nämligen inte i Åsele socken.
En särskild beredning för fortsatt utredning av frågan om en
medicinsk läroanstalt i Norrland tillsätts av ecklesiastikminister Persson. Beredningen skall även ta upp förhandlingar med
vederbörande kommunala organ. Ordförande är byråchef Nils
Hörjel.
Svenska industrimän — bland dem direktör Folke Nilsson,
Skelleftehamn — gör en utbytesresa i Sovjetunionen.
Till landstingets förhandlare om medicinhögskola i Umeå utses landstingsman Oscar Dahlqvist, Skelleftehamn, samt lasareltsläkare P. G. Lundgren och landstingsdirektör
Gunnar
Heimer, Umeå.
Laboratorn vid tandläkarhögskolan i Malmö A. K. E. Strålfors
utnämns till laborator vid tandläkarinstitutet i Umeå från den
1 juli.
Inflyttningen i det nya läroverket i Umeå börjar.
Hörnefors enhetsskola får ett av de fem stipendier på vardera
1.000 kr, som Folksam delar ut till skolor i landet för att an
vändas till frivillig musikundervisning och inköp av instrument.
Skolöverstyrelsen föreslår hos regeringen att försöksverksamhet med obligatorisk nioårig enhetsskola skall införas i Skellefteå landskommuns skoldistrikt och i Bureå skoldistrikt från
den 1 juli med början i klasserna 1 och 5.
Folkskollärare Torslen Tegby, Skellefteå, och docent KarlHampus Dahlstedi, Uppsala, får stipendier ur Norrlandsförbundets kulturfond för fortsatta forskningar i norrländska kultur- och
näringsförhållanden.
Generaldirektör G. Vahlberg, byrådirektör H. Vinberg i luftfartsstyrelsen och byråchef S. Granström i kommunikationsdepartementet utses till utredningsmän för att avge förslag i
frågor rörande flygplatserna i Umeå och Nordmaling.
j

189

HÄNT 1957
Docent Olof Hasslöf sonderar på uppdrag av länsmuseet och
FFÖN den maritima kulluren i Västerbottens läns kust- och
inland.
Förslag till skogskyrkogård i Lycksele stad av arkitekt SAR
Åke Lundberg, Umeå, tillstyrks av kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Området beräknas räcka minst 80 år och skall rymma
6.000 gravar.
I skrivelse till universitetsutredningen
anhåller Skellefteå stads
kommitté för utredning av högre skolfrågor att man måtte
överväga förläggande av en industrihögskola — vilken sedermera borde utbyggas till en begränsad
naturvetenskapligteknisk högskola — till Skellefteå.
Fröken Linnéa Fromm, Gargnäs, Sorsele, vinner första pris i
JUF:s rikstävling om bästa hembygdsbok.
3b nya vägföretag i länet tilldelas genom länsstyrelsens förmedling sammanlagt 488.000 kr i statsbidrag.
Väsentliga tillskott i malmbasen för koppargruvorna i Adak
konstateras. De nya malmerna har lägre kopparhalter än de
tidigare bearbetade.

Strömbäcks folkhögskola invigs. I
förgrunden från
vänster: pastor
Johan Hagner,
Stockholm, rektor
Carl Forsman,
Strömbäck, och
distriktsföreståndare J. E. Nygren,
Umeå.
Den
4-7 Per Erik Ritzén, K 4, svensk juniormästare i modern femkamp
vid internationella tävlingar i Umeå.
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5-6 Skellefteå stadsfullmäktige besöker Hornavan, Uddjaur och
Storavan för att bese Skellefteå kraftverks sjöregleringsarbeten. De planerade regleringarna av Skellefteälvens källsjöar
kommer att kosta omkring 40 miljoner.
6 Landstingets förvaltningsutskott beslutar att Levars lanthushållsskola skall byggas på tomt nära Nordmalings ålderdomshem.
6-7 Banvakternas och banbiträdenas riksförening har kongress i
Skellefteå.
7 Holmsunds teateramatörer uppför Ludvig Holbergs Erasmus
Montanus. Föreställningen blir en stor framgång.
14 Till kyrkoherde i Holmsunds församling väljs komminister
Erik Janulf, Stigsjö, Härnösands stift.
1314 Hembygdsdagar i Vilhelmina.
15- Föreningen Sveriges kyrkogårdsföreståndare har kongress i
18 Skellefteå. Ett 60-tal ombud från hela landet deltar.
21 Altarskåp, utfört av konstnären Torsten Norberg och skänkt
av SCA-koncernen, överlämnas till Holmsunds kyrka av direktör Axel Enström.
28 Strömbäcks folkhögskola invigs av kontraktsprosten Theodor
Lundh. Högtidligheten samlar bortåt 5.000 besökare. I kollekt
inflyter omkring 13.000 kronor.
Taxeringsintendenten
Agnar Cederberg, Umeå, utnämns till
landskamrer i Blekinge län.
Vid regeringssammanträde behandlas ett förslag om bildande
av en fond för bevarande och utbyggande av näringslivet i de
fyra nordligaste länen. Förslaget överlämnas till de utredningsmän, som skall utreda frågan om avsättning av medel
från malmbrytningen till en fond.
Till chef för Norrlands dragonregemente 1 oktober 1957—30
juni 1958 förordnas överstelöjtnanten där G. W. Frisen.
Till lekmannaombud vid kyrkomötet utser domkapitlet i Luleå
kommunalborgmästare Alex Renman, Lycksele, och rektor N.
E. Anrup, Skellefteå.
Norrlandsförbundet
tilldelar bankkamrer Martin Backman,
Vilhelmina, Olof Högberg-plaketten för kulturella insatser.
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Lantbrukaren Edmond Jonasson, Karlsbäck, Bjurholm, segrar
i rikstävlingen "Skogen", anordnad av
korrespondensskolan
LTK m fl i samarbete med skogsstyrelsen m fl organisationer.
Tävlingen hade samlat 3.300 deltagare.
Norrbygdens vattendomstol lämnar Skellefteå stad tillstånd till
Båtfors kraftstation på vänstra stranden vid
Kvambacksforsen.
Nyttan av kraftstationen med korttidsreglering beräknas till
54 miljoner kronor och kostnaderna till 40 miljoner. Det anses
angeläget, att företaget snarast kommer till stånd.
Jordbrukardaghem startar i Barsele och Långsjö by, Stensele
socken, som de första i Västerbottens län. Sammanlagt är det
38 barn i åldern 2—7 år som träffas dagligen i hemmen mellan kl 9 och 17.
Augusti

Fornminnesundersökningen i
lappmarken ger
fina fynd.
Den
3 Hushållningssällskapets demonstrationsgård Stenfors i Ånäset
invigs med högtidstal av generaldirektör Sam Norup. Hushållningssällskapet har lagt ned nära en halv miljon kr på gården.
3-4 Bolidens missionsförsamling välkomnar sin nye pastor Wolger Lindholm, 29-årig och senast verksam i Nälden, Jämtland.
4 Nya elevhemmet vid Solviks folkhögskola invigs av landshövding Filip Kristensson. Kostnaderna har uppgått till ca
900.000 kr.
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5 Skellefteå stadsfullmäktige beslutar ombilda det av staden helt
ägda Gumboda elektriska ab. till ett nytt bolag med huvudsaklig uppgift att bygga och driva kraftverksanläggningar vid
Skellefteälven. Lägst två miljoner kr anses vara ett lämpligt
aktiekapital och föreslås anskaffat genom att kraftverket åt det
nya bolaget överlåter fallrättigheterna i Båtforsen.
För att tillgodose lokalbehoven för den medicinska högskoleutbildningen i Umeå skall den nya sängbyggnaden vid centrallasarettet påbyggas med ytterligare två våningar, varjämte
etapp IV, avseende utbyggnad av andra hälften av sängbvggnaden skall påskyndas. Landstingets förvaltningsutskott begär byggnadstillstånd för etapp IV. Projektet beräknas kosta
bortåt fem miljoner.
Tjugotre representanter för Finlands turistförening gör efter
årskongress i Vasa ett dygnsbesök i Umeå för att med västerbottniskt turistfolk diskutera ytterligare utveckling av förbindelserna mellan de två länderna.
6 Sveriges äldste i tjänst varande soldat, fanjunkare Edward
Widmark vid I 20 i Umeå fyller 85 år.
ABF i Umeå väljer till studieinstruktör för Umeå stad lokalinstruktören för Hörnefors-avdelningen Knut Grönlund.
9-11 Svenska järnvägsmissionen har rikskonferens i Umeå med 400
deltagare jämte gäster från Finland och Norge.
Sjuksköterskan Valborg Lindgren, Degernäs, Umeå landsförsamling, invigs i församlingens kyrka till missionär på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Tanganjika-fält.
Södra Lapplands missionsgård i Hemavan invigs av landshövding Kristensson.
10- Skidfrämjandets förvaltningsutskott beslutar uppföra ett kapell
11 vid Hemavans Högfjäll samt — omedelbart — två västerbottensgårdar, den ena inredd som naturvetenskaplig station.
Kempeska fonden har skänkt 100.000 kr till ändamålet. Avsikten är att skapa ett Hemavans Skansen.
BD-drottning vid festligheterna i Skellefteå blir Anna-Britt
Bergkvist, Medle.
14 Den nya yrkesskolan i Hörnefors tas i bruk av 22 elever.
15 Det första maskinaggregatet i Harrsele kraftverk kör i gång för
diverse injusteringar m m men beräknas tas i drift på allvar
om några veckor.
17 På Kittelfjälls turiststation överlägger svenska vägmän med
kolleger från Nordlands fylke om mellanriksväg med Norge
över gränsbyn Skalmodal.
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Barbro Dahlbäck, IFK Umeå, blir i Stockholm svensk mästare
i löpning 800 m. Hennes tid, 2.19,3, är nytt distriktsrekord för
Västerbotten.
Unga norrlandsskribenter har sin årligen återkommande sammankomst — denna gång på Medlefors folkhögskola.
Lycksele församling firar 350-årsjubileuin.
Genom omfattande utvidgningsarbeten har Umeå norra kyrkogård tillförts ett nytt område på 44.400 kvm. Kostnaden är
350.000 kr. Det nya området, vari ingår urnlund i skogsparti,
invigs av biskop Ivar Hylander.
Svensk-norska vägproblem diskuteras i Hemavan. Tängvattendalen framförs som en sidovariant till det gamla förslaget om
mellanriksväg över Umbukta.
Svenska kennelklubben har utställning i Skellefteå med rekordantal djur för utställningar i Övre Norrlandskretsen: 282.
Utredningskommittén för flygfältsfrågorna i Nordmaling och
Umeå med generaldirektör G. Vahlberg i spetsen besöker
Olofsfors och Alvik.
ABF-avdelningen i Hörnefors utser Helge Thylin till ordförande och instruktör.
Ett 30-tal präster och journalister i Väster- och Norrbotten
samlas för första gången till en kontaktkonferens för att dryfta
kyrka—press. Konferensen hålls på Munkvikens ungdomshem
med biskop Hylander som ordförande.
Riksdagsman Uddo R. Jacobson, Vilhelmina, avlider, 71-årig.
Lektor Seth Larsson, Umeå, avlider. Han var född 1887.
Västerbottens läns trädgårdsförbunds guldmedalj utdelas till
f. landshövding Elof Lindberg, som även utses till hedersledamot.
Umeå nya läroverk tas i bruk av 1.100 elever.
Norrlands skogsvårdsförbund har en tvådagars exkursion i
Västerbotten med 200 deltagare, bland vilka märks gäster från
Norge, Finland och Österrike.
Domkapitlet i Luleå begär att få ge ut en ny lapsk psalmbok.
Manuskript föreligger. Någon användbar lapsk psalmbok finns
ej, vilket länge har vållat avbräck för lapskt gudstjänst- och andaktsliv, heter det.
Världens största turbin installeras i Stornorrfors.
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1953 års lärarinneutbildningskommitlé
föreslår, att ett av de
nya statliga fem seminarierna för utbildning av lärare på det
husliga området förläggs till Umeå genom sammanläggning
med det nuvarande seminariet för huslig utbildning där, som
nu ägs av landstinget. Vid seminariet skall årligen utexamineras 32 hushållslärare och 24 textillärare.
Tingssekreteraren i Västerbottens norra domsaga A. V.Bengtsson utnämns till rådman i Umeå från den 1 oktober.
I Sveriges speceri- och lanthandlares rikstävling "Eliten i butiken" erövras andra pris i klass I — affärsinnehavare, butiksföreståndare och förste män — av Gunnar Wahlberg, Lycksele.
Direktör Jan Mörch, Bureå, utses till verkställande direktör i
Svenska sågverksföreningarnas
riksförbund.
Ett 60-tal folkskollärare på låg- och mellanstadiet från skilda
orter i Norrland är samlade i Skellefteå för fortbildning.
Gruvdistrikten i norra Västerbotten besöks av sexton gruvärbetarungdomar från Ruhrdislrikten i Västtyskland.
Västerbottens ABF-distrikl är värd för en konferens med landets skogsarbetareinstruktörer.
Umeå, Medleforsskolan och
Boliden besöks.
Riksantikvarieämbetets
utgrävningsarbeten
kring Malgomajsjön ger en rad fina fynd.
Gideå-konstnären Karl-Erik Häggblad har i Vilhelmina folkskolas aula ulfört en fondväggmålning med motiv från de fyra
årstiderna och arbetslivet i orten.
Västerbottens Reso-distrikt segrar i tävling mellan landets
Reso-distrikt.
Sverige—Amerika-stiftelsen
fördelar 58 amerikanska universitetsstipendier för läsåret 1951—58, bl a till G. A. Sparrman,
Burträsk, och Gerd Övergaard, Umeå.
Inrikesministern
tillsätter överdirektör Birger Öhman i Yrkesskolöverstyrelsen som utredningsman för vissa frågor rörande epileplikervården, däribland inrättande av en epileptisk
anstalt i Norrland.
Den naturvetenskapliga stationen vid Högfjällshotellet i Hemavan träder i funktion med en veckokurs under ledning av
lektorn fil. dr Olof Rune och med 13 seminarister i avgångsklassen vid folkskolseminariet i Umeå som deltagare.
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September

