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ALEX LINDSTRÖM

GERHARD GERHARDSSON
EN VÄSTERBOTTNISK LÄSARHCVDING
OCH SCHARTAUAN

E t t rikt utvecklat fromhetsliv har av ålder funnits i Västerbotten. Orsakerna härtill äro många. Det är ej blott naturen i
Norrland, som väckt en religiös stämning och skapat underlag
för gudsfruktan. Isoleringen gjorde också, att människorna i
ett landskap, där det kunde vara milslånga avstånd till närmaste granne, blevo mindre beroende av varandra och mera
av Gud. Här i orten bodde innan industrierna gjorde sitt intåg
huvudsakligen bönder, som hade att kämpa mot en karg natur, och det mödosamma jordbruket gav ofta icke den väntade
skörden. Detta lärde dem resignation och gudsförtröstan. Härtill kan läggas, att föräldrarnas största uppgift ansågs vara
att, åtminstone medan inga skolor funnos, söka bibringa sina
barn kunskap i andliga ting, en uppgift, som de med största
samvetsgrannhet fyllde. Petrus Laestadius säger i sin Journal:
»En god husfader är den bästa huspredikanten, och ingen är
skickligare scholmästare än en moder är det för sina barn.
Därför skäll man sannolikt ingenstädes i riket träffa på så
god Christendomskunskap hos allmogen i allmänhet som här
i Norrland».
Av allra största betydelse för fromhetslivets bevarande och
stärkande var det s. k. norrländska läseriet. De långa avstånden från kyrkorna hindrade befolkningen att komma till gudstjänsterna, så ofta som den önskade. Därför brukade man i
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avlägsna byar komina tillsammans i hemmen vid högmässotid
för att läsa en predikan av Luther, sjunga och bedja, »en vacker plägsed gängse i hela Norrland, särskilt i de nordliga
delarna». Denna sed var mycket gammal, kanske ända från
reformationstiden. På 1600-talet var den rent av påbjuden.
Det står i Kyrkiolagh, samptyckt och stadgatt av presterskapet i Väster-Norrlanden, att »uthi the byar, som någre finnas,
som läsa kunna i book, så skola andre till dem sökia, och the
förpliktigade vara att läsa för them; hoo thetta försummar
böte hvar husbonde för sitt hus 3 öre, och then som för andra
läsa kan och icke vill 3 öre, men ungdomen, som icke vill låhta
lära sigh, miste aftonmåltiden then daghen».
Deltagarna i denna gamla andaktsform kallades icke »läsare». Det namnet började användas här i Västerbotten, först
sedan de s. k. nyläsarna började sin verksamhet i början på
1800-talet. Då skiljer man mellan gammalläsare och nyläsare.
Om gammalläsarna vore mycket att säga, men jag vill blott
framhålla, att de representerade en lagisk fromhetstyp, måhända påverkad av den äldre pietismen. Jag citerar vad Grape
skriver: »De hade kommit till en i våra tider sällsynt Christendomskunskap. De hade till sin uppbvggelse begagnat jämte Bibeln, Arndts, Scrivers, Fresenii, Rambachs, Båltz, Petterssons, Bälters, Nohrborgs, Tollessons m. fl. postillor.»
En mer evangelisk uppfattning började emellertid göra sig
gällande, först i Norrbotten och sedan i Västerbotten. Väckelser bröto ut. Människor kommo i ångest och nöd, men fingo
frid genom tron på Jesus Kristus. Denna väckelse, som kom att
betyda allra mest för Västerbottens befolkning, hade uppstått
i Piteå i början på 1800-talet. De nyväckta hade i rörelsens
första begynnelse en mer lagisk frälsningsuppfattning, stärkt
genom inflytandet av den i övre Norrland spridda Tollessons
postilla. Men rörelsen blev mer och mer evangelisk, ej minst
genom studiet av Luthers skrifter.
Större fart fick den nya rörelsen, sedan man börjat jämföra
de använda postillorna med Luthers skrifter. Lars Andersson
i Porsnäs by skrev ett sändebrev till anhängarna av den nya
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läran. Det var 1808. Titeln lydde: »Allvarlig förmaning till
alla rättsinniga kristna att vakta sig för all falsk lärdom och
i synnerhet för Per Tollessons skrifter». Han är skarp i sin
dom. Tollesson har farit fram som ett vilddjur i skriften. Han
vill föra människorna 'bort ifrån Kristus, nåden, livet och välsignelsen till lagen, till gärningarna, till döden och förbannelsen. Frälsningen sker av nåd utan laggärningar. Lars Andersson besökte själv Skellefteå, och även andra av hans anhängare kommo dit. Många gammalläsare vunnos för den nya
läran. Väckelsen kom snart i full gång.
Här möter vi namnet Gerhard Gerhardsson, bondsonen, som
blev nyläsarnas betydelsefulle representant, men »som sedan
ställde sig i opposition mot sina forna partivänner och i själva
verket stod i ett närmare förhållande till statskyrkan än någon
av dem», säger Englund.
Gerhardsson var född i Skellefteå församling 1792. Hans
fader, »skönskrivaren» Gerdt Nilsson, var bonde i Östanbäckens by. Gerhardssons föräldrar voro gammalläsare, fromma
och ärliga. Under sin moders ledning hade han lärt sig läsa,
och gjorde, begåvad som han var, mycket »snabba framsteg i
det vetande, som kom på en bondsons lott». Ett gott minne
hade han och, som han själv säger, cn särdeles lust för boken.
Skriva hade han också rätt tidigt lärt sig. De naturgåvor, som
äro nödvändiga för den som skall vara ledare för ett religiöst
parti, funnos hos honom. Han hade ett rikt utvecklat viljeliv.
Han visste vad han ville, och ville vad han visste. Och han
hade en känsla, som i högsta grad kunde stegras, vilket visade
sig vid hans omvändelse. Han hade också stor människokännedom, och visste, hur han bäst skulle kunna påverka människor. Den för alla religiösa partichefer gemensamma säkerheten och bestämdheten i uppträdandet, saknade han ej heller.
Han hade ett drag av självsäkerhet, ja, stolthet, som framlyser
i hans skrifter. Han kände sig vara bättre utrustad än andra.
Motsägelser tålde han inte. Han skrädde icke orden och brusade lätt upp vid de diskussioner, i vilka han deltog. Att han
3
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På kullen med den vita byggnaden i bildens mitt bodde Gerhard
Gerhardsson första tiden efter flyttningen till Bygdsiljum. Han
flyttade härifrån efter ett laga skifte omkring 18't8. (Foto: Ernst
Westerlund).
ofta ger sig in i dogmatiska disputationer med präster och
andra, och att han »ger ut skrifter, som om de än äro icke alldeles felfria ur logisk och grammatikalisk synpunkt, dock vida
över all förväntan, vittna om självstudium och begåvning och
ådrager honom en berättigad uppmärksamhet och gör honom
väl värd att gå närmare in på livet». (Englund)
Gerhardsson var hela sitt liv jordbrukare. Sedan 1825 ägde
han ett hemman i Bygdsiljum av Burträsk församling. Vid
sidan av sitt yrke var han även kardmakare. Han klädde sig
alltid enkelt, ja, nästan tarvligt. Han bar oftast en trasig rock,
på knäna skinnbeslagna vadmalsbyxor och på huvudet en grå
stickad toppmössa med tofsen hängande framför ansiktet. Sådan var ofta hans dräkt vid de religiösa sammankomster han
höll. Men han fäste sig aldrig vid det klander han fick uppbära för sin tarvliga dräkt. Ett lyckligt familjeliv levde han.
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Gerhard Gerhardssons gärd i Bygdsiljum. Foto från sydost. Gerhardsson flyttade hit år 1848 efter ett laga skifte. Byggnaden stod
tidigare på en backe inne i byn (se föreg. bild), revs ned och virket
flottades i Sikån till ett fäbodställe cirka 3 km öster om byn där den
äteruppfördes. Som tramphäll nedanför förstugutrappan ligger en
spiselhäll av gjutjärn med Gerhardssons och hans hustrus initialer
samt årtalet 1848. Ättlingar till Gerhardssons bor ännu i gården.
(Foto: Ernst Westerlund).
Efter denna översikt återgå vi till år 1814, då Gerhardssons
andliga kris ägde rum, och hans av naturen så rika gåvor och
förutsättningar att bli en religiös folkledare fingo sin nödvändiga kristliga påverkan. Tidigt hade han förnummit Guds
kallelser. En rysk invasionsarmé under general Schuvaloff
tågade genom trakten och bragte ängslan och förtvivlan i
månget bröst. Men än mer plågades han av en viss ungdomssynd. Och han var under lagens tvång ända till 23:e året, säger
han själv.
Då nådde honom ryktet om Lars Anderssons sändebrev och
om den glädje, som nyläsarna i Norrbotten hade funnit. Han
önskade få samtala med någon av dem. Strax före jul 1814
5
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inträffade också detta. Gerhardsson säger: »Denne behövde
icke tala mycket, förrän jag blev en av deras sällskap, ty jag
var så nära framkommen».
Innan syndaförlåtelsens visshet drev bort hans själs ängslan, måste han genomkämpa en svår själskris, som starkt inverkade på hans nervsystem. Hans själs uppskakning blev så
våldsam, att han nio dygn vid årsskiftet 1814—15 var vid vansinnets gräns. Han tyckte sig vara ömsom i himmelen och helvetet, innan han helt plötsligt kom till sina sinnens fulla bruk.
Om sin sinnessjukdom säger han själv, att han ej var galen
som andra galningar, utan en hänryckning hade fört honom
in i andevärlden, där man ej kan behålla det naturliga förståndet. Och han säger, att vad han i sin svaghet erfor, satte
han ej stort värde på. Det blev dock för honom en lärdom, att
alltid hålla sig till Herren och hans ord.
Det är givet, att en man med så goda naturgåvor och i bildning stående högre än sina samtida bland bondebefolkningen,
skulle efter att ha genomgått en sådan kris komma att intaga
en ledareställning bland nyläsarna. Ledarna i Norrbotten
gjorde täta resor till skelleftebygden, och en av dem insatte
Gerhardsson och hans samårige Anders Larsson i Norrlångträsk år 1817 till ledare för läsarsällskapet i Västerbotten.
Med ett nit som väckte de varmaste sympatier i den av väckelse besökta församlingen, ägnade han sig åt sitt ledarekall,
samtidigt som han sökte tränga allt djupare in i den nya läroåskådningen. Redan i början på år 1815 var han i dispyt med
tvenne församlingens präster angående Arndts bok »Om den
sanna kristendomen», som han i vissa delar kritiserade. Och
vid husförhör och bönesammankomster riktade Gerhardsson
frågor till prästerna, »ej för att söka strid med dem utan för
att få upplysning och vägledning av dem». De rådde honom
till att ha ett rent hjärta, ett innerligt hat till synden och bedja
till Gud. Prästernas svar behagade honom ej. De ville liksom
gammalläsarna »blanda gärningar in i rättfärdiggörelsen».
Han hade erfarit annat. Tron var rättfärdiggörelsens enda
6
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grund. Och människan var oförmögen att bidraga till trons
uppkomst. Allt var nåd, fri oförskylld nåd.
Gerhardsson började studera Luthers skrifter, i synnerhet
hans evangeliipostilla och hans förklaring till Galaterbrevet.
Många paragrafer lärde han sig utantill. Och nu begav han sig
ut på vidsträckta resor och blev mottagen nära nog som en
apostel. Han besökte så gott som alla Västerbottens socknar,
där han lade grunden till läseriet, säger han. Själv kände han
sig vara kallad av Gud att vara hans sändebud. Många upphörde nu att besöka kyrkorna, där man menade att det ej förkunnades ett rent Guds ord. Man ville t. o. m. påstå, att Gerhardsson sagt, att den nya kyrkoreformen borde avskaffas och
en ny reformation införas. Det var ej att undra på, att prästerna i sin tur fördömde nyläsarna. Petrus Laestadius säger i
sin Journal: »Så vitt förenligt är med samvetsfrihet och tolerans borde likväl sådana ursinniga skrikhalsar hållas något i
styr». Och prosten N. Ström i Skellefteå lät år 1816 uppläsa i
kyrkan konventikelplakatets stränga bestämmelser mot enskild gudstjänst. En del nyläsare instämdes också till tinget,
men justitiekanslern befallde, att målet skulle nedläggas. Och
striden blossade därefter upp med än större kraft. Prosten
Ström vände sig till domkapitel och länsstyrelse med rapporter, som emellertid ej föranledde några åtgärder. Gammalläsarna vädjade då till domkapitlet år 1818 och avslutade sin
skrivelse med följande ord: »Om överheten anser landets religion likgiltig, så kunna och skola vi anse likgiltigt och överflödigt att, förut nog betungade, underhålla en kyrka och löna
ett prästerskap, som är så ganska umbärligt».
Skriften vållade bekymmer i domkapitlet. Biskop Almquist
svarade genast på den hotfulla skrivelsen. Förhållandena skulle på ort och ställe undersökas. Biskopen uppdrog åt prosten
Hambraeus i Umeå att hålla en visitation i Skellefteå. Denne
anmodade nyläsarna att avgiva en redogörelse för deras religiösa åskådning. Gerhardsson skrev då i samråd med några
andra nyläsare »En christelig Trosbekännelse», som sedan
om någon månad fullständigades. Den är indelad i 22 artiklar.
7
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Den första och den längsta har rubriken: Huru vi äro komna
till omvändelse. I övrigt följdes den augsburgska bekännelsens förebild. Den trycktes senare och spreds bland ny läsarna.
Det skulle föra oss för långt att här närmare belysa trosbekännelsen, som »ej hans förvett utan hans nöd drivit honom att
sammansätta». Något direkt stridande mot luthersk uppfattning förekommer icke i den. Lagens betydelse framhålles både
i den första bättringen och sedan människan kommit till tro.
Ivlart och logiskt framhåller han nyläsarnas dogmatiska
åskådning, en icke ringa prestation av den 26-årige bondsonen,
som aldrig en dag gått i skola.
Hans trosbekännelse blev ej behandlad vid visitationen, ej
heller vid biskopens visitation följande år. Och någon biläggning av striden mellan de båda läsarpartierna åstadkoms icke.
Tvärtom skärptes den. Det hjälpte inte ens, att konungens befallningshavande i länet utfärdade en kungörelse och lät erinra om konventikelplakatet med åläggande för länsmännen
att beivra varje överträdelse. Läsarna höllo sina privata sammankomster som förr.
I april 1819 kom biskop Almquist för att visitera församlingen. Biskopen hade anmodat Gerhardsson att ange, vari
nyläsarnas uppfattning skilde sig från prästernas. Gerhardsson lämnade ett utdrag ur den förut skrivna trosbekännelsen
och berörde de väsentligaste skiljepunkterna. Hans skrivelse
föredrogs. Nyläsarna vidhöllo, att prästerna ej i alla stycken
gåvo en rätt undervisning. Biskopen höll ett förmaningstal och
tadlade dem för deras otillbörliga kritik av prästerna, som i
hög grad hade sina förmäns förtroende. Och landshövding af
Schmidt, som var närvarande vid visitationen, förehöll dem,
»hur illa det passade dem att tillmäta sig högre och fullkomligare insikter i religionsämnen än prästerna». Även gammalläsarnas ledare Anders Gerhardsson — en broder till Gerhard
— riktade ett angrepp mot sin broders anhängare. Lugnet
återställdes icke.
Gerhardsson kände sig djupt bedrövad efter visitationen.
Han var en tid stilla och höll inga sammankomster. Det berät8