Överste C. J.
Wachtmeister tar
avsked av Norrlands dragonregemente.
Den
1 Bureå sockens trädgårdssällskap 20-årsjubilerar. Medlemsantalet har växt från 51 till 481.
4 Vid provbelastning av nya bron över Umeälven vid Brån prövas brokonstruktionen på 120 ton.
6 Till ledamot av riksdagens andra kammare utses jordbruksinstruktör Gunnar Lundmark, Lycksele, efter framlidne riksdagsman Uddo R. Jacobson, Vilhelmina.
Ett fyravåningshus med 30 lägenheter och kontorslokaler börjar byggas på tomten Strandgatan 19 i Skellefteå. Därmed försvinner ett gammalt anrikt köpmannahus i norra länsdelen,
det s. k. Forsbergska huset.
Byn Övra Sandsele i Sorsele socken 150-årsjubilerar i Gillesnuole.
Den första lärlingskursen vid Norsjö skogsvårdsskola avslutas.
7 Ett 50-tal medlemmar av Svenska museimannaföreningen gästar Umeå. Dagen därpå besöks Skellefteå och sedan fortsättes
färden till Luleå.
Sävar belysningsförening firar 50-årsjubileum.
7-8 Lions internationelle president Edward G. Barry besöker
Umeå.
9 Umeå stads nya oljehamn på Stormskär i Holmsund avsynas.
24.000-tonnare kan lägga till vid kajen. Oljehamnen kostar ca
en halv miljon.
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11 Som Sveriges yngste domare sitter tingsnotarie Mariquita
Björnberg ting i Lycksele.
F. länsveterinär Joh:s Modig, Umeå, avlider. Han var 74 år
gammal.
12 En rad stadsplaneärenden av stor räckvidd framläggs i Umeå
i och med ett omarbetat förslag till lösning av trafiklederna
till lasarettet. I samband därmed har man också ett nytt radikalt förslag till bebyggelse av Ålidbacken.
Nysätra kommunalfullmäktige beslutar upplösning av Ånäsets
municip fr o m den 1 januari 1958.
Entreprenör antas för nya vattenverket i Vännäs köping, vilket
beräknas kosta 737.000 kr.
13 Regeringen meddelar byggnadstillstånd för anläggande av Båtfors kraftstation i Skellefteå landskommun. Byggnadskostnaden beräknas till 21,6 miljoner kronor.
Lycksele stadsfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att vidta åtgärder för uppförande av nytt ålderdomshem med 25
vårdplatser.
13- Konstnärerna Viola Larsson-Allvar och Gunnar Allvar utstäl23 ler i Umeå.
14 Länets polischefer samt ett stort antal landsfiskalsassistenter
och polismän konferera i Umeå om polismyndighetens uppgifter enligt lagen om nykterhetsvård.
14 40 år sedan första numret av Västerbottens Folkblad utkom.
16 Rivningen av Skellefteå stads bönhus med anor från 1870-talet
påbörjas för att ge plats för nytt församlingshem.
Hörnefors nya yrkesskola invigs av överdirektör B. Öhman.
Kommunal tvättstuga öppnas i Vilhelmina.
Skellefteå KFUM får 3.000 kr i gåva av Lions Club.
19 Första permanenta renslakteriet i Sverige tas i bruk på ett
fjäll i närheten av byn Kraddsele i Sorsele.
20- Norrlands dragonregemente firar för sista gången sin högtids21 dag i egenskap av eget regemente, då K 4 den 1 juli 1958 blir
en bataljon underställd Västerbottens regemente.
21 Telestationerna i Umeå, Skellefteå och Nordmaling kan 100årsjubilera.
22 Bagarmästare O. M. Andersson, Skellefteå, veteran i stadens
kommunala liv, avlider, 91-årig.
Medlefors folkhögskola invigs av statsrådet Gösta Skoglund.
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23 Nittioen gruvdelegater från jordens alla hörn och deltagare i
internationella anrikningskongressen i Stockholm besöker Boliden.
Höstens första snö vräker ned över vilhelminabygd till stort
förfång för de jordbrukare, som ännu har potatis i jorden.
27 Kyrkan i Öster-Jorn 100-årsjubilerar.
Advokat Sven Hallström, Umeå, avlider. Han var född 1883.
28 Nya skolan i Viska by i Fredrika invigs. Den har kostat
710.000 kr.
30 Vid kronoskogsauktion i Umeå säljs av 90 utbjudna poster om
sammanlagt 1.443.522 träd (218.062 kbm) 55 poster om
905.656 träd (133.329 kbm) för inalles 3.187.290 kr.
Överste C. J. Wachtmeister tar avsked av Norrlands dragonregemente vid en ceremoni på kaserngården.
Till vägdirektör i Västerbottens län utnämns t. f . vägdirektör
H. A. Rönström.
Enligt en i september framlagd redogörelse hade ABF under
arbetsåret 1956—57 799 cirklar i gång i länet mot 585 föregående år. Antalet deltagare var 7.722 mot 5.946.
Vattenfallsstyrelsen anhåller hos Norrbygdens
vattendomstol
att få anlägga en vattenkraftstation i Skellefteälven med namnet Vargforsen. Stationen beräknas vara i drift vid årsskiftet
1961—62.
Som ett led i jordbrukets internationella ungdomsarbete besöker fem unga amerikaner
Västerbotten.
Ett 30-tal personer i Hemavan hemställer hos länsstyrelsen, alt
Tängvattendalens lämplighet bör bli utredd, när det gäller undersökning för stamväg över Tärna till isfri hamn i Norge.
De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse genomför en alternerande veckolång kursverksamhet i Nordmalings socken.
Förslag till ny lag om ströängar i bl a Västerbottens län avges
och går ut på att de ängar, som ännu ligger spridda inom kronoparker och allmänningsskogar, skall dras in till kronan från
den 1 januari 1959.
Vetenskapsakademiens
naturskyddskommitté
hemställer, att
regeringen icke skall lämna tillstånd till reglering av Kultsjön.
En sådan skulle komma att medföra sådan betydande förlust
för landets växt- och djurvärld, som anföres i vattenlagen som
hinder för byggande i vatten, framhålls det.
198

HÄNT 1957
Nytt ålderdomshem i Vännäs landskommun påbörjas.
Domänstyrelsen beslutar att Sorsele revir vid årsskiftet 1957
—58 skall uppdelas på två, norra Sorsele revir och södra Sorsele revir.
Kantor Erik Näsman, Hörnefors, utses till dirigent för Kempekören efter Fritz Nordström, Husum, som avgår av åldersskäl.
Första kursen vid tandsköterskeskolan i Umeå — upprättad i
anslutning till tandläkarhögskolan — börjar med 25 elever.
På en udde i Volgsjön hittas en eldslagningssten från folkvandringstiden.
Till taxeringsintendent i Västerbottens län utnämns bitr. taxeringsintendent C.-O. Degerstedt, Umeå.
Konstnären A. Lundqvist, Norrköping — tidigare i Skelleftehamn — deponerar i Skellefteå Folkets hus en stor oljemålning med motiv från natur och arbetsliv i Västerbottens kustland.
Utställningen "Tio målare ser på Norrland" visas i Sorsele.
Oktober