GERHARD GERHARDSSON
tas, att han natt och dag kämpade i bön till Gud om hjälp för
nvläsarnas sak. Bönhörelsen kom på ett sätt, han aldrig kunnat ana.
Läsaroroligheterna i Västerbotten hade kommit till regeringens kännedom, som ville göra slut på den förment farliga
samhällsupplösningen. Justitierådet, sedermera presidenten i
Svea Hovrätt Josua Sylvander fick konung Carl XIV Johans
uppdrag att resa till Skellefteå för att på ort och ställe undersöka förhållandena.
Sylvander hade vid studiet av de vid visitationerna hållna
protokollen funnit, att de icke till alla delar överensstämde
med den av Gerhardsson skrivna trosbekännelsen, och fann,
att nyläsarna ej voro i allt rättsligen behandlade. Han lät
emellertid vid sin ankomst i nov. 1819 höra, att ärendet blivit
för regeringen en högst allvarlig fråga, att man måste befara,
att några huvuden kunde komma att springa. Sylvander, som
var herrnhutare, måste helt naturligt känna vissa sympatier
för nyläsarna, som hade så utpräglade evangeliska åsikter, att
de enligt protokollen beskylldes för lagfientlighet. Han hade
av ortens pålitlige domare fått ett intyg, att nyläsarna voro
det mest rättskaffens och dygdigaste folket i orten. Han kunde
ej gilla alla utslag av nyläsarnas partifanatism men ej heller
underkänna deras religiositet.
Gerhardsson, som tagit farväl av de sina i hemmet, sågs
före sammanträdet gå oroligt f r a m och tillbaka på den bro,
som leder över Skellefteå älv vid kyrkan. Törhända var hans
sinnesstämning närmaste anledningen till att hans medkämpe
Anders Larsson vid förhöret fick svara å nyläsarnas vägnar
på de frågor, som Sylvander ställde vid förhöret. Men Gerhardsson lyssnade uppmärksamt till vad som förehavdes och
har upptecknat innehållet i samtalen med Sylvander. Det
rörde sig framför allt om gärningarnas förhållande till tron
och nådesanammelsen och om förnuftets förhållande till tron.
Sylvander vann genom sin undervisning ledarnas tillgivenhet
och aktning. Gerhardsson erkände t. o. m. att hans »nit hade
sträckt sig längre, än vad klokhet och förstånd godkände».
9
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Nyläsarna lovade att lyda gällande lag och ej överträda konventikelplakatets bestämmelser. Sylvander lovade i stället att
hos Kungl. Maj :t utverka tillstånd för dem att bedriva sin
egen andakt i kyrkostaden före och efter allmänna gudstjänsten, under förutsättning att de deltogo i denna och ej
brukade några egna utläggningar och förklaringar — ett löfte,
som av Kungl. Maj:t stadfästes 21/1 1820. Gerhardsson hade
på Sylvanders fråga om nyläsarna ville lova detta svarat: »Så
långt Guds ord medgiver», men då Sylvander ej ville nöja sig
med denna villkorliga underkastelse, avgav även han sitt löfte.
På Sylvanders uppmaning räckte gammal- och nyläsarna varandra händerna och lovade bemöda sig om inbördes samdräkt.
Och Sylvander reste hem glad över att ha åstadkommit endräkt inom kyrkan.
Men nyläsarna insågo snart, att de ej kunde låta bli att ingå
på egen textutläggning. Larsson skrev till Sylvander, Gerhardsson till Kungl. Maj :t med anhållan om »skonsamhet och
mildring av lagarna efter kärleken» och skrev samtidigt till
Sylvander och bad honom inför Kungl. Maj:t frambära hans
önskningar. Och i Kungl. brev till landshövd.-ämbetet 9/1 1822
medgåvos de frihet till enskilda sammankomster, dock icke
på tider, när allmän gudstjänst hölls. För Västerbotten var
alltså konventikelplakatet av år 1726, som helt upphävdes först
år 1858, praktiskt taget redan nu upphävt.
Ännu som gammal talade Gerhardsson om den betydelse
Sylvander haft för honom och för nyläsarna. Ej minst genom
sina samtal med och brev från Sylvander hade han fått en
fördjupad uppfattning av kyrkan. Gerhardsson skrev ett brev
till Sylvander och »lät honom förstå, att han hade ingen kontakt med dem som söndra sig från kyrkan och själva ordinera,
döpa och utdela nattvarden utan gillar allt vad som angår den
yttre gudstjänsten, dop, nattvard, ämbete m. m.» Sylvander
svarade: »Det gläder mig, att ni inser detta, emedan det saknar
stöd i Guds ord», och han lovar att bära f r a m Gerhardssons
bön inför konungen. Så sent som år 1833 — 14 år efter Sylvanders första besök i Skellefteå — besökte han konungen för
10
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Stol som tillhört Gerhard Gerhardsson.
(Foto: Ernst Westerlund).
att frambära en bön för nyläsarna och faller vid detta tillfälle
död inför konungens fötter. »Detta gick Hans Maj :t så till
sinnes, att vi därför åtnjuta den frihet vi hava», skriver Gerhardsson. Så har en hovrättspresident haft ett icke ringa inflytande på fromhetslivet i Västerbotten.
Man hade ju kunnat tro, att det skulle bli lugnt bland nyläsarna efter den frihet Sylvander utverkat för dem. Så blev
dock icke fallet. Stormen vände sig mot ledarna Gerhardsson
och Larsson. De hade gått för långt i eftergifter.
Gerhardsson hade år 1824 lämnat sin hemby, Östanbäcken,
och bosatt sig i Skråmträsk, och flyttade året därpå till Bygdsiljum i Burträsks församling. Han blev ledare för den jämfö11
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relsevis stora grupp nyläsare, som funnos i Skellefteå med omnejd. Anders Larsson behöll alltjämt sin mera moderat evangeliska uppfattning och var den egentlige ledaren för nyläsarna i norra delen av Skellefteå församling.
Gerhardsson fann hos sin grupp en viss böjelse för separatism. En del nyläsare ville icke låta präst döpa deras barn enligt nya handbokens formulär. Andra ville icke längre bevista
husförhör eller delta i de allmänna gudstjänsterna. De uteblevo från skriftermålet och gåvo varandra avlösning enligt
gamla handboken, då de icke ansågo sig undfå nattvarden på
rätt sätt i kyrkan enligt det nya formuläret. Med iver predikade Gerhardsson mot denna separatism, icke med obetydlig
framgång. »De liksom inslumrade i en dvala i 20 års tid», då
de väcktes ur den av den från Norrbotten år 1849 inflyttade
kyrkofientlige Johan Riström från Råneå.
Men det var ej blott nyläsarnas separatism Gerhardsson
vände sig mot med sina skarpa anmärkningar. Det var också
mot den fariseism, han fann hos somliga och den ensidiga
evangelism hos andra. Han säger, att han vid läseriets uppkomst ej kunde smälta allt, men att han »i början ej kunde så
hårt driva den första bättringen, emedan så många själar hade
arbetat sig trötta under lagen och voro nådetörstiga. När ett
träd är nyss planterat, kan man ej vänta goda frukter, utan
trädet måste få rota sig». Men när han nu såg, att »vissa nyläsare började missbruka Guds nåds överflöd till köttslig frihet, ansåg han sig böra rensa läseriets principer från alla
villomeningar och stryka lika hårt på de strängar som kallas
bättring, tro, helgelse». »Då uppstod ett förfärligt skri», säger
han.
Samtliga nyläsare hade dock ett gemensamt. De gillade icke,
»nyböckren»: den nya lindblomska katekesen, den nya handboken och den nya psalmboken. De använde den gamla psalmboken av år 1695 och de herrnhutiska sångböckerna, Sions
Sånger och Sions Nya Sånger eller Ruthströms Sånger, som de
sistnämnda även kallades.
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När Gerhardsson grubblade över orsaken till att det började
finnas allt fler och fler lösa »troare», som ej ville veta av lagen
till bättring utan skulle av Kristi lidande känna synden, ej
höllo på den förberedande nåden eller bättringen, ej heller den
bevarande nåden eller helgelsen, föll hans misstanke på de
båda sångböckerna, som han ingående börjat studera, och hans
kritik av dessa blev mycket skarp. Härigenom fick Gerhardsson många motståndare bland sina forna anhängare. Mycket
lidande fick han uppbära. Lögner och förtal spredos ut 0111
honom. Han blev hårt dömd t. o. m. av dem »som hade det
bästa förståndet» säger han. Han hade, menade de, fallit i
läran och levernet. Och »det var liksom lovgivet att ljuga på
mig» klagar han.
Hade han fallit i läran? Själv säger han i slutet av sin levnad: »Jag kallar Gud till vittne på m m själ, att jag icke tagit
ett steg av vägen i huvudsaken av Guds ord och kristendom,
sedan jag kom till densamma. Det bryr mig föga och gör intet
till saken, att mina vedersakare beskylla mig, att jag har fallit
och att jag förkastar Luther. Det ljuga de».
Man har velat skilja mellan tre huvudperioder av Gerhardssons verksamhetstid, den första utpräglat evangelisk, den
andra från mitten av 1820-talet tiden för hans fullt utvecklade
motsättning mot de antinomistiska och separatistiska tendenserna och den tredje hans schartauanska tid. (Sven Lodin).
I princip är hans läroåskådning under hela hans liv lika, utom
i ett fall, nämligen, att han, sedan han påverkats av Schartau,
då menar, att människan skall vara aktiv under den process
Guds ande låter henne genomgå, och genom vilken hon utan
förskyllan blir frälst (jfr B. Gerhardsson).
Från att i början ha varit mera evangelisk driver han dock
undan för undan mer och mer och allt starkare lagen.
Är det då sant att han fallit i levernet? När jag för 50 år
sedan kom som präst till Lövånger och sedan till Burträsk och
Robertsfors, träffade jag åldringar, som hade känt Gerhardsson och besökt hans möten. Alla visste, att han tadlades för
ett starkt spritbegär. Men på mina frågor överallt kunde ingen
13
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Gerhard Gerhardsson blev tidvis föremål för åtskilligt skvaller och
förtal. Han blev på grund av sådant till och med kallad att stå till
svars inför kommunalnämnden i Burträsk. Nedannämnda protokollsutdrag berättar därom.
Protokoll vid Nämndens sammanträde den 24:de Junii 1848.
§ 7.
Till denna dag hade nämnden låtit inkalla Bonden Gerhard Gerhardsson i Bygdsiljum, att höras och warnas för den oreda han
vållar inom församlingen genom folks otillbörliga sammankallande
och uppvigling samt otidiga ryktens utspridande m m; men ehuru
ordningsmannen Anders Pehrsson för mer än trenne weckor sedan
i wittnens närvaro instämt honom, uteblef dock Gerhard Gerhardsson vid upprop och lät i stället ingifva följande skrift
Litt A.
År och dag som ofvan
Jon. Fredr. Nyblad
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[Till Sockne Nemdens ordförare
I anledning af min erhållna kallelse om bevistande af sammanträdet den 24:de innevarande måna till Svaromål om utsprid otidiga
Rykten samt åsta kommit folksamlingar och oreda i Samhället får
jag härmedelst ödmjukast förklara att saken får uppskjutas så wida
jag för den nu påkommande Sårg öfver min Sån i alt fall finner mig
för hindrat att kallelsen efter komma, för öfrigt så wida de beskyllningar jag är åtalt för, mera tillhöra Härads Rätten än Socknenemden at bedömma så må jag wid Domstol nästa Lagtimma Ting Svaromål aflägga då jag eger rum at äfven Käromål förete i äfventyr af
brist på beskylnings bevisande Bygdsiljum den 7 Juni 1848
Gerhard Gerhardsson]
av mina sagesmän påstå, att de sett honom berusad, ej heller
kunde de namnge någon annan, som sett det. Ej heller hans
dotter, till vilken jag kallats på sjukbesök, hade något att förtälja om faderns spritmissbruk i hemmet. Tydligen var det
mycket skvaller och förtal. Gerhardsson liksom övriga nyläsare sade ej nej till en sup. Det var ingen synd menade de.
Kaffe hade man ej att bjuda på den tiden, och en sup var det
m a n bjöd på. Absolutism var ett tämligen okänt begrepp under husbehovsbränningens dagar. Ryktet, m a n spred om
Gerhardsson, som i sina skrifter talar om dryckenskap som
en synd och om nödvändigheten att fostra barnen till nykterhet, var nog mycket överdrivet. Det är dock givet, att Gerhardsson, som så skoningslöst dömde alla, som ej delade hans
uppfattning, skulle bli klandrad av andra.
År 1849 kom som nämnts Johan Riström till Skellefteå och
vann ej så få anhängare bland nyläsarna för en separation
f r å n kyrkan. Han började både döpa barn och själv utdela
nattvarden. Att Gerhardsson skulle angripa och på allt sätt
motarbeta denne var helt naturligt. Han fick här hjälp av Rosenius, som i sin tidskrift Pietisten sökte framlägga det missförstånd i uppfattningen av de symboliska böckerna och
Luthers skrifter, vartill separatisterna gjort sig skyldiga. Gerhardsson gick här mer bröstgänges tillväga. Han kallade dem
för ett Satans anhang, som hade till uppgift att åstadkomma
split och trätor. Bättring, tro, helgelse ville de ej veta av. Man
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kunde sätta ifråga, om de icke förlorat sitt förstånd. Ty 0111 de
handlade efter sunt förnuft, läto de ej omdöpa sig eller ta
nattvarden av inhyseshjon, ej heller levde de samman i fågeläktenskap utan lysning eller vigsel. Hans strid mot dessa, som
galnades med den heliga nattvarden, varade i fem år, säger
Gerhardsson.
År 1844 utgavs en skrift av finska prästen F. G. Hedberg
»En röst från Sion». Efter ett besök i Skellefteå skrev Gerhardsson i början på 1850-talet ett brev till vännerna i Skellefteå, hos vilka han funnit, att »hedbergianska surdegen» hade innästlat sig och bad dem besinna, vilken salighetsordning Hedberg i sin bok anvisar. Blott du tror — det var Hedbergs lära,
inte bättring, bara tro. Vägen Hedberg utstakat var så lätt och
bekväm, att den gamla Adam kunde gå in i himmelen med
hull och hår. Nej, bättring, tro, helgelse behövdes alltjämt,
komme något av dem till korta, vore kristendomen falsk. Och
i slutet av brevet uppmanar Gerhardsson dem att lämna allt
skräp och människosladder åsido och hålla sig till Guds ord,
som visst är och lära kan.
Nu hade Gerhardsson fått stöd i sin uppfattning av Schartaus skrifter, som han ivrigt börjat studera, och som överensstämde med hans uppfattning. Han fann, säger han, att Schartau hade rätt. Och liksom Schartau förebrådde han även
Rosenii anhängare, som han kallade för pietister, att ha en
alltför lös evangelisk uppfattning. Även mot Rosenius själv
riktade han sitt angrepp. Rosenius hade skrivit ett brev till
Hedberg år 1849, där han säger att »den vitt beryktade Gerhardsson, den mest välsignade arbetare, den mest skarpsinnige evangelist som funnits i Västerbotten, hade svindlat på
sin höjd och störtat sig ner i dårskaper». Först efter Rosenius'
död 1868 fick Gerhardsson kännedom om detta brev och ger
ett beskt svar i sina skrifter. Han hade redan förut också varnat för Rosenii skrifter. Överallt där han höll sina samlingar
sökte han sprida Schartaus skrifter.
En ständig strid mot olika tänkande var Gerhardssons liv.
Ännu som 80-årig stod han i häftiga diskussioner vid möten,
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som höllos av komminister Herman Unteus i Burträsk, vilken
dock i mycket gillade hans åskådning. Med samma hänsynslöshet som i ungdomens dagar förkättrade han även som
åldring andras uppfattning. Det är ju f. ö. något, som kännetecknar det religiösa partinitet. Det religiöst centrala är hänsynslöst. »Sanningen måste ligga till grund för friden», säger
Gerhardsson. Det kan sägas om honom som 0111 Schartau:
»Han gick rakt fram och visste ej av några kroklinjer av
jämkningar och eftergifter, rakt fram det måtte kännas ljuvt
eller tungt, han måtte få människor med sig eller mot sig.»
Gerhardsson har kallats en västerbottnisk schartauan, och i
stort sett var han det också. Men Gerhardsson var teolog och
svalde ej utan vidare allt, vad Schartau hade sagt. I vissa stycken gick han sin egen väg. Hans uppfattning i religiösa spörsmål framgår ganska klart av hans efterlämnade skrifter. De
2
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flesta av dessa skrev han på 1850- och 1860-talen, sedan han
själv grundligt studerat Schartaus skrifter. Hans författarskap har till uppgift, säger han, att i betraktelser och utläggningar söka vederlägga falsk lära, polemisera mot villoandar
och draga de arma själarna från ulvarna.» Skrifterna ha utgivits av Gerhardssons andliga vänner, sista upplagan 1877. Vid
närmare studium av dessa skrifter är det emellertid ej svårt
att finna vad som för honom är det centrala och karaktäristiska. Jag vill till sist söka ge en kort analys av innehållet i
hans förkunnelse enligt hans utgivna skrifter för att visa
detta.
Till en början kan man säga, att något direkt stridande mot
kyrkans lära och trosbekännelse icke kan påvisas, ehuru han
ibland gör sig skyldig till en viss ofrihet och ensidighet. I
jämförelse med Rosenius, som mest betonade Kristus för oss,
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framhåller han mera Kristus i oss. I det fallet är han en Schartaus lärjunge. Liksom Schartau framhåller han med förkärlek
nådens ordning, det psykologiska förloppet vid omvändelsen.
Men andra artikeln är dock icke undanskymd i hans förkunnelse. Kristus är för honom den fasta grunden för tron. Han
framhåller detta dock allra mest för att belysa det som enligt
hans mening är så synnerligen värdefullt: nådeverkningarna.
Han hade funnit, att många av hans samtida hade en alltför
lättvunnen visshet om syndernas förlåtelse, ja rent av en falsk
visshet, som borde slås ned. Därför skulle man pröva sitt tillstånd efter Guds ord. Rosenius var nästan rädd för att tala om
en sådan prövning. Den kunde skymma Kristus och hans
verk. Rosenius säger: »Kom som du är», Gerhardsson följde
här Schartau, som ansåg, att en människa nådde fram till
frälsningsvisshet genom att pröva, om det skett i enlighet med
nådens ordning. Evangelii nådelöften fingo ej mottas ytligt.
Guds ord bestod både av lag och evangelium, och det gällde
att skilja mellan lagens och evangeliums verkningar. Båda
hade sina bestämda uppgifter, såväl i den första som den dagliga bättringen.
Gerhardsson är Schartaus lärjunge, när det gäller att skildra
salighetens förutsättning och grund. Medan Rosenius mera
framhåller den kärleksfulla Fadern, som förlåter dem som
i tro vända sig till honom, framhåller Gerhardsson oftare Guds
helighet och rättfärdighet. »Har Gud lagt bort all vrede i nya
testamentet?», frågar han. Oupphörligt påminner han om att
»Gud är ordningens Gud», som uppsatt en »viss ordning för
frälsningen, så att den dyra skatten ej får lida intrång av de
ogudaktiga». Det är Schartaus tankar som här gå igen.
Både Rosenius och Gerhardsson tala om människornas synder mot Gud. Den förre talar med förkärlek om de s. k. religiösa synderna, otro, tvivel o. s. v. Gerhardsson grupperar
synderna efter de 10 buden i Guds lag. Han ville härigenom
liksom Schartau uppväcka en levande syndakännedom, som
var förutsättningen för att människorna skulle lära känna
Kristus som frälsare.
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Gerhardssons förkunnelse var kristocentrisk. Visserligen
talar han ej så mycket om Kristi person och verk som Rosenius. Men Kristus är dock för honom salighetens enda grund.
Han säger: »Jag anser mig vara berättigad att förmana envar
att i trons enfald och hunger lita på Jesu död. Hit hör ej lagen,
ty Jesus har fullgjort lagen. I hans blod hava vi att söka vår
förtröstan. Men han skyndar sig att tillägga: »Om man skiljer
ett kristligt leverne därifrån, faller man i villfarelse».
Vi veta, att Schartau mer betonade Kristi gudomliga sida,
medan Jesu mänskliga natur mindre framhålles. Gerhardsson säger: »Då det är en människa, som bröt mot Guds bud,
krävde Guds rättvisa, att förbrytelsen skulle straffas på en
människa. Därför måste den andra personen i gudomen eller
Ordet varda kött, d. ä. människa, iklätt samma skapelse som
vi. På denna människa, Jesus Kristus, kastade Gud alla våra
synder».
Även i ett annat avseende skiljer sig Gerhardsson från
Schartau. Medan denne beträffande försoningen mer framhåller, att Guds rättfärdighet blivit lillfredsställd, än att Kristus offrat sig för synden, kan Gerhardsson tala 0111 Jesu blod
och sår — uttryck som Schartau ej använde. Gerhardsson
nämner både Guds rättfärdighet som tillfredsställes och Kristus som offrar sig. Med kraft framhåller han den objektiva försoningen. Och han talar både om Jesu görande och
lidande lydnad. Från Jesu görande lydnad kommer han lätt
in på lagen. Hade Kristus uppfyllt lagen, är det ju varje kristens plikt att följa lagens bud. Här är det åter Schartaus tankar, som gå igen.
Även beträffande nådens medel har Gerhardsson i stort sett
tillägnat sig Schartaus åskådning. Särskilt dopet hade Gerhardsson anledning att tala 0111. Baptismen hade börjat vinna
anhängare bland nyläsarna, varför han ofta haft anledning att
reflektera över detta sakrament. Dopet var för människan
skäl att göra sin kallelse och utkorelse fast. Han försvarade
barndopet och säger »att 0111 dessa väderhanar baptisterna än
komme med så stort sken, att de gräto blod eller nedkallade
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eld från himmelen, fick man ej låta sig förblindas av dem». Då
välsignelsen särskilt följer med det prästerliga ämbetet, bör
dopet förrättas av präst och ej av vilken dräng eller piga som
helst, då till sist ingen visste, vad dopet vore».
Ordet var ett ännu viktigare nådemedel. Det bestod av lag
och evangelium, som ej finge sammanblandas. De voro varandra så olika som eld och vatten, död och liv. Lagen öppnar
människors ögon, att de få se sin synd. »Lagen är ett ljus som
uppenbarar Guds verk, ett salt som svider i ett sår, en pil som
sargar, ett tordön som förskräcker». Den måste ostörd få
verka på en människa, tills hon får erfara sin synd. Man fick
ej komma med ett för tidigt tröstande. Både lag och evangelium skulle predikas, Guds ord innehöll båda. Men Gerhardsson anser, att det skall ske i en bestämd ordning, först lag och
sedan evangelium. Man fick ej göra som »pietisterna» i Skelleftebygden, att så snart en människa erfar en andens rörelse,
visa henne på tron, innan lagen först uträttat sin syssla, och
sålunda gå den Helige Ande i förväg genom ett för tidigt tröstande. Rosenius var visserligen ej någon lagisk väckelsepredikant, men nog framhåller han syndakännedomens och syndaångerns betydelse. Somliga Rosenii anhängare i Västerbotten voro nog mer evangeliska än han, och därför polemiserade Gerhardsson mot dem.
Evangeliums betydelse kom mera i skymundan i Gerhardssons förkunnelse. Visst talar han om evangelium såsom den
»nåderika och tröstande predikan om Jesus», evangelium
»som hugsvalar förskräckta samveten och som ger liv och
hälsa och är en kraft till frälsning lör var och en som tror».
Men det är lagen, som visar vägen till Kristus.
Nattvarden som nådemedel nämner han också. Men liksom
Schartau varnar han mer för ovärdig nattvardsgång, än han
talar om nattvardens välsignelse. När han talar om den, är det
mest för att framhålla den kraft nattvarden ger att vandra
helgelsens väg.
Det jämte lagen viktigaste i Gerhardssons förkunnelse var
vägen till frälsningsvisshet eller salighetens ordning. Han hade
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i huvudsak efter Schartau satt upp ett systematiskt nådeverksschema med beskrivning av de olika momenten av salighetsordningen. Han hade skrivit »en kort anvisning om vägen till
den sanna lycksaligheten, framställd i frågor och svar», en
katekes som han alltid hade med sig på sina resor de senaste
åren. Han uppdelar salighetens ordning i kallelsen, upplysningen och helgelsen, vilkas uppgift var att förbereda, upptända och bevara troslivet. Han betraktar också nådeverkningarna subjektivt och kallar dem då: bättring, tro, helgelse
och avser härmed det som genom de objektiva nådeverkningarna uträttas hos en människa. Det skulle föra oss för långt
att här tala 0111 detta nådeverksschema, om kallelsen, upplysningen genom lagen, upplysningen genom evangelium, om
bättring och ånger, om tro och rättfärdiggörelse, om den nya
födelsen och helgelsen. Må det vara nog sagt, att Gerhardsson
i stort sett tillägnat sig Schartaus uppfattning. Visst är Gerhardssons framställning om vägen från synden genom nåden
till saligheten rätt så invecklad. Själv visste han emellertid
vad han trodde, och med hänförelse och övertygelse frambar
han sin lära.
Gerhardsson förstod också kyrkans uppgift. Han ville icke
en brytning med henne. Tvärtom inlade han hela sin auktoritet att förhindra en sådan. Han kämpade mot riströmmare
och baptister, som anföllo kyrkan. Även 0111 kyrkan var bristfällig och dess förkunnelse torftig, fick man ej överge henne.
Den var byggd av Gud. Så länge kyrkan ej råkat i uppenbart
avguderi och man ej blev tvingad till villfarelse, borde man
besöka den söndagliga gudstjänsten. För ämbetets skull borde
man visa prästerna aktning. Han är en Schartaus lärjunge
även i det stycket.
Som bekant var Schartau ingen vän av lekmannaverksamheten och ansåg, att endast då någon fått en utomordentlig
kallelse, som legitimerats genom utomordentliga naturgåvor
och andekrafter, fick han predika. Gerhardsson framhåller
också, att gåvan att rätteligen lära och undervisa icke var alla
kristna given. »Det var en fara för lekmannapredikanten att
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uppblåsas av andligt högmod och genom sin okunnighet ge
lastaren rum». Gerhardsson uppställer vissa villkor, som en
predikant bör uppfylla, om hans förkunnelse skall kunna försvaras. »Han måste vara omvänd och själv känna till den väg,
han skall leda andra. Han måste vara hemmastadd i Guds
ord. Han måste ge Gud äran. Han måste kunna leda människorna i en rätt ordning. Han måste söka bevara andens
enhet med andra kristna, dock icke på sanningens bekostnad.
Han får ej försumma sina jordiska plikter. Han måste taga sig
till vara för att i självklokhet spatsera i egna förklaringar,
som ej äga grunder, ty detta kan ej mätta en hungrig och tom
själ, som vill hava ett evigt ord att trygga sig vid. Flaxar han
hit och dit, får ingen ordet i sitt rätta sammanhang, och vet
icke vad själen skall börja eller sluta med».
Gerhardsson predikade icke över en självvald text. Han höll
s. k. »läsböner». Han läste de till gudstjänsten hörande bönerna ur gamla psalmboken; de psalmer som sjöngos voro även
ur denna. Sedan epistel- och evangelietexterna för dagen blivit
upplästa, efterföljda av trosbekännelsen, läste han en predikan ur Luthers kyrkopostilla eller under senare åren ur någon
av Schartaus skrifter, och gav förklaringar till det lästa. Bibeln fanns alltid till hands på »läsbordet», och citerade bibelspråk upplästes ur denna. Ibland satt en särskild person vid
bordet för att slå upp och läsa dessa bibelord. Efter gudstjänsten besvarade han frågor, som riktades till honom.
Gerhardsson dog den 9 mars 1878, 86 år gammal. Prosten
Fellström skriver om honom i sin avhandling vid prästmötet
i Luleå 1947: »Med sin flitiga förkunnelse, med sina vägledande skrifter, sin trohet mot kyrkan, sin stora auktoritet har
han varit en återhållande kraft i vida kretsar och märkligt
bidragit till att forma en kyrkovänlighet, som ännu lever kvar
i vår bygd». Jag delar helt denna uppfattning. Trots den torftighet i förkunnelsen och det kalla formväsen, som rådde
inom kyrkan, inlade Gerhardsson all sin auktoritet för att
förhindra en brytning med densamma. Hade Gerhardsson icke
funnits, är det icke säkert att rosenianismen, som också ville
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ha ett samarbete med kyrkan, och som kommit att verka så
mycket gott i Västerbotten, haft samma goda jordmån, och
att Västerbotten kommit att intaga en rangplats bland Sveriges
landskap, Gerhardsson har varit till större välsignelse, än vad
många vilja erkänna. Ej minst har detta visat sig i Burträsks
församling, där han mest verkat. Vi må ha vilken uppfattning
som helst 0111 hans förkunnelse, vi må anse den för lagisk och
sträng, eller vi må gilla den, Gerhardsson var dock en begåvad
västerbottnisk bonde och märkesman, som hembygden har
anledning att bevara i minne.
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LIVSCYKELN: LIVETS HÖGTIDER