Kronoskogsauktion i Skellefteå.
Från vänster: försäljningschef T.
Arosenius, Stockholm, och överjägmästare G.
Nordwall, Skellefteå.
Den
2 Vid kronoskogsauktion i Skellefteå säljs av utbjudna 1.217.048
träd 817.041 träd för 3.269.000 kr. Föregående år såldes 707.516
träd av då utbjudna 1.193.256 träd. Köpesumman var 2.278.000
kr. Kbm-priset är i år kr 28: 14 mot 25: 15 i fjol.
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4 Vernissage i Umeå på en av författaren K. G. Dalenius, Luleå,
arrangerad utställning "Unga norrlänningar". Antalet utställare är tolv.
5 Universitetscirkel i psykologi startar i Umeå. Föreläsare är
professorerna Gösta Ekman, Gunnar Johansson och Gunnar
Boalt m fl.
6 Kyrkoherde Ernst Rylander avskedspredikar i Nordmalings
kyrka.
9 Norrbygdens vattendomstol beviljar vattenfallsstyrelsen tillstånd att bygga Stensele kraftverk. Arbetena skall vara fullbordade före 1 januari 1963.
Till ordförande i Västerbottens läns konstförening utses redaktör Einar Härlin efter lasarettsläkare Sven Ekvall, som avflyttat.
11 Västerbottens läns landsting bemyndigar sitt förvaltningsutskott att träffa avtal med k m:t och kronan om inrättande av
en medicinsk högskola i Umeå. Landstingets ekonomiska åtagande fram till år 1963/64 uppskattas till 32 miljoner kr. Medicinhögskolan medför bl a, att lasarettet skall utbyggas med
sju nya specialkliniker.
Kristliga föreningen De Våra i Skellefteå inleder sitt 60-årsjubileum.
Landstinget godkänner plan för utbyggnad av yrkesutbildningen i länet, innebärande bl a 5 miljoner till centrala verkstadsskolan i Skellefteå. Till om- och nybyggnader vid ungdomsskolorna i Vindeln anslås 730.000 kr och till ytterligare
utbyggnad av centrala verkstadsskolan i Åsele 250.000 kr.
12 Landstingsskatten i Västerbottens län för 1958 fastställs till
kr 4: 20 — en höjning med 30 öre.
Lasarettsläkare P. G. Lundgren, statsrådet Gösta Skoglund och
landstingsdirektör Gunnar Heimer avtackas av landstinget för
framsynta och outtröttliga insatser för tillkomsten av en medicinsk högskola i Umeå.
19- Övre Norrlands Arbetarmässa hålls i Skellefteå med 210 om20 bud från de tre nordligaste länen. Bland talarna märks finansminister Gunnar Sträng, överdirektör Sture Ekefalk i vattenfallsstyrelsen och generaldirektör Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen.
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20 Stadsfullmäktige i Umeå godkänner avtal mellan staden och
kronan beträffande bibliotek, bostäder och kårhus för högskolorna i Umeå.
22 Den definitiva sammanräkningen av folkomröstningen i pensionsfrågan visar, att i Västerbottens län linje ett har fått 43,8
procent av rösterna, linje två 17,1 och linje tre 35,2 procent,
varjämte avgivits 3,9 procent blanka röster.
26 Kommunalfullmäktige i Skellefteå landskommun beslutar omorganisation av den kommunala förvaltningen. Frågan om
deltidsanställd kommunalnämndsordförande med lön av 9.000
kr per år bordläggs.
266 / Umeå blåbandsförening 50-årsjubilerar.
27 Teletrafiken i Burträsk automatiseras.
31 Radioorkestern under Sten Frykberg ger konsert i Umeå och
därmed har nya läroverksaulan premiär som konsertlokal.
Den år 1955 tillsatta sakkunnigekommittén
för utredning av
en del frågor i samband med de norrländska
vattenkraftutbyggnaderna föreslår, att en speciell myndighet,
gemensam
för hela landet, bör handlägga alla frågor om tillstånd till större vattenregleringar och kraftverk.
Samer från Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har en fyradagars kulturkonferens i Tärnaby, varvid bl a naturexploateringen och framtiden avhandlas.
Länsföreningen mot polio genomför i samarbete med Umeå
stads yrkesskola att polioskadade bereds tillfälle till yrkesutbildning vid skolan.
Den speciellt tillkallade utredningen med generaldirektör Gustav Vahlberg i spetsen om permanent flygplats vid Umeå eller
Nordmaling förordar Alvik, strax söder om Umeå.
Richard Tegströms Afrika-film, Frihet, belönas med den belgiske koloniministerns pris i den internationella
filmfestivalen
i Lille.
Hannes Wagnsledt utställer i Skellefteå.
Logen Duncker i Ursviken 75-årsjubilerar.
De ryska professorerna Prokofey Wassylyef och Anatoly Sjukov studerar under några dagar skogsskötsel i Västerbotten.
14
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Stiftelsen Seth M Kempes Minne överlämnar 30.000 kr som gåva till korfönster i Robertsfors kyrka.
Lasarettsläkare P. G. Lundgren vid lasarettets i Umeå ögonavdelning avgår med pension efter 31-årig tjänst.
En fotoutställning — Modern Photography 1957 — visas på
Länsmuseet i Umeå.
Konstnärerna Bengt Lissegårdh, Gösta Sundvall, Tore Wideryd och Pelle Åberg utställer i Umeå.
Tre nya pensionärshem klara i Vilhelmina landskommun och
24 hyresgäster flyttar in i dessa.

November

Statsutskottet besöker Nordmaling
och Umeå för
flygfältsfrågan.
På flyglarna:
statsutskottets'
ordförande talman Martin Skoglund i Doverstorp
(till vänster) och
stadsfullmäktig eordföranden redaktör Elon Dufvenberg, Umeå.
Den
1 I betänkande till ecklesiastikministern föreslås inrättande av
medicinsk högskola i Umeå fr o m nästa budgetår med en årlig intagning av 40 medicinare. Propedeutik och klinisk undervisning skall meddelas. Engångskostnaden för statsverket
vid full utbyggnad av högskolan beräknas till 26,8 milj kr och
den årliga kostnaden till 5,4 milj kr. Vid full utbyggnad skall
finnas 20 professurer och 6 laboraturer.
Byske kommunalfullmäktige delges k m:t beslut att Byske
municip skall upplösas.
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2-3 Ebba Rönnholm, Åsele, debuterar med en utställning i Äsele
av 36 oljor och 14 teckningar.
Västerbotten blir bästa distrikt vid norrländska mästerskapen
i brottning i Kiruna med 17 poäng före Medelpad, 12.
3 SCA-manskör med 250 sångare från Munksund och Byske i
norr till Kramfors i söder ger konsert i Holmsund.
4 Den av Olof Arnqvist byggda piporgeln i S:t Örjans kyrka i
Skelleftehamn tas i bruk.
7 Statsutskottet beser Stornorrforsens kraftverksbyggnader och
de två aktuella flygfälten i Nordmaling och Alvik invid Umeå.
8-10JUF:are från Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län har landsdelskonferens i Umeå.
10 F. landshövding Elof Lindberg avlider i Umeå i en ålder av
66 år.
Kyrkoherde Erik Janulf, den tredje i ordningen av kyrkoherdar i Holmsunds församling, installeras av biskop Ivar Hylander.
Logen Manhems Stjärna i Rundvik 75-årsjubilerar.
11 Till byggnadschef i Lycksele utses stadsbyggmästare C. E.
Runnzell.
12 Lottainvigning för första gången i örträsks kyrka.
13 Vid skogsägareauktion i Skellefteå säljs 99 poster av 200 utbjudna poster för ca 600.000 kr. Medelpris: kr 29: 65 per kbm.
14 Skellefteå hornmusikkår firar 25-årsjubileum.
15 Proposition om medicinsk högskola i Umeå från budgetåret
1958/59 framläggs i riksdagen.
F. seminarielärare Jonas P. Gipe, Huddinge — bördig från
Burträsk — avlider, 72-årig. Han har från trycket gett ut sin
hemsockens historia.
15- Västerbottens läns konstförenings utställning "Fem västerbott24 ningar" pågår i Umeå. Inbjudna är denna gång: Bertil Johansson-Bajo, Ingvar Hällgren, Bror Jonsson, Wäinö Nyqvist och
Torfrid Olson.
17 Skellefteå köpmannaförening firar 50-årsjubileum. Direktör
Emil Lagerqvist, Umeå — tidigare i Skellefteå •— donerar
10.000 kr till föreningen.
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Nya centralskolan i Holmsund invigs av undervisningsrådet
G. Engström. Den har kostat 1,7 milj. kr.
Sveriges förste armlöse bilförare, 38-årige försäljare Hans
Lundqvist, Skellefteå, erövrar körkort.
Den första av de tre 65 ton tunga turbinhjulen för kraftverksbygget i Stornorrfors kommer till Umeå uthamn.
En delegation av representanter för 16 organisationer med
Svenska naturskyddsföreningen i spetsen uppvaktar jordbruksminister Gösta Netzén och kommunikationsminister Gösta
Skoglund. Den hemställer, att exploaterandet av Kultsjön och
Kultsjöån skall uppskjutas åtminstone 15 år i avvaktan på utvecklingen inom atomkraftområdet. Talesmän för sameorganisationer överlämnar särskild skrivelse med understrykande
av bl a de faror som hotar renskötseln.
Skellefteå tingslags nya tingshus i Skellefteå invigs av hovrättspresident Mauritz Wijnbladh, Umeå.
Teateramatörerna i Vilhelmina uppför Försvarsadvokaten av
amerikanen Edgar Rice. Regissörer: Elis Essegård och Elvy
Fredriksson.
Häradshövdingen i Västerbottens södra domsaga Ebbe Hernlund, Umeå, beviljas avsked med pension.
Västerbottens norra fornminnesförening 75-årsjubilerar. Intendenten dr Ernst Manker håller högtidstalet, och en utställning,
belysande föreningens verksamhet under de gångna 75 åren är
anordnad.
Ryggtillstånd klart för kvarteret Lekatten i Skellefteå. Fastighetens byggvolym är 69.000 kbm och kostnaden 12 miljoner kr.
Åttamannadelegation från Skellefteå och Örnsköldsvik uppvaktar kommunikationsminister Gösta Skoglund i flygfältfrågan. Direktör Bertil Norén i Bolidens Gruv AB vill som första
steg ha flygfält i Skellefteå. Generalplan för hela Norrland i
frågan efterlyses.
I en motion i riksdagen av hr Sven Ohlon m fl föreslås att vid
den fortsatta planläggningen av den medicinska högskolans i
Umeå utbyggnad skall närmare undersökas vad som kan åstadkommas genom samverkan med Finland och det blivande universitetet i Uleåborg i form av praktiska arrangemang för att
nå kostnadsbesparingar.
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Skelleftefödde konstnären Pär Andersson får stipendium på
3.000 kr från Stora konstlotteriet.
Västerbottens nya sockendräkter premiärvisas i Skellefteå.
Bolidens Gruv AB levererar två kompletta
träimpregneringsmaskiner till Manila och Cebu på Filippinerna.
Anläggningarna får en kapacitet av 100 kbm virke per dag.
Stiftsrådet i Luleå stift förvärvar f. d. arbetsstugan i Saxnäs,
Vilhelmina socken, för att använda den som stiftsgård.
Det meddelas, att AB Linjeflyg skall uppehålla morgon- och
kvällstur på Nordmaling under hela vintern.
Enligt vad som framkommer vid den nordiska
kulturkommissionens plenarmöte i Saltsjöbaden planeras samarbete ifråga
om arktisk medicin mellan de medicinska högskolorna i
Tromsö, Uleåborg och Umeå.
Byggnadstillstånd meddelas för uppförande av byggnad inrymmande undervisningslokaler och elevbostäder vid Umedalens sjukhus.
Till ledamot i länsskolnämnden för fyra år från 1 juli 1958
utses rektor N. E. Anrup, Skellefteå.
1958 års skogspris från greve Carl Bernadotte af Wisborgs donationsfond tilldelas länsjägmästare Anders Jansson, Umeå.
Sedan direktör Sven Schwartz anmält, att han med ordinarie
bolagsstämman 1959 önskar avgå som verkställande direktör
i Bolidens Gruv AB utses till hans efterträdare som verkställande direktör chefen för bolagets gruvförvaltning
direktör
Bertil Norén. Till dennes efterträdare som chef för gruvförvaltningen utses överingenjör Fred. Agri,
Rönnskärsverken,
Skelleftehamn.
Regeringen föreskriver, att stora delar av Skurträäk by i Degerfors socken och församling skall flyttas över Ml Örträsk
socken och församling.
Till länsjägmästare i Norrbottens län utnämns jägmästare Gunnar Carlborg, Umeå.
Örträsks byamän avvisar ett förslag om införande av byaråd,
då de anser, att den gamla byastämman därigenom skulle komma i skymundan. Detta anses icke önskvärt.
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December