D e t är naturligt att seder och bruk bland befolkningen i
kustbyarna i Skelleftetrakten och i byarna längre upp efter
älven är så gott som alldeles lika. I stort sett är avvikelserna
endast beroende av de i allmänhet längre avstånden till centralorter, en viss isolering alltså, men också de, särskilt i
början av nybyggenas tillvaro, något olika levnadsförhållandena. Nu har det tidigare anmärkts att nyheter spritt sig
snabbt tack vare ett livligt trafikerat färdstråk. Vidare möter
man överallt tecken på Norsjöbornas alldeles särskilda egenskaper som i en del avseenden påtagligt skiljer dem från närboende. De har haft smak och lust för intellektuella mödor, de
har utövat avancerat hantverk — orgelbyggeriet exempelvis
— de började ganska tidigt och i rätt stor utsträckning prenumerera på tidningar.
Det torde ha framgått i det föregående att bebyggelsen
många gånger fortsatt, utvidgats och spritt sig genom arv och
ingifte. Släktskapsförbindelser har haft stor betydelse. Nybygget, helt eller delat, gick i de flesta fall i arv och övertogs mycket ofta av äldste sonen eller av en dotter och måg. De övriga
syskonen »löstes ut» dels genom att lösegendomen delades,
dels genom någon mindre penningsumma beroende på omständigheterna. Huvudparten av köpesumman erlades genom
att hemmansavträdaren erhöll födorådsförmåner. Det var
hans pension. Systemet har tillämpats i full utsträckning
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långt in på 1900-talet och torde på åtskilliga håll tillämpas än
i dag under något modifierade former.
Dessa födorådskontrakt är varandra i princip lika. Förmögenhetsförhållandena avspeglas dock tydligt i födorådets storlek.
Ett dylikt kontrakt från Örträsk upprättat 1871 inledesmed
att födorådstagaren skall ha »daglig föda och vård samt hjälp
vid inträffat behov därav». Vidare skall han ha förstugukammaren till bostad, vilken förses med ved och värme. Dessutom
skall utges: 6 skäl korn, 3 skäl råg årligen, två kor, som av
åbon födes och vårdas, 10 skålpund kaffe (4*4 kg), 10 skålp.
smör, hälften vinter- hälften sommarsmör, 2 får årligen att
klippa och 2 att slakta, ett linne av ylle åt vardera (av makarna) allt årligen samt ett av lärft vartannat år, 1 par skor
åt vardera, 1 kalvskinn, 10 alnar stampat vadmal årligen, en
kjortel och en klänning vartannat år samt skjuts efter behov.
Ett annat kontrakt från samma by, upprättat 1874 stipulerar samma varor, men kvantiteterna är hälften så stora.
Ännu in på 1900-talet har kontrakten ungefär samma lydelse. Måttenheterna ändras från skålpund till kg., socker och
tobak tillkommer. År 1910 heter det i ett kontrakt:
Husrum med ved och värme, andel i visthus, försvarlig
föda, 4 kg kaffe, 4 kg socker, 2 kg smör, 2 kg snus, 50 kg
kornmjöl, 1 får att klippa, 1 dito att slakta samt nödiga skor
och gångkläder.
Sedan sålunda överenskommelse träffats med de gamla
flyttade de ut till »förgångskammaren», den nya generationen
kunde ta hemman och bostad i besittning och så småningom
bilda familj. Vanligen var det väl just detta som aktualiserat
hemmanets övertagande men det kunde också vara de gamlas
tilltagande ålder.
Kontakter mellan ungdom i giftasvuxen ålder uppstod ju
alltid, slumpvis eller vid sammanträffanden i bestämt syfte.
Nattfrierierna har varit allmänna, men den i kustbygderna
obligatoriska »friar-ramsan» och övrigt av mer ritualbundet
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innehåll har inte varit vanligt. Visst har man hört talas om att
sådant förekommit men vanligen »neråt landet». Den trakt
där stambanan går f r a m är gräns för sedvänjans spridning
mot väster.
Man gick på besök till den flicka man hade ett gott öga till,
antingen så tidigt lördag eller söndag kväll att familjen inte
hunnit gå till sängs, »man följdes i stora hopar och försökte
prata upp dörren» (Petiknäs), man träffades i kyrkostaden i
Skellefteå eller Norsjö. Om nu parternas önskemål sammanföll stannade pojken över natten eller i varje fall till fram mot
morgonen. Så långt nu någon avslöjar sin ungdoms erfarenheter på detta område, synes det hela ha förflutit enkelt och
utan några särskilda ceremonier. Det bör kanske tilläggas att
nattfrierierna inte betraktades som någonting omoraliskt.
En enstaka övernattning hos en flicka medförde inte några
särskilda förpliktelser och slutade långt ifrån alltid med äktenskap. Inledningsvis sammankopplades inte alls nattfrierierna med äktenskap. Men till sist träffades två som trivdes
med varandra och ett stadium av »fast sällskap» inleddes som
normalt slöt med förlovning och äktenskap. Vanligen skedde
ju förlovning med ring men det var inte sällan att man ansåg
den överflödig, en utgift som man inte hade råd med. Det
förekom också, fastän inte alldeles regelbundet att förlovningen föregicks av att flickan fick en klocka av fästmannen.
»Hon har klocka av honom» betecknade ett tillstånd av »nästan förlovning».
Fästfolkstiden har haft varierande längd, men det ansågs
inte riktigt passande att ha alltför bråttom — om inte särskilda skäl förelåg. Ungefär ett år eller däromkring var lämplig längd på förlovningen.
Bröllopet planerades till en tid som inte skulle sammanfalla
med någon brådskande andtid. Senvinter eller tidig vår, men
kanske främst hösten var lämplig.
Sedan lysning ordnats och vigseldag bestämts, i regel tredje
lysningsdagen, följde de vanliga bestyren. Hade man råd och
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möjlighet att hålla ett ordentligt bröllop skulle kokmora
tingas i god tid. Magdalena och Agata Berglund i Svansele
verkade i många år. I Storliden, Heden och andra byar fanns
också kokmoror och deras verksamhetsområde var vidsträckt.
Vanligen gick brudfolket mellan gårdarna och bjöd till
bröllopet. De kunde medföra en flaska vin (Örträsk) eller
brännvin (Petiknäs) eventuellt också socker. Eftersom bitsocker var okänt, vållade utportioneringen vissa besvär. Från
en by berättas groteska detaljer härom. Den bjudne kunde i
förakt för alla hjälpmedel, bita sig ett stycke av sockret vilket
medförde inte bara tandspår utan vanligare att sockerstycket
hade märken efter både snus och blod. Alla hade inte så goda
bitverktyg!
Vid bjudning kunde även den blivande svärfadern (brudens
far) eller en bror till bruden medfölja som brudgummens sällskap.
Närmaste släkten bjöds i första hand och dessutom nära
grannar. Antalet inbjudna varierade naturligtvis efter den
omfattning bröllopet planerades få. Släktingar på annan ort
inviterades oftast och kunde infinna sig om årstid och väglag
var gynnsamt. Till ett bröllop i en mindre by kunde praktiskt
taget alla byns invånare komma.
Bjudandet åtföljdes i de flesta fall av mycket krusande och
krumbuktande även 0111 båda parter visste att saken var klar
på förhand.
I mindre omfattning har förekommit att vigseln skedde i
bröllopsgården — hemma hos en av kontrahenterna — men
vanligast var att brudparet med någon följeslagare begav sig
till prästgården tredje lysningsdagen. Före 1811 skedde alla
kyrkliga förrättningar i Skellefteå. Efter detta år kunde byarna från Renfors och västerut på norra sidan älven och från
Båtfors på södra sidan, vända sig till Norsjö. Efter 1830-talet
fick Jörn egen kapellpredikant och vid delningen överfördes
några av byarna norr om älven till denna socken.
När brudparet återkom efter vigseln — de måste ofta gå
till fots — vidtog bröllopsfesten. Var kvinnan brudklädd,
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skedde påklädningen i Norsjö, mycket ofta av prästfrun, senare en tid av en dotter till kyrkoherde Solander. Vid något
större bröllop var en kvinna tingad som »brudframma» och
hade att sköta brudklädseln.
Placeringen vid bröllopsbordet har i en del byar i detta område avvikit från vad som vanligen brukats. Män och kvinnor
brukade sitta åtskilda. Man hade en »kara- och kvinnsida» vid
bordet, på samma sätt som man satt vid bönesammankomsterna. Brudparet satt dock tillsammans, likaså fästfolk.
Kokmoran hade bullat upp vad huset förmådde. Det var
smör, bröd och kött men även fisk ibland, i alla former. Vad
som speciellt markerade att det var en särskild fest var efter-,
rätterna som kunde bestå av lingonkräm eller sviskonkräm
eller -soppa. Risgrynsgröt var en inte ovanlig kalasmat. Kaffe
med väldiga mängder av bröd serverades före och efter maten.
Om man verkligen slog på stort förekom även den s. k. storkringlan. Gästerna tog för sig samvetsgrannt av alla sorter
men förmådde inte konsumera mer än en del, varför det som
blev över medtogs hem.
Vid bröllop var dans tillåten även i kretsar där detta nöje
eljest betraktades som olämpligt eller syndigt. Vid bröllop var
det »liksom en annan sak» (Petiknäs). Spelmän som kunnat
traktera fiol har alltid funnits och senare blev dragspelet musikinstrumentet framför andra.
Bröllopet pågick långt ut på natten. Nästan alltid, åtminstone vid större bröllop, förekom sprit och ibland söps det försvarligt.
Frampå sena natten begav sig de närboende hem, medan
långväga gäster, när sådana förekom, övernattade där så var
möjligt i sängar, men eljest på golvet. Husrum kunde också
vara ordnat hos grannarna.
Om sedvänjan att lysa bröllopsgåvor har man mycket diffusa minnen. Något särskilt utpräglat bruk synes inte detta ha
varit.
När de kvarvarande gästerna nästa dag satte sig till bords,
var det på sina håll vanligt att ett ungt fästfolk satt på brud2.9
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parets plats (Örträsk). Mat och dryck var samma som under
första dagen.
Brudgummen bar vanligen en mörk kavajkostym och bruden en svart eller mörk klänning.
Det förekom ibland att gästerna även samlades på tredje
dagen, men detta torde ha hört till rena undantagen.
Mycket ofta var emellertid bröllopet en mycket enklare affär
än vad ovan skildrats. Det finns många uppgifter om att brud
och brudgum i all ensamhet gick till fots till prästen, lånade
en ring ibland, och med prästfrun och en piga som vittnen
vigdes samt därpå gick hem igen, möjligen övernattade man i
kyrkstaden.
Det var en olycka att inte få barn! Så säger man allmänt.
Av allt att döma menade man det också. Men antalet barn blev
i allmänhet stort och innerst inne önskade alla att barnskaran
skulle hålla sig inom rimliga gränser. Fyra-fem barn var
naturligt och normalt, inemot det dubbla och ännu mer inte
ovanligt. Gammel-Åll i Svansele torde inneha rekordet med
18 avkomlingar. Men så var två av hans flickor födda samma
I vilken utsträckning man vidtog åtgärder att begränsa
barnskaran vet ju ingen. Möjligheterna var ju inte stora men
de chanser som fanns tillvaratog man ibland. Dock torde man
få anse att detta hörde till undantagen. Alla åtgärder i denna
riktning betraktades som en svår synd, som även de som inte
var uttalat kristliga undvek att begå.
Allt skrock kring barnafödandet, så vanligt inom närgränsande områden i öster, saknas nästan alldeles. Ansatser till
försök att förutspå det blivande barnets kön har förekommit.
Vanligen ansågs kvinnans sätt att »bära barnet» (högt eller
lågt, vänster eller höger) avslöja könet, men man är numera
inte ense riktigt om tecknens tolkning.
Den första utbildade barnmorska som verkade inom området valdes den 20 m a j 1883. Det var syster Sofia Backlund
från Härnösand och hon stationerades i Svansele. Man hade
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haft svårt att få sökande till befattningen trots att man på
sockenstämma beslutat, att till barnmorskan skulle utgå en
särskild »frivillig» ersättning för varje förlossning. Först då
löneförmånerna höjdes till 300 kr. per år jämte fri bostad
lyckades det bättre. Barnmorskan Backlund var inte belåten
med lönen utan ansökte redan samma år om ersättning för
resekostnader och för vedbrand. Det blev avslag men hon fick
ett personligt lönetillägg mot villkor att hon skulle kvarstanna
i tjänsten till den 1 juni 1885. Hon nöjde sig inte med detta
utan tog avsked och fick av stämman 20 kr. som »återstående
löneförmån».
Som efterträdare fick hon den 1 mars 1884 Sofia Elida Hansson från Jörn som tydligen även ansåg att löneförmånerna var
för små ty hon anhöll — utan resultat — om att få foder till
en ko.
Men barnmorskan i Svansele räckte inte till för detta stora
område — och alla ville f. ö. inte anlita henne. Man höll sig
till de beprövade jordegummorna bl. a. Eva Johansson i Örträsk (död 1891), Finnli-mor, Marta-Lena i Mensträsk och
många andra mindre namnkunniga. Hjälpa kunde nästan alla
äldre, erfarna kvinnor. Vanligen förlöpte det hela utan några
komplikationer — för alla utom gårdens katt som i regel brukat förpassas utomhus så länge barnet inte var döpt!
En och annan drastisk episod lever i minnet. Jani Ömans i
örträsk hustru skulle få barn och äldsta dottern, Sabina, som
var vuxen, skulle biträda. Flickan var oerfaren och blev alldeles paralyserad av rädsla. Barnet föddes emellertid och efteråt berättade Öman hur han själv fått ingripa. —• »Sabina hon
var rädd, men jag tog slidkniven och skar.» (navelsträngen).
Immuniteten mot infektioner var uppenbarligen mycket
stor. Vanan att biträda gårdens djur i dylika situationer gjorde
att ingen stod alldeles handfallen i nödens stund inför vad som
ovillkorligen måste ske och ofta fanns det sådana som av lång
erfarenhet klarade upp avvikelser från det normala. Man hade
intet val, så enkelt var det.
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Den vanliga brådskan att döpa barnet har även här förelegat. Någon alldeles klar motivering för denna brådska kan
ingen lämna. Men i bakgrunden skymtar diffust föreställningar om att ett odöpt barn var utsatt för många farligheter.
Religiösa skäl har också varit påtagliga.
I äldre tid liade man närmaste präst i Skellefteå. Men även
sedan kapellpredikant och senare kyrkoherde stationerades i
Norsjö och Jörn var vägen lång och besvärlig särskilt på vintern och under förfallstid. Den längsta väg något barn i älvdalen blivit förd för dop torde vara en flicka född 1808 i Rengård. Hon bars till Lycksele och döptes där.
Nöddop har varit vanliga. Sedan barnmorska började anlitas mer regelbundet var det inte ovanligt att hon döpte. I övrigt kunde någon »gammal religiös person» anlitas. Anders
Larsson i Maurliden var en sådan person och han döpte många
barn. Han är ingalunda något enstaka undantag.
Så snart som möjligt skulle prästen underrättas och vanligen också konfirmera dopet. Dock »räckte det ofta om prästen
fick en dopsedel» (Örträsk). Denna överraskande utsaga kanske styrkes av anteckningar i församlingsböckerna i Norsjö.
Det finns exempel på att prästen som i boken infört namnet
på den nyfödde gjort en lakonisk anteckning intill namnet.
»Dopsedel» står det endast.
Så var barnet ett i raden av en ofta stor skara. De äldsta
syskonen, särskilt flickorna, fick snart ta hand om de yngre.
Skolgången var en ofta kortvarig och rätt betydelselös episod
som inte tog mycken tid i anspråk. Så snart barnen kunde,
fick de hjälpa till i hemmet, flickorna inomhus i första hand,
i regel i mycket större utsträckning än pojkarna. Vid 8—10års åldern fick de börja getandet i skogen under sommaren.
Först kunde de få följa med något äldre syskon men snart
fick de sköta uppgiften ensamma. Både pojkar och flickor har
varit getare. Det gamla förbudet mot att använda pojkar som
getare har aldrig såvitt någon vet, brukat tillämpas om man
ens kände till att ett sådant förbud existerade.
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Konfirmationen var liksom en gräns mellan barn och »halvtjöling». Förvandlingen skedde dock inte plötsligt. Konfirmationsåldern var tidigare hög, 16—20 år. Flickorna satte upp
sitt hår på vuxna kvinnors vis, deras kjolar blev längre, kläderna i övrigt mer vuxenbetonade. När en kortare eller längre
tid förflutit, så lång att det inte var direkt opassande, blev
tonåringarnas frihet i olika avseenden större.
Pojkarna fick långbyxor, inlemmades på allvar i de vuxnas
arbetsgemenskap och började söka sällskap med äldre ungdom
av båda könen. Inom några få år deltog pojkarna i de »storhopar» som gick till flickor på lördags- och söndagskvällarna,
försökte »prata upp dörren» och gjorde små rackartyg (Petiknäs).
Sedan dröjde det inte länge innan en ny generation var mitt
uppe i omsorg och bekymmer för bosättning och giftermål.
Far- eller morföräldrarna bodde i »förgångskammaren»,
och hjälpte till med olika sysslor allt efter förmåga. En betydelsefull uppgift var att se till den yngre generationens barn.
Man läste väl inte sagor för dem, men man berättade om sin
ungdoms äventyr i skog och mark, om troll och vitra och
annat övernaturligt och om vad som hänt förr på gården eller
i byn.
Föreställningarna om varsel inför stundande dödsfall är,
liksom annan övertro, mycket diffusa och svåråtkomliga inom
undersökningsområdet. De riktiga, troende traditionsbärarna
är borta. De berättare man träffar avfärdar dylikt med ett
medlidsamt löje. Sådant har man inte trott på och därför
aldrig fäst sig vid pratet.
Något av det mest spridda allmängodset finner man dock.
En människa kunde — oavsett ålder — vara »feg» om hon
t. ex. företog sig någonting som var ovanligt för henne, någonting som gick stick i stäv med hennes vanliga beteendemönster. »Fegfåglar» kunde man se och det betyder vanligen att
fåglar, vilka som helst, betedde sig annorlunda än vanligt. En
hunds ylande var ett förebud, »fegljus» ett annat. Några alldeles bestämda egenskaper hade inte några av dessa tecken. Feg3
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ljusen kunde vara ljussken som inte orsakats av människor
eller hade en helt naturlig förklaring. »Vaarn» var inte dödsvarsel utan förebud i allmänhet, vanligen t. ex. innan en person kom.
När en människa var död vidtog man omedelbart vanliga
åtgärder. Den döde lades på ett plant underlag, vanligen ett
sofflock, tvättades och kläddes i rena underkläder samt strumpor. På överkroppen sattes en vit skjorta om sådan fanns.
Under hakan lades en psalmbok, på ögonlocken vanligen en
slant. Några andra skäl härtill än rent praktiska har icke spårats. Den döde bars vanligen inte ur huset förrän svepning
skett.
Det har i alla större byar funnits någon som brukat tillverka kistor, »Gammel-snickarn» Lindmark i Udden t. ex. och
Konrad Lindkvist i Örträsk och många andra. Kistorna målades vanligen svarta med kimrök och limvatten. Gällde det små
barn kunde det förekomma att kistan målades vit men detta
uppges vara ovanligt.
I nu levande personers minne köptes svepning i Norsjö eller
Skellefteå. Tidigare nyttjades i största utsträckning material
som fanns tillgängligt hemma. Det var inte alldeles ovanligt
att särskilt äldre kvinnor under sin livstid företog förberedelser. Köpetyget varmed kistan kläddes inuti skulle vara svart
med vita stjärnor, i varje fall om den döde var en äldre person.
I Örträsk berättas om ett äldre par som båda var sjuka.
Mannen avled och man skaffade svepning åt båda. Kvinnan
övervann emellertid sjukdomen och levde flera år efter mannen. Hennes svepning bevarades och kom till användning när
hon senare avled.
Till svepningen anmodades närboende anhöriga och grannar att infinna sig. Någon läste en bön och man sjöng en
psalm. Vanligen fanns någon äldre kvinna som var kunnig i
svepning och hjälpte gårdens kvinnor. Vintertid var ofta gårdens kök det enda rum som hölls varmt varför svepningen
skedde där. Det var ofta en smått makaber akt såtillvida att
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man i regel bjöd på kaffe. De närvarande, både barn och äldre,
satt kring den öppna kistan och drack kaffe utan att det
minsta låta rubba sig av den dödes närvaro. Man är fullt medveten om att detta samkväm var anhörigas och grannars avsked från den döde. Åtskilliga som inte haft tillfälle närvara
vid svepningen kunde någon dag senare gå till sorgehuset och
»se den döde». Även här kan man ha talat om att den döde
varit »gått a säj» (egentligen lätt att se) eventuellt motsatsen:
»Illt a säj» (d. v. s. svår att se).
Vintertid var jordafärden inte något större problem. Då
fanns det alltid väg. Besvärligare var det i förfallstid eller på
sommaren. Vid ett tillfälle dog ett barn till nybyggaren Johan
Johansson i Mörttjärn. Johansson gjorde själv kistan och barnet sveptes varefter han själv bar det döda barnet till Norsjö.
Han lär ha kommenterat händelsen med ett ordstäv som egentligen syftar på helt andra omständigheter. »Det man kan göra
är ingen börda».
Dog någon sommartid i Örträsk rodde man med kistan efter
Malån till Fromheden varifrån en farbar väg fanns. Byarna
längst åt öster har alltid haft en hjälpligt framkomlig kärrväg
efter hedarna.
Det synes endast vara undantagsvis man brukat »sjunga
ut» den döde vid avfärden från hemmet. Den ceremonien ansågs vara fullgjord vid svepningen. I flera byar förnekar man
att sådant alls förekommit.
Man förklarar också att gravöl i egentlig mening inte förekom i äldre tid ehuru de närmaste efter återkomsten intog en
måltid i hemmet. I regel följdes den döde endast av gårdsfolket och någon medhjälpare som bärare. Petikträskarna hade
en dålig kärrväg till Svansele där de färjade över älven. Sedan
Ivedträskbron byggts körde man över älven på denna.
Årets högtider.
Efter jul och nyår, sammanfattningsvis kallade »helgtiden»,
följde några långa enformiga arbetsveckor »blåveckorna»
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eller »oxveckorna» som de också kallats. Det var egentligen
först till fettisdagen som det blev ett litet avbrott med extra
mat och dryck, viss ledighet ibland för tjänstefolket och
kanske en improviserad danstillställning i något stort kök om
det kunde ordnas. Med häst, sparkstötting eller på skidor kunde man Tätt bege sig till en grannby även om avståndet var
någon mil.
Det gamla talesättet, att man på fettisdagen skulle äta sju
mål, har varit känt i hela älvdalen. Från flera byar omtalas
att man åt märgben och doppade tunnbröd i grytan med det
feta spadet. Man skulle »helst äta fet mat och kött» (Petikträsk). Barn och ungdom »skjutsade» d. v. s. åkte skidor i
någon backe.
Det är endast i Petikträsk, som särskilda namn på dagarna
efter fastlagssöndagen kunnat spåras. Dagarna uppges ha
kallats: magermåndag, fettisdag, askonsdag, kåltorsdag, filfredag och smörlördag.
I Örträsk har man sagt att dagen efter fettisdagen fick man
äta »Laivän» (grav accent) eller »knapra ur askan». Ordet
»Laivän» betyder rester, »åtslapp», alltså det som blivit över
(jämför »kvarlevor»).
Fastan ansågs böra vara en stillsam tid. I en del byar (Petiknäs) hade man på söndagarna två bönesammankomster,
både för- och eftermiddag.
Tre stora kyrkhelger firades — påsk, midsommarböndagen
(tredje böndagen) och höstböndagen. Byarna i nedre delen
av älvdalen som haft livligare förbindelser med Skellefteå har
ofta, i stället för höstböndagen, firat Mikaelihelgen därför att
då ofta hölls marknad i Skellefteå.
Under påsken »ansågs gyckel inte passande» (Petiknäs). I
denna by ogillade det stora flertalet i hög grad det spritmissbruk som kunde förekomma till påsk och jul.
Endast små rester av övertro i samband med påsk har kunnat spåras. En åtgärd synes ha varit allmänt känd inom hela
området och i stor utsträckning också praktiserats, nämligen
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att på påskdagens moi gon sätta skällan på skälikon. Detta
har man brukat göra ända in i vår tid. Fråga är om det inte
sker ännu på sina håll. Ingen sagesman har kunnat lämna
förklaring till handlingen eller uppge ett motiv till att det
skulle ske.
Pingsten har inte firats på något särskilt sätt.
Valborgsmäss—1 maj har i de större byarna fått sin prägel
av att m a j stämma hölls sistnämnda dag. Valborgsmässoeldarna är ett sent bruk. Ingen äldre sagesman har sett dem i trakten i sin ungdom. I Örträsk anger man 20-talet, som den tid
när de började anordnas. I Petikträsk har eldarna tydligen
börjat ordnas av skolbarnen i senare tid. Nu har man inte
längre skola i byn och därmed torde också maj eldarna komma
att upphöra.
Med undantag av julen vars firande hade speciell karaktär,
var midsommar den helg som alla firade på ett sätt som inte
kan jämföras med någon annan högtid.
Två drag har varit genomgående och allmänna. Man prydde
farstubron med löv och man vakade under midsommarnatten.
Dessa sedvänjor har också levat kvar till den dag som är.
Ungdomen har roat sig på sitt sätt. Det fanns alltid några i
varje by som sökte sig dit man anordnat dans, även om vägen
var lång . Möjligheten att i byarna anordna danstillställningar
var liten, beroende på att husrum saknades. Man upplät inte
eller ytterst ogärna husrum till dylikt. Men man kunde alltid
träffas och ordna mer stillsamma lekar som inte ansågs innebära någonting orätt eller syndigt. Pojkarna brottades, lyfte i
kapp o. s. v. En del andra improviserade tävlingslekar utfördes också.
I Örträsk har man haft för sed att bege sig till Vargforsen
för midsommarvaka. Där var ibland större delen av byns yngre
invånare samlade och kaffeeldarna flammade.
I Petiknäs förekom sporadiskt att en del ungdom försökte
anordna dans i någon avsides gård som kunde stå obebodd.
Tillställningarna ogillades starkt av de äldre. Att låna annat
husrum strandade alltid på de äldres motstånd.
-

-

37

ERNST WESTERLUND
I de mindre byarna var ungdomen så fåtalig att några särskilda arrangemang inte kunde vidtagas. Man fick gå till en
större grannby.
Kring midsommarnatten förekommer en del skrock och
övertro. Överallt känner man till att om man på midsommarnatten hoppade över sju gärdesgårdar fick man se den man
skulle bli gift med. Men samtidigt skymtar hos de flesta sagesmän en uppfattning att bakom den sjunde gärdesgården lurade djävulen. I Örträsk berättas om en person som en midsommarnatt hoppade över sju hagar — och ingenting hände. Högt
och på trots utbrast hopparen: — Är du inte där din jävel?
— Märkligt nog vet man inte om att någon ofärd drabbade
den djärve — eljest en vanlig avslutning på dylika utmanande
experiment.
Denna lek var i regel en pojkarnas angelägenhet. Flickorna
skar upp en torv i marken, och på morgonen skulle de undersöka om någon »skorv» (skalbagge) hamnat under torven under natten. Det har funnits en numera bortglömd lista på vad
olika »skorvar» hade för betydelse.
Metoden att plocka sju sorters blommor och lägga under
huvudkudden för att få drömma om den tillkommande är
också välkänd, likaså att äta salt sill på kvällen varefter den
tillkommande i drömmen skulle komma och bjuda på vatten.
Midsommarböndagen i juli var stor kyrkhelg, som tävlade
med påsk i fråga om betydelse. Man ville gärna slå sig lös
en helg före de långa andtiderna. Nätterna var ljusa, stigar
och färdvägar lättframkomliga. Före församlingsdelningen
reste man till Skellefteå, därefter till Skellefteå eller Norsjö
och sedan har man i allmänhet sökt sig till egen församlingskyrka i Skellefteå, Norsjö eller Jörn. I Långsele hade man
tidigt kyrkostadskammare i Skellefteå, vilket också var fallet
med Holmselet och ett par andra äldre byar. Flertalet övriga
skaffade sig snart kammare i Norsjö eller Jörn (särskilt från
Renström, Renfors och Petiknäs).
I stor utsträckning gick man till fots, därtill tvingad av den
nästan absoluta vägbristen. Petikträskborna har haft en sär38
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Bild 1. Petikträskarnas gamla kyrkväg till Norsjö
skild »kyrkstig» först ned till ätven, därefter vidare mot söder
efter sandhedarna i riktning mot Fromheden eller Bastutjärn.
Stigen är alltjämt synlig i markerna (bild 1). De östligare
byarna har haft väg över Bjurträsket—Bastutjärn, där man
strax norr om byn, nådde den gamla vägen Norsjö—Skellefteå.
Det finns flera skildringar från dessa kyrkfärder. Ofta
torde ungdomarna ha ansett — det är också omvittnat — att
vandringen till och från kyrkplatsen i trevligt sällskap var
helgens bästa upplevelse.
Det har tidigare flera gånger sagts att man inom undersökningsområdet endast finner traditionellt allmängods i mycket
uttunnat skick. Julsederna utgör i flera avseenden ett undantag.
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Vad först julgran och julklappar angår så förekom bägge
säkert före 1880. Sagesmän födda omkring denna tid omtalar
att de minns julgran och julklappar från sin späda barndom.
»Det brukades före mina dagar» säger K. Lindkvist i Örträsk,
född 1880. Samma uppgifter får man t. ex. i Petikträsk. Så
länge 70-åringar minns har man i varje gård brukat ha julgran. I Petiknäs förklaras att julgran fanns åtminstone i början av 90-talet »under banbygget» men ingen kan klargöra
huruvida tillströmningen av främlingar under banbyggnadstiden medverkat till att införa bruket. Man tror att sedvänjorna förekommit tidigare.
Julklappar har man kastat in genom dörren så länge man
kommer ihåg. Man är t. ex. i Petiknäs säker på att julklappar
förekom på 80-talet.
Jultomten är betydligt yngre. K. Lindkvist i Örträsk berättar om hur det började i denna by. Omkring 1890 hade Karl
och Axel Dahlberg köpt masker »skråbockansikten» från John
Fröberg i Finspong. Det var dock inte tomtemasker. På sjöns
is var en kväll byns ungdom samlad och roade sig och dit kom
bröderna Dahlberg iförda dessa masker. Något senare hade
någon från byn i Norsjö sett jultomtar iförda tomtemasker.
De berättade vid hemkomsten om denna upplevelse »och sedan
blev jultomtandet som en epidemi» och man skaffade masker
och klädde ut sig. Allt detta torde ha skett omkring sekelskiftet eller något tidigare.
I Petikträsk by var Anselm Roslund första jultomten. Han
kan inte erinra sig tidpunkten men tror att det var efter sekelskiftet. De första åren körde jultomten och hans medhjälpare
med häst mellan gårdarna, vanligen med en svans av ungar
efter sig.
Detta bruk med nyhetens alla behag medförde att äldre sedvänjor blev mindre vanliga och så småningom alldeles upphörde.
I Petiknäs brukade man anordna »jultåg». Hästägande bybor pyntade sina hästar efter bästa förmåga och satte på dessa
40

FRÅN FINNSELE TILL DRAGNÄS
alla de bjällror och tjukor och skällor som man hade. Så rustade, körde man fram och tillbaka efter vägen genom byn.
I denna by sände man också ut »jultuppar» på julafton. En
luden fårskinnsfäll med håret utåt, draperades över axlarna
på en halvvuxen yngling, en smal stör blev tuppens hals och
störens spets böjdes till en krokig näbb. Hörntofsarna i fällen
knöts fast kring näbben. Denna strutsliknande tupp brukade
skrämma hästar i sken, säger man.
I Örträsk har tuppen kallats julfågel. Man anser att sedvänjan infördes 1898. När Jakob Öman i Örträsk nyssnämnda år
gifte sig strax före jul var en kvinna från Ö. Högkulla, Brita
Kullberg, närvarande som bröllopsgäst. Hon hade vid detta
tillfälle beskrivit hur man gör en julfågel. Den var identisk
med jultuppen i Petiknäs. Med all sannolikhet redan samma
jul uppträdde julfågeln för första gängen.
Ännu för ett 25-tal år sedan hände det att julfågeln var ute
och gick mellan gårdarna i byn. Någon speciell uppgift hade
inte fågeln vid sin vandring mellan gårdarna. Den gjorde
krumsprång och galade, skojade med — och skrämde — små
barn och blev ofta bjuden på traktering i form av godsaker.
Till de obligatoriska julsederna hörde att ett par speciella
sorters julbröd bakades. Det är främst den från många håll
kända julbullen, en rågbulle ungefär så stor som en rund limpa. I mitten av bullen gjordes en grop och dit lades en smörklick. Varje hushållsmedlem skulle ha en dylik bulle och den
skulle räcka hela helgen. I Petikträsk vet man att bullen ofta
lades upp på storhyllan.
I Örträsk har man också bakat »julkusar». Det var en sorts
anisbröd formade i olika figurer. Vanligast var att man formade kusen som en mycket krokbent lapp. Dylika kusar hängdes också i julgranen.
Sedan kyrka byggts i Jörn blev det vanligt att man från
Renström, Renfors och Petiknäs körde till julotta i denna
kyrka. Ett ploglag i byn svarade för att väg hölls öppen till
närmaste by i norr, Hornsträsk. Det kunde vid lämpligt väder
och väglag vara hela rader av kyrkskjutsår efter vägen på jul4/
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morgonen. Det var närmare till Jörn och bättre väg dit än till
Norsjö eller Skellefteå.
I övrigt var julen »hemmahelg» och man höll sig i stillhet.
Men från denna regel fanns undantag. Sprit förekom ibland
i avsevärda mängder. I grannbyarna ansåg man förr att i
Svansele fanns en grupp vars medlemmar festade i överkant.
En högst måttlig konsumtion var man inte så rädd för. Möjligen har man i Petiknäs som regel varit särskilt avhållsam.
Fast även här lär nog undantag ha funnits. Det fylleri och
ibland något vilda liv som förekom under banbygget på 90tälet skyller man uteslutande på järnvägsrallarna.
På nyårsafton stöptes bly allmänt. Blyinnehav var ju vanligt i dessa trakter där man alltid stöpte sina kulor själv. Varför man stöpte »kronor» det vet numera ingen men man känner till att man brukat »läsa ut» det ena eller andra ur kronornas utseende och form. Just när man slog det smälta blyet
i vattnet skulle man »säga någonting» men man vet inte vad
det var.
Den enda övertro man i övrigt kunnat anknyta till nyår (och
det förefaller som om det lika gärna kunnat gälla jul) är att en
flicka på nyårskvällen skulle gå ut i vedboden och ta ett vedträ på måfå ur högen. Vedträets allmänna utseende (långt,
kort, fullt med kvistar etc.) troddes avspegla den blivande
mannens utseende och egenskaper.
Ingen har från äldre tid något minne av stjärngossar, en
sedvänja som man väl känner till men av allt att döma från
andra håll genom tidningar och litteratur.
Religiösa
förhållanden.
Ifråga om den kyrkliga indelningen rådde omkring 1810
delade meningar. Främst gällde det fråga om placering av ett
ifrågasatt kapell för övre delen av den stora Skellefteå socken.
Svanseleborna närde uppenbarligen förhoppningar om att
deras by skulle bli kyrkplats. Det blev nu inte så. Utan öppen
protest deltog de i ansökningen om eget kapellag med kapel42
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Bild 2. Kapellet i Petiknäs.
lets placering i Norsjö. Redan efter ett par år ångrade man sig
och anhöll om att fortfarande få tillhöra moderförsamlingen
Skellefteå. Landshövding Edelstam förklarade i sin resolution
att han inte ägde befogenhet att bifalla framställningen. Därvid fick det bero.
Det är frapperande att man mycket lätt i de här behandlade
byarna kan urskilja hur byabönerna utvecklats, från husandakter i en enskild gård till allmän samling av byborna i de
olika gårdarna i tur och ordning allteftersom nybygget utvecklades till by. I något fall har en by haft rykte om sig att ha en
utpräglat from befolkning (Petiknäs). Traditionerna från
äldre tid har troget fullföljts i Petiknäs. Åren 1958—59 uppfördes ett kapell i byn (bild 2). Det gamla kapellet i Bastuträsk inköptes och flyttades.
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I flera byar upphörde byabönerna i sin gamla form tidigt.
Redan omkring 1908 torde den gamla ordningen successivt ha
upphört i Örträsk, och i Petikträsk har de, enligt äldre sed,
inte förekommit de senaste 20 åren. I Petiknäs har sedvänjan
ägt bestånd längre och i denna by brukade man samlas två
gånger varje söndag under fastan. Nu sker sammankomsterna
vanligen under ledning av en präst eller predikant.
Att sedvänjan upphörde berodde ofta på att man inte hade
lämplig person som var villig att tjänstgöra som läspräst.
Många av de äldre bönprästerna minns man ännu, såsom
Johan Jakobsson, Erik Lindkvist och Jakob Öman i Örträsk
eller August och Henrik Roslund i Petikträsk. I sistnämnda by
betraktar man August Roslund som den sista egentlige bönprästen.
Flertalet av byarna existerade icke, eller bestod av enstaka
gårdar under läsarstriderna i början av 1800-talet. Att någon
större inblandning i dessa skulle ha förekommit känner man
inte till. I allmänhet var man Luthertrogen eller höll sig till
postillor vars författare stod 'läseriet nära. Pietistisk uppbyggelselitteratur har förekommit. Böcker av Arndt fanns på
många håll, Sions sånger förekommer i bokbeståndet mot
1800-talets slut.
Husförhören hölls även i gårdarna efter turordning. Därvid
förekom vanligen traktering, ett bruk som numera upphört.
Husförhörsrotan Dragnäs—Haraliden—Petikträsk—Rör träsk
—Granbergsliden beslöt för åtskilliga år sedan vid en stämma
att trakteringen skulle upphöra, ett beslut som åtskilliga har
ångrat sedan.
I den mån skolhus byggdes i byarna började de att nyttjas
som samlingslokaler. Dit flyttades byabönerna och det blev
alltmer vanligt att dessa hölls av präster eller kringresande
predikanter.
U
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Skolgång och boklig

bildning.

År 1843 behandlade Norsjö sockenmän fråga om inrättandet av skolor i socknen. Något resultat blev det inte denna
gång. Året därefter fattades dock beslut om att en fast skola
skulle inrättas i Norsjö by. Beslutets verkställande kom att
dröja flera år.
Vid en prostvisitation 1849 betygas, att församlingsborna
hade »rätt försvarliga» insikter ehuru till skolundervisning
ingen fast lärare antagits. När barnen anmäldes till konfirmation skulle de kunna läsa »svensk stil» och katekesen med
Luthers eller Svebilius' förklaring utantill. »Barnen» var ofta
18—20 år innan konfirmationsläsning skedde.
Vid den ovan nämnda stämman 1843 förklarade sockenmännen att de ville själva undervisa sina barn i det viktigaste,
nämligen salighetens kunskap. Om endast barnen bleve genom
lära, efterdöme och förmaning uppfostrade och handledda till
sann gudaktighet skulle de nog kunna ta sig fram här i världen — utan att ha inhämtat så mycket av den världsliga kunskapen !
Undervisningen skedde också länge i hemmen särskilt i de
små och avlägsna byarna. Men omsider började en fastare
ordning tränga fram. Oftast började det så att någon äldre
kvinna — ibland också en man — i byn åtog sig att lära barnen innanläsning samt de stycken i katekesen som var kunskapsminimum för konfirmation. På 1870-talet undervisade
skräddaren Carl Peter Öbergs i Petikträsk hustru ett antal
barn varje år. I andra byar har dylik ordning förekommit
sporadiskt beroende på byns storlek och antalet barn. På 90talet hölls skola något år i Örträsk — vanligen 13 veckor årligen — men kort därefter nedlades denna skola för att något
senare återupptagas. Av äldre lärare i denna by erinrar man
sig Valborg Lodin och Nanny Björk. När inte skola hölls
i byn kunde man sända barnen till Bjurträsk där de inackorderades. Även i Östra Högkulla har skola hållits sporadiskt.
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Bild 3. Petiknäs.

Skolhus

Örträskarna brukade även sända sina barn till Bastutjärn eller
Svansele. I sistnämnda by erinrar man sig bl. a. läraren Leonard Liden.
Till skollokal användes vanligen något stort kök eller en
sal, samtidigt bostad för läraren om han var utbys. Medan
barnen sysslade med läsning eller fördrev tiden på annat sätt
kunde läraren, om han var manlig, arbeta med träslöjd, t. ex.
läggning för att därigenom dryga ut sin magra lön.
Skoldistriktet inköpte i Örträsk Konrad Erikssons gård som
omändrades till skollokal och där skolan alltjämt håller till,
i avvaktan på ett eventuellt nybygge av skolhus i Bjurträsk.
År 1919 byggdes skolhus i Petikträsk av byborna, sedermera
övertaget av skoldistriktet. Nu skjutsas barnen till Gumboda
eller Svansele. Skolhuset förhyres av byborna till samlingslokal och bönhus.
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Det dröjde sålunda ganska länge innan skolan blev en fast
institution i särskilda hus även i de större byarna. Barnen i de
mindre byarna sändes vanligen till närmaste större by och
skolhus byggdes aldrig.
Knappt hade på detta sätt en någorlunda fast ordning utbildats förrän man var mogen för en radikal omläggning med en
koncentration av barnen till några få större byar. Småbyarnas
barn får i fortsättningen finna sig i att ha lång skolväg, en
olägenhet som numera uppväges av skolskjutsarna.
Om man bortser från vissa undantag — och de är inte
många — så är det bokbestånd man i dag möter hos befolkningen i dessa byar föga större genomsnittligt än det som
fanns för 100 år sedan. Johan Johansson i Mörttjärn hade vid
sin död 1877 över 40 böcker i sin hylla. Han var den störste
bokägaren på sin tid. Flertalet hade ju avsevärt mindre bibliotek. 10—15 böcker synes vara ett gott medeltal. Det fanns
givetvis äldre ensamstående personer vars hela bokinnehav
utgjordes av en eller ett par psalmböcker samt en andaktsbok
av något slag.
Ett närmare studium av Johan Johanssons bokförråd visar
bl. a. att han ägde ett exemplar av Gamla Testamentet men
icke en hel bibel. Regeln är att biblar tidigare var tämligen
ovanliga. Hos Johansson fanns däremot 5—6 postillor av olika
författare, såsom Nohrborg, August Hermann Francke och Anders Boll. Ett par saknar uppgift om författare. Av Johan
Arndts skrifter fanns hans »Sanna kristendom» som den alltid kallas, »Paradis lustgård» och »Skattkammare». Luthers
förklaring över Galaterbrevet är med som vanligt vid denna
tid, »Smaken av Guds godhet» utan angiven författare och
»Pietist-böcker» utan angivet antal, sannolikt avses årgångar
av tidningen Pietisten. Där fanns vidare »Kristens resa» och
»En bok om Luthers kraftspråk», ofta citerad källskrift under
läsarstriderna.
Det bör anmärkas att det inte fanns en enda bok av profant
innehåll. På det hela taget bär bokbeståndet, inte oväntat,
stark pietistisk prägel.
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Bild 4. Visdiktaren Fredrik Kullberg och hans maka.
(Foto taget i USA.)
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Per Johansson i Örträsk hade vid 1800-talets mitt ett dussin
böcker, därav Norborgs, Retzius och Pehr Petterssons postillor.
Jon Jonsson-Bergströms hustru i Gumboda efterlämnade
1880 en bibel, Arndts »Sanna kristendom», Luthers postilla,
»Galaters bok» samt Sions sånger! En person i Svansele efterlämnade vid samma tid ett bokbestånd av nio böcker därav »2
böcker för husdjur» vilket är närapå allt av profan litteratur
som kan beläggas före 1870-talet.
Vid denna tid och senare börjar man i allt större utsträckning prenumerera på tidningar, dels de i Skellefteå utkommande lokala bladen, dels huvudstadstidningar bland vilka
»Svenska Weckobladet» med bilagor var särskilt populärt.
Kull-Fredrik och andra
visdiktare.
Inom Norsjö socken har man haft många visdiktare. Två
av de namnkunnigaste har bott inom undersökningsområdet,
Fredrik Kullberg i Ö. Högkulla och C. O. Lidén i Svansele och
Haraliden (bild 4).
Lidén vars produktionstid infaller mer än ett kvartssekel
efter Kullbergs, var den mer produktive av de två och synes
ha haft en mycket stor lätthet att skriva vers, icke utan en
viss formell talang. Hans visdiktning är dock i det stora hela
avsevärt banalare än Kullbergs. Lidén skrev på löpande band
— och vanligtvis på någon väl känd melodi — mer eller mindre spetsiga eller elaka visor bl. a. om de olika byarna och dess
invånare. Hans visor sjöngs flitigt och några av dem finns
ännu kvar i avskrifter. Han lär vid sin bortgång ha efterlämnat en mängd diktalster. Denna kvarlåtenskap lär dock ha
blivit förstörd. Lidén, som var kronojägare, var född 1859.
Fredrik Kullberg som vanligen fick heta Kull-Fredrik efter
bostadsorten, var en ättling av Nicodemusson-From i örträsk
och född den 28/9 1843. Hans produktion var uppenbarligen
inte särskilt omfattande. I varje fall är endast ett par av hans
alster kända i en form som av allt att döma är ursprunglig.
4
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Det finns avskrifter av hans visor på många håll, men flertalet av dessa är mycket ofullständiga då de skrivits av ur
minnet och nedtecknaren i många fall inte alls förstått innebörden i Kullbergs texter.
Sedan Kullberg i vuxen ålder »återbördat» nybygget Östra
Högkulla efter en lång process blev han nybyggare där, dock
utan att ha något större intresse för det strävsamma livet.
Han diktade sina visor, lät andra avverka skog »på hälften»
(avverkaren fick hälften av värdet för sitt besvär) och började
tidigt spekulera på att emigrera till Amerika.
I början av 80-talet då han var en 40-års man, sände han sin
dräng till USA för att undersöka möjligheterna. Drängen återkom och hans rapporter torde ha varit positiva, ty år 1883
sålde Kullberg hela Östra Högkulla till Johan Ask f r å n Bj urträsket för 10.000 kr. Därefter emigrerade han med hustru,
en dotter och drängen till North Dakota.
Hans vidare öden är endast ryktesvis kända. Det spordes
att drängen gift sig med dottern, att Kullberg bl. a. försökt
driva en hönsfarm och att han verkat som skollärare. Han lär
till sist ha dött fattig.
Den kanske mest kända av Kullbergs visor handlar om det
Markstedtska handelshuset i Skellefteå, främst dess grundare,
handlanden och sågverksägaren Anders Markstedt, i visan
kallad »Grån», d. v. s. »han som är grå», förmodligen därför
att han på äldre dagar var alldeles vithårig. Visan i dess fullständiga form lyder på följande sätt enl. en uppteckning i
Skellefteå museums arkiv:
M arks tedtsvisan.
/ Svea land uppå Västerbottniska
jorden
finns direktören för Mamons trålar i Norden.
Med jättelemmar och grånad hjässa och händer,
han kallas Grån ), det till fignrns uttryck nu länder.
1

alltså = den som är grå. Han kallades vanligen »Gammel-Grån».
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Och Grån han började tidigt handel att idka
och efter pengar i högsta måtto att fika .
Han smickra kan och han ganska varligt uppträder
och ofta blott åt en slant i börsen sig gläder.
Han tilltog småningom uti storhet och ära,
då började han att idka handel med tjära.
Han bygger fartyg för att med trävirke handla
sin gamla gård till ett furstehov han förvandla.
Och
och
han
som

Grån han börjar alltmer bli snål efter pengar
som en mask i sitt stoft i guldet han tränger,
skickar önskningar in i
hemlighetsvärlden
träffa Mamon där han var stadd uppå färden.

Och Diabolus den gubben ryktet får höra
ty sådan musik den tränger lätt till hans öra.
Och uppå Mamons framställning lyssnar han noga
att de nu månde med stora börsen förfoga.
Den ludne fattar sin gode Mamon i armen
och sticker honom ett pergament uti barmen
där står att Grån för den ludnes räkning får träla
och roffa duktigt och vara bra till att stjäla.
Så ila Mamon till stora teatersalen
och finner Grån där han sitter främst uti balen.
In träder Mamon och ett spektakel nu börjas
som skall kring länder och fäbodvallarna
spörjas.
Helt fryntligt Mamon och Grån nu hälsa varandra
och Mamon talar till Grån det kan ingen klandra:
Jag dig befordrar, så giv nu akt vad som händer,
till Mamons konsul i Skandinaviens
länder.
Om du nu detta mitt pergament
undertecknar
och i ditt yrke för ingen människa
bleknar
det skall dig styrka i karaktären och giva
att du allt högre på ärans trappa må kliva.
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Nu Grån betraktar
om han sitt namn
Med sitt sigill han
vartill vår Mamon

det pergamentet helt noga
och sigill därtill månde foga.
sin själ till Lucifer skickar
med fryntligt välbehag nickar.

De togo avsked åt var sitt håll sig begiva
Jag vet ej mera att detta drama beskriva,
vad dem emellan i största hemlighet skedde
men till bekikning jag mina ögon beredde.
Nu börjar Grån att sin nya lycka försöka
han sina skatter i alla riktningar öka.
Han hissar segel och far till främmande
länder
och gör affärer med själva Turken i Bender.
Och på hans kontor nu ständigt trängsel syns råda
och Grån han öppnar för kunder munter
språklåda.
Med många vänliga ord och ljuvliga miner
men på hans papper hans fina list genomskiner.
Hans söner börjar nu faderns yrke att driva
med samma intelligens i böckerna skriva
med många snapsar och lite extra förplägning
och resultatet blir rasker mätning och vägning.
Nu sitter Grån helt förnöjd i länsstol och gungar
han kommen är till olympisk höjd och han sjunger,
fast tidens tand på hans magra anlete gnager.
Jag tror att Pluto på slutet skelettet tager.
Om du vill lyssna så får du höra hans böner
som går till Mamon för mycken vinst för hans söner
som tänker köpa den stora
Lejonströmssågen
och driva handel och sälja bönderna rågen.
Min förste son är en rask och spänstiger herre
och blir han retad så är han tiofallt värre
En långbent kreol av kaukasiska
rasen
han förer räkning och spelar fint uppå basen.
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Min andre son brukar hissa stolt sina segel
han far till Afrikas heta länder i regel.
Han står i lovart och far till Kanton i Kina
där gula hedningar emot kaptenen grina.
Han
fast
Han
där

vänder om när hans fartyg väl blivit lastat
hans besättning därunder väl haver fastat.
seglar fjärran bland flera tropiska länder
själva Venus en kärleksmin honom sänder.

En sydostbris förer in i västliga havet
där han en tävlare seglar under i kvävet.
Han för den bragden åt hamnpolisen
hemfaller
där han får böta en sjuttio riksdaler.
Min tredje son är den finaste utav alla
en jesuit får jag honom därföre kalla.
Han går försiktigt bland sina tilltänkta
kunder
och lurar bönder med sina listiga funder.
Min fjärde son är väl stark och bra till att läsa
han skall som såginspektor kring skogarna resa
och vår härold skall han bli mot stora bolagen
ack, Mamon giv att han ej går under i slagen.
Min söta gemål, som bär det gyllene kruset
har dyrkat Backus och fått det ständiga ruset
som satt i hjärnan ett sådant fantasi grill er
att det ej hjälpes av alla läkarens piller.
Och mina döttrar de likna påfågelns hönor
och fylla magen med äkta turkiska bönor
Med skolad bildning och med förfinade seder
ack, Mamon, giv att de måtte komma till heder.
Så sjunger Grån och hans hjärta sattes i låga
för stora världen, i guld man allting må våga.
Liksom i dröm han bland falska värdena simmar
då oförmodat en hastig händelse timar.
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Ett plötsligt dån man i husets skorsten
förnimmer
som av en gruvlig orkan i knutarnas
timmer
en dold personlighet inför G rån nu framträder
som alltid funnit sin kropp så fin som ett väder.
Han är en herre som ifrån skapelsens tider
med goda makter alltjämt är stadd uti strider
Men nu antagit han har civilisationen
ti] han är kungen på Luciferska
tronen.
Man blir blott varse de nötta hornen uti nacken
samt från Paris den direkt beordrade fracken.
En yvig svans som mellan skörtena slänger
och mörkrets kedja som bakpå skuldrorna
hänger.
På Grån han stirrade med ett rovgirigt öga
Grån kan blott taga en pris men röra sig föga.
Han blev förbluffad utav det höga besöket
De alla övriga stå och darra i köket.
Nu Grån frambröt sina ord med darrande stämma
ty skräcken hade nu satt hans hjärta i klämma.
»Ers exellensi» så sade Grån »kan jag våga,
om skälig orsak till det besöket få fråga.»
»Ja», svarar han, »se, jag kommer just uppå dagen»
han pekar därmed på svenska
utsökningslagen,
»Jag är den herren som allt mitt gods igentager
och till på köpet från båda ändarna gnager.»
Nog vore mera om detta skrock att berätta
men det blir långt och vi måste tankarna lätta.
Alltnog, sin näsvisa gäst han jämkar med stumpen
och vi må säga att han blev räddad av slumpen.
Nu flyttar åren och tiden rullar som strömmen
snart liknar Grån våra tankeskuggor i drömmen.
Han spelt sin roll och han far till Plutonäs rike
och bland dess gubbar han säkert finner sin like.
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En stummer Genius öppnar Lavinis porten
och Grån har hunnit sitt mål vid evighetsorten
Här springer takterna ifrån Lucifers
trumma
och Diabolo han hörs från högsätet
brumma.
Med ett poem vi prisa Grån och hans söner
när deras godhet på alla orter man röner.
De många fattig från sitt armod upprättat
och många hungriga uppå köpet det mättat.
När de presentligt för våra skogar betala
för Lejonströms bönder bliva markerna kala.
Vi sörja ej om det börjar baköver luta.
Nej, vänner, amen! Med sången måste vi sluta.
I Bodan, Norsjö bodde en person vid namn Erik Norén, kallad »Zakri-Erik» omsider mest känd under öknamnet »Kuckumaffen». Namnet synes han ha fått av Kullberg ty dessa båda
skrev nidvisor om varandra. Norén var född 1816 i Norsjö
by. I slutet av 50-talet skrivs han som hemmansåbo därstädes.
År 1857 övertog han insyningen Bodan, som ägdes av byborna
i Norsjö, och flyttade dit. Han avled 1898.
Noréns smädevisa om Kullberg är förgäten. Man erinrar sig
endast spridda rader ur densamma och den lär ha börjat sålunda:
— Det är en rolig sak att Pimp och Pimpsten heta
det bör en Kuckumaff i Västerbotten veta.
Men att den stenen ej ett annat namn kan få
så länge världen står och stenar finnas må. —
Om denne Norén finns en lång smädevisa varav man ännu
på skilda håll i socknen minns spridda verser. Sagesmän som
är samtida med Kullberg har uppgett att denne författat visan
ifråga. Andra yngre uppgiftslämnare anser att den skrivits av
en viss Gustaf Rehn i Norsjö. När predikstolen i Norsjö kyrka
på Näset var uppsatt lär författaren ha gått upp i predikstolen
och för de närvarande läst kvädet.
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Denne Gustaf Rehn är en mystifikation och han torde aldrig ha existerat. Med all säkerhet föreligger en förväxling med
den kände kvacksalvaren och äventyraren Gustaf Norén —
bror till Erik —• ehuru detta på sina håll bestrides. Därmed år
dock inte frågan 0111 Kuckumaffkvädets diktare löst. Det är
möjligt att Kullberg som var känd för visdiktande med orätt
påbördats författarskapet, en tanke som onekligen får stöd
om man jämför kvädet med Kullbergs övriga visor. Sannolikt
är dock att visan är ett tidigt alster av Kullbergs hand. Delar
av visan har återgetts i »Västerbotten» årg. 1922 och 1926 dit
den intresserade hänvisas. I Skellefteå museums arkiv finns
en av allt att döma fullständig avskrift.
Kullberg skrev en annan dikt som gick under namnet »KullFredrikvisan». Den uppges vara utformad på 70-talet under
en färd mellan Skellefteå och Nor sjö, medan Fredrik satt på
ett matlass. Till denna dikt hör en melodi (upptecknad och
arrangerad av läroverksadj. Ferdinand Falk) av okänd kompositör, möjligen skalden själv. (Se »Västerbotten» årg. 1931
sid. 162 o. ff.)
Visan är en hyllning till universum och har bestått av minst
tolv strofer varav Falk har återgett sex. I Skellefteå museums
arkiv finns en avskrift som upptar elva verser.
Kullberg har i Högkulla haft en efterföljare vid namn Bror
Andersson som omkring sekelskiftet och åren därefter skrev
en del visor i traditionell stil. Andersson var född 1878. Här
återges en av dessa efter en uppteckning som finns i Ö. Högkulla.
Önusbäckvisan

1905.

J a , flottningen den börja vid Önusbäckens
strand
på Mikaelidagen vid detta ödeland
Då inspektören kommer och några gubbar me'
men vakten ner i bäcken bestod av mannar tre.
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Vår chef han heter Wikström, är Sävenäs inspektor
åt höger håll hans sinne och flottningskonsten
stor.
Sitt manskap kan han ordna likt Sveriges officer
men icke utan kostnad når han i pungen ser.
Han
och
Allt
och

gångar själv till dammen för att sitt verk bese
västanvind det blåste, jag tror i dagar tre.
gick med liv och hälsa, med stora steg framåt
Fröbergs lag i sladden uti en gammal båt.

Vår projantmang och föda bestod av margarin
för fläsk fanns ej att köpa och icke har vi svin.
Men några ludna korvar som säljs i ögnamått
och chefen han försäkrar att måtten håller gott.
En liten helskäggs gubbe han har till adjutant
Ibland har han befälet och är som
kommendant.
Han drillar sina toner likt näktergaln i lund
blott kaffetåren smakar med ett uti hans mun.
Ja, litet fisk har ljustrats som ock till födan går
det strider visst mot lagen, det kom jag nu ihåg.
Men lagen vill jag glömma når nöden trycker på
när läckerbiten laxen står klar i öppen våg.
Nu är det tio dagar vi flottat timret fram
nu är o vi i Örträsk och där är också damm
Men dammen måste vaktas för ramponerings
skull
jag hört det tio gånger att tjärn är mer än full.
Nu äro vi i träsket och vind bär oss emot
då blir det många dagsverk i underchefens bok
Då är det till att släppa ett tag med frusen hand
förrän vi målet hinnit vid 'gravens' stora rand.
Nu är det sista gången vi hälsar dem farväl
vid öppningen av rännan som bär till Malåns älv
De rullar nedåt kusten alltefter gammal sed
en del går in i sågen, en del till pappersved.
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Nog finns det mer att skriva, men lönar ej minsann
och icke vill jag nämna goda enkla namn
Men tankarna de ila likt svanen över sjön
och bättre är att tiga än så för grova frön.
Nu slutar jag att skriva på denna enkla sång
det tar ju tid att sjunga om visan är för lång.
Adjö då alla gubbar och så ett hjärtligt tack
för nu har kvällen kommit och vi har mörker natt.
Lekar. Dans. Spelmän.
Det är förut sagt, att den ungdom som ville roa sig med
världsliga nöjen inte hade så stora möjligheter till omväxling. Trots stora barnkullar var antalet ogifta ungdomar aldrig stort då flertalet byar bestod av 1—3 grannar. Dessutom
hade ungdomen de äldres motstånd att övervinna. Detta lyckades väl aldrig helt, men ansträngningarna ledde dock till att
man då och då kunde anordna en danstillställning.
I Knut Wiklunds gamla gård i Svansele fanns en stor sal
där man ibland fick dansa. Wiklund själv brukade i unga dagar spela fiol. Fredrik Strömberg i Svansele var även spelman. Det fanns f. ö. flera som kunde traktera instrument,
varför frågan om musik vanligen lätt ordnades. I nödfall nöjde
man sig med munspel. Byaprästen i Petikträsk, August Roslund, hade ett 1-radigt dragspel på vilket dansmusik exekverades.
I alla de större byarna har sådant förekommit (bild 5).
Ungdom i närliggande mindre byar kom gärna tillstädes vid
dylika tillfällen. Roslund i Petikträsk hade en stor lada med
bra golv. Ungdomarna hyvlade golvet och dansade i ladan.
Efter sekelskiftet byggdes en friluftsdansbana i byn, som
nyttjades ett 25-tal år framåt.
Till Svansele köptes efter senare kriget en större barack
som uppfördes vid vägen genom byn. Den användes sedan till
biograf- och danssalong. I Kusfors uppfördes en biograflokal.
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Bild 5. Rundloge på idrottsplatsen vid
Logen är danspaviljong.

Bredsele.

Detta var sannolikt en felspekulation, då folkunderlaget knappast förslår att göra den bärkraftig. Den goda tillgången på
bilar gör att ungdomen lika gärna beger sig till Norsjö, Glommersträsk eller till Skellefteå. Möjligheter till dans finns även
i Bastuträsk.
På höstarna när det var blankis på Svanselet brukade ungdomen i byn samlas där och åka skridsko. Man tände stora
eldar, lekte och rasade så gott man kunde. Mycket folk brukade samlas vid dylika tillfällen. Sedvänjan har numera nästan alldeles kommit ur bruk.
De äldre pojkarna och ynglingarna har ofta ordnat tävlingsbetonade lekar såsom brottning, lyfttävlingar och andra
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kraftprov. Vid lyfttävlingarna valde man ut en sten av en
storlek som vanligen endast de kraftigaste rådde på. Utan att
det direkt och medvetet utsädes, var dessa lyft ett slags mandomsprov som alla var angelägna om att avlägga för att få
räknas som »riktiga karlar».
Folklig
läkekonst.
Inom undersökningsområdet och särskilt dess övre delar
skulle man kunna vänta sig att möta en fyllig tradition om
folklig läkekonst. Avståndet till läkare och sjukhus, när sådana 'började finnas, var förhållandevis långt. Man har ju
dessutom långt in i vår tid inte varit särskilt ivrig att söka
läkare annat än när man trodde, att det verkligen gällde livet.
Det är emellertid ett mycket allmänt och vanligt material
man möter. Det förefaller dessutom vara mycket uttunnat.
Ingen vis man eller blodstämmare av något format synes ha
funnits, ingen leddoktor, ingen mer ryktbar tillredare av medicin mot gulsot och hudåkommor, de sjukdomar man vanligtvis angrep med medicinering. Råkade man ut för särskilt
besvärliga sjukdomar begav man sig till den vittbekante vismannen i Vormsele inom Lycksele eller till Sunnanå i Skellefteå. Där fanns — och har in i sen tid funnits — en familj som
bedrivit läkekonst genom magi och medicinering. Det har
däremot inte varit möjligt att finna någon anknytning till den
vida bekante kvacksalvaren Gustaf Norén i Norsjö by som
bedrev en omfattande »praktik».
En och annan har emellertid sysslat med att tillreda mediciner mot diverse krämpor, dock utan att nå någon större
ryktbarhet. Den i flera sammanhang kände skolläraren E.
Thunström i Jörn sysslade med att tillreda diverse mediciner,
som han kokade ur örter. Han var ofta anlitad. Ett fåtal övriga
har kokat gulsotsmedicin, plåster av kåda o. dyl. Allmänt
praktiserade var huskurer av följande vanliga typ: Gröt på
bölder eller mot tandvärk, groblad, skomakarbeck eller tjära
på ytliga sår, o. s. v. Magi har man tillgripit mot vårtor enligt
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den välkända metoden att »knyta bort» dem eller tvätta dem
i månsken. Människor »kom ut för illt» (illt = ont) och man
»kastade ut». Vitra eller en dunkel samling övernaturliga
makter, så dunkla att de inte är personifierade utan endast
ett begrepp, har kunnat orsaka sjukdomar, i huvudsak av
mental art. Mot utslag begagnades »nol räinn vatten» (vatten
som rinner mot norr). Diverse medel inköpta på apotek har
varit nästan obligatoriska, såsom Tillydroppar (även här kallade Gratie). Brakved som finns inom området har varit känd
för lösande verkan vid magåkommor. S. k. Engelskt salt användes i samma syfte, inte i form av bittervatten utan i fast
form. Brännvin var universalmedlet mot allt ont. Man blandade in salt och s. k. spansk peppar för att öka dess verkan.
Smakade en medicin illa var den desto bättre. Till rena magin
hörde att man skulle äta ett rått grodhjärta mot epilepsi eller
liknande sjukdomar.
Från Gumboda berättas om hur man ännu några år in på
1900-talet tillämpade en egendomlig form av »blåsa på vatten».
Regeln var att t. ex. en förstfödd skulle blåsa på vattnet genom
»pusten», blåsbälgen, i en smedja. Jonas Bergströms hustru
i Gumboda kom en dag till en pojke (han är nu en gammal
man och har själv berättat episoden) medförande en flaska
vatten och anhöll att pojken skulle blåsa i flaskan. Blåsningen
utfördes men huruvida vattnet fick några läkande egenskaper
härigenom blev aldrig utrönt.
Om man inte reste till Brattliden i Byske socken till den
vittbekante leddoktorn Jonas Lidström så for man till Nybäck
inom Jörn för att få hjälp av en person vid namn Lundgren
som var vida känd som duktig leddoktor.
Övertro.
Tidigare har i anslutning till avdelningarna om helger och
helgfirande, samt olika arbeten m. m. uppgifter lämnats om
vissa spår av övertro som påträffats. Det har också flera
gånger framhållits att traditionsmaterialet i detta avseende är
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uttunnat och fragmentariskt, i vissa avseenden så starkt att
man har rätt ifrågasätta om det som nu finns är spår av äkta
tradition eller fragment, som man i senare tid hört på annat
håll, möjligen läst sig till. Risken finns ju dessutom alltid att
de rätta sagesmannen inte påträffats.
Gentemot ren magi synes man i allmänhet ha varit mycket
skeptisk. Något vanligare och inte fullt så torftigt är materialet när det gäller troll eller vitra eller likartade övernaturliga
manifestationer. För en äldre generation — den som ligger
närmast bortom den nu äldsta — synes tron på övernaturliga
företeelser av nyss angivet slag ha varit fast och allmän. Man
har ansett uppenbarelserna vara realiteter.
I Petiknäs har man hört talas om att de gamla brukade
»trygga» korna genom att pligga fast svanstagel i ladugårdens
tröskel och almanacksblad över båsen. Korna skulle genom
dessa åtgärder trivas i ladugården och i gården överhuvudtaget och dessutom skyddas från sjukdom och »otur».
Från Svansele berättas att en man köpt en häst, som inte
ville stanna på norra sidan älven. Så snart hästen släpptes uf
simmade han till södra stranden. Hästens ägare for till en
man i Fågelliden som ansågs kunnig att bringa ändring i förhållandet. Mannen från Fågelliden begav sig till Svanseie och
vidtog en del åtgärder, som man numera inte kan skildra.
Bl. a. begärde han och fick några hårstrån av matmodern i
gården. Sedan »pratade han med hästen», d. v. s. talade till
den, varefter djuret släpptes. Hästen begav sig omedelbart ned
till älven och simmade ungefär halvvägs över selet. Därefter
vände den om till norra stranden igen. Sedan försökte han
aldrig att rymma från sin nye husbonde.
I Vargforsberget — vid kraftstationen norr om älven —
brann det skogseld 1860. Släckningsmanskapet observerade
att en rödklädd man sprang före elden och att branden blossade upp i hälarna på honom. Det föreföll åskådarna att »mannen tände på skogen där han sprang».
I Abborrtjärnberget norr om Svansele har man sett eldar
brinna. När Erik Jonsson i Örträsk var getarpojke såg han en
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dag i detta skogsområde en rödklädd pojke. Getarpojken satte
efter den rödklädde men denne sprang så fort att alla försök
att hinna honom misslyckades. Till slut försvann den rödklädde.
»Stått-Anders», en son till gamle Olof Olofsson i Svansele,
talade ofta om att han sett »trolla». En gång hade han iakttagit att de lekte eller badade i älven. De hoppade upp och ned i
vattnet, berättade han.
En gammal kvinna i Svan sele hade dött och av någon anledning — troligen var det förfallstid — fick den döda ligga
h e m m a i gården en tid. En afton skulle en person köra med
häst och släde över gården. Han hade en stor och mycket
stark häst. Just när föran befann sig i grindöppningen till gården där den döda fanns, blev det nästan stopp. Hästen fick
dra till yttersta gränsen av sina krafter för att komma framåt.
När man till sist passerat gården och kom till grindöppningen
vid utfarten lättade plötsligt lasset så att hästen störtade framstupa. Händelsen sattes i förbindelse med den döda. »Hästen
drog X-käringen» ansåg man.
En bybo i Svansele dränkte sig i älven. Händelsen ansågs
ha haft förebud i form av en gammal långhårig och långskäggig man, som åren före händelsen iakttagits vid flera tillfällen
tittande in genom fönstren. Flera hade sett den lille gråe mannen. Varje gång, innan han försvann, brukade han stirra mot
älven en stund.
Vid ett tillfälle år 1909 var tre personer på väg till Örträsk.
Vid båtlänningen i Malån befanns alla båtarna ligga på motsatta stranden. En av männen var kraftigt berusad. Han utöste
sin vrede i häftiga förbannelser och åkallade alla kända och
okända andar. Plötsligt fick männen se en liten »vedervisp»
( = virvelvind) komma på älven och träffade en båt som kom
loss från stranden. En vindkåre krusade vattnet och drev
båten över älven till den strand där männen befann sig.
Sagesmannen uppger sig ha hört en av de närvarande männen berätta händelsen.
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Bild 6. Åldermansstaven

i Gumboda.