Den nya kyrkan i
Robertsfors invigs första söndagen i Advent.
Den
1 Den nya kyrkan i Robertsfors invigs av biskop Ivar Hylander.
Korfönstret är ett verk av konstnären Bo Beskow, och det är
kyrkans förnämsta konstskatt.
5 Konstnären C. M. Lindqvists porträtt i olja av f. d. stadsfullmäktigeordförandena läroverksadjunkt Henning Wikström
(1931—1935) och överjägmästare Sune Hederström (1936—1938) avtäcks i sessionssalen i Skellefteå stadshus.
6 Till generaldirektör och chef för vattenfallsstyrelsen från den
1 januari 1958 förordnas statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Erik Grafström. Han är född i Umeå 1914.
Till generaldirektör och chef för byggnadsstyrelsen under tiden
den 1 januari 1958—31 december 1963 förordnas direktören i
Landskommunernas förbund Sixten Larsson. Han är född i
Dorotea 1905.
8 Lappmarkskommuner konfererar i Vilhelmina om Norrländska kraftutredningens betänkande angående vattenkraftfrågorna inom de nordligaste länen.
Det nya församlingshemmet i Fredrika invigs av biskop Ivar
Hylander.
Robertsfors manskör firar 50-årsjubileum.
Patriotiska sällskapets stora guldmedalj överlämnas till lasarettsläkare P. G. Lundgren för mer än trettioårig gärning i
sjukvårdens och allmännyttans tjänst.
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9 Dragning i Västerbottens läns konstförenings årslotteri. Antalet vinster: 35.
10 Statsutskottet tillstyrker propositionen om principbeslut om
inrättande av medicinsk högskola i Umeå.
Nya skolan i Hällfors, Vännäs socken, invigs av landshövding
Filip Kristensson. Den har kostat 427.000 kr.
12 Svenska tankfartyget Svea Reuter anlöper som första fartyg
den nya oljehamnen på Näsudden i Skelleftehamn. Sex—sju
cisterner för bensin, fotogen, motorbränsle och eldningsolja
skall byggas där.
13 På den blivande medicinska fakultetens i Umeå vägnar ledigförklarar Uppsala universitet, som är fadder för den nya högskolestaden, genom annons i Post- och Inrikes Tidningar en
professur i medicin, en professur i patologi, en professur i klinisk fysiologi och en laboratorsbefattning i klinisk bakteriologi.
14 Vid årsmötet med Svenska ridsportens centralförbund utdelas championtecken för året i dressyr till Gehnäll Persson,
Umeå, i hoppning till Dag Nätterqvist, Strömsholm, tidigare
i Umeå, i fälttävlan till Jonas Lindgren, Umeå, och i terrängritt till K. G. Holm, Umeå.
15 Västerbottens läns första arbetsträningsverkstad invigs i Skellefteå av statsrådet Gösta Skoglund. Verkstadsbyggnaden kostar 400.000 kr, maskinpark och övriga inventarier 82.000 kr.
Hörnefors nya kommunalhus invigs av landshövding Filip
Kristensson.
14 Till ordförande i kommunalfullmäktige i Skellefteå landskommun väljs verkmästare Ragnar Ulfhjelm, Sörböle, efter hr Algot Sundberg, som avböjt återval efter 19-årigt uppdrag.
17 Riksdagen bifaller regeringens förslag om upprättande av en
medicinsk högskola i Umeå med start den 1 januari 1959. Ett
motionsvis framfört förslag om en reumatologisk klinik med
90 vårdplatser ansåg sig riksdagen ej beredd att tillstyrka.
20 Stadsfullmäktige i Umeå beslutar uppförda studentbostäder i
Ålidbacksområdet.
Lycksele landskommuns fullmäktige beslutar, att en kommitté
skall utreda frågan om lån till de kommunala tjänstemän i
kommunen, som vill köpa bilar.
Distriktsveterinär K. E. Dolk, Ånäset, utnämns till länsveterinär i Göteborgs och Bohus län.
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21 Från landstingets sjuksköterskeskola i Umeå utexamineras 30
sköterskor.
22 Ms Signe gör sin sista tur mellan Sävenäs och Örviken. Därmed sätts punkt för en mer än 100-årig båttrafik på Skellefteälven. Signe avlöses till våren av en bil- och passagerarfärja.
30 Beslut fattas i resp kommuner om upplösning fr o m den 1 januari 1959 av Robertsfors, Vännäsby, Hörnefors och Backens
municip.
För en klinisk-genetisk undersökning av en unik darrningssjuka — Tremor essentialis — med påfallande stark utbredning i några lappmarkssocknar erhåller professor Torsten
Sjögren, Stockholm, 15.000 kr ur Stiftelsen Therese och Johan
Anderssons minne.
Avsked beviljas kyrkoherden i Kågedalens församling E. A.
Samuelsson.
Ecklesiastikministern
tillsätter en organisationskommitté
på
tolv ledamöter för medicinska högskolan i TJmeå. Ordförande
är kanslirådet Georg Topelius.
På Umeå lasarett har man för första gången i Sverige enhetliga kurser för utbildning av sjukvårdsbiträden.
I tävlingen om konstnärlig utsmyckning av det nya tingshuset
i Umeå segrar ett förslag av konstnären Erik Byström, Stockholm.
Västerbottens Gille i Kiruna överlämnar som gåva till Hällnäs
sanatorium två oljemålningar av norrbottenskonstnärerna
Bergqvist och Allnander.
Till 20 nya enskilda vägföretag fördelar länsstyrelsen i Umeå
439.000 kr.
Bror Lundqvist, Kristineberg, får med tre stora A, tretton små
a och tre AB det högsta betyg som någonsin utdelats vid örnsköldsviks tekniska skola.
Norrbygdens vattendomstol ger vattenfallsstyrelsen rätt att
bygga Vargfors kraftstation i Skellefte älv.
Ur "Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur"
får musikdirektör Mary Wallskog, Umeå, 1.500 kr., och skolkökslärarinnan Birgitta Bäckegård, Umeå, 3.000 kr för studieresa till USA.
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Vid årsskiftet utgår rätten att söka ersättning för intrång i
kustfiskevatten till följd av 1951 års fiskelag. De begärda ersättningsbeloppen från västerbottenskusten uppgår till ca 22
miljoner, varav för ett fiskelag 1.857.000 kr.
Till t f kyrkoherde i Nordmaling utses kyrkoherden i Hallens
och Marby pastorat Oscar Strömqvist.
Under år 1957 ökar länets folkmängd enligt vid årsskiftet föreliggande preliminära siffror med 445 personer till 239.942
personer. Av städerna ökar Umeå den 360 personer till 20.264,
Skellefteå med 259 personer till 21.588 och Lycksele med 314
personer till 4.822. Äldsta invånare vid årets utgång är Gustava
Katarina Halin, Backen, Umeå landskommun. Hon skall fylla
99 år den 5 juni 1958.
SAMMANSTALLNING

TORSTEN CEDERBERG

BILDER: N D , V F O C H V K
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FORENINGSM E D D E L A N DEN
HEDERSLEDAMÖTER.
Direktör Axel Enström.
Fil. dr Erik Kempe.
Intendent Ernst Manker.
Länsarkitekt Karl Sörensen.
STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Landshövding Filip Kristensson, Umeå.
v. Ordförande: Kraftverksdir. C. D. Bredberg, Skellefteå.
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå.
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
1959—1962.

F r u Elna Nordin, Umeå.
överstelöjtnant Sven Huldt, Umeå.
Statsrådet Gösta Skoglund, Umeå.
Fabrikör Hilding Carlsson, Umeå.
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå.
Överlärare Elis Essegård, Vilhelmina.
Bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina.
Riksdagsman Uno Olofsson, Rödingträsk.
1958—1961.

överingeniör E. Planhammar, Hörnefors.
Konservator Evert Larsson, Hössjöäng.
Landstingsman Holmfrid Nordström, Stöckeby.
Landstingsman Oscar Dahlqvist, Skelleftehamn.
Landstingsman K. S. Östlund, Bureå.
Lappfogde H. Ritzén, Umeå.
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1957—1960.

Konstsmed Seth Lindgren, Umeå.
Disponent Artur Näsström, Dorotea.
Rektor Simon Johansson, Teg.
Riksdagsman Ragnhild Sandström, Teg.
Länsarkitekt Hjalmar Bergman, Teg.
Länsblockledare J. P. Johansson, Vännäsby.
Arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå.
1956—1959.

Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå.
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå.
Folkskollärare Ruben Ädell, Åsele.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Intendent Ernst Westerlund, Skellefteå.
Länsskolinspektör G. Berg, Umeå.
Kyrkoherde Olof Wsernér, Sorsele.
Styrelseledamöter,

utsedda av Västerbottens

läns

landsting

1956—1959:

Rektor K. Fahlgren, Umeå.
F r u Valborg Lodin, Umeå.
Suppleanter:
Hemmansägare Sigvard Hedlund, Myckle, Skellefteå.
Direktör John Lindberg, Norsjö.
Styrelseledamöter,
utsedda av stadsfullmäktige
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå.
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå.

i Umeå:

Arbetsutskott:
Ordförande: Landshövding Filip Kristensson, Umeå.
v. Ordförande: Kraftverksdir. C. D. Bredberg, Skellefteå.
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå.
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
överstelöjtnant Sven Huldt, Umeå.
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Riksdagsman Ragnhild Sandström, Teg.
Statsrådet Gösta Skoglund, Umeå.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Suppleanter:
Lappfogde H. Ritzén, Umeå.
Redaktör Knut Gafvelin, Umeå.
Konservator Evert Larsson, Hössjöäng.
Kassaförvaltare:
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå.
Revisorer:
Disponent A. Digerfors, Umeå.
Kamrer Ruben Ericsson, Umeå.
Suppleanter:
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå.
Direktör Bengt Bäckman, Umeå.
Revisor, utsedd av Västerbottens
Kamrer Bernhard Bäckman, Umeå.

läns

landsting:

Suppleant:
Annonschef Tore Lundqvist, Umeå.
Revisor, utsedd av
länsstyrelsen:
Landskanslist Gösta Andersson, Umeå.
Revisor, utsedd av stadsfullmäktige
Grosshandlare F. Paul Wikner, Umeå.
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1957.
Sammanträden,

ekonomiska och
förhållanden.

organisatoriska

Styrelsen har under året haft 2 protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året kommit i åtnjutande av ökade
anslag f r å n landstinget, Umeå stad samt Umeå socken. I fråga
om anslagen f r å n landstinget och staden är beräknat att dessa även skola utgöra bidrag till en viss utveckling inom
Gammliaområdet.
Den yttre
verksamheten.
Utöver de mindre undersökningarna och besiktningar av
kulturminnesmärken, som föreningens ordinarie anslag medgiver och som sammanhänger med den i trängre bemärkelse
kulturminnesvårdande verksamheten, har föreningen även
under detta år k u n n a t utföra undersökningar av mera vetenskapligt vittsyftande karaktär. Möjlighet härtill har erhållits
genom anslag f r å n Stiftelsen J. C. Kempes Minne och genom
Harrsele AB m. fl. kraftföretag.
Genom anslaget f r å n Kempefonden har bebyggelseinventeringen k u n n a t fortsättas. Undersökningen har företagits i
Stensele, Vännäs, Örträsk och Dorotea socknar och även omfattat en mera djupgående undersökning av fäbodbebyggelsen i denna socken. I fältarbetet har deltagit amanuens PerUno Ågren, konservator Evert Larsson och fil. stud. Gunnel
Lundström.
I och med årets undersökningar är den första översiktliga
inventeringen av länets äldre byggnadsbestånd genomförd.
Därmed har vunnits en första kunskap om de förekommande
byggnadstyperna och om de viktigaste existerande byggnadsmonumenten. Museets bildarkiv har sedan undersökningens
början mångdubblats och fotografierna ger tillsammans med
de flera hundra uppmätningsritningarna en oersättlig bild av
västerbottnisk bebyggelse och västerbottnisk kultur överhuvudtaget. Med hänsyn till det tidigare insamlade materialet»
knapphet var undersökningens utgångsläge ogynnsamt. Till
en början var också de ekonomiska resurserna knappa. J u
längre undersökningen pågått och ju mera material och erfa213
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renheter, som samlats, desto klarare framstår problemställningar, som är förknippade med materialet. Det är beklagligt,
även om det är synnerligen förklarligt, att de första årens material f r å n länets äldsta och rikaste socknar är mera översiktligt än de senare årens. Undersökningen som sådan är dock
i sin helhet av översiktlig karaktär och även om materialet
redan nu ur vetenskaplig synpunkt är omistligt, är det en angelägenhet av första ordningen, att undersökningen kan fortsättas, men nu vidgad till sitt program och mera djupgående.
En blick på det insamlade materialet ger vid handen, att mycket, som där finnes registrerat, nu är försvunnet.
Vid det kulturhistoriska inventeringsarbetet ute i bygderna
visar det sig ständigt, att samfärdseln med yttervärlden varit
av den allra största betydelse. Bygdernas orientering mot
kommunikationslederna är starkt framträdande. Länge utgjordes dessa till ojämförligt största delen av vattenlederna i
hav, sjöar och älvar, till vilka gång- och klövjestigar anslöts.
Båten var samfärdsmedlet framför andra. I förhoppning att
— innan det blir för sent — kunna rädda något av äldre maritim kulturtradition undan glömskan har fältundersökningarna utsträckts jämväl till dessa områden. Sålunda har fullständiga uppmätningsritningar upprättats av några stickprovsmässigt valda exempel på båttyper, som varit vanliga
dels i älvar, dels vid kusten. I samband härmed har även uppteckningar gjorts.
Redan en preliminär granskning av det ännu till sin omfattning blygsamma materialet har visat, att det är av stort
intresse även ur allmänt komparativa synpunkter för studiet
av båtar och båtbyggnadskonst i Norden över huvud taget.
Undersökningen har även i någon mån berört varven och
de där byggda skeppen. Det är uppenbart, att de norrländska
varven spelat en betydelsefull roll. De är numera alla nedlagda. Att traditionsmaterial f r å n deras verksamhet ännu kan
finnas kvar på sina håll, visar den enastående gåva, som museet i samband med sommarens undersökningar fick mottaga
av herr Erik Holmström, Teg, sonson till Erik Jonsson Holmström, skeppsbyggmästare vid Oscarsvarv. Den omfattar 147
museinummer och består av hela byggmästare Holmströms
verktygsuppsättning, som han själv egenhändigt tillverkat,
hans verktygskistor, arbetsbänk, skeppsritningar och anteckningar.
Den martima undersökningen har vad gäller kusten bekostats av Stiftelsen J. C. Kempes Minne och i fråga om inlandet
214