Något av åren under förra kriget blev en flicka i en av de
mindre byarna sjuk. Hennes far konstaterade att trollen orsakat sjukdomen. Trollen fanns bakom ladugården och där hade
flickan ständigt brukat leka.
By organisation. Gemensamma
angelägenheter.
Byorganisation i den formen att ålderman valdes och att
formella sammanträden, stämmor, utlystes av denne, varjämte viss räkenskapsföring över gemensamma ekonomiska
transaktioner skedde, är i dessa byar, naturligt nog, en ganska
ung företeelse. I Örträsk fanns 1811 7 personer, d. v. s. ett
hushåll, och i Gumboda 8 personer, alltså även här ett hushåll.
I Petikträsk torde ha funnits tre hushåll och i Svansele två.
Samma förhållande gäller i Petiknäs. På övriga nybyggen
fanns vid denna tid — och långt senare — endast en gård.
6i
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Bild 7. Åldermansstaven

i

Petikträsk.

Något behov av byorganisation fanns således inte. Det kan
numera inte med visshet fastställas men av allt att döma inrättades byaåldermannabefattningen i de äldsta byarna först under 1800-talets andra hälft. Självfallet har man även tidigare
haft vissa angelägenheter som tarvat samråd, såsom kvarnoch såganläggningar, slåtter- och däinningsförhålländen m. m.
men dessa skötte man genom att gå till grannen eller grannar5
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na och överlägga utan några formaliteter och utan att protokoll skrevs. Protokoll, ofta detsamma som en enkel redogörelse för räkenskaperna, »byakassan», skrev man först när
mer avsevärda sammanskott av pengar tarvades.
I tre av byarna, Gumboda, Svansele och Petikträsk, finns
åldermansstavar, alltså ett slags värdighetstecken för åldermannen. Två av dem är knölpåkar, troligen av al, den tredje
är en släthyvlad furustav. Stavarna i Gumboda och Petikträsk
är svartmålade medan staven i Svansele är omålad. Alla liar
ett hål nära handtaget i vilket sitter en rem med vilken staven
hängdes på väggen.
Staven i Gumboda är 95 cm. lång med doppsko av järn
(bild 6). Knölpåken i Svansele är 106 cm. och anses vara tillverkad av Johan Anton Fällman år 1900. Varje år har tjänstgörande åldermannen ristat in sina initialer och årtalet i käppen. Staven i Petikträsk anses vara tillverkad av Jonas
Jonsson-Normark (född 1815) och är sannolikt äldst (bild 7).
I samtliga byar ambulerar åldermannasysslan mellan skattägarna och staven följer med befattningen. Årets viktigaste
stämma, maj stämman, har vanligen hållits hos avgående
åldermannen som därvid skulle bjuda de tillstädeskomna på
kaffe.
I alla byar har de angelägenheter som skulle behandlas av
byalaget gemensamt blivit allt färre. Förr gällde det vägar
inom byn, kvarn- och sågangelägenheter, stängsel, ängesslåttern, fisket m. m.
I Petikträsk har Anselm Roslund suttit stämmoordförande
i 30 år. Där går åldermannasysslan i ordning från väster till
öster. Ålderman 1959 var Gunnar Brännström, boende i byns
östligaste gård. Tidigare skedde i denna by, liksom i de övriga,
all utdebitering efter skatt med ett skäl — 1/64 mtl — som
grund. För cirka 20 år sedan förenklade man proceduren och
utdebiterar nu efter rök, d. v. s. hushåll.
I flertalet byar har de äldsta handlingarna förkommit —
i den mån det funnits handlingar! I regel är föga i behåll för
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Bild 8. Örträsk. Kvarn- och sågplats.

tiden före sekelskiftet. Skifteshandlingar, som uppenbarligen
ansetts vara av större vikt, är dock i regel bevarade.
»Byakistan» i Petiknäs består av en resväska av pegamoid,
modell äldre. I denna by har man kunnat förfara på det sättet,
att om det hemman som stod i tur att sköta åldermannasysslan, innehades av en änka, kunde man gå förbi henne. I övrigt
har uppdraget varit en plikt som man inte kunnat undandraga sig utan skäl.
I Svansele var John Eriksson ålderman 1959.
I ett stämmoprotokoll från Petiknäs för den 1 maj 1907
heter det att åldermannen skall se till att byamännen plogar
vägarna ordentligt. Plogens bredd skall vara 6 fot och 3 tum.
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Vid samma tillfälle »upplåts till den minstfordrande att hålla
häst och skjuts vid kommande husförhör för en kostnad av
kr. 17.25».
De flesta år valdes i byn en »dammkommitté» för dammen
i Petikån. »Prästhållningen» vid husförhöret 1910 kostade
16: 50. År 1909 beslöt stämman att till två getarpojkar utge
50 öre till vardera för en dags vakthållning i ängarna. År 1910
betalades till tre personer 25: — kr. »för missionsmötet». Byakassan balanserade 1911 på kr. 67: 79.
Kvarnarna har i flera fall varit en mer eller mindre gemensam angelägenhet. Av en förteckning över kvarnar som upprättades 1826 framgår att byarna Svansele, Petikträsk, Örträsk, Gumboda och Långselet hade vardera en kvarn (bild 8).
Ytterligare sju nybyggen fanns detta år inom området men
det var enstaka gårdar och man torde få antaga att de förmalde sin spannmål hos grannarna den första tiden. Flera
små kvarnar byggdes också de följande åren. Daniel Karlsson
i Långselet var ensam ägare till kvarnen i Kvarnbäcken.
Den 3/5 1865 upprättade åtta bönder i Svansele och Svanheden ett kontrakt att »vara lika ägare i husbehovskvarnställe
så länge världen står».
Om något hemman klyves skall de nya ägarna köpa sig in i
kvarnbyggnaden, heter det. 1866 kostade en lott för en ny delägare 40 rdr. Under byggnadstiden var dagspenningen upptagen till 1 rdr, 50 öre riksmynt.
Gumbodabornas kvarn — och senare en såg — byggd 1896,
låg i Petikån vid Petiknäs och de hade anläggningarna gemensamt med Petiknäsborna. Under något av 1800-talets sista
decennier byggde Gumbodaborna en spånhyvel i en bäck söder
om Skellefte älv. Ytterligare hyvlar uppfördes i ett par mindre
bäckar och nyttjades till dess de motordrivna hyvlarna kom i
bruk.
Kvarnen i Örträsk reparerades och byggdes om flera gånger.
De gamla hårda stenarna, knappt en meter i diameter, byttes
ut omkring 1893 mot kvarnstenar från Dalarna. Stenarna
togs med båt till Ursviken och hämtades där av byborna. År
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1915 var kvarnen ganska förfallen då fråga väcktes huruvida
den skulle repareras, »åtminstone så att man där kunde förmala svinmjöl». Som bekant ingick det i ransoneringsbestämmelserna denna tid att förmalning inte var tillåten utan särskilda förmalningskort. Konrad Lindkvist i Örträsk reparerade kvarnen och fick den igång. Kunder saknades ingalunda.
Den lilla kvarnen gick ständigt — mest nattetid — så länge
det fanns vatten!
När ransoneringarna upphävdes upphörde förmalningen och
kvarnen fick förfalla. Den är numera bortriven.
Ungefär liknande öden drabbade alla kvarnar. Endast små
rester, i bästa fall ett par kvarnstenar, vittnar nu om var de
legat.
Åren 1872—73 byggde bönderna i Örträsk, Östra Högkulla
och Maurliden en såg på kvarnplatsen, en liten bäck norr om
Örträsk. Det var bönderna P. A. Lindkvist, Jonas Jakobsson
och Johan Jakobsson som den 23 okt. 1873 ingav anmälan om
att de »invid av ålder begagnad kvarndamm i Örnhusbäcken»
på egen skattemark ämnade bygga en finbladig enramig sågkvarn, huvudsakligen för husbehov och något salusågning».
Sågen hade »dubbelram» (fyrskäring i den ena halvan,
klyvsåg i den andra) samt kantverk. Den kostade över 4.000
kr. På våren 1873 firades »gångsöl» med mycket brännvin.
Sista sågningen skedde 1903.
När m a j stämma hölls i Örträsk deltog bönderna i Ö. Högkulla och Maurliden. När Kull-Jani övertog hemmanet Högkulla brukade han komma vandrande varje 1 maj med hagelbössan på ryggen. Det var främst den gemensamma sågens
affärer som behandlades men de tre byarna hade också andel
i fisket i Örnhusträsket och bäcken från denna sjö liksom i
fisket i Malån, således flera gemensamma angelägenheter. På
jaktens och fiskets områden gäller denna samhörighet än i
dag.
Vid 1800-talets slut var Johan Ask i Högkulla en förgrundsfigur och talesman för byarna. Efter hans död började sam69
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Bild 9. Bjurfors kraftstation i Malån.
hörigheten mattas av, särskilt som sågen stannade 1903 och
denna viktiga anledning till samarbete inte längre fanns.
En kraftstation byggdes i Petiknäs 1917—18 men den nedlades 1935 efter tvist om dämningsrätten. Bjurfors kraftverk
i Malån byggdes 1919 och stannade, sannolikt för alltid 1957
(bild 9).

KÄLLOR OCH SAGESMÄN.
Skellefteå sockens historia. Del 1:1.
Historik över Norsjö socken. G. Rydholm. Skellefteå. 1911.
Landskontorets resolutionskoncept 1808—1850. Landsarkivet i Härnösand.
Förhörslängder för Skellefteå, Norsjö och Jörns socknar. Landsarkivet i Härnösand.
Kartor och byahandlingar i Petiknäs.
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Byaliandlingar i Örträsk och Svansele.
Kartor m. m. i Lantmäteristyrelsen.
Arkivmaterial i Skellefteå museums arkiv.
Domböcker från olika år. Norsjö och Skellefteå tingslag.
Beträffande boplatser vid älven har som källa nyttjats »Rapport...
etc. till Riksantikvarieämbetet» av fil. lic. Harald Hvarfner.
Sagesman:
L. K. Lindkvist, f. 1884, Örträsk.
Johan E. Lidén, f. 1884, Svansele.
Fru och herr Gösta Lidén, f. resp. 1916 och 1910, Svansele.
Manne och Mårten Berglund, f. resp. 1894 och 1891, Svansele.
Knut Wiklund, f. 1894, Svansele.
Simon Stenlund, f. 1892, Norsjö.
Erik Ask, f. 1897, Högkulla.
Erik Marklund, f. 1898, Svansele.
Anselm Roslund, f. 1891, Petikträsk.
August Lundkvist, f. 1882, Petiknäs.
K. O. Lundahl, f. 1893, Renfors.
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VÄSTERBOTTENSKONSTNÄRER
BORTOM LÄNSGRÄNSEN

G i v e t v i s är det en truism att säga att Västerbotten är mycket
ungt som konstprovins. Detta faktum är nämligen välbekant
för alla vilka har konst som intresse och värde i livet. Men
det skadar kanske ändå inte att påpeka detta ännu en gång,
dels för att det faktiskt är sant och dels såsom en antites mot
den sannolika tesen att få län i vårt land fött så många verkligt betydande konstnärer på så kort tid. Det verkar som om
alla latenta anlag för konstskapande vilka inte tidigare kunnat få uttryck nu med ens blommat ut för fullt.
Bevisa den saken! Ja, låt oss bara nämna namnen Stig Lindberg, Helge Linden, David Wretling, Vera Frisén, Kjell Rosén,
Lennart Gram . . . Det är bara ett axplock, men det räcker en
bit. Eller bland de yngre sådana som John Thorgren, Martin
Holmgren, Albert Johansson, Pär Andersson . . . Det finns
mängder med ännu flera mycket goda konstnärer. Men som
sagt, detta får räcka.
Avsikten är att låta några årgångar av boken Västerbotten
få berätta om de många mycket goda västerbottenskonstnärer
som lever och verkar utanför länets gränser.
Det axplock som finns med i årets bok omfattar elva konstnärer. Att just dessa är med i år innebär inte någon gradering
av dem i förhållande till de många andra som inte är med.
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Vera Frisen har t. ex. inte kunnat nås i tid till årets uppsats,
men hon kommer med ett annat år. Geografiskt sett har urvalet begränsats till elva konstnärer som har Stockholm och
dess närmaste omgivningar — Vaxholm, Uppsala m. fl. orter
— som stadigvarande hemvist.
Avsikten är även att i kommande årgånger inrangera i denna skara sådana namn som Berta Hansson och Folke Ricklund, trots att ingendera är född i länet men med hänsyn till
att de bott länge i länet samt att deras konstnärsskap är intimt förknippat med Västerbotten, kanske rentav aldrig skulle
ha blivit vad det i dag är utan just Västerbotten.
En kort

historik.

Inledningsvis nämndes att konsten är ung i Västerbotten.
Kanske kan man påstå att prostdottern Anna Nordlander från
Skellefteå var den första konstnären i länet. Och under den
tid då Anders Zorn, Carl Larsson i Sundborn, Ankarcrona,
Fridell gjorde en annan landsända, Dalarna, känd i hela landet, var Västerbotten i det närmaste ett terra incognita inom
konsten, helt enkelt därför att där inte fanns något att upptäcka. Det var först i och med Helmer Osslunds utställning i
Stora Hotellets stora matsal i Umeå i m a j 1925 samt Leander
Engströms utställning ungefär samtidigt eller något tidigare
som det började bli fart på konsten i Västerbotten. Ett annat
namn av riksintresse, nämligen Eric Hallström, kan även förknippas med Västerbotten. Han bodde en tid i Hällfors, ställde
ut i Umeå 1933, 1934 och 1935 och fick en oerhörd betydelse
för Västerbottenskonsten. Den nya miljön gav även hans egen
konst ett avgörande nytt innehåll.
Det var alltså flera »utsocknes» konstnärer som fick konstintresset i länet att blomma ut för fullt. Men till detta kommer
även att C. M. Lindqvist och Otto Wretling uträttade lokalt
9
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betydelsefulla gärningar och plöjde marken för den konstnärsgeneration som nu är i medelåldern eller däröver: sönerna
Wretling, Bertil Johansson-Bajo, för att nämna några namn.
Den nyligen avlidne Helge Linden kunde även räknas till
ungefär samma generation.
Men redan på 1920-talet kunde man konstatera, huru västerbottningar gjorde uppskattade insatser i konstlivet utom
länet. Det förefaller som om västerbottningen som konstnär
redan då trivdes bättre söderut och som om endast en begränsad skara kunde dra nytta av miljön och ljuset i norr.
Folke Ricklund drog t. ex. blickarna till sig på SvenskFranska något år närmare 1930. Vera Frisen och Berta Hansson trädde fram. Helge Linden gjorde succé efter åtskilliga
års vistelse i sydliga delar av vår kontinent. Allt detta hände
åren före och efter 1940. Så sent som 1935 grundades Västerbottens läns konstförening. 1945 kom Skelleftebygdens konstförening till.
Alla dessa data visar i all sin ofullkomlighet och knapphet
att Västerbotten är en mycket ung landsända när det gäller
konsten. Desto mer glädjande är det att numera en hel rad lokala konstföreningar sörjer för att konstförståelsen ökar samt
att åtminstone något halvt hundratal verkligt goda konstnärer av västerbottnisk börd lever och verkar runtom i vårt land.
Detta är utomordentligt. Vad man ville önska är
för det första att den »inhemska» målarkolonien snart ska
kunna få nya injektioner, kanske av unga västerbottningar i
»förskingringen»,
för det andra att länets konstförening ville bl. a. uppta på
sitt program en flerårig utställningsserie med de utmärkta
västerbottenskonstnärer som förlagt sin verksamhet utanför
länet. De förefaller tyvärr rätt så bortglömda av Konstföreningen och köpande myndigheter.
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VIOLA ALLVAR
Presentationen av västerbottningar utanför länet följer i
bokstavsordning, och Viola Allvar får därför inleda.
Viola Allvar är född i Umeå 1918 och gift med konstnären
Gunnar Allvar, Stockholm. Båda har ställt ut i Umeå och är
därför välkända för residensstadens konstintresserade. Hon
avverkade Tekniska skolan under åren 1939—41 samt har
företagit studieresor till Frankrike och Italien 1947—48, Jugoslavien, Grekland och Italien 1955, Frankrike och Nederländerna 1956. Hennes utställningar har ägt r u m bl. a. i Falun,
Östersund, Härnösand och Umeå, tillsammans med maken.
Hon har vidare haft två separatutställningar i Stockholm, den
senaste i februari 1956, samt har deltagit i Föreningen Svenska
Konstnärinnors utställning i Museum fur Völkerkunde i Hamburg 1959, och dessförinnan i Graz 1958. Hennes senaste
utställning ägde rum i Konstakademin i samband med att
Föreningen Svenska Konstnärinnor firade sitt 50-årsjubileum.
Hon erhöll föreningens stipendium vid detta tillfälle.
Det är inget fel att säga att fru Allvar (f. Larsson) är en
gedigen målarinna med mättat innehåll i sina blad. Genomgående har hon mötts av mycken sympati och respekt från
konstkritiken. Hon har en fin känsla för naturen och förstår
att känslomässigt »ladda» sina ytor.
Det är Cézanne som varit en ledfyr för Viola Allvar, anser
Gerd Reimers i Stockholms-Tidningen (14/2 1956). »För Viola
9
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Larsson-Allvar (Galleri Brinken) har hans (d. v. s. Cézannes,
förf:s anm.) strukturella syn på landskapet varit förebilden . . . det som intresserat henne i Hellas har inte varit det
klassiska arvet eller det soldallrande ljuset utan just landskapet som struktur. Och hon har avvunnit de knottriga klipporna både vresig frenesi och oavvislig charm i raden av pasteller.»
Och Carl Molin konstaterar i Arbetaren (14/4 1960), på tal
om utställningen i samband med det nyss omtalade jubileet,
»en hetta i visionen och en kraft i a n s l a g e t . . . förtätad livskänsla».

76'

VÄSTERBOTTENSKONSTNÄRER

TORSTEN BERGMARK
Umebo av födsel är även Torsten Bergmark, som är ett känt
namn inte bara som konstnär
utan även — och detta i minst
samma utsträckning — i egenskap av tidigare redaktör för
Paletten och nu konstkritiker i Dagens Nyheter.
Torsten Bergmark föddes 1920 och tog studenten i sin hemstad den oroliga våren 1939. Så kom kriget och trassel i samband därmed. Nog av — Torsten Bergmark avlade fil. kand. i
Uppsala 1946, blev medarbetare i DN året därpå, redaktör för
konsttidskriften Paletten i Göteborg 1951—1955 samt är
konstkritiker i Dagens Nyheter sedan 1956.
Som målare kallar han sig autodidakt. Han har haft separatutställningar i Göteborg 1953, Uddevalla 1959, Stockholm
1955 och 1959, Umeå 1960. Han har även medverkat i en rad
grupp- och samlingsutställningar, bl. a. »Unga tecknare», Nationalmuseum, »Vårsalongen», Liljevalchs, »Teckningar av
svenska konstnärer», Konsthallen i Göteborg 1956, »Fyra målare» (tillsammans med Torsten Renqvist, Wiking Svensson
och Georg Suttner), Hudiksvalls konstgille 1956, »Unga göteborgare», Malmö museum 1957, »Ung västsvensk konst»,
Riksförbundet för bildande konsts vandringsutställning 1958,
»Tre nyexpressionister» (tillsammans med Torsten Renqvist
och Staffan Hallström), Östersunds Konstklubb 1960, »Aktuell svensk konst», Riksförbundet för bildande konsts vandringsutställning i Norge 1960.
9
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Torsten Bergmark är representerad med två teckningar och
tre målningar i Nationalmuseum (Moderna museet) och en
målning i Malmö museum.
Emellertid är nog Torsten Bergmark mest känd som just
kulturarbetare. Vilket kanske bevisar att det är mycket svårare att skapa än att föda. Men lika säkert är att Torsten
Bergmark vunnit allt större respekt för just sitt skapande.
Han måste i detta nu anses vara en av de betydande nyexpressionisterna i vårt land. Han är en sammansatt natur som ger
ifrån sig både intellektualism och poesi. Hans färg är stark
och säkert applicerad, och i sina senare arbeten är formspråket, säger Marianne Nanne-Bråhammar i Arbetet, Malmö
(19/11 1959), »trots friheten från geometriskt tvång klart och
beräknat och den höga lysande färgen kan få överton som
oroar utan att vara dissonant.»
I en starkt entusiastisk och entusiasmerande artikel i Aftonbladet framhåller dess konstkritiker Hans Eklund (15/9 1959),
att Torsten Bergmarks utställning i Gummessons Konstgalleri,
som omfattade måleri från åren 1957—59 visade en märklig
utveckling, »en förflyttning stegvis från en mera intellektuellt
lagd konst, där nyktert och nästan torrt den koloristiska renlärighetens stora förlagor tillämpades, till en annan som både
vill och bör vara engagerad». Hans Eklund är imponerad av
Torsten Bergmarks »bortbländande av motljuset», hans »känsligt avvägda lokalton», hans ovanligt koloristiska temperament
som »fint möter sitt landskaps egen lyrik.»
Torsten Bergmark är med andra ord en man med starkt ljudande strängar på sin båge. Säkert kommer han också att i
fortsättningen låta tala om sig.
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LENNART GRAM
Från Vindeln kommer Lennart
Gram, nu bosatt i Stockholm.
Han föddes 1910 där den nuvarande lantmannaskolan finns.
Efter skolgång kom han till professor Otte Skölds målarskola, som han bevistade under åren 1929—1930. Under åren
1930—31 företog han en studieresa till Paris där han också
tillbringade en kortare tid som elev vid Maison Watteau. 1936
fick han Carl Larsson-stipendiet och sporrades genom denna
utmärkelse till fortsatta ansträngningar. Samma år företog
han studieresor till Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike,
Holland och Belgien. Men därmed var inte dessa slut, utan
1938 och 1947 fortsatte han att utomlands skaffa sig material
för sitt måleri. Frankrike var båda åren målet. 1956 företog
han en resa till Grekland och Italien på ett stipendium från
Sveriges Allmänna Konstförening.
Lennart Gram som har ett mycket gott namn i landet har
haft separatutställningar 1940 och 1943 på Svensk-Franska
Konstgalleriet, Stockholm, 1946 på Färg och Form, Stockholm,
1948 i Umeå, 1954 Konstnärshuset, Stockholm, 1959 i födelseorten Vindeln och 1960 i Lilla Galleriet, Stockholm. Han har
även deltagit i samlingsutställningar i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, där han varit representerad med målningar och grafik.
Han är representerad i Nationalmuseum och Prins Eugens
konstsamlingar, Valdemarsudde.
9

79

STIG LINDMAN
Studerar man klipp från recensionerna av Lennart Grams
utställningar fäster man sig både vid den allmänna positiviteten i dessa men också vid kontinuiteten. Det är tydligt att
Lennart Grams utveckling beskrivit en lugn kurva. Han är en
klar och koncis bildskapare som är intresserad av tingen omkring sig.
Efter den första utställningen i Svensk-Franska Konstgalleriet skrev Martin Strömberg i Nya Dagligt Allehanda (1940^)
bl. a.: »Grams huvudintresse knyter sig emellertid främst till
människoskildringen, där han med stor finess och ett utsökt
juvenilt behag återgivit unga kvinnor i interiörer. Det är icke
ofta man hos en ung målare möter en så fast och säker figurteckning parad med rytmisk känsla och färgkultur. Det finns
också något besjälat och innerligt i dessa bilder . . .»
Lennart Gram kände sig ett slag trängd mellan sitt tidigare
målningssätt och de unga kollegornas målsättningar samt drog
sig tillbaka från utställningslivet några år. Men efter umeutställningen 1948 återkom han 1954 till utställningslivet genom
exposén i Konstnärshuset i Stockholm. Ulf Hård af Segerstad
anser i Svenska Dagbladet (1954): »Lennart Gram framstår
här som en mogen konstnär med självklar pondus, inte minst
imponeras man av porträtten. Utan att i egentlig mening vara
'specialist' inom denna svåra art visar Gram en karaktäriseringsförmåga och personlig inlevelse som ställer hans porträtt
i främsta ledet av det som presteras här i dag.»
Efter utställningen i Lilla Galleriet skrev Torsten Bergmark i Dagens Nyheter (1960) bl. a. att Lennart Gram kan
sägas vara en mästare i teckningen. »Hans linje är enkel och
saklig, skapar med minimala medel volymer i den plana ytan.»
Till sist en notis: den som besöker Gripsholms slott och studerar dess samling av kungaporträtt stannar till inför det
senaste, av »lillprinsen». Lennart Gram har målat det. Och
det bryter modernt och sympatiskt mot den övriga rätt »svajiga» sviten.
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MARTIN HOLMGREN
Född i Degerfors är även Martin Holmgren. I Hjuken såg
han 1921 dagens ljus som son
till kronojägare Hjalmar Holmgren och dennes hustru Anna, född Forsberg. Han var bosatt
i Umeå till 1941, och där tog han också realexamen. 1941 drog
han vidare till huvudstaden och är sedan 1950' bosatt i Vaxholm. Han avlade teckningslärarexamen 1944 och studerade
vid Konsthögskolan 1945—1950. 1950 blev han stipendiat i
tävlingen »Unga tecknare». Svenska Statens stipendium erövrade han 1952 och Västerbottens läns konstförenings stipendium 1954. Samma år begåvades han även med stipendium
från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Samt
år 1958 med Sveriges Allmänna Konstförenings stipendium.
Studieresorna har för hans del ställts till Frankrike, Spanien
och Italien.
Följande separatutställningar har Martin Holmgren avverkat: Galerie Blanche Stockholm 1957, SDS-Hallen Malmö
1958, Galerie Maneten Göteborg 1959 och Norrköpings Museum 1959. Han har även deltagit i officiella konstexposéer i
Danmark, Norge och Belgien samt medverkat i utställningen
»Återblick» i Moderna Museet 1959.
Han har bl. a. utfört offentliga arbeten för posthusen i
Landskrona och Halmstad, reliefer i Oxelösunds nya kyrka
samt sriiidesräck i Praktiska läroverket i Östersund. Han är
representerad i Nationalmuseum samt museerna i Göteborg,
8
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Malmö, Norrköping, Moderna Museet, Oslo Kunstforening samt
i flera privata samlingar, bl. a. hos byggnadsingenjör Olaus
Forsberg, Umeå.
Kritiker har vitsordat de djärva tankegångar och utsökta
detaljer som präglar hans oeuvre. Martin Holmgren är en stor
begåvning som skapar »genomreflekterade verk, oändligt subtila i innehållets nyanser och i formernas välekonomiserade
knapphet. Hans skulpturer är resultatet av ett fint växelspel
mellan originell verklighetsupplevelse och uttänkt form.»
Redan 1950 — i samband med grupputställningen »Unga
tecknare» — blev han mycket uppmärksammad av kritiken.
Då var det i sin egenskap av talangfull tecknare som fick
Ulf Hård af Segerstad i Svenska Dagbladet att deklarera:
»Personligen anser anmälaren Martin Holmgren, årets stipendiat, som en av våra just nu mest renodlade tecknarbegåvningar . . . Han har vad Roger Fry skulle kalla en både vital
och sensibel linj ef öring. Den är samtidigt både exakt och levande.» Men linjen från hans teckningar av år 1950 till hans
skulptur av t. ex. årgång 1958 — är inte svår att följa. Hör hur
Kristian Romare uttrycker saken i Sydsvenska Dagbladet
(1958) på tal om skulpturen »Trafikmiljö», en minnesimpression från Paris: »I hårfina avvägningar mellan rörelseimpulser och avvaktande inskrivs boulevardens vidd och trafikens
närhet i figuren. Det är en ytterst subtil och djärv tillämpning av något han arbetade med i sina sensibla balettcroquiser
och måhända ytterst övertagit från fader Degas: en kropps
behärskning av rummet i fina och spända balansförhållanden.»
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ALBERT JOHANSSON
Om man frågar efter målaren Albert Johansson är det inte
säkert att alla vet vem det är.
Men säger man att det är fråga
om »vitmålaren», då är saken klar — det rör sig om den Albert
Johansson som föddes 1926 i Stensele, så småningom kom till
Olofsfors och även där gjorde en uppmärksammad insats
inom Västerbottens konstliv, men sedan åtskilliga år är bosatt
i Stockholm.
Albert Johansson kan kalla sig autodidakt, eftersom han
inte bevistat några regelrätta målarskolor. Däremot har han
haft förmånen att privat få värdefull handledning av Helge
Linden, vidare den utmärkte teoretikern Wilhelm BjerkePetersen —- alltför tidigt död -— samt Olle Bsertling som förresten kan betraktas som hans motsats. Han har redan hunnit
med en rad utställningar, 1953 Salon des Réalités Nouvelles i
Paris (grupp), 1955 Samlaren, Stockholm, 1957 Hallands Museum i Halmstad, 1958 Konsthallen Örebro, Sturegalleriet,
Stockholm, Norrköpings Museum, Norrköping, 1959 Nutida
Konst, Uppsala, och 5:e Konstbiennalen i Sao Paolo i Brasilien, 1960 Stockholmssalongen, Liljevalchs konsthall och
Stockholms högskolas kårhus samt 1961 Konstakademien.
Albert Johansson är representerad i Moderna Museet, Stockholm, Norrköpings Museum, Institut Tessin, Paris samt privatsamlingar i Sverige och New York. Han blev Kungastipen9
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diat 1959 och har företagit resor i Jugoslavien, Italien, Frankrike, Tyskland, Holland och Belgien under åren 1959 och 1960.
Han har även ställt ut i både New York och Paris, samt har
redan kommit ined i ett bokverk, nämligen Bjerke-Petersens
Konkret Konst.
Albert Johansson har ett »civilt» arbete vid sidan om måleriet. Hans stora ytor i vitt, helt nonfigurativa och svårsäljbara, kunde inte föda sin man. Men då kom utlandet till hjälp.
1958 hände det sig nämligen att två företrädare för det exklusiva konstgalleriet Knoedler & Co i New York inträffade i
Stockholm med syfte att spana efter nonfigurativa förmågor.
De stannade upp inför Albert Johanssons vita visioner, köpte
omgående sju dukar och kom igen med ett köp av ytterligare
sex målningar. Detta medförde att han kunde göra sin första
utomlandsresa. Kungastipendiet möjliggjorde sedan hans
första färd till Paris där han dock som synes tidigare ställt ut.
Kritikerna har gärna omgett Albert Johansson med en hel
del romantik, såsom varande en son av de väldiga, vita, norrländska vidderna. I själva verket har han kommit fram till sina ytterst reducerade, puristiskt-nonfigurativa dukar huvudsakligen på litterär eller filosofisk väg. Han är t. ex. fascinerad av österländska tänkesätt. Och det är avspänningen,
lugnet, andakten som är summan av hans måleri.
Några kritikeromdömen. Oscar Reutersvärd: »Denna konstnär hör till de få visionärer i måleriet som omskrivit i synlig
bild själva gränslösheten hos sin vision, och gjort dess emotionella storhet uppenbar». Eugen Wretholm i Svenska Dagbladet (23/3 1958): »Han ristar en evighetslinje som elegiskt
glider ut i rymden . . . Detta ödmjuka och torftiga måleri har
karaktären av en ständigt upprepad bön.» Gerd Reimers i
Stockholms-Tidningen (19/3 1958): »Det är en oändlighetsupplevelse av gripande slag, en måleriets metafysik högt ovanför allfarvägarna.»
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Det »österländska intresset» finns kvar hos Albert Johansson, men för honom blev slutligen A n i a r a den stora upplevelsen. Han greps av eposet. Dess mäktighet och tankeinnehåll, som föder nästan obegränsade kedjereaktioner hos den
som läser det, blev en inspirationskälla av enorm kraft. Och
så kom det sig att Albert Johansson kunde samla sig till en
väldig utställning i Konstakademien i maj 1961 (tillsammans
med Oscar Reuterswärd). Han lär vara den yngste hittills i
raden av utställare i denna lokal.
Nu visade det sig att Albert Johansson bara hade ett fåtal
»vitmålningar» och att Aniara fött ett behov hos honom att
återgå till färg. Hans till formatet kolossala visioner har både
naiv och berättande charm, men framför allt en myllrande
fantasivärld. Han belägger de stora ytorna med plastcement
som han sedan skulpterar och ristar i, medan cementen är
mjuk. Och så »följer han upp» i färg.
Denna vårutställning 1961 måste nog betecknas som Albert
Johanssons stora genombrott. Kritikerna är eniga i sitt beröm.
I Expressen säger Alf Thoor (14/5 1961) bl. a. att han kommer
fram till »en science fiction-kolorism av yttersta känslighet
och förfining.» Hans Eklund i Aftonbladet (4/5 1961): »Det
är väl svårt att nämna Albert Johansson utan att nämna Baumeister och Tapies, men vad gör det när ursprunglighet och
fabuleringsglädje ändå är för handen.»
Gerd Reimers sammanfattar i Stockholms-Tidningen (29/4
1961) att »somliga dukar kan man uppfatta som rent naturalistiska upplevelser av ett tänkt månlandskap . . . Andra närmar sig det figurliga . . .» Och Torsten Bergmark konstaterar
i Dagens Nyheter (4/5 1961) att »det har skett en väldig expansion i Albert Johanssons måleri, tekniskt inspirerat av de
unga spanjorerna utan tvekan, men också uttryck för en personlig frigörelse . . .» Det är, menar Torsten Bergmark, »ett
måleri utan jordiskt ljus, torrt och förbränt, men fyllt av
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fragmentariska minnen från jorden, reminiscenser från halvt
glömda kulturer, vilkas magiska tecken och bilder blandas
samman för en ny sekterisk dyrkan.»
Fenomenet Albert Johansson ger Harry Källmark i Dagen
(4/5 1961) tillfälle deklarera att hans målningar präglas »av
flödande uttryckskraft, inte alltid adresserad till rymden och
Aniara — många är märkliga i sig själv utan all destinering».
Han betecknar utställningen som »ett konstnärligt utbrott inte
olikt en vulkan. Detta med tanke på att endast bråkdelen av
produktionen kring Aniara-eposet kunnat hängas.»
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STIG LINDBERG
Vem Stig Lindberg är torde
vid det här laget hela Sverige
känna till. Och anledningen härtill är inte enbart hans rent
konstnärliga verksamhet utan i minst lika hög grad hans
många fina formgivningar av nyttoprodukter från Gustavsberg.
Det är Umeå som är denne berömde västerbottniske konstnärs födelseort. Hans föräldrar och förfäder kommer dock
från Burträsk. Han föddes 1916 och har från sina år vid Umeå
allmänna läroverk teckningslärarinnan Maja Beskow i oförglömmeligt minne. Hon kan därför väl också ta åt sig litet av
äran. Under åren i läroverket medverkade han förresten —
tillsammans med Elof Lindbergs son Hugo, som han dock
inte är släkt med — i Västerbottens Folkblad. I tidningens
gamla redaktion snickrade de båda ihop biorecensioner och
musikanmälningar. Det var många kvällar som fick innehåll
på det sättet, samt även någon gång gav genljud. Det blev t. ex.
ett väldigt hallå, när de båda skällde ut en Edvard Perssonfilm och Odéon-bio svarade med att hota med annonsbojkott.
Från Umeå reste Stig Lindberg till Tekniska skolan och fick
1937 kontakt med Wilhelm Kåge vars elev han blev.
Han hade sin debututställning i Stockholm 1941, och den
var så fin att den ledde till inköp från Nationalmuseum. Där9
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efter har följt en rad utställningar i Sverige och över hela
världen av huvudsakligen keramik men även textilier, grafiska
arbeten, servisvaror, plast, glas och skulptur.
Han är representerad på museer världen runt. Roligast tycker han själv är Museum of Modern Art i New York och Victoria and Albert Museum i London och kuriösast: Jaipur i
Indien. Detta är självklart bara ett par axplock ur den mycket
omfattande representation Stig Lindberg kan glädja sig åt.
För att återgå till hans separatutställningar framstår som särskilt intressanta de båda i New York och den i Berlin under
blockaden av den forna rikshuvudstaden dit den flögs — det
gällde den gången en utställning av emalj måleri. Den senaste
stora utställningen hade han i Tokio hösten 1959.
1949 blev Stig Lindberg konstnärlig ledare hos Gustavsberg, 1957 huvudlärare i keramik vid Konstfackskolan med
bibehållande av sin ställning i Gustavsberg.
Han introducerade emalj måleri som väggmåleri i Europa
på Triennalen i Milano 1951. Hans senaste stora arbeten är
en keramisk vägg i Vår gård-skolan i Saltsjöbaden 1959 samt
fontän till nya Folksamskyskrapan på Söder.
— Har inga recensioner, men flera har varit skapliga, skrev
Stig Lindberg som svar på en begäran att sända ett par recensioner som han själv ansåg väsentliga. Emellertid kan citeras
vad som anförs i Lexikon för konst, del II: »Lindberg framstår i sin generation som en ledande och stilbildade formskapare. Han framträdde på 40-talet dels med skulpturer i
chamotte, präglade av en spirituell, på samma gång naivistiskt
berättande och av surrealismens absurda kombinationer influerad form, dels med stengods, vars kapriciösa, livfulla
silhuetter visa frihet mot den klassiska traditionen men också
med festligt målad fajans, som med sina fria figur- och vegetationsmotiv uppenbarar en ovanlig ornamental fantasi.»
Att han även illustrerat Lennart Hellsings barnböcker Nyfiken i en strut och Musikbussen samt komponerat spelkort
för Öbergs ger en avrundande illustration åt Stig Lindbergs
ovanligt mångsidiga skapande.
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ROLF ERLING NYGREN
I Bjurhohn är Rolf Erling Nygren född. År 1925. En ungdom
alltså.
Han har bevistat följande målarskolor: Skånska målarskolan 1945, Otte Skölds målarskola 1947—48 samt Konstakademien 1949—1950. Sina studieresor har han förlagt till
Frankrike, Italien, England, Spanien, Holland, Belgien och
Nordafrika. Hans utställningar började faktiskt i Umeå, närmare bestämt år 1954. Samma år passade han också på att
visa sin konst för nordmalingsborna. I Umeå blev det ett stort
fall framåt, och han fortsatte med en utställning i Lilla Galleriet, Stockholm, 1956 samt 1958. Han har också vid ett flertal
tillfällen deltagit i samlingsutställningar, t. ex. Vårsalongen
Liljevalchs samt utanför Stockholm i Malmö, Kristianstad,
Falun, Örebro, Östersund. För att nu göra ett litet axplock ur
Rolf Erling Nygrens »utställningsjournal».
Rolf Erling Nygren, som bor i Stockholm, har sin alldeles
speciella profil. På sätt och vis kan den te sig anakronistisk i
vår tid. Han vågar vara en naturvän som gärna också vill
berätta om sin natur. Han finner värden i de enklaste profiler och har en humoristisk syn som gärna avsätter lustigt
karikerade resultat. Man kan kanske kalla honom för en
nyexpressionist med en del inslag av naivism. Koloristiskt sett
är han både mustig och ofta vågad — han väjer inte för farliga kombinationer som han dock lyckas hålla samman.
9
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Två värderingar av Rolf Erling Nygrens konst må anföras:
Carl Molin i Arbetaren skriver 1958: »Den roligaste separatutställningen har jag emellertid spart till sist. I Lilla Galleriet
infriar Rolf Erling Nygren en hel del av de förhoppningar man
knutit till honom. Att han är en högt begåvad målare med
intensiv upplevelse av både motiv och material behöver man
bara se en sak som det lilla på opreparerat trä målade kvinnoporträttet eller en duk som »Syende flicka» för att kunna
fastställa . . . I hans smittande målarlycka ingår nog till lika
delar koloristisk upplevelse och yrkesmannaglädje åt oljefärgens smidighet och sensuella charm.»
». . . hans berättande begåvning framstår med större styrka
denna gång», säger Ulf Linde i Dagens Nyheter och fortsätter: »Han är mån om de bildmässiga effekterna och uppfinner i varje duk en ny färgklang eller en ny karaktäristisk
formsammanställning, ofta enkel och slagkraftig som ett tecken.»
I år företar förresten Rolf Erling Nygren och hans hustru
textilkonstnärinnan Ingegerd Möller en mycket lång studieresa till utlandet. Själv hade han erhållit Wohlfarths stipendium, medan hans hustru hade tilldelats Ester Lindahl-stipendiet på 6.000 kronor. Pengarna gav dem anledning att förverkliga en dröm, nämligen att billedes »göra» Guatemala med
angränsande delar av Mellanamerika och Mexiko.
Med sin goda aptit på yttervärlden väntar sig Rolf Erling
Nygren mycket av denna färd till mycket främmande väderstreck. Makarna har f. ö. tagit god tid på sig. De räknar med
att vara tillbaka i Sverige i m a j — j u n i 1962, och färden från
Bjurholm startade de i mitten av augusti i år. 1961 var med
andra ord det år då den ivrige jägaren Rolf Erling Nygren
»offrade» älgjakten för konsten.
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ERIC ANDREAS ROOS
Egentligen är det inte alldeles
riktigt — om man ska ta all
möjlig hänsyn till Eric Andreas
Roos' känslor — att stava
hans namn med versaler. Han tillhör nämligen den principfasta minoritet som personligen har slopat de stora bokstäverna, så fort han griper till skrivmaskinen.
Eric Andreas Roos är bosatt i Uppsala och föddes i Ersmark, Skellefteå 1920. Han är den enda av de ganska många
från den norra länsdelen som är med i årets »elva» i »Västerbotten». Hans väg till konsten har varit lång och vindlande.
Hör bara hans yrken hittills och f r a m till titeln konstnär:
jordbruksarbetare, yrkesmilitär, sågverksarbetare, sjukhusvaktmästare, ekonomibiträde, eldare på sjukhus, nattvakt på
vaktbolag, vårdare på mentalsjukhus, alkoholistvårdare och
socialvårdare. Under dessa år hann han också bli lyriker •—
»pseudonym» — och då förstår man hans förkärlek för de små
bokstäverna. Det var flera med honom som greps av 40^talets
speciella stil.
Sedan 1953 är Eric Andreas Roos helt och fullt konstnär.
Då hade han sin första utställning i Uppsala och närmade sig
i mitten av 1950-talet nonfigurativt måleri. Han har gjort ett
flertal resor till Sydspanien, där han gärna uppehåller sig i
Malaga-trakten vars folkliv han specialiserat sig på. Dit återvänder han även nutilldags, så ofta han kan, eftersom han
9
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tycker om människorna i denna del av Sydeuropa. Sedan sin
debut i Uppsala har Eric Andreas Roos haft ett flertal utställningar, bl. a. i Umeå.
Arne Häggqvist, känd översättare av spansk lyrik, skrev
om Eric Andreas Roos i samband med hans utställning 1958 i
Uplands konstförening bl. a.: »Eric Andreas Roos slösar inte
med tjurfäktnings- eller flamencomotiv i sitt Spanienmåleri . . . Fiskare med sina nät, herdar med sina getter, nunnor
och prelater på promenad — alla dessa människor ur Spaniens vardagsvärld erfar man verkligen på hans dukar . . . Frånvaron av sentimentalitet är välgörande. Att norrlänningen Eric
Andreas möter södern med denna förening av frimodig klarsynthet och dekorativ talang som man minns från t. ex. landsmannen Leander Engström tycker jag är ett gott tecken.»
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KJELL ROSÉN
Kjell Rosén föddes och växte upp i Umeå men fortsatte
smånjingom till Stockholm för
4
•v •. - m
vidare studier. Han är född
1909. Man kan kanske säga att han i huvudsak är autodidakt.
Tidigt kom han i personlig kontakt med Osslund och Kylberg
och dessa båda har betytt mycket för honom, liksom Isakson.
Under åren 1928—1930 besökte han Berggren & Larssons
konstskola i Stockholm och företog 1933 och 1935 studieresor
till Spanien, Frankrike, England och Holland.
Kjell Rosén har haft separata utställningar på Konstnärshuset i Stockholm 1937, 1940 och 1943 och på Gummessons
Konstgalleri 1948, 1952 och 1954 samt även i hemstaden Umeå
vid olika tillfällen. Han har även deltagit i flera av Riksförbundets för bildande konst vandringsutställningar, bl. a. »Ung,
svensk konst» i Danmark 1948 samt »Svensk porträttkonst».
Han är representerad på Nationalmuseum med »Judinna» och
»Kustbild, Öland», Konungens samlingar, museerna i Kalmar,
Västerås, Karlstad, Linköping, Borås och Norrköping, i Rolf
Stenersens samlingar, Oslo, samt i Bonniers författarporträttsamling med porträtt av Thorsten Jonsson, Erik Lindegren
och Ivar Lo-Johansson. Hans fina porträttkonst har honorerats av Konstakademien genom tilldelande av Troili-stipendiet
1955, 1956 och 1957. Kjell Roséns »romantiskt fylliga men
också dekorativt anlagda kolorism med dess spel, mellan het
orange och polariserande grönblått» — för att citera ur arti9
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keln om honom i Lexikon för konst — låter vi skärskådas av
två auktoritativa bedömare. I Aftonbladet (1937) skriver
dr Nils Palmgren bl. a.: »Trots att Rosén är autodidakt och
levat sin mesta tid i en landsortsstad, har han hållit ögonen
öppna, ja, står i stark rapport med tidens måleri.» Dr Palmgren hänvisar till Kjell Roséns inspirationskällor Isakson,
Kylberg och Osslund samt fortsätter: »Över hela detta måleri
vilar ännu en tung ungdomsstämning och ett nog så dystert
patos. Färgskalan kan då och då blossa till, men i stort sett
dunklas den ner . . . Penseltekniken är emellertid förbluffande
mogen och förmågan till balans i kompositionen är väl dokumenterad.» Martin Strömberg understryker i Stockholms-Tidningen (1954) att Kjell Rosén är en målare med »omisskänligt personlig och lödig uttrycksgåva» och utnämner honom
till »veckans målare» i sin konstrond. Han slår fast: »Rosén
har en fint utvecklad känsla för den miljö människorna bär
med sig som en del av sin personlighet.»
Låt oss tillägga att Kjell Rosén fortfarande i stor utsträckning är sitt norrländska landskap trogen i måleriet, detta
bredvid sin andra stora förälskelse: Öland.
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JOHN THORGREN
I Stockholm är John Thorgren
bosatt. Men han är född 1918
i den lilla byn Sandsele i Sorsele
socken. Han tillhör den grupp
av målare från vårt län, som haft en lång och svår väg att
vandra men vars begåvning gett den ena framgången efter den
andra i recensionsspalterna. I detta nu måste John Thorgren
betecknas som en av de bästa av de unga i det västerbottniska
måleriet utanför hembygden.
John Thorgren måste redan som sjuåring bidra till sin försörjning, genom att valla kor. För detta erhöll han 20 kronor
pr ko och sommar samt fri mat. Därmed fortsatte han till sitt
fjortonde år. Men han hade konstnärliga anlag, och redan
under dessa vallningsår trädde de i dagen. Han fick vid 10årsåldern en lärobok i frihandsteckning, rekvirerad från Clas
Olssons i Insjön. Efter vallpojkåren arbetade han i byggnadssnickarbranschen sommartid. På vintrarna högg han timmer.
Men han kunde också åren 1933—1935 klara av en korrespondenskurs i teckning och oljemålning (NKI) och 1935—1937
en liknande kurs i reklamteckning.
Den första utställningen hade han i en radioaffär i Sorsele
1939. Men inte en enda sak såldes trots att priserna varierade
mellan 15 och 75 kronor! Kriget kom, han inkallades och blev
fast anställd i Boden, men konsten gick inte att skaka av sig.
Därför studerade han 1947 och 1948 hos Otte Sköld.
9
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Utställningar: Umeå 1952 (debututställningen), 1956 och
1959, Stockholm 1954, 1956, 1959 och 1960, Göteborg 1955,
Örebro och Gävle 1957, Boden 1958, Borås 1959, Luleå och
Malmberget 1960. Dessutom har han deltagit i ett flertal samlingsutställningar, bl. a. Sveriges allmänna konstförening,
Vårsalongen, Stockholmssalongen och Riksförbundets för bildande konst vandringsutställningar 1956—57 och 1958—59.
Han har rest i Danmark 1952 och 1959, Norge 1956, Frankrike
och Spanien 1952—1953. John Thorgren är representerad i
Nationalmuseum, Örebro länsmuseum och Västerbottens läns
museum. Dukar av honom har även inköpts av Statens konstråd, Folkskoledirektionen i Stockholm samt Sjukhusdirektionen i samma stad.
Att John Thorgren haft så många utställningar beror bl. a.
på hans stora format som är svårsäljbara — trots den fina
kvaliteten. Att de varit detta även i hans eget hemlän är ägnat
att förvåna, med tanke på de många behov av dekorativ konst
av stort format som länet har.
Ett axplock ur de många fina recensionerna. Martin Strömberg i Stockholms-Tidningen (7.4.1960): »Det sjunger om
färgen i höstvisionerna. I vårbilderna hör man orkesterbruset.
Det är mäktigt och det är skönt.» Clas Brunius i Expressen
(8.4.60): »I stora svepande dukar växer en lyrisk naturskildring f r a m ur en fri kolorism, som är fylld av mättnad och
ljuvlighet, styrka och fasthet . . . Detta är verkligen måleri,
så klart, så lyckligt självklart.» Torsten Bergmark i Dagens
Nyheter (7.4.1960): »Hans bilder ha blivit hetare, abstraktare om man vill, men ingenting har han därmed förlorat av
sin förmåga att förmedla starka och mäktiga naturupplevelser, snarare tvärtom.»
Alltså överväldigande fin kritik. Men redan från debuten
i Umeå har det varit så. Och i Svenska Morgonbladet skrev
Eugen Wretholm 1956: »Han tillhör hädanefter den lilla grupp
svenska konstnärer man minns och väntar sig något av.» Hans
förhoppningar har inte kommit på skam.
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DAVID WRETLING
Den elfte i årsbokens konstnärsrad är David Wretling —
ett känt namn med tyngd och
riksgiltighet.
—
Otto Wretlings son David föddes i Umeå 1901. Efter skolgång i hemstaden och arbete i sin fars verkstad blev det Stockholms tur att ta hand om den unge David Wretling, som redan 1920 började i Tekniska skolan för att 1922 dra vidare till
Konstakademien, där han fortsatte sina studier till 1925. Det
var skulpturavdelningen i skolan som tog honom med hull
och hår — men så hade han också Carl Milles som åtrådd
lärare. Sina skulpturala studier fortsatte han även i Paris,
nämligen vid Academie Scandinave, 1930.
En skulptör har inte så många utställningar. Han placerar
beställda saker. Man kan därför inte tala om att David Wretling varit en flitig utställare. Men några har det blivit, bl. a. i
Östersund, Härnösand, Linköping, Gävle, Göteborg, Umeå och
självfallet Stockholm. Han är representerad i bl. a. Nationalmuseum samt Västerås, Eskilstuna, Sala, Linköpings, Hudiksvalls och Umeås museer.
I David Wretlings rika produktion framstår som särskilt
betydelsefulla Muntergökarna och Första äventyret i Örebro
(1946), Nya vingar i Sala stadspark (1951), Flickan vid källan på Kristinaplan i Gävle (1956), fasadrelieferna i Stadsbiblioteket i Skellefteå (1957), Mor och barn framför Umedalens sjukhus (1958), predikstolsrelieferna i Sankt Görans kyr9
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ka i Stockholm (1958). David Wretling är överhuvud taget en
kyrkornas skulpturale utsmyckare — han är representerad i
Sävars, Fredrika, Degerfors, Botsmarks, Umeå, Norra Finnskoga, Ransäters, Adolf Fredriks kyrkor samt församlingssalen i Kristineberg. Vännäs nya kyrka har även i år fått
en skulptural ram kring sin portal, signerad David Wretling.
F. ö. märks i hans produktion den myndiga Peterson Bergerbysten i Döbelns park i Umeå, relieferna i Hedlunda- och
Hagaskolorna i Umeå, vidare Första äventyret i Vänersborg
och Sommar i Skövde samt en brunn, utförd i marmor till nya
vattenverket i Göteborg.
Eftersom en skulptör inte deltar i så många utställningar
har han inte heller några större samlingar av recensionsklipp.
Men låt oss i alla fall citera något ur ett par recensioner. Först
Aron Borelius, numera professor i Lund, som i Östergötlands
Folkblad skriver (16/10 1951): ». .. i sina bästa arbeten visar
han sig såsom en fin förmedlare av även den vardagliga och
groteska formens skönhet.» Och Eva von Zweigbergk i Dagens
Nyheter den 1 april på tal om S:t Görans kyrkas blivande invigning: »David Wretlings predikstol har en skulptural tyngd
som gör gott mot den lätta fondväggen.»
David Wretling har en rik och homogen produktion bakom
sig. Hans trevliga lilla ateljé högst uppe under takåsen i det
gamla huset vid Drottninggatan har sett den flitigt producerande David Wretling dikta i sten i en kraftfull och realistisk
stil och med en starkt episk berättarglädje. David Wretling är
ännu i sin krafts bästa dagar, och har ännu mycket osagt.
Med den blide och humoristiske bildskaparen David Wretling avslutas alltså årets kavalkad av västerbottenskonstnärer
som planterat om sig till främmande miljöer. Dessa senare har
för all del blivit nya hemmamarker för »fördettingarna». Men
ett gemensamt drag faller onekligen i ögonen, nämligen att de
alla är mycket benägna att hålla fast vid den gamla hembygden. Västerbottningarna utanför provinsen ställer gärna ut i
hemlänet. Och de är kanske allra gladast, när de får placera
sina verk just innanför Västerbottens långa gränslinje.
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I de norrländska skogs- och fjällområdena har jagande och
fiskande människor strövat omkring under minst fyra årtusenden och antagligen betydligt längre. Ännu vet vi dock ej
vilken folkgrupp de första norrlänningarna tillhörde. De nuvarande samernas förfäder kan man arkeologiskt f. n. ej följa
längre än knappt ett tusen år tillbaka i tiden. Men möjligt är
att samerna som folkgrupp funnits i Norra Fennoskandia
mycket längre. Inte heller vet vi varifrån de invandrade. Troligt är att de ej kom söderifrån utan från öster och nordöst.
Under de årtusenden som gått sedan människan först tog landet i norr i besittning har säkerligen flera invandringar ägt
rum av folk som kommit från såväl söder som öster.
Norrland tycks ha varit anmärkningsvärt tätt befolkat under stenåldern efter de talrika fornfynden att döma. Man måste räkna med att det under vissa perioder funnits fler människor här och under andra har en uttunning skett eller kanske t. o. m. under vissa tider en nästan fullständig avfolkning.
I kustområdena har det bott människor som kulturellt sett
stått närmare Sydskandinaviens invånare än vad inlandsbefolkningen gjorde. Upprepade invandringar och livliga handelsförbindelser torde ha ägt rum söderifrån längs de dåtida
kusterna.
Det är främst under de sista decennierna som vi fått en fördjupad bild av Norrlands forntid. Vi vet dock ännu alltför
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Fig. i. Genom Riksantikvarieämbetets
undersökningar i samband
med sjöregleringarna har ett mycket stort antal
stenåldersboplatser
upptäckts och åtskilliga har utgrävts. Boplats vid Umnässjön. Foto:
RAÄ, E. Ekelöf.
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litet om hur de kulturgrupper vi tycker oss skymta står i förhållande till varandra och till övriga kulturgrupper i Fennoskandia. Åtskilliga av problemen kring Norrlands befolkningshistoria under äldsta tider torde dock komma att klarläggas
när det väldiga fornsaksmaterial som framkommit under de
senare åren och alltjämt framtages i de nordliga delarna av
Sverige, Norge och Finland blir bearbetat och sammanställt.
Det som framförallt bidragit till att ge oss en ny syn på övre
Norrlands stenålder är de arkeologiska undersökningar, som
bedrivits i samband med den pågående intensiva omdaningen
av de norrländska sjö- och älvsystemen. Denna stort upplagda
inventering har gett enastående tillfällen för den arkeologiska
forskningen att utöka kunskaperna om föga kända perioder
av det nordliga Sveriges forntid. De arkeologiska undersökningarna inom Norrland i samband med sjöregleringarna har
skett i Riksantikvarieämbetets regi. De började 1942 på initiativ av nuvarande överantikvarien K. A. Gustawsson i samband med Indalsälvens reglering.
Den första större redovisningen av materialet kom 1960
i den av förste antikvarien Sverker Janson och antikvarie
Harald Hvarfner utarbetade och av Riksantikvarieämbetet utgivna boken »Från Norrlandsälvar och fjällsjöar». F. n. känner man till mellan ett och två tusen boplatser i Norrland
varav huvudparten ligger norr om Indalsälven. Dock tycks
det vara färre boplatser i norra Lappland än i Ångermanland,
Jämtland och södra Lappland. Ännu är dock den översta delen
av Lappland ej så ingående undersökt som områdena söder
därom.
Man kan i naturgeografiskt hänseende särskilja tre huvudområden i övre Norrland, nämligen fjällzonen, skogszonen och
kustzonen. Det är i fjällzonens gräns mot skogszonen eller i
den övre delen av skogszonen, som man påträffat huvudparten av de förhistoriska boplatserna. Det är många tusentals
föremål av stenålderskaraktär, som tillvaratagits längs stränderna av de stora sjöarna och i synnerhet där dessa har sina
utflöden genom de stora älvarna. Bland sjöarna skall främst
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nämnas Hotagen, Ströms vattudal, Hotingsjön, Rörström,
Kultsjön, Malgomaj, Vojmsjön, Storuman, Överuman, Hornavan, Uddjaur och Storavan. Men även längs älvdalarna ha
stora mängder av boplatser kommit fram. Mycket tätt ligga de
t. ex. längs Ångermanälven och dess biflöden söder om Åsele.
Till Ångermanälven hör ju också det stora hällristningsområdet vid (Nämforsen i Ådalslidens socken med norra Europas
största sammanhängande hällristningsområde och med boplatslämningar som vittnar om att Nämforsen varit en under
långa tidrymder väl utnyttjad viktig fångstplats. Det finns
även åtskilliga boplatser längs andra älvar såsom Umeälven,
Vindelälven och Skellefteälven.
Nu är det möjligt att det i de lägre liggande, östliga skogsområdena finns betydligt fler boplatser än vad de hittills gjorda upptäckterna låter oss ana. Utbyggnaden av vattenkraften
har i större utsträckning berört de västra skogsområdena
samt fjällområdena än de stora skogsvidderna närmare kusten. Forntidsfolkets lägerlämningar i skogsområdet nedanför
sjöarna ligger ej sällan uppe på älvarnas med tät vegetation
bevuxna brinkar. Detta läge gör att man endast mer slumpvis
kommer åt dem. Vid fjällsjöarna däremot ligger boplatserna
lågt längs stränderna. Ofta ända nere i vattenbrynet. De äro
därför lättare synliga i den relativt vegetationsfattiga terrängen. Det är alltså troligt att även mellanzonen mellan fjäll
och kust i en framtid skall visa sig dölja betydligt fler boplatser än man nu känner till.
Nere i kustzonen finnes även talrika fynd som vittna om en
rik stenåldersbebyggelse. Här har dock endast smärre utgrävningar av stenåldersboplatser företagits och någon fullständig
stenåldersinventering har ej utförts. Endast föga av området
har ju berörts av vattenregleringar i samband med kraftverksbyggen. I norra delen av Västerbottens län har dock främst
genom intendent Ernst Westerlunds mångåriga arbete stenåldersfynden blivit registrerade i stor utsträckning. I Tornedalen har också undersökningar av en stor mängd stenåldersboplatser utförts. Slutligen har Riksantikvarieämbetets in1U
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venteringar av fasta fornlämningar för den ekonomiska kartan gått fram genom en stor del av Norrbottens och Västerbottens kustland.
Tack vare dessa olika undersökningar vet vi att kustzonen
varit väl befolkad under stenåldern, även om bebyggelseavbrott torde ha förekommit. Särskilt utmärkande för kustzonen
är det starka inslaget av fornsaksformer som hör hemma i de
sydskandinaviska jordbruksbygderna. De kanske på sitt sätt
mest intressanta lämningarna av kustbygdens utomnorrländska kontakter är de stora fynden av från Danmark importerade flintyxor, som påträffats i Västerbotten. En mycket
stor procent av stenåldersföremålen i kustområdet synes dock
anknyta till inlandets stenåldersboplatser.
Kustzonens fynd går ju ej ned till den nuvarande strandlinjen då landhöjningen i norra Bottenhavet och södra Bottenviken sker tämligen snabbt. Bara för tvåhundra år sedan låg
kustlinjen i mellersta Västerbotten närmare två meter högre
upp än nu såsom framgår av landhöjningsmärkena vid Ratan
i Västerbotten. För c:a 4000 år sedan tycks havsytan ha legat
åtminstone ett femtiotal m högre än nu. De lägst liggande
stenåldersföremålen ha påträffats på en höjd av 30 m över
havet eller mindre. Troligt är att en del av dessa lågt liggande
föremål hamnat på sin plats när det var havsbotten, d. v. s.
att de tappats i vattnet vid fiske eller under andra omständigheter, som vi ej har möjlighet att rekonstruera. Men man
måste också räkna med att stenåldern levat kvar så länge här
att landhöjningen fortskridit ned till kanske 20 m över den
nuvarande strandlinjen vad gäller Västerbottens kustbygd.
I det inre av Bottenviken ligger förhållandena något annorlunda till, ty såsom C.-A. Moberg påpekat är det så »att i Kalixoch Tornedalssystemet flertalet fyndplatser för nordbottniska
redskap ligger inom ett bälte som —• i mycket stora drag —
ansluter sig till strandlinjens läge c:a 5500 f. Kr., men som
ligger ej oväsentligt högre upp än strandläget c:a 1000 f. Kr.»
D. v. s. att det är mycket svårt eller nästan omöjligt att datera
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Fig. 2. Karla över fårigstboplaster
avan. Efter Hvarfner.