FÖRENINGSMEDDELANDEN
av vattenkraftsexploatörer. Som vetenskaplig ledare har föreningen lyckats förvärva docenten vid Stockholms Högskola
och intendenten vid Statens Sjöhistoriska museum Olof Hasslöf. I undersökningen, som skett i visst samarbete med Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i Övre Norrland
(FFÖN), har vidare deltagit f. ingenjören vid Götaverken,
Henry Magnusson, arkivarien Axel Ivarsson, intendenten
Ernst Westerlund och amanuensen Per-Uno Ågren.
I samarbete med Riksantikvarieämbetet och FFÖN har
föreningen medverkat i undersökning inom Bjurfors nedre
kraftverks dämningsområde. Denna undersökning avsåg en
djupundersökning inom ett begränsat område. Med utgångspunkt från nu rådande förhållanden har gjorts utredningar
om utvecklingen från äldsta gripbara tider till våra dagar.
Undersökningen har utförts av ett arbetslag under vetenskaplig ledning av docenten Olof Hasslöf. Arbetet, som ännu ej är
avslutat, bekostas av Harrsele AB.
Vattenkraftsutbyggnaderna har även på andra sätt satt sin
prägel på arbetet. Landsantikvarien har sålunda deltagit i av
länsstyrelsen anordnade sammanträden i sådana frågor, samrått med riksantikvarieämbetet och uppehållit kontakten med
dess personal, som varit verksam inom länet.
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i kustlandet har fortsatts och framförts norrifrån t. o. m. Bureå socken.
Undersökningsledaren, antikvarien Harry Thålin har i samarbete med ilänets museer utfört arkeologiska grävningsundersökningar.
Genom konservator Evert Larsson har länsmuseet svarat
för färgsättningen i Robertsfors nya kyrka.
På inbjudan av polska staten och med resebidrag från svenska staten deltog landsantikvarien under våren i en studieresa till Polen som representant för provinsmuseerna.
Landsantikvarien har i samband med semesterledighet studerat vandrarhem, campingplatser och fritidsbyar efter smålandskusten och på Öland samt där även studerat Riksantikvarieämbetets markvårdsarbeten. Utom ur rent allmänna synpunkter var resan företagen med tanke på den s. k. Hermanssonska gården, Lövångers kyrkstad och Gammliaområdet.
Under hösten gästades länet av Svenska Museimannaföreningen, som höll sitt höstmöte i Umeå och efter besök i staden
och dess omgivningar över Bygdeå och Bureå fortsatte till
Skellefteå och därifrån till Norrbotten. Värdar var förutom
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hembygdsföreningen, Umeå stad, Kungl. Vattenfallsstyrelsen,
Bureå k o m m u n och Västerbottens norra fornminnesförening.
I samband med denna resa deltog landsantikvarien i en turistkongress i Abisko.
Vid Landsantikvarieorganisationernas Samarbetsråds årsmöte i Stockholm representerades föreningen av redaktör Elon
Dufvenberg och landsantikvarien. Denne har även under detta år varit Samarbetsrådets sekreterare.
Föreningen har i övrigt på ett mångfald sätt i första hand
genom landsantikvarien sökt verka för en intensifierad kulturminnesvårdande och kulturell verksamhet i Övre Norrland.
Ett nytt inslag i den yttre verksamheten är, att länsmuseet
utsänt en vandringsutställning. Denna utställning "Rotkorgar" visades först på länsmuseet hösten 1956. Den har under
första halvåret visats i Nordmaling, Norsjö, Burträsk, Bureå,
Skellefteå, Vilhelmina, Bjurholm, Örträsk och Fredrika. I allmänhet har de lokala hembygdsföreningarna ställt sig som
värdar. Transporterna har ombesörjts av länsmuseet. Amanuens Ågren och konservator Larsson har vid utställningens
öppnande på de olika platserna hållit föredrag om kulturhistoriska ämnen samt demonstrerat utställningen. Intresset har
varit stort och kontakten med lokala organisationerna har ytterligare berikats.
Föredrag har i övrigt hållits i olika sammanhang både av
landsantikvarien och amanuensen.
Den inre
verksamheten.
Som vanligt har betydande tid åtgått för att ordna resultaten av fältundersökningarna. 1.845 negativ har registrerats.
Färgbildssamlingen har ökat med 460 bilder. Antalet nytillkomna ritningar är c:a 70.
Föremålssamlingen ökade med 180 nr.
Biblioteket ökade med 285 band. C:a 350 böcker har bundits
på länsmuseets verkstad.
Inlåningen och avskrivningen av byarkiv har fortsatt. Under året har bl. a. genomgåtts handlingar f r å n Ava i Nordmalings sn.
Arkivalier f r å n andra arkiv har inlånats för enskilda forskares räkning.
Medlemsantalet har stigit med 46 personer.
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Under våren visades Rädda Barnens utställning av konst till
förmån för Ungerns barn.
Under hösten visades en internationell fotoutställning, som
lånats f r å n Värmlands museum.
Under våren anordnades 5 musikaftnar med k a m m a r m u s i k
och uppläsning. I anslutning till programmen hade ordnats
utställningar av tipstypiska föremål, huvudsakligen böcker. I
programmen, som arrangerats av amanuens Ågren, medverkade ett flertal personer med musik, sång och uppläsning. Allmänhetens intresse var tillfredsställande och visade stigande
tendens. Programmen var: Händel och hans tid, F r å n rokokons tid, Hindemith och vår tid, F r å n renässansen, Purcell och
Couperin.
Länsmuseet har besökts av 8.419 personer, varav 3.247 skolbarn fördelade på 129 grupper.
Föreningen hår som tidigare haft tillgång till kostnadsfri
arbetskraft ställd till förfogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen.
Salen för tillfälliga utställningar och föreläsningssalen har
flitigt använts för sammanträden, kongresser, föredrag o. dyl.
I kyrksalen har ett flertal vigslar ägt rum. Inom museibyggnaden har kolkällaren inretts till bokbinderi och en viss förändring har även skett med amanuensens rum. I samband
härmed har en del inventarier nyanskaffats.
Museets kamerautrustning har även erhållit en välbehövlig
förnyelse.
Länsherbariet har som tidigare föreståtts av dr Björn Moraeus.
Föreningens naturvetenskapliga samlingar har erhållit ett
ytterst värdefullt tillskott genom en donation av Stiftelsen J.
C. Kempes Minne, som gjort det möjligt att inköpa f. d. överjägmästaren Sune Heder ströms mycket omfattande samling
av fågelägg jämte ornitologisk litteratur.
Gammlia.
Den 26 april 1957 beslöt stadsfullmäktige, att den s. k. Hermanssonska gården skulle tillvaratagas och återuppföras på
Gammlia. Beslutet hade föregåtts av utredningar såväl om
byggnadens disposition som om den framtida planeringen av
Gammliaområdet. Preliminär överenskommelse om placeringen av Holmöns gamla kyrka träffades i m a j vid sammanträde
16
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med kyrkoherden Georg Holmquist som representant för kyrkorådet, stadsarkitekten Seth Fridén, arkitekten Åke Lundberg, landsantikvarien m. fl. De av stadsarkitekten Seth Fridén upprättade principförslagen för planering av Gammlia
och Hermanssonska gården överlämnades på förslag av denne efter beslutet om gårdens flyttning till Västerbottenskommunernas arkitekt- och byggnadskontor för vidare utveckling
och överarbetning. De färdiga, av styrelsen godkända planerna, demonstrerades av planförfattaren arkitekten Åke Lundberg i samband med föreningens årsmöte den 19 juni 1957 vid
ett sammanträde på länsmuseet, dit stadsfullmäktiges och kyrkofullmäktiges i Umeå ledamöter m. fl. inbjudits.
Arbetena igångsattes under sommaren och hösten. I stadens
regi påbörjades flyttningen av Jämtebölegårdens byggnader
till Wallmarksgårdens omgivning och Hermanssonska gården
började uppföras på deras plats.
I föreningens egen regi börjades återuppförandet av Holmöns gamla kyrka. Arbetet med färdigställande av Wallmarksgården har fortsatts. Det för detta m. fl. ändamål beviljade
lotterimedelsanslaget på 45.000 kr. utbetalades under hösten.
Museibyggnadens fönster har ommålats och ommålningen
av Sävargårdens ytterväggar har avslutats.
Röjningarna och markvårdsarbetena har fortgått i samarbete med Svenska Skogssällskapet.
Vandrarhemmet var som tidigare inrymt i Jämtebölegården och Bagarstugan. Det har som föregående år skötts av
restaurantchefen Sigrid Holmström. Antalet övernattningar
uppgick till 2.505.
Det traditionella valborgsmässofirandet fick ett utökat program genom att Umeå fått en studentkår. Denna förlade sitt
första valborgsmässofirande till Gammlia. Studentkårens ordförande kand. Kjell Ransjö höll vårtalet f r å n länsmuseets
översta gavelbalkong och sångarna sjöng f r å n museets trappa.
Studenternas första vårfest hölls därefter på Sävargården.
Personal.
Personalen har bestått av landsantikvarie Gunnar Westin,
amanuens Per-Uno Ågren och som vikarie för denne, som erhållit tjänstledighet för studier, fil. stud. Mary Bergström, vidare konservator Evert Larsson (tidvis och med arvode per
dag), kontorsbiträdet Inga-Lisa Grahnberg, rustmästare Rag218

FÖRENINGSMEDDELANDEN
mar Grahn samt f r u Ada Grahn, vilken åvilat städning, vården av museets textilier och biljettförsäljningen. Under tiden
februari—augusti tjänstgjorde fröken Ingegerd Eriksson som
ritbiträde.
För städning och arbeten inom Gammlia har även extra personal anlitats.
Ekonomisk
översikt.
Beträffande föreningens utgifter och inkomster under året
hänvisas till särskild tablå, enligt vilken inkomsterna uppgå
till kr. 188.750: 33 och utgifterna till kr. 185.726: 64 med ett
överskott av kr. 3.023: 61.
Tillgångar och skulder balansera på kr. 516.114: 40.
Umeå den 10 november 1958.
FILIP KRISTENSSON.
G u n n a r W e s t in.
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Föreningens ekonomiska ställning f r a m g å r av nedanstående:
Inkomster.
Anslag f r å n landstinget
„ Umeå stad
„
„
„ landskommun
Statsbidrag
Tilläggsanslag f. 1956 f r å n Umeå stad
Medlemsavgifter
Hyra för Sävargården
Entreer och tillfälliga hyror
Gåva
Donationsmedel fr. Stiftelsen J. C. Kempes Minne
Diverse inkomster
Kronor:

50.000: —
50.000: —
4.000: —
27.884: —
3.900: —
17.512:—•
7.960:—
5.559:25
1.700: —
16.000: —
4.235: 08
188.750:33

Utgifter.
Löner
85.578:15
Årsboken
9.238:11
Porton, telefon, frakter, försäkringar
5.441: 20
Underhåll av fastigheterna, lyse, värme m. m. . . 20.626: 04
Bibliotek och arkiv
3.595:—Samlingarnas tillväxt och vård
1.006: 72
Fotografering och fotografier
2.661: 28
Verksamheten i övrigt, resor, undersökningar . . 29.519:09
Expenser m. m
1.934: 29
Avskrivning å fastighet, inventarier m. m
26.126: 84
Årets överskott
3.023: 61
Kronor: 188.750:33
Tillgångar.
Kassa, bank, postgiro
Museet och andra byggnader å Gammlia
Skolmuseet
Holmö gamla kyrka
Inventarier och automobil
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410.780: —
11.878: 19
12.486: 78
12.600: —
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Fordringar
5.792:70
Arbetsmarknadsstyrelsen o. diverse (förskotterade
markvårdskostn. m. m.)
42.734:26
Kronor: 516.114:40
Skulder.
Donationen f r å n Västerbottenslärarna
AB. N. J. Bäcklunds donation
Diverse skulder
Reserv, del av statsanslag, källskattemedel, förvärv av äggsamling m. m
Värderegleringskonto f. fastigheter
Kapitalkonto
Kronor:

16.072:41
2.200: —
10.181:99
39.432: 24
45.000: —
403.227:76
516.114:40
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns
Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1957,
få härmed avgiva följande berättelse.
Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit
del.
Saldon å bankräkningar överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro försäkrade till betryggande
belopp.
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter
samt tillgångar och skulder överensstämma med räkenskaperna.
Siffergranskning har under året utförts av undertecknad
Dahlgren.
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen
ej föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren för den tid revisionen omfattar.
Umeå den 7 november 1958.
A. Digerfors

R.