vid Hornavan, Vddjaur och Stor-

fornsaker som påträffats i kustzonen i det inre av Bottenviken
med stöd av deras belägenhet i förhållande till den nuvarande
havsnivån.
Inom det stora område som utgöres av Norra Fennoskandia
och där övre Norrland bildar ett centralområde finns givetvis
många olika redskap, utformade för olika ändamål. Jaktredskapen och skinnberedningsverktygen dominerar helt. Vanligast är skrapor, spjut- och pilspetsar samt knivar. I älvdalarna
vid norra Bottenviken dominera stenyxorna bilden. De olika
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redskapens former kunna variera och många olika slags material har använts vid redskapstillverkningen. Råmaterialet
utgöres dock i största utsträckning av kvartsit och skiffer.
Nu får man komma ihåg att nästan allt organiskt material
försvunnit, så att huvudsakligast föremål av sten och lera
finns kvar. Vår uppfattning om det ursprungliga totala redskapsmaterialet på en boplats måste därför mer eller mindre
subjektivt påverkas. Man har med säkerhet haft mängder av
husgeråd utförda i ben, trä, näver och rottågor. I vissa fall har
dock benföremål bevarats. I övrigt har lämningar efter forntidsmänniskornas verksamhet bevarats i huvudsak i form av
hyddbottnar, härdar, s. k. kokstenhögar och rester efter måltider. Så har på en del inlandsboplatser påträffats väldiga
mängder av älgben som visar att stenåldersfolkets favoritmåltider bestod av älgkött. Benen kan ligga blandade med skörbrända stenar i väldiga högar. Såsom K. A. Gustawsson påvisat har dessa skörbrända stenar en gång använts vid kokning
av mat på stenåldersboplatserna. Kokningen tillgick så att stenen upphettades och sedan kastades i det med vatten fyllda
kokkärlet. Genom hettan från stenarna kom vattnet i kokning.
Detta sätt att koka maten har använts ända in i sen tid inom
vissa områden.
Boplatsernas redskapsförråd vittna inte bara om inhemsk
industri utan också om att man hade handelskontakter såväl
inom det väldiga kulturområde som Norra Fennoskandia bildar som utåt. Kontakter med Sydskandinavien och Östeuropa,
ja kanske t. o. m. med Sibiriens folkstammar har funnits och
kan påvisas i boplatsfynd och lösfynd.
Liksom man ännu ej hunnit bearbeta och offentliggöra det
norrländska stenåldersmaterialet i större utsträckning, så har
ej heller det nordfinska publicerats mer än i kortfattade rapporter. Där har man sedan 1953 gjort liknande fornminnesinventeringar som i Sverige i samband med utbyggnaden av de
nordfinska älvarnas vattenkraft. Längs Kemi älv har man
funnit åtskilliga hundra boplatser. Dessa inventeringar i
finska Lappland har utförts under ledning av magister Aarni
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Erä-Esko från Nationalmuseet i Helsingfors. De stora stenåldersundersökningar slutligen som konservator Povl Simonsen
vid Tromsö museum bedrivit i Östfinnmarken i Nordnorge,
d. v. s. i områdena kring Varangerfjorden, pågick under 1950talet och har i stort sett avslutats. Åtskilliga viktiga detaljer
och översikter har redan publicerats.
Det är givetvis svårt att få någon sammanhängande bild av
övre Norrlands stenålder i nuvarande läge. Kultursammanhanget inom det nordfennoskandiska området med dess relationer till de ryska och sydskandinaviska områdena är också
i stor utsträckning oklart. Men Nordskandinaviens förhistoria
har i mer än ett århundrade varit föremål för arkeologernas
intresse och olika uppfattningar har ej sällan brutits mot varandra. Det kanske viktigaste arbetet är den resonerande atlasen över »Yngre steinalder i Nord-Norge» som Gutorm Gjessing publicerade 1942. Han avbildar här de flesta kända fornsaksformerna från Nordnorges yngre stenålder och behandlar
utbredning och variationsformer. Äldre kollegor till Gjessing
påpekade att det kom så mycket nya stenåldersfynd i norr att
det vore bäst att vänta med att publicera materialet tills ytterligare utgrävningar hade utförts. Det var alldeles riktigt att
det under 1920- och 1930-talen gjorts många nya och överraskande upptäckter i nordkalottområdets stenålder. Bl. a. hade
den norske amatörarkeologen Nummedal upptäckt den egendomliga och svårförklarliga Komsakulturen uppe vid norska
ishavskusten. Denna tydligen isolerade kustbundna kulturgrupp — vars boplatser påträffats från Alta till Kolahalvön
— lät inte inpassa sig i förut kända stenålderskulturer i norr.
På grund av vissa drag i dess karaktär antog man att Komsakulturen var förbunden med den äldre stenålderns kulturer i
sydvästra Europa. Det ansågs att Komsaredskapen kunde
härröra från ett folk, som skulle ha levat längs kusten av Barents hav under istiden på ett smalt isfritt refugium. Det har
också antagits att detta folk skulle vara samernas förfäder.
Fortfarande vet vi ej med säkerhet hur Komsakulturen skall
sättas i relation till omgivande kulturgrupper eller hur gami 74

KRING STENÅLDERN I ÖVRE NORRLAND
mal den i själva verket är. Ej heller vet vi något med säkerhet
om samemas relationsförhållande till Komsakulturens bärare.
Namnet Ivomsa har kulturgruppen fått efter det berg, Komsaberget, vid vars fot Nummedal påträffade den första »Komsaboplatsen». Berget, som ligger helt nära Alta, söder om Hammerfest, har i sin tur fått namnet av sainerna. Dess profil erinrar nämligen om den samiska barnvaggan »komsen».
En annan viktig upptäckt gjorde Nummedal vid den lilla
sjösamebyn Karlebotn längst inne.i Varangerfjorden i Östfinnmarken ej långt från ryska gränsen. Här påträffade han på
den s. k. Gropbackeängen en hel stenåldersby med lämningar
efter närmare ett hundratal hyddor. Det visade sig vid de undersökningar som Gjessing, Nummedal och senare Simonsen
gjorde att det faktiskt fanns två byar, delvis lagrade över varandra och tillhörande tvenne helt olika kultur- och tidsskeden.
— Det fanns alltså anledning nog till uppmaningen att vänta
och se innan man började publicera stora verk om stenåldern
i norr. Nya oväntade fynd kunde göras och fler utgrävningar
var nödvändiga menade man. Men Gjessing genmäler härtill:
». . . jeg tror at det nettopp i denne grotida i nordnorsk arkeologi kan vsere nyttig å s0ke å skaffe seg et översyn över hele
den kulturelle situasjon, forat en dermed kan f0re de spesialstudier som de nye resultatene f0rer ined seg over i naturlige
och sunt funderte baner». Tyvärr fanns inte någon som liksom Gjessing gjorde en sammanställning av den nordsvenska
stenåldersarkeologins föremålsbestånd även om framstående
forskare ej saknades som hade ett brinnande intresse för Norrlands arkeologi och mycket nytt material kom fram under
1920- och 1930-talen såsom skall beröras nedan. I vart fall är
avsaknaden av en översikt över Norrlands stenålder i den form
Gjessing givit för Nordnorge mycket kännbar och ju mer detta
norrländska stenåldersmaterial växer dess svårare känns denna brist.
I sin bok »Yngre steinalder i Nord Norge» liksom i ett antal
mindre uppsatser från omkr. 1940 utvecklar Gjessing den tesen
j
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Fig. 3. Karta över skifferkulturens
Gjessing.

cirkumpolära

utbredning.

Efter

att den nordskandinaviska stenåldern måste ses i sammanhang med Nordrysslands och övriga arktiska områdens stenålder. Därmed skapar han begreppet »cirkumpolär stenålder».
Tesen om den cirkumpolära stenåldern betyder en viktig
nyorientering i uppfattningen av norra Fennoskandias förhistoria. Av den arkeologiska forskningen uppfattades vid
denna tid Nordskandinavien såsom ett utmarksområde, som
nästan helt levat på kulturlån från Sydskandinavien. Man
ställde sig därför i viss utsträckning skeptisk till Gjessings
i 74
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nya teorier. Dock hade den första generationens arkeologer,
de som under 1800-talet grundlade den moderna arkeologiska
vetenskapen klart betonat dels Nordskandinaviens självständighet emot Sydskandinavien dels de östliga kontakterna. 1866
skriver t. ex. Hans Hildebrand i sin doktorsavhandling
»Svenska folket under hednatiden» att den norrländska stenåldern hänger nära samman med Finlands och Arkangelskområdets stenålder. 1871 hävdar den norske arkeologen Oluf
Rygh att man måste uppdela Sveriges och Norges stenålder i
två grupper, — en nordskandinavisk och en sydskandinavisk.
Den nordskandinaviska vill han kalla den »arktiska». 1909
behandlar A. W. Brögger i en avhandling »Den arktiske stenålder i Norge». Han betonar det starkt östliga inslaget och
talar om ett arktiskt Skandinavien vars kultur måste ha uppburits av ett annat folk från öster än det som bar den sydskandinaviska stenåldern.
Omkring 1910 sker en uppenbar omsvängning i uppfattningen av den nordskandinaviska stenåldern. Denna omsvängning torde hänga samman med bl. a. upptäckten och utgrävningarna av den s. k. östsvenska boplatskulturens lägerplatser. Dessa innehåller en myckenhet av skifferföremål varav
en del rent norrländska typer. Man sökte tolka företeelsen
således att skifferkulturen i norr har uppstått genom att det
mellansvenska boplatsfolket vandrar mot norr. Där upptäcker
man de rika skifferförekomsterna och lär sig att göra skifferredskap, då skiffern är »ett material som förträffligt ägnar
sig för de redskap, hvilka man hittills plägat göra av ben»
säger Oscar Almgren 1914. Han menar att boplatsfolket exporterar skifferföremål söderut i stor mängd. 1923 ansåg sig Axel
Bagge genom den typologiska metoden kunna visa att av de
många nordskandinaviska knivformerna den räta tveeggade
skifferkniven var äldst och ur denna utvecklas den långa raden av knivtyper som påträffas inom det mellan- och nordskandinaviska stenåldersområdet så att vi först fick de »bananformade» knivarna och sedan de »stövelformade».
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Detta försök att på enbart typologisk väg klarlägga den relativa åldern på en av Nordskandinaviens viktigaste redskapsformer kunde ej i längden uppehållas. Det var en skrivbordsteori som ej tagit tillräcklig hänsyn till verkligheten. Snart
besannades också ett av Sune Lindqvist gjort uttalande:
»Alltför ofta har nämligen också en av de skenbart mest trovärdiga typologiska serierna, när tillräckliga fakta dragits
fram, befunnits vilseledande». Bl. a. var det fakta som kom
f r a m vid utgrävningarna av den stora stenåldersbyn på Gropbackeängen vid Karlebotn som bidrog till att stjälpa Bagges
hypotes. När man där fann tveeggade skifferknivar i yngre
husgrunder än de »bananformade» och »stövelformade» knivarna så måste man antaga att det var de tveeggade som var
yngst och f. ö. kom fram klara bevis för att olika typer funnits
samtidigt. Trots alla skarpsinniga diskussioner och tolkningsförsök kan vi fortfarande ej med säkerhet besvara frågan om
hur de sydskandinaviska och de nordskandinaviska skifferföremålen skall ställas i förhållande till varandra. Överhuvud
väntar många av de relationer som vi tycker oss spåra i förhållandet mellan norra Fennoskandia och omgivande kulturkretsar på en antagbar förklaring. Problemen blir dock ej
lättare att lösa genom att som den nyssnämnde norske arkeologen A. W. Brögger framhållit, kulturens vägar i norr ej enbart gått från söder och ej rakt utan språngvis.
Under 1900-talets andra och tredje decennier blev alltså
arkeologien mer och mer benägen att se den norrländska stenåldern såsom baserad på mycket kraftiga kulturimpulser
söderifrån och man bortsåg alltför mycket från kontakten
med de östliga kulturområdena liksom det nordskandinaviska
stenåldersmaterialets egenart i förhållande till det sydskandinaviska. Och vid tolkningen av stenåldersföremålens spridning blev tanken ej sällan alltför bunden vid de moderna riksgränsernas bygdeskiljande inverkan. Man uppfattade dock
helst hela det väldiga nordskandinaviska området såsom ett,
något diffust enhetsområde. Ett område som forskarna mest
i 74
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besåg genom kartor och bilder och vars arkeologi man bäst
kände genom de i museerna samlade stenåldersföremålen.
Det fanns dock några arkeologer som verkligen utförde betydande fältforskningsarbeten i Norrland långt innan den nuvarande intensivt drivna planmässigt genomförda forskningsepoken startade i början av 1940-talet. Av dessa skall nämnas
Gustaf Hallström, O. B. Santesson och Knut Tinnberg vilkas
verksamhet ligger främst i 1920- och 30-talen. Framförallt
den förstnämnde har mer än de flesta upplevat viddernas
verklighet. Han har manifesterat sitt kunnande och sina synpunkter på norrländsk forntid i åtskilliga arbeten främst
dock genom det stora verket »Monumental Art of Northern
(Europé) Sweden from the Stone Age». I tvenne stora volymer
1938, 1960 behandlas de nordnorska hällristningarna och de
norrländska och med dem sammanhängande problem. För
Västerbottens del kan erinras om hans ofta citerade artikel i Lövångersboken. Under det att Hallströms forskningar
berört praktiskt taget hela norra Fennoskandia från Kolahalvön i norr till Dalarna i söder så begränsade sig O. B. Santesson huvudsakligen till sitt hemlandskap Ångermanland samt
till Jämtland och södra Lappland. Tyvärr har han endast
publicerat en mycket ringa del av det stora material han sammanförde och bara en boplats har beskrivits mer ingående i
tryck, nämligen Överveda i Nordingrå socken i Ångermanland.
Amatörarkeologen Tinnberg slutligen vandrade sommar efter
sommar längs de lappländska fjällsjöarnas stränder. Han
upptäckte många stenåldersboplatser och fann bl. a. sommaren 1940 vid Kultsjön den stora krukan av asbestkeramik som
nu finns utställd i Västerbottens läns museum samt en skifferplatta på vilken är inristat en bild av en val. Dock har han ej
publicerat något om sina upptäckter. Slutligen skall också
bland de »klassiska» norrländska fältforskarna nämnas Sigurd Dahlbäck. Juristen, författaren och tornedalingen, som
sedan han skrivit sin berömda roman »Firman Åbergson»,
och haft advokatbyrå i Stockholm slog sig ned i Kalixtrakten
som hembygdsforskare. Främst i den östra delen av Norrboti 74
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ten insamlade han uppgifter om stenåldersboplatser och gjorde noggranna anteckningar och skisser. Själv har han ej publicerat något om sina undersökningar men de omsorgsfullt bearbetade rapporter han lämnat till Vitterhetsakademien har
genom Carl-Axel Moberg kommit till användning i ett större
arbete »Studier i Bottnisk Stenålder».
Det är dock först i och med de stora moderna arkeologiska
undersökningarna i norra Fennoskandia som det kommer att
bli möjligt att få skarpare konturer i de olika områdenas kulturskiftningar och att tolka det inbördes sammanhang, som
trots de väldiga avstånden tycks råda.
Själva Nordkalottområdet omfattar 375.000 k m eller 35 %
av hela Fennoskandias areal och avståndet från polcirkeln
till Nordkap är nära 500 km. Sträckan från den gamla norrlandsgränsen vid Dalälven, »Limes Norrlandicus» till norska
ishavskusten är inte mindre än c:a 1350 km och sträckan
från det yttersta Lofoten till östspetsen på Kolahalvön borta
vid Vita havet är ungefär lika lång. Placerade man detta nordliga block över mellaneuropa skulle det mer än väl täcka ett
område med gränser vid tyska östersjökusten och Medelhavet
och vid Engelska kanalen och Weichsel, alltså ett område
större än C e n t r a l e u r o p a .
Det är kanske först vid en sådan jämförelse man får en
verklig uppfattning om hur väldigt det nordfennoskandiska
området är. Det kan knappast ur strikt vetenskaplig synpunkt
vara riktigt att behandla det som ett bihang till sydskandinavien och använda för sydskandinavien gällande arkeologiska
indelningsgrunder såsom alltjämt sker. Ej heller är det troligt
att detta nordfennoskandiska område behärskats av i huvudsak en enda folkgrupp under de minst fyra årtusenden som
stenåldern varat här uppe. I stället tyder allt på att området
givit rum för ganska kraftiga kulturblandningar. Vid tolkningen av de olika fornsaksformerna måste man räkna med
»inhemska» kulturformer och deras utveckling, med impulser i form av indirekt påverkan, samt med invandringar ellei
kulturpåverkan genom handel och ingiften. Även får man räk2
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na med att klimatförändringar spelat in och åstadkommit
ändringar i djurfloran vilket i sin tur gjort att människorna
kan ha tvingats byta uppehållsort även om väl aldrig hela
norra Fennoskandia blivit helt avfolkat.
Slutligen har man också att ta hänsyn till de »normala»
säsongvandringarna från en boplats till en annan betingade
av att olika villebråd jagades vid olika tidpunkter och på olika
platser. Möjligen har vandringarna följt en likartad rutin som
den, vilken enligt Helmer Tegengrens rekonstruktion, brukades av lapparna i Kemi lappmark under 1600-talet. Under vinterhalvåret vistades man i huvudbyn i skogslandet och där
idkade man bl. a. bäverfångst under hösten och vintern. Redan tidigt på våren lämnade männen byn för att hålla drevjakt på ren. Åldringar, kvinnor och barn voro kvar i byn tills
utflyttningen till sommarens fiskeplatser skedde. Dessa låg
vid Kemi träsk. Under sommarhalvåret stod alltså vinterbyn
tom. Under hösten pågick vildrensjakten.
Denna cykel torde ha mycket gamla anor och troligt är att
stenåldersfolket i övre Norrland levt på liknande sätt. Men
Tegengren påvisar också hur snabbt en primitiv fångstkultur
kan förintas om den påverkas i negativ riktning. Kemilapparnas kultur gick under bl. a. genom att svedjebönder från södra
Finland började tränga in i det viltrika området, vilket hade
till följd att djuren försvann och lapparna antingen flyttade
längre mot norr eller assimilerades med intränglingarna.
Enligt Sverker Janson och Harald Hvarfner synes det troligt att det är de stora huvudboplatserna som ligger i skogslandet medan de tillfälliga jaktstationerna ligger i fjällen. Hur
de verkliga kustboplatserna vid Atlanten och Bottenhavet—
Bottenviken hänger samman med inlandets boplatser vet
man knappast ännu med säkerhet.
Tyvärr är det ont om stenåldersboplatser i Norrland där
man i lagerföljden kan spåra hur olika kulturskeden avlöst
varandra. Men uppe i Varangerdistriktet i Nordnorge kan man
väl följa hur gamla kulturformer avlösts av nya. Ibland är det
en kontinuerlig utveckling ibland ett definitivt brott. Kanske
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har århundraden förflutit mellan olika bebyggelseskeden. Vid
Disco på Grönland har den danske arkeologen Jörgen Meldgård undersökt en eskimåboplats där han spårat ett flertal
olika bebyggelseskeden klart skilda från varandra. Meldgård
har kunnat visa att klimatförändringar, såsom övergång från
torrt till fuktigt klimat eller vice versa tycks ha tvingat människorna att bryta upp från sin boplats. Den direkta orsaken
kan vi ej säga något 0111 med säkerhet, men tydligt är att villebrådet i vattnet eller på land dör ut eller försvinner till andra
platser genom klimatförändringar. Därmed griper naturskeendet in i människornas livsföring så kraftigt att de tvingas uppge sina invanda boplatser och söka sig nya eller stanna och så
småningom gå under.
Troligen har norra Fennoskandia i huvudsak varit befolkat
med mycket rörliga grupper som säsongvis förflyttat sig mellan kusten och inlandet eller från fjällbygd till skogsbygd och
även om näringsfånget under årtusendens lopp varit underkastat vissa förändringar har dock basen varit i stort sett
densamma, nämligen jakt och fiske i arktisk eller subarktisk
miljö. Gutorm Gjessing underströk genom ingående jämförelser mellan olika polarfolks materiella kultur och det nordiska
materialet hur »arktiskt» präglad den förhistoriska nordfennoskandiska fångstmiljön verkligen måste ha varit. I sina
ovannämnda arbeten tar han upp åtskilliga gemensamma
drag som finns i den nordskandinaviska stenåldern och i de
arktiska kulturerna överhuvud. Det tycks finnas kultursammanhang icke blott längs den arktiska och subarktiska delen
av Eurasien utan även med den amerikanska kontinenten och
Grönland. Han menade i anslutning till vissa amerikanska
sociologer att man är berättigad att tala 0111 en cirkumpolär
kulturkrets och därmed även en cirkumpolär stenålder, vars
yttersta utlöpare sträckt sig från Grönland ända bort till Sydnorges högfjällsvärld. Hur sedan Norges äldsta stenåldersfaser
kan tänkas hänga ihop med den »arktiska» renjägarkulturen
som fanns på europeiska kontinenten under slutet av sista
istiden är en annan fråga, som vi ej kan gå in på här.
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Fig. 5. Det norrländska stenålderslandskapet.
Pä uddarna i förgrunden har många boplatser påträffats. Varris, Vilhelmina sn.
Foto: RAÄ, Lars Bergström J:r.
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Det verkar dock som om Gjessings teorier skulle hålla i
ganska stor utsträckning även sedan stora mängder av nytt
stenåldersmaterial framkommit genom inventeringar och utgrävningar. De cirkumpolära likheterna i redskapsformer och
keramikmönster bör dock ej överbetonas. Man får ej bortse
från att likartade yttre omständigheter och tillgång till likartat redskapsmaterial kan ge upphov till likartade kulturformer. D. v. s. likheten mellan två kulturgrupper kan vara skenbar vad gäller det etniska sammanhanget.
Gjessings cirkumpolära teori undanskjuter ej heller det faktum att vi i det nordskandinaviska stenåldersmaterialet har
många föremål, som vittna om kulturinfluenser söderifrån
och det mycket starka sådana. Antingen uppträda de som inlånade former eller som direkt importerade föremål. Det vore
kanske mest riktigt att säga att norra Fennoskandia är
ett gränsområde mellan öster och söder, som har fått sin speciella prägel just genom blandningen av sydliga jordbrukseller boskapsskötande stammars redskapsformer och östliga
och sydöstliga jaktstammars fångst- och skinnberedningsredskap. Dock är som ovan sagts norra Fennoskandia ett område
alltför stort och alltför särpräglat för att med fördel behandlas såsom periferiområde till Sydskandinavien eller till nordliga Eurasien. Det är ett område som duger att vara »seg selv
nok».
Då under det sena 1800-talet den moderna arkeologiska
forskningen på allvar sköt fart sysselsatte man sig såsom
nämnts också med de nordskandinaviska arkeologiska problemen. Redan från början hakade man dock fast vid den kronologiska terminologi som byggdes upp för Sydskandinavien och
som indelade t. ex. yngre stenåldern 1 skeden benämnda efter
dess mest markanta olika gravformer. Man talade där om de
tre perioderna: döstid, gånggriftstid och hällkisttid. Men det
verkar minst sagt skevt att som dateringsbenämmug för en
boplats vid t. ex. Torneälv eller Varangerfjorden säga att den
tillhör gånggriftstid och hällkisttid när den närmaste gånggriften ligger på ett avstånd av närmare 1500 km. Lika konst129
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Fig. 6. Blad till spjut eller dolk gjort av kvartsit. Funnet i Umeå
landsförsamling.
Foto: Vcisterbottens läns museum, K. Hammarström.