Ericsson

av hembygdsföreningen utsedda revisorer.
G. Andersson
av länsstyrelsen utsedd revisor.
Tore Lundqvist
av landstinget utsedd revisor.
F. Paul Wikner
av stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor.
Elmar Dahlgren.
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VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING 1957.
1957 års verksamhet har främst präglats av att Riksantikvarieämbetet företagit inventering av fasta fornlämningar
inom Skellefteå stad samt Skellefteå och Bureå socknar. l)et
inventerade området har visat sig vara mycket rikt på fornlämningar. Ett antal tidigare okända dylika har påträffats.
Märkligast torde vara ett icke tidigare känt gravfält norr om
Harrsjön i Bureå socken, bestående av ett dussin stensättningar och rösen. Tre av dessa undersöktes under ledning av antikvarie Harry Thålin. Daterbara fynd påträffades inte. Endast brända ben utgjorde gravinnehållet.
Under ledning av fil. dr Ernst Manker, Stockholm, uppmättes och ritades ett flertal fångstgropssystem i Skelleftetrakten
samt efter Skellefteälvens dalgång upp till Ledfat. Vidare företogs en uppmätning av ett antal stenringar i ett skravelstensfält i Gagsmark, Byske socken, av en märklig, nära rektangulär krets i Ursviken, begränsad av ett några decimeter
djupt dike samt en oregelbunden låg vall av ur diket uppkastad sten. Slutligen företogs i Tallhammar, Byske socken, undersökning av ett antal små stenrösen. Inventariet i rö®ena
visade sig bestå av obrända bitar av ben från större däggdjur,
några otvivelaktigt av ren. Flera var kluvna. Vidare påträffades renhornsbitar, bitar av en glasflaska, tegelsten, en bete
av svin m. m. Någon klarhet om i vilket syfte dessa rösen
upplagts — ett 20-tal inom ett mycket begränsat område —
kunde inte omedelbart vinnas. Man fick dock ett starkt intryck av att det är fråga om lapska lämningar. En fortsatt undersökning av benen kan måhända ge bättre besked.
Två bottnar efter spolierade gravrösen eller stensättningar
av små dimensioner, undersöktes i Kåge. Höjden över havet är
17—18 m. Stenen i dessa lämningar är i huvudsak bortförd
och rösenas botten omrörd. Trots skadorna kunde man tydligt iakttaga att bottenstenarna i ena röset legat i en bestämd
ordning, närmast i form av koncentriska cirklar. Obetydliga
rester av brända ben påträffades.
Ett antal förhistoriska lösfynd har även detta år framkommit inom området. Främst märkes fem håleggade yxor av
välkänd typ från den stora flintfyndplatsen i Kusmark, samt
sex större och .mindre skärvor och avslag. En av yxorna är
delvis slipad och ett av avslagen emanerar från ett större, slipat verktyg, sannolikt en yxa.
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F r å n Räftkläppen i närheten av Bjurvattnet, Skellefteå socken, har en liten hålmejsel inkommit. Materialet är svart
skiffer. F r å n F a h l m a r k föreligger en dolk av rödbrun skiffer.
Slutligen har museet fått en förhistorisk skida f r å n Slagnäs.
Byaundersökningarna.
I m å n av tid har etnologiska undersökningar under sommaren bedrivits i Ljusvattnet, Burträsk. Byn är stor och det
därtill hörande bebyggelseområdet mycket vidsträckt. Härtill
kommer att goda utsikter synes föreligga att här nå en avsevärd mängd ålderdomliga förhållanden. Sålunda skulle det
här sannolikt vara möjligt att sammanföra olika byggnader
från en tidig del av 1700-talet till en hel gård och sannolikt
även k u n n a möblera bostaden med autentiska möbler och en
stor mängd andra inventarier från ungefär samma tid, ett förhållande som veterligen knappast numera torde k u n n a ske
annorstädes.
Dessa omständigheter betyder att en tillfredsställande undersökning av byn är mycket tidsödande. Fråga är om den
kan slutföras instundande sommar.
Under tiden 1 juni—31 aug. har samlingarna hållits tillgängliga kl. 13—15 varje dag. Såväl före som efter denna tid
har visningar skett för skolklasser, andra grupper samt enskilda. Speciella visningar har skett när så påfordrats varjämte kyrkostaden och landsförsamlingens kyrka vid olika
tillfällen visats. Över 1.400 skolbarn åtföljda av lärare, har
besökt samlingarna och totala antalet besökare utgör omkring
3.600 personer, enskilda studiegrupper och frikort inte inräknade.
Antalet accessionsförda nyförvärv uppgår till ett 60-tal.
Biblioteket har ökat med 160 nummer.
Som redan är sagt har fältarbetssäsongen i hög grad karaktäriserats av Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering
samt av rätt omfattande arbeten i samband med fil. dr Mankers undersökningar i trakten. I övrigt har som vanligt ett
stort antal anmälningar inkommit vilka påfordrat undersökningar och resor. Därvid har en mängd uppteckningar och
bandinspelningar företagits. Visst biträde har även kunnat
lämnas Landsmålsarkivet i Uppsala som vid ett par tillfällen
företagit inspelningar av dialekt i trakten.
Bildarkivet har ökat med cirka 300 negativ och 400 kopior
samt ett avsevärt antal uppritningar av fångstgropar och ett
35-tal äldre byggnader. Arkivets tillväxt omfattar samman224
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lagt omkring 1.000 blad vartill kommer cirka 750 blad avskrifter av gamla handlingar av lokalt intresse, såsom bouppteckningar, köpehandlingar, födorådskontrakt m. m.
Föreningens medlemsantal var den 31/12 1957 211.
Den 10 november hade 75 år förflutit sedan föreningen höll
sitt första sammanträde. I anledning härav har en liten minnesskrift utarbetats. Den 24 november hölls en liten högtidlighet å Nordanå varvid intendenten, fil. dr Ernst Manker höll
föredrag och fru Astrid Boström sjöng några sånger till acc.
av kyrkoherde Axel Boström. Till samkvämet med åtföljande
middag hade ett 30-tal personer inbjudits.
En liten utställning illustrerande årets verksamhet hade
anordnats i samband med jubileet.
I samarbetet ined vederbörande skolmyndigheter färdigställdes vid årsskiftet ett kompendium i Skelleftetraktens historia m. m. i syfte att kunna användas vid hembygdsundervisningen i skolorna. Materialet tillhandahölls av skolorna och
arbetet utfördes vid museet.
Under året har museet haft förmånen av arbetskraft ställd
till förfogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen.
Västerbottens Norra Fornminnesförenings styrelse har under året bestått av följande personer:
Landstingsman A. Sundberg, ordförande, vald av kommunalfullmäktige i Skellefteå socken,
Redaktör Carl-Ola Andersson, vice ordförande, vald av
stadsfullmäktige i Skellefteå stad,
Lärarinnan Zelma Lindström, Ursviken, vald av landstinget,
med handlanden Allan Holmström, Skråmträsk som suppleant,
Köpman Gunnar Lindekvist och grosshandl. Svante Lundeli, valda av stadsfullmäktige,
Arkitekt Birger Dahlberg, folkskolläraren Torsten Tegby
och möbelhandlanden Gunnar Jonsson, Skellefteå, samt folkskolläraren Sivar Olsson, Gummark och fullmäktiges vice
ordf. Vald. Stenberg, Kusmark, valda av föreningen.
Intendenten har fungerat som sekreterare och kassör.
Revisorer ha varit hem.-äg. Artur Hedlund, Myckle och
konstnären Hannes Wagnstedt, Skellefteå med kommunalkamrer Rud. Fahlgren, Skellefteå som suppleant. Verkställande utskottet har bestått av hrr Sundberg, Andersson, Lundeli
och Dahlberg, samt fröken Lindström med intendenten som
föredragande.
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BJURHOLMS HEMBYGDS- OCH TURISTFÖRENING.
Bjurholms hembygds- och turistförening har under år 1957
haft ett 90-tal medlemmar och arbetat på traditionellt sätt
genom ett arbetsutskott på tio personer i samhället, tio byaoinbud och en turistsektion med fyra ledamöter, vilka svarat
för vägen till Balberget och hyddan däruppe.
Föreningen har funnit lämpligast att ordna sommarens
festprogram med en mindre fest på midsommarafton och två
hembygdsdagar med större arrangemang i mitten på augusti.
Hembygdsdagarnas mest uppmärksammade programpunkter
blev hembygdsbrudparet Lennart och Daisy Björklunds vigsel i kyrkan, kyrkmarschen med I 20 :s musikkår i spetsen,
militärernas uppvisning i gymnastik, krönikespel av amatörer f r å n Brattsbacka samt aftongudstjänsten i kyrkan under
medverkan av biskop Ivar Hylander. Köpman Svante Långström har till självkostnadspris skaffat färgfilm med situationsbilder . från hembygdsdagarna — begynnelsen till föreningens filmarkiv.
Ett stigande intresse för anskaffande av hembygdsdräkter
är påtagligt i Bjurholms socken. Föreningen har genom fru
Barbro Olofsson uppmuntrat vävning av dräkttyger. Antalet
dräkter inom socknen närmar sig 100-talet.
Kommunalnämnden överlät på hösten en storloge till hembygdsgården; den var bristfällig, men arbetsutskottet stimulerades genom gåvan att köpa en bättre logbyggnad f r å n Edv.
Jonssons hemman i Bjurholm. Denna uppfördes och blev en
utmärkt loge för förvaring av redskap och komplettering av
byggnadsplanen. Under våren 1958 tillkom även en salubod
och ett mindre häbbre, som skänktes till föreningen av bröderna Rudolf och Harry Nordeli, Bjurholm. Sådana gåvor
innebär stor uppmuntran för hembygdsföreningen.
Funktionärer: folkskollärare Elfred Olofsson, ordförande,
köpman Bertil Näsström, kassör och folkskollärarinnan Mirjam Bj urberg, sekreterare.
Ordföranden, Elfred Olofsson, har fortsatt sina undersökningar av Balbergets Sydsida och därvid funnit två system av
fångstgropar för vildren samt ett par stånd av hassel (Corylus
aveilana). Buskarna är nära fyra meter höga och fyndlokalen
är enligt vad som är känt Sveriges nordligaste.
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BURTRÄSKS HEMBYGDSFÖRENING.
Under 1957 har hemmansägare Oscar Lindberg, Åbyn varit
hembygdsföreningens ordförande och som vice ordförande har
Torfrid Olsson, Bygdeträsk fungerat. Övriga i styrelsen: sekreterare Roland Karlsson och kassör John Rönnberg, båda i
Burträsk.
Den kopia av filmen Bondebygd, som står till föreningens
förfogande, befinner sig nu i så dåligt skick, att den måste få
en ordentlig översyn, 0111 den skall kunna utlånas i samma
utsträckning som förut och ge föreningen behövliga inkomster.
Hembygdsföreningen har nu två alla andra överskuggande
problem, utförsäljningen av Gipes sockenkrönika och flyttningen av Risåträskgården. Något har också gjorts för att
föra dessa problem närmare sin lösning. En reklamkampanj
under hösten 1957 höjde väl något försäljningssiffrorna för
boken, men mycket återstår ännu att göra, innan hembygdsföreningens mål nåtts: en Burträskbok i varje Burträskhem.
Samarbete med tjänstemännen vid länsmuseet har pågått
för val av plats åt och upprättande av plan för Risåträskgården. Sedan kyrkstadsområdet fastslagits som den lämpligaste
platsen för gården, har förhandlingar inletts för disponering
eller förvärv av området.
BYGDEÅ HEMBYGDSFÖRENING.
Styrelsen har under år 1957 bestått av Edvin Lundström,
Thorwald Jacobsson, Tyoko Hammarberg, Seth Nilsson, Knut
Norman, Agda Johansson, Martin Edström, Bengt Pettersson
och Karl Bäckström. Suppleanter har varit Sixten Axelsson,
Tycko Bygdén, Karl-Gustav Stenman och Helge Nilsson.
Revisorer: A. E. Andersson och Harry Hellgren med Oskar
Olovsson som suppleant.
Ordförande under året har varit Bengt Pettersson, kassör
Knut Norman och sekreterare Martin Edström.
Styrelsen har under året hållit två protokollförda sammanträden där huvudsakligen arbetet på hembygdsgården behandlats.
FREDRIKA HEMBYGDSFÖRENING.
Fredrika hembygdsförening har under året kunnat inviga
sin hembygdsgård. Amanuens Per-Uno Ågren förrättade invigningen i närvaro av cirka 500 personer. Vidare medverka227
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de Fredrika-amatörer med ett lustspel och spelmanslag från
Bjurholm med musik.
Hembygdsområdet har inhägnats under sommaren. En del
av området har anvisats som tältplats och även begagnats av
ganska många turister.
Styrelsens sammansättning är oförändrad.
JÖRNSBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING.
Styrelsen har 1957 bestått av Ernst Petterson, Jörn ordförande, R. Öster, Jörn vice ordförande, Karl Olovsson, Jörn
kassör, Seth Lundström, Renström sekreterare, Maj Tillgren,
Börje Andersson, Björkliden och J. W. Lundmark, Jörn.
Suppleanter: W. Viborg, Jörn, Hugo Norberg, Jörn, Ines
Andersson, Perlström och Elin Fjällström, Jörn.
Arbetsutskottet har bestått av J. W. Lundmark, Jörn, W.
Viborg, Jörn, Hugo Norberg, Jörn, Olga Lundström, Jörn och
Sanfrid Andersson, Jörn.
Revisor: Hj. Nilsson, Jörn med B. Nåden, Högheden, som
suppleant.
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden, varvid även arbetsutskottet varit kallat till överläggning och planläggning av hembygdsarbetet. Även telefonledes har hembygdsarbetet behandlats, varvid flera beslut fattats.
Den i Svansele inköpta timmergården demonterades och
fraktades till hembygdsområdet där timmerväggarna uppmonterades före vinterns inträde. Gårdens storlek är 18,8X
7,8 meter. Gården är två våningar hög, sockeln, som gården
uppsatts på, utgöres av huggen sten.
Antalet medlemmar under året har enligt medlemsmatrikeln varit 309.
Hembygdsgården var försäkrad för 16.000 kr., logen för
3.500 kr. och inventarier för 6.000 kr. Hj. Gran, Granliden,
har överlämnat ett flaggstångsämne cirka 19 m. långt, fritt
hemkört till föreningens tomt.
Under sommarmånaderna hölls hembygdsgården öppen för
visning utan någon som helst avgift.
Styrelsen har utverkat gatans framdragande till tomtgränsen genom municipets försorg, att om möjligt utföras under
1958.
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Samarbetet inom styrelsen såväl som samarbetet med arbetsutskottet har varit gott, det bästa tänkbara. Hembygdsarbetet har i stort sett alltid bemötts med förståelse och hjälpsamhet av ortens befolkning.
LYCKSELE HEMBYGDSGILLE.
Under 1957 har den av änkefru Theresia Nilsson försålda
nybyggarstugan flyttats från Stenkulla till Gammplatsen,
där den blivit återuppförd. Samtidigt förvärvades en del i
stugan befintliga verktyg och husgeråd. Jägmästaren Bert
Strandberg har som gåva överlämnat en timmerkoja av den
gamla typen jämte ett stall. Timmerkojan har rivits och
transporterats till Gammplatsen. Meningen är att där uppföra dessa byggnader, som kommer att ingå i en grupp byggnader, vilka ska åskådliggöra skogsbrukets utveckling och historia i Lappmarken.
Genom beslut av Lycksele landskommuns kommunalfullmäktige har ett skogligt reservat inrättats på Gammplatsen.
Spångad väg har iordningställts fram till ett bestånd av c:a
350-årigä tallar. Gallring av skogen har utförts, varjämte en
ordentlig röjning av undervegetationen skett på området närmast hembygdsgården.
Lycksele kyrkoförsamling firade den 17 och 18 aug. 350årsjubileum. Högtidstalet vid hembygdsfesten den 17 aug.
hölls av rektor Karl Fahlgren, Umeå, som även ägnade Linnéjubileet tillbörlig uppmärksamhet.
Den 24 och 25 mars var en hembygdskurs anordnad med
dr John Nihlén och lektor Lorenz Bolin som föreläsare. I
samband med denna kurs hölls årsmötet den 24 mars.
Av Lycksele landskommun och Lycksele stad har hembygdsgillet erhållit anslag med 2.000 kr. från vardera kommunen.
Styrelsen har under året hållit två protokollförda sammanträden.
Styrelsen har bestått av följande personer: Uno Olofsson,
ordf., Alexander Renman, v. ordf., J. E. Nyman, sekr., Staffan
Åberg, kassör, Jonas Johansson, Joh. A. Barrrno, Viktor Sundelin, Ebba Hedman och Henny Lundqvist.
Arbetsutskottet har bestått av J. E. Nyman, Staffan Åberg,
Jonas Johansson, Ebba Hedman och Bert Strandberg.
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NORSJÖBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING.
Norsjöbygdens hembygdsförening har under år 1957 icke
haft någon som helst verksamhet, som alltså legat nere, i avvaktan på vad de kommunala myndigheterna kommer att definitivt besluta om gamla ålderdomshemmet och dess användning.
VÄNNÄSBYGDENS FORNMINNES- OCH HEMBYGDSFÖRENING.
Föreningen anhöll år 1955 hos Vännäs sockens kommunalfullmäktige om ett anslag, förslagsvis 10.000 kronor, som i
första hand skulle användas för anordnandet av väg till Hembergets högsta platå, och för att uppsnygga området.
Vid kommunalfullmäktiges sammanträde den 17/12 1955
beslöt fullmäktige — § 85 — bifalla kommunalnämndens förslag om att till Vännäsbygdens Fornminnes- och Hembygdsförening, anslå 10.000 under förutsättning att motsvarande
belopp kan erhållas f r å n annat håll.
Där stoppades det. Intet har gjorts på grund av brist på
medel. Intresse saknas f. n. Tydligen vill man "att yxan skall
gå men själv vill man ej hålla i skaftet".
Finge man disponibla medel för utförandet av ovannämnda
arbeten vore man på god väg framåt.
HEMBYGDSFÖRENINGEN UMBYGDA.
Styrelsen har under 1957, föreningens 9:e verksamhetsår,
utgjorts av: ordförande Ruben Ericsson, LTrneå, vice ordförande Hedvig Sandström, Grisbacka, Grubbe, kassör Holger
Forsberg, Umeå, sekreterare Bertil Olson, Umeå, samt Hugo
Söderström, lantbruksskolan, Umeå, John Framell, Umeå, och
Carl Pettersson, Kroksjö.
Årsmöte hölls den 17/4 1957 i Tegsskolan. Efter mötet hölls
diskussion under mottot "Vad kan vi göra för varandra" med
inledningsanföranden av dr Björn Morseus för naturskyddsföreningen, landsantikvarie Gunnar Westin för kulturminnesvården, ombudsman K. Wiksten för turismen samt Umbygdas ordförande. Diskussionen blev intressant med talrika
inlägg även av mötesdeltagarna.
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Vid årsmötet beslöt föreningen att göra en framstöt till
stadsfullmäktige för att understryka behovet av att bevara
"Hermanssonska gården". Stadsfullmäktige beslöt senare att
så skulle ske, och gården har återuppförts å Gammlia, där den
pryder sin plats. Föreningen ser dock med bekymmer på
framtiden för Gammliaområdet, som genom stadens utbyggnad krympes f r å n olika håll.
Umbygda verksamhet har även under det gångna året i huvudsak koncentrerats till soldattorpen i Brännland, och vi
menar att vi därmed — om ock i blygsam omfattning — gjort
en insats både för hembygdsarbetet, turismen och trivseln i
bygden. Damer ur föreningen offrade sig söndag efter söndag
under sommaren och höll servering i torpen. Vid ett par tillfällen förekom också medverkan med musik och annan underhållning. Vissa av söndagarna var tillströmningen av gäster så stor att bord och sittplatser icke räckte till. Andra dagar fick man vänta förgäves på besökande.
Serveringsarbetet blev emellertid för betungande för de frivilliga krafterna och styrelsen har därför försökt att finna
andra lösningar. Härvid har man närmast utgått ifrån att
huvudsaken är att torpen i största möjliga utsträckning hålles öppna utan att det medför några förluster för föreningen.
Nyligen har en till synes tillfredsställande lösning uppkommit genom att Umeå lottakår tills vidare tagit hand om serveringen.
Nu börjar det också bli allt mera känt att torpen finnes att
tillgå och vid flera tillfällen har organisationer och mindre
sällskap hyrt stugorna för samkväm och möten.
Fortfarande saknas dock möjlighet att taga emot större sällskap och behovet av att få en lämplig loge till torpen blir därför allt större. Man skulle härigenom få möjlighet att taga
emot och servera större turistsällskap. Föreningen upprepar
sin tidigare begäran till medlemmar och intresserade att skänka gamla möbler till torpen, främst "västerbottensstolar"
o. dyl. Med glädje har föreningen noterat den växande förståelsen från kommunens sida. Sålunda har det kommunala
anslaget höjts till kr. 2.500:— varigenom förräntning och
amortering å låneskulden säkrats. Fortfarande hämmas dock
verksamheten av brist på medel.
Det goda samarbetet med kommunen har också tagit sig
uttryck i att representanter för styrelsen vid diskussion med
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ledande personer i kommunens förvaltning dragit upp aktuella problem. Detta har bland annat gällt det framtida utnyttjandet av Backens gamla skola, där även hemslöjdsföreningen
visat ett positivt intresse. Vidare har diskuterats möjligheterna av att i anslutning till torpen ordna en Välskött campingplats. Vi räknar med att detta skall bära frukt även om
mycket beror på hur vissa markfrågor kan lösas och när vägens omläggning till ny sträckning utföres. I detta sammanhang har också med representanter för Övre Norrlands Kraftverk diskuterats övertagande av dispositionsrätt till viss mark.
Vi hade hoppats att Umeå sockenfilm nu skulle ha varit färdig. Inspelningsarbetet är i stort sett avslutat och i de delar
filmkommitténs ledamöter sett resultatet, förefaller det mycket gott. Andra engagemang har emellertid hindrat Rickard
Tegström att redovisa filmen i sin helhet och följaktligen har
icke heller text- och musiksättningen kunnat ske. Det är
dock vår förhoppning att filmen skäll vara klar innan Umbygda nästa år begår sitt 10-årsjubileum.
Det är vår förhoppning att 1958 skall medföra allt större
framgångar på hembygdsvårdens område och att föreningens
medlemmar och andra intresserade skall genom olika insatser
medverka till en livlig verksamhet. För en levande bygd uppstår inga befolkningsminskningsproblem och en rätt hembygdsvård är en viktig beståndsdel för möjliggörande av
detta.
VILHELMINA HEMBYGDS- OCH TURISTFÖRENING.
Den starkt ökande bilturismen och därmed sammanhängande organisatoriska frågor och anordningar ha under 1957 varit föremål för föreningens särskilda omtanke under det
gångna verksamhetsåret och styrelsen hoppas att dess campingkommitté under år 1958 kommer att uppvisa goda resultat och tecken på framåtskridande.
Inom hembygdsarbetets ram kan omnämnas, att museet
varit väl besökt och uppskattat och att en vandringsutställning under ledning av amanuens P.-U. Ågren genom föreningens försorg var- anordnad under våren i Vilhelmina köping.
Vid Kittelfjälls Turiststation ha under året hållits fyra hembygdsaftnar med föredrag av ordföranden.
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Hembygdsdagarna genomfördes av den härför särskilt tillsatta direktionen på ett som vanligt utmärkt sätt och med
mycket gott resultat.
Under året ha av föreningen utlämnade inkvarteringsbidrag
tilldelats Lotten Göransson i Grundfors, Lennart Larsson i
Marsliden och J. L. Westerlund i Klimpfjäll. Nytryck av
broschyr för Vilhelmina köping kommer att ske under våren
1958 liksom också omtryck av föreningens turistbroschyr
"Vilhelminafjällen". Föreningen har tecknat sig för en helsida och text har tillhandahållits av ordföranden i den danska
reklambroschyren "Orientering på rejsen", som tilldelas
danska resenärer vid köp av biljett för resa i Sverige, liksom
också abonnemang skett av en och en halv sida i Skandinavisk Loggbok med såväl engelsk som tysk text.
Kittelfjälls Turiststation gick under vinterhalvåret med
mycket hög beläggning, c:a 80 proc., ,men den dåliga sommaren inverkade här som vid fjällanläggningar i övrigt i landet
och drog ned årsresultatet. Från samtliga turistpensionat
inom Vojmådalen deklareras i övrigt att den stigande kännedomen om Kittelfjällstationen kommer samtliga anläggningar
till godo.
Föreningens ordförande har under året representerat föreningens intressen som Västerbottens representant i Norrlandsförbundets Turistkommitté.
Vandrarhemmet i köpingen har varit väl skött, fullt utnyttjat och uppskattat och styrelsen uttrycker den förhoppningen,
att det på kommunal väg skall bli möjligt att lösa frågan om
detta vandrarhem såsom permanent.
Svårigheten att med frivillig arbetskraft enbart kunna bevaka de stigande arbetsuppgifterna föranledde föreningens
ordförande att vid årsmöte med Västerbottens läns Turistförening motionera om en turistkonsulent för länet och styrelsen
hoppas, att denna fråga så småningom kommer att få sin lösning till gagn för hela länet.
Styrelsen har under året utgjorts av M. Backman, ordf., A.
Forsén, v. ordf. och Vilhelmina kommuns representant, Karl
Grönlund, kassör, Sven Grönlund, sekr. samt Albin Westin,
Vilhelmina köpings representant och Allan Hed, samt Sven
Westin och Sven Norrlinder.
Kommunala anslag ha under året åtnjutits av Vilhelmina
kommun med 5.000 kr. och Vilhelmina köping 2.200 kr.
16
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ÅSELE HEMBYGDSFÖRENING.
Föreningen har av kommunen fått 30.000 kr. i anslag för
anskaffande av ny fornminnesgård. Kan tomtfrågan lösas på
ett lyckligt sätt, hoppas föreningen att inom en snar framtid
få lokaler för den fina fornminnessamlingen.
Ordförande och sekreterare har varit folkskollärare Ruben
Ådell och kassör järnhandlare Sture Rådström.
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Firmor och företag, som
genom annonsering i årsboken lämnat bidrag till
tryckningen.
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SAMARBETE
Sakförsäkringar, alla slag - Kollektiva olycksfalIsförsakringar inom och utom arbetet. (Störst i Sverige)

iKontor: Västra Esplanaden 9, Umeå. Tel. 1500, 1501.
Ombudsman för Västerbotten: J. J U H L I N, Umeå.
PLACERA EDRA SPARMEDEL

Jordbrukskassan

Kapitalräkning — Sparkasseräkning — Checkräkning
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Olsson & Nordberg,
Snickerifabrik
Tel. växel 18415

Bost. tel. 2271, 4706

Spécialité:
Byggnadssnickerier och Inredningar

Betald annonsplats
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UMEÅ - Tel. 241

KVALITETSVAROR I CEMENT
Box 121

Lycksele Cementgjuteri
LYCKSELE

Tel. 321
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Tel. 2440 - UMEÅ - Kungsgatan 55
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Tempohuset, UMEÅ. Tel. 427, 437
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K L Ä D E R AB.

UMEÅ - Kungsgatan 42. Tel. 601, 602

Vid
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Jlablströms

tillfällen

KLÄDER

Storgatan 49 - UMEÅ
Tel. damavd. 4524, herravd. 525

$klgreus Färghandel
Kungsgatan 49

UMEÅ

Tel. växel 18305

icismans 7/lanu ¡akui L-iZ.
Kungsg. 48, UMEÅ. Tel. namnanrop "Forsmans bolag"
VÄNNÄS tel. 10153
Gynna hembygdens affärer!

APOTEKET
Kungsgat. 45

JÄRVENS

ANALYTISKA AVD.
UMEÅ

Tel. 2841

Bakteriologiska och fysikalisk-kemiska
vattenundersökningar.
Pastörings- och fetthaltskontroll på mejeriprodukter
m. m.

Hilding Carlssons Mekaniska
Verkstad
Tel. 15, 3009 - UMEÅ - Skolgatan 89

SL

UMEÅ - SKELLEFTEÅ - SKELLEFTEHAMN
Alla slag av bankrörelse

HANDLA FÖRSTÅNDIGT! HANDLA KOOPERATIVT!
Obboia

l^oopetativci

¿^anÅeli
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Sandbergs Elektriska
— Gösta Sandberg —

UMEÅ

Tel. 854, 4854

Nordsvenska Köpmanna A.-B.
Tel. namnanrop

UMEÅ

ÅKERBLOMS
Storgatan 58 - UMEÅ - Tel. 61, 161, 128

Bröderna Lindfors, Umeå

Telegramadress: Lindforsarna
Namnanr. "Bröderna Lindfors" - Skellefteå tel. 14100 växel

Västerbottens Söd ra
Mejeriförening
Tel. 18005 - UMEÅ
Mejerier i Röbäcksby, Vännäsby, Vännäs, Vindeln, Nord'
maling, Bygdeå, Bjurholm, Anäset, Överklinten.

VÄSTERBOTTENS LÄNS ÖMS.
BRANDEÖRSÄKRINGSBOLAG
Vasagatan 19 - UMEÅ - Tel. 528, 769, 2903
— Stiftat 1855 —

LÄNETS LEDANDE INOM BRANSCHEN

ÅTVIDABERGS
Umeå - Lycksele - Skellefteå

SUNDSVALLS
ENSKILDA
BANK
Norrland i c e n t r u m —
därför c e n t r u m i Norrland

M e l l ersta V ä s t e r b o t t e n s
Skogsägareförening
u. p. a.
Skolgatan 55 - UMEÅ - Tel. namnanrop

Slakteriföreningen, Umeå
Skellefteå tel. 12310, Lycksele tel. 151, 889
Umeå, Vilhelmina tel. namnanrop

Betald annonsplats

(3-4-tå
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ladia

Bernh, Carlssons Radio Eftr.
— G. A. Hamberg —
Kungsgatan 73 - UMEÅ - Tel. 455, 856

< E U r L U e n s

jQäns

cMggcenlraf

Norrlandsgatan 14 - UMEÅ - Växel 18465

Umeå tel. 429
Lycksele tel. 852

Skellefteå tel. 10893
Vilhelmina tel. 302

Västerbottens Lans FisklOrsäljningslDreoinQ
U. P. A. - UMEÅ
Tel. Partiaffär o. kontor 3300, 3301.
Minutaffärer 3299, 3302, 4375.

När det gäller
Böcker
Kontorsmaterial
Reservoarpennor
gå till
17

r a n d e l
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Stöcksjö Såg och Hyvleri
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— E. Gotthard Sandström —
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ENGROSAFFÄR

Konsumköp är sparköp! Bli medlem och handla i Konsum!
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BLIV MEDLEM OCH HANDLA I
Vindelni
K o ni u m tioni^ö
teninj
Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Botsmark, Ekträsk, Åsträsk,
Yttersjön, Villvattnet, Ånäset

Västerbottens Läns
Stadshypoteksförening
Tel. 204, 553

UMEÅ

Ö. Rådhusgat. 8 A

Cj. fö\jsfaöms iålcjhandel
Kungsg. 47 A, UMEÅ. Tel. 1000, 1211, bost. 1615
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Storgatan 49 - UMEÅ - Tel. 865, 840
Representerar ledande möbelfirmor!
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K O N S U M , Holmsund

LANTMANNASKOLA

Praktisk-Teoretisk sommarkurs 4% mån.
Maskinskötarkurs 2% mån.
Jordbrukarungdom! Tänk på Er yrkesutbildning!
Begär prospekt fr. Lantmannaskolan, adr. Laxbäcken, tel. 8.

LANTHUSHÅLLS SKO LA
Tel. 10 - LAXBÄCKEN
5 månaders vinterkurs. 5 månaders sommarkurs.
Begär prospekt. Tänk på Er yrkesutbildning!

När det gäller
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— Förstklassig service —
Allt till IC-priser •

Återbäring på köpet!

Medlemsskap ger dessutom:
® Inflytande... en medlem — en röst
® Insatsränta — mer än bankränta
® Fri förareförsäkring

IC-föreningarna i Västerbotten

VädelbotteHsJCulkeH

Störst i Västerbotten

Utterstroms Jnfforer
UMEÅ - NORDMALING - HOLMSUND

^ ^ VÄSTERBOTTENS
M n LANTMANNAFÖRBUND

% y Förening u. p. a.
Huvudkontor i Umeå. Tel. namnanrop 'Lantmannaförbundet'

— Jordbrukarnas

specialaffär —

SiliiMi
Plattor med kvalité

K/B JAC-BETONG
JACOBSON & Co — TVÄRÅLUND
Tel. växel 3, 45
Tel. efter kontorstid:
Chefen 3, J. Lundström 45, Verkm. 73

BOWATERS SVENSKA
TRÄMASSEFABRIKER
AB
- SOFIEHEM, U M E Å -

*

7ill vetkmnff:
VÅT SLIPMASSA FÖR EXPORT
ÅRSKAPACITET: 185,000 TON

HaH % sett
ASEA

armaturerna
på vår utställning
Kungsgatan, 71 Umeå

Dessa och många andra
moderna armaturer med
stilren, ljusriktig utformning i förening med ASEAkvalitet, finner Ni i Tår
butik.

ASEA

ynna
årsbokens
annonsorer ii

Dom matte
hadefbra
Ja, det kan man nog säga att dom har. D o m har gjort det
bra för sig genom att spara till det dom önskat sig. Med
pengar på sparbanken blir livet gladare.

VÄSTERBOTTENS LÄNS S P A R B A N K
enttmr alla insättare högsta ränta —