lat är det att säga att den boplatsen använts under den tid då
man i Sydskandinavien hade gånggriftstid och upprepa detta
för varje gång daterande omdömen skall fällas. Sådant förfaringssätt är dock ännu det normala i den arkeologiska litteraturen. Även har man använt begreppet yngre stenålder men
framhållit att t. ex. den »yngre stenåldern i Nordnorge» börjas
senare och sträcker sig längre ned i tiden än i Sydskandinavien. Men då måste man också ange vilken innebörd man
lägger i begreppet yngre stenålder, vilket tyvärr ej ofta sker
trots att detta begrepp kan vara nog så varierande. Ej ens den
av C. J. Becker omkring 1950 införda terminologin för de olika
faserna av Nordens yngre stenålder, tidig neolitisk, mellanneolitisk och senneolitisk tid är riktigt lämpligt för norra Fennoskandia. Även om denna terminologi även för Norrlands vidkommande innebär en markant förbättring och förfining av
den tidigare använda terminologin döstid, gånggriftstid och
hällkisttid, så är de alltjämt begrepp som är alltför nära sam130
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manhängande med den yngre stenålderns jordbrukskulturer
överhuvud för att vara relevanta i den del av Fennoskandia
där jakt och fiske är det så gott som allenarådande näringsfånget. Här skall inskjutas att det i vissa fall kunde vara
berättigat att använda denna gängse terminologi även i norra
Skandinavien men då endast när man behandlar kustområdena i södra Norrland och i Tröndelagen i Norge där man har
direkt sydskandinaviskt präglad stenåldersbebyggelse i större
utsträckning.
Den som under det senaste decenniet mest ingående sysslat
med Nordnorges stenålder, konservator Povl Simonsen, hävdar
också att det är absolut felaktigt att etikettera de nordskandinaviska stenålderskulturernas kronologi med termer som ej
är adekvata och som baseras på bondekulturens gravformer.
Simonsen menar därför att man måste skapa en särskild kronologisk indelningsgrund för Nordskandinavien och Nordfinland byggd direkt på nordfennoskandiska förhållanden. Därigenom bleve det också lättare eller snarare självklart att uppfatta norra Fennoskandia såsom det rätteligen bör uppfattas:
ett särpräglat, självständigt kulturområde, men med anknytningar till det sydskandinaviska kulturområdet, givande och
tagande, men som också har många kulturföreteelser som påträffas österut. Ett område där andra tidslatituder gäller för
forntiden än i Sydskandinavien.
Ännu återstår förvisso åratals forskningsarbete innan det
nordliga Fennoskandias stenålderskronologi är fixerad och
dess kulturrelationer klarlagda. Men i viss utsträckning börjar dock bilden åtminstone för området längst i nordost att
klarna tack vare de intensiva undersökningar som Simonsen
bedrivit under 1950-talet vid Varangerfjorden och i Passviksdalen med hjälp av stora internationellt betonade utgrävarteam. Här finns nämligen i stor utsträckning på boplatserna
dels en klar lagerföljd mellan de olika bebyggelseskedena dels
ingår i det rika material, som framgrävts bl. a. keramikskärvor som gör det möjligt att anknyta till kulturgrupper i finsk
och nordrysk stenålder. Ännu är ej Simonsens material från
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östfinnmarken publicerat i större utsträckning, men han menar att nordnorges stenålder, bl. a. på grundval av vad som
framkommit vid undersökningarna i Finnmarken kan indelas i fyra grupper och att dessa grupper torde kunna gälla
även i norra Finland.
Fördelen med att använda en »inhemsk» gruppering är uppenbar. Man slipper att laborera med begrepp som ej har täckning inom de områden för vilka de används. Sydskandinaviens
stenålderstermer bör utgå ur den nordskandinaviska nomenklaturen. Men även när det gäller bronsålder är det uppenbart
inkonsekvent att begagna termen »bronsålder» för det skede
som faller mellan ungefär 1500—500 f. Kr. såsom nu sker.
Visserligen finns det bronsåldersföremål i norra Fennoskandia och t. o. m. bronsgjutning har förekommit på boplatserna men liksom stenålderns kulturinfluenser har anknytning till såväl öster som söder så har även bronsåldersinfluenserna dessa båda riktningar. Men antalet bronsåldersföremål,
redskap, smycken och gjutformar är försvinnande litet inom
det stora området och den tidslatitud längs vilken de är utspridda omfattar i stort sett mer än ett och ett halvt årtusende.
Från Norrland känner man mellan 30 och 40 bronsåldersföremål. Därav kommer inte mindre än 13 stycken från Medelpad.
Från övre Norrland ett drygt tiotal om man räknar med de
fynd av dolkblad och gjutformar, som gjorts vid de senaste
decenniernas undersökningar i samband med kraftverksbyggena. Från Nordnorge känner man åtta stycken sydskandinaviska bronsföremål samt tre östliga. De förstnämnda ha påträffats inom Helgeland och Nordland och bör ses i samband
med den rika bronsålder som utvecklas i Tröndelagen. Där
har man inte mindre än ett 70-tal föremål samt dessutom en
mängd hällristningar av sydskandinavisk karaktär. De östliga
bronsåldersföremålen ha påträffats i Östfinnmarken.
Går vi så över till Finland är bronsåldern ej stort rikare.
Från Österbotten, finska Västerbotten och Lappland känner
man 18 bronsföremål samt ett tiotal gjutformar. Av bronsfö132
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remålen ingår dock nio stycken i ett depotfynd från Enareträsk och fyra från ett i Sodankylä. Det sista innehåller fyra
svärd av sydligt ursprung under det att övriga bronsföremål
är östliga.
Det är därför enligt min uppfattning lika felaktigt att i
norr använda den gängse på sydskandinaviskt material grundade bronsåldersindelningen som den sydskandinaviska stenåldersterminologin. Då man dessutom synes ha haft vad man
i etnisk mening kan kalla stenålder och i vart fall ej någon
utpräglad metallkultur under järnåldern och kanske i viss utsträckning ända in i medeltid, så synes mig t. o. m. begreppet
järnålder vara inadekvat i norra Fennoskandia.
Man får dock ej bortse från att den nordfennoskandiska
bronsåldern och järnåldern har en i viss mån dualistisk prägel. Längs kusterna har vi en med Sydskandinavien kulturellt
sett sammanhängande brons- och järnåldersbygd, som på
vissa ställen tränger långt in i landet. Så är t. ex. fallet i Medelpad och Tröndelagen, vilka områden äro slutstationerna
för en sedan stenåldern viktig transitoled mellan Östersjön
och Atlanten. I Gästrikland och Hälsingland finns en mot söder fast förankrad järnåldersbygd. Under de sista decennierna
har det också visat sig att man så långt norrut som i Lofoten
haft rika gårdar med en befolkning som tycks ha utvandrat
från Sydvästnorge, några århundraden e. Kr. T. o. m. utefter norska ishavskusten har vi inslag av sydskandinavisk
järnålder, bl. a. har en guldskatt från järnåldern påträffats ej
långt från Nordkap, och i Varangerdistriktet finns enstaka
vikingatidsgravar. Men det är nog snarare minnen från handels- och fångstfärder än från en fast bosättning söderifrån
som man påträffat vid norska ishavskusten.
Om man överhuvud i den ofta motsägelsefulla diskussionen
skall ha möjlighet att få ett enhetligt grepp om Norrlands
forntid och dess förhållande till omgivande områden torde
det vara nödvändigt att norra Fennoskandia ges sitt interna
klart utskiljande grupperingsschema.
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Det skall dock understrykas att innan materialet från de arkeologiska undersökningarna i samband med kraftverksbyggena föreligger bearbetat några definitiva bindande grupperingar knappast kan ske.
Simonsen indelar yngre stenåldern i Östra Finnmarken
(Varanger-Passviksområdet) i fyra grupper. 1) Den förkeramiska perioden, 2) Den kamkeramiska perioden, 3) Skifferkulturens period, 4) Den asbestkeramiska perioden. Dessa
perioder omfattar i stort sett tidsrummet 2500 f. Kr. — omkr.
Kr. f. eller något senare. Det vill synas som om samma gruppering skulle gälla även för Trorns fylke ehuru man där ej
har kamkeramik men starka influenser av i den kamkeramiska kulturgruppen ingående redskapsformer av övervägande kvartsit men även av skiffer. Möjligt är dock att tidsställningen förskjutes något i tiden för grupperna i Troms i förhållande till Östfinnmarken. Simonsen anser att samma indelning som gäller för Varanger även torde gälla för norra Finland. I anslutning till tidigare forskare understryker både
Meinander och Simonsen det starka inbördes kultursammanhanget inom Nordfinland, Nordnorge och Nordsverige under
yngre stenålder. I norra Finland tycks dock den kamkeramiska perioden börja långt innan den förkeramiska perioden
i Nordnorge slutar. I Finlands yngre stenålder urskiljes följande viktigare kulturgrupper: 1) Den kamkeramiska gruppen, 2) Båtyxkulturens grupp, 3) Den textilkeramiska (eller
Kiukaisgruppen) vilken går ned i bronsåldern.
Den nordfennoskandiska periodindelning som ännu verkar
mest fast underbyggd är den som Simonsen kommit fram till
för Varangerområdet. Den torde även kunna läggas till grund
för en allmän nordfennoskandisk periodindelning ehuru vissa
jämkningar synes ofrånkomliga. Så torde det vara lämpligt
att sammanföra Simonsens grupp 1) och 2) till en grupp. Även
måste de motställda begreppen äldre och yngre stenålder rensas bort. De hör ej hemma i ett område där man knappast kan
tala om en yngre stenålder i egentlig mening. I det nordfennoskandiska området saknas ju uppenbarligen jordbruk utom
13*
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Fig. 7. Utbredningen
Meinander-Oldeberg.

av bronsyxor

av s. k. Mälardalstyp.

Efter

på några få platser och jordbruk är ju en av de två komponenter, som allmänt anses karaktärisera yngre stenåldern. Den
andra komponenten är keramiktillverkning. Keramik tycks
saknas i större delen av norra Fennoskandia under den tid det
äldsta jordbruket utvecklas i Sydskandinavien.
Som lämplig gemensamhetsbeteckning för den här föreslagna indelningen torde kunna begagnas termen: Nordfennoskandisk forntid (NF), vilken indelas i fem grupper NF
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I—V med följande karaktäristika för Nordnorge och Nordfinland.
NF I. Omfattar Komsakulturens stadium, d. v. s. den äldsta
stenåldern. När Komsakulturen först uppträdde i Nordnorge
har ännu ej med säkerhet fastställts, ehuru det enligt vad som
framkommit vid Passviksundersökningarna tycks vara troligt
att dess äldsta skede är omkring 10.000 år gammalt. Dess
gräns neråt i tiden kan sättas till omkring 2500—2200 f. Kr.
Dess sista fas skulle alltså vara samtidig med gånggriftstid eller
mellanneolitisk tid i Sydskandinavien. Längs nordnorska västkusten har vi den delvis samtida Fosnakulturen med anknytningar mot Sydnorge och Danmark—Nordtyskland. Fosnakulturen börjar redan 8000—7000 f. Kr. Det yngsta säkra
boplatsfyndet går ned till tiden omkring 3000 f. Kr. men kulturformen torde ha levat kvar kanske ännu något tusental år.
Varken Fosna- eller Komsa-kulturen har slipade skifferredskap. I Finland har vi under den senare delen av NF I Askolakulturen, som är en mesolitisk kultur möjligen anslutande
till Komsakulturen, samt Suomusjärvikulturen i vilken bl. a.
ingår bredbladiga slipade skifferspetsar.
NF II. Omfattar för Varangerområdet den s. k. kvartsitkulturens skede med grovt utformade redskap främst skrapor
och spetsar av kvartsit, vilkas former bygger på traditioner
från Komsakulturen. Även finnes enstaka föremål av skiffer.
I denna grupp förekommer lerkärl ornerade med hjälp av
redskap som lämnat kammönsteravtryck. Det skede i vilket
keramik med denna ornering förekommer brukar kallas det
kamkeramiska skedet och keramiken kallas kamkeramik.
Denna period omfattar enligt Simonsens indelning för Varanger tiden omkring 2500 f. Kr.—1800 f. Kr. I norra Finland har man funnit boplatser med kamkeramik. Det tycks
vara från dessa som utflyttningar skett till Varangerområdet.
För norra Fennoskandia som helhet har dock kamkeramiken
ej så stor betydelse, då den ju endast förekommer i områdets
östra periferi. I stället är det här det markanta inslaget av
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Fig. 8. Utbredningen
ninokulturen. Efter

av bronsföremål
Zbrujeva.

tillhörande

den ryska Ana-

skifferföremål som är väsentligt. Sverker Janson har på ett
flertal ställen uttalat som sin uppfattning att det inre Norrland ej kom att befolkas förrän omkr. 2500 f. Kr. då skifferkulturen kommer med de första invandrarna. Redan tidigare
har Hallström och Santesson uttalat den uppfattningen att
mellersta Norrlands skifferkultur börjar i äldre gånggriftstid
d. v. s. omkring 2500 f. Kr. För Nordnorge sätter Gjessing och
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Simonsen det äldsta stadiet av »yngre stenålder» till »äldre
gånggriftstid» vad gäller Troms fylke och Varanger. I Nordnorge har man dock ej den utpräglade skifferkulturen utan
en mer kvartsitpräglad kultur.
För Tröndelagen har samma kontinuitet mellan äldre stenålderskultur iakttagits, som i nordliga delar av Norge. Men
man har ännu ej några säkra hållpunkter för när skifferkulturen sätter in. Troligen kommer den in senare än i Varangerområdet och i Troms och Nordland enligt Gjessings och Simonsens uppfattning. I vart fall finns den tidigare i den
viktiga stenåldersboplalsen på ön Traena vid Helgelandskusten
än söder över. »Det er rimeligt å tro at tidspunktet for den
eldste skifferbruken på Trondelagskysten ikke avviker vesentligt fra det som Tramfunnene viser, og at skiffern derfor var
begynt å komme i bruk like för omkring år 2000 f. Kr.», säger
Marstrander i en uppsats 0111 Tröndelags förhistoria.
Även 0111 uppfattningarna när yngre stenålder skall anses
ha börjat i norra Fennoskandia går något i sär torde man dock
med viss säkerhet kunna sätta första stadiet i NF II till liden
2500—2000 f. Kr. NF II får betraktas som den första stora
expansionstiden i Nordskandinaviens historia. Gränsen för
NF II nedåt i tiden torde lämpligast sättas till c:a 1800 f. Kr.
såsom Simonsen gjort för Varangerområdet.
NF III. Omfattar för Varangerområdet och nordligaste
Norge en ny fas av skifferindustrin. I Varanger upphör så
gott som helt kvartsit som redskapsämne. I stället blir skifferindustrin förfinad och dominerar helt. Även redskapsformerna bli nya i viss utsträckning. Så kommer nya former in: tveeggade dolkar, pilspetsar med inböjd bas, slanka ryggade
skifferpilar vilka anknyter till det finska kamkeramiska
skedet i ett sent stadium. Hyddorna äro tydligen runda tält
eller kåtor. Simonsen sätter gruppens gränser vid 1800—1500
f. Kr. och c:a 1000 f. Kr. I Finland liksom i Norge bli nu småmejslar och yxor vanliga och ersätta skraporna av kvartsit
och flinta.
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I NF III kommer en östlig kulturström f r å n flera olika
källor främst tydligen från Volgabäckenet och Vitahavstrakterna. Möjligen kommer under detta skede det starka inslaget
av djurhuvudförsedda redskap som gör sig gällande d norra
Fennoskandia.
På Nordnorges västkust har man också skifferkultur. D. v. s.
att kvartsitredskapen går ur bruk och de nya former som ovan
nämnts kommer in. I Tröndelagen gör sig inslaget av sydskandinaviska flintföremål starkt gällande. Närmare hundratalet
flintdolkar har påträffats spridda över hela Tröndelagen. Under perioden kommer en fullt utvecklad åkerbrukskultur in i
Tröndelag. Den tycks ha börjat redan i NF II.
I sydskandinavien har vi under det skede som motsvarar
NF III först hällkisttid eller som den också kallas dolktid eller
de simpla skafthålsyxornas tid.Den varar från c:a 1800 till 1500
f. Kr. Den sydliga kulturkretsen har som ovan nämnts avsatt
spår även inom norra Fennoskandia i form av skafthålsyxor,
flintdolkar och flintskäror. Även under den efterföljande sydskandinaviska första metalltiden, äldre bronsålder, kommer
enstaka importföremål in i den nordfennoskandiska sektorn
söderifrån. Det är troligen under denna tid man börjar begrava
de döda i större eller mindre rösen med eller utan kista av
flata hällar. Dylika rösen ligga i tusental längs Sveriges, Finlands och Norges nordliga kuster. Dock är det endast mycket
få rösen i vilka man gjort några daterande fynd.
NF IV. Detta skede sträcker sig f r å n omkring 1000 f. Kr.
ned till omkring Kr. f. eller några århundraden in i vår tideräkning. I Varangerområdet, som alltjämt står som riktområde för den här gjorda indelningen av norra Fennoskandias
förhistoria, har man en rik ben- och hornindustri med föremål
av hög klass medan skifferredskapen äro tämligen dåligt utförda. Föremålen äro ofta prydda med geometrisk ornamentik. Husen i Varangerområdet ha varit stora och fyrkantiga
nedgrävda i jorden någon halvmeter. Taken ha stöttats med
valrevben samt tydligen varit belagda med torv. Vid lerkärls139
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tillverkningen använder man asbestblandad lera. Asbest är ju
en »trådig» bergart och dess fibrer hjälper till att hålla ihop
lergodset. Man brukar kalla denna keramik för asbestkeramik. Den kommer tydligen österifrån och under de närmaste
två årtusendena dominerar den helt norra Fennoskandias
keramiska industri. Asbestkeramiken kan ha intryck av textil
och kallas då (asbestblandad) textilkeramik.
I Troms fylke märker man liksom i Varanger en sämre
kvalitet på skifferföremålen, så är också förhållandet i Tröndelagen. Tyvärr är mycket litet av horn och ben bevarat
utanför Varangerområdet. Man har dock i åtskilliga grottor
från norska västkusten en hel del föremål av ben, främst
fiskeredskap, som visar skickligheten vid och förkärleken för
användandet av ben och horn i redskapstillverkningen. I
Tröndelag utföres troligen under denna period de många
hällristningarna av sydskandinavisk karaktär och man har
stor import av bronsföremål söderifrån.
I Finland spåras för norra delen av landet en stark östlig
kulturström med bl. a. bronsredskap och gjutformar för yxor.
De emanerar från den s. k. Ananinokulturen som har sitt ursprung i östra Ryssland. Keramiken består av en blandning
av lera, asbest och talk, den s. k. yngre textilkeramiken. Den
saknas i det övriga Finland men står den norrländska nära.
Denna keramik liksom bronsinslaget vittnar om kulturkontakter med Petjora-Kama-områdena i Ryssland.
I Sydskandinavien blomstrar den yngre bronsålderns kultur och den sänder kraftiga utlöpare mot södra Finland och
Norge. Men under sju-åttahundra år från mitten av första
förkristna årtusendet försvinner kulturspåren nästan helt. Vi
har nått det s. k. fyndlösa skedet, som man försökt förklara
på många olika sätt och bl. a. förbundit med en klimatförsämring.
NF V. Till de här relaterade grupperna skulle man kunna
lägga ännu en grupp för det nordliga området trots att man
kanske ej har vad som allmänt menas med stenålder. Medan
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Fig. 9. Röse vid Aheden, Hörnefors
museum, H. Christiansson.

sn. Foto: Västerbottens

Uins

Sydskandinavien nu har järnålder präglas redskapstillverkningen i norr av ett helt annat råmaterial än järn. Den synes
nämligen nästan helt basera sin redskapstillverkning på hornoch benmaterial men i kulturbilden finns något inslag av järn-,
brons- och stenföremål. Metallföremålen synes nästan uteslutande bestå av importgods. Dess keramik är fortfarande asbestkeramiken. Denna period antages sträcka sig ända f r a m
mot nyare tid och skulle snarast motsvara den tid som brukar
kallas samisk järnålder. I Sydskandinavien har vi nu järnålder liksom i Finland där den delvis är mer östligt präglad.
Mest naturligt synes det vara att sätta en gräns för norra
Fennoskandias förhistoria vid den tidpunkt då samerna blir
12
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kristnade, d. v. s. 1300—1600 e. Kr. Därigenom erhåller man
en parallellitet med Sydskandinavien där gränsen mellan förhistoria och historia sätts omkr. 1050 i anslutning till kristningsarbetets genomförande. För norra Fennoskandia kan
man bl. a. peka på att nu försiggår en viktig omdaning genom
att lappmarkerna får juridisk och kyrklig indelning. I anslutning härtill kommer stadsgrundandet längs norrlandskusten och Nordnorges kuster, varigenom ingreppen och omvandlingen av de gamla kulturmönstren kan göra sig starkare gällande. Härmed skapas i stor utsträckning nya levnadsförhållanden. Bl. a. tar samedräkten intryck av de söderut rådande
moderna och de primitiva jaktvapnen ersättas med eldvapen.
Men än viktigare är att vi nu börjar få mer utförliga skriftliga
uppgifter om norra Fennoskandia och dess befolkning.
Ovan gjorda försök att karaktärisera forntiden för de Norrland omgivande delarna av norra Fennoskandia vilar i stor
utsträckning på alltför knappt underlagsmaterial, ty som tidigare i denna uppsats framhållits är det mycket stora luckor
i vårt vetande om norra Fennoskandias förhistoria. Men indelningen av NF I-V har gjorts för att det överhuvud skall vara
möjligt att få en något så när liållfast ram för alla de mångfacetterade kulturlämningar, som betecknas som tillhörande
stenåldern i Norrland. Revideringar kommer säkert att ske
allteftersom olika materialgrupper i det väldiga materialet
från inlandsboplatserna blir bearbetade och allteftersom kustlandets stenålder blir mer utforskad.
I anslutning till Simonsen anser jag det i vart fall nödvändigt att norra Fennoskandia i framtiden behandlas som en
separat kulturprovins och ej som ett primitivt bihang till den
sydskandinaviska kulturkretsen. Dock har kulturutbytet varit
mycket livligt mellan de bägge områdena och redan under
NF II tycks vi ha haft en kraftig, direkt invandring från Sydskandinavien längs kusterna, avspeglat bl. a. i de västerbottniska flintyxfynden. Gustaf Hallström, den framstående kännaren av Norrlands stenålder, gjorde 1929 en översikt över
Norrlands forntid vilken i stort sett alltfort är aktuell. Den
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indelning han där framlägger kan delvis anslutas till ovan
gjorda indelning även 0111 gruppgränserna måste ändras.
»Början av denna första påtagliga huvudperiod ligger inom
den s. k. gånggriftstiden, som räknas från ungefär år 2500
f. Kr. Den lappländska stenåldern fortsätter sedan fram till
stenålderns slut enligt sydligare svenska begrepp, alltså fram
till omkr. 1800 f. Kr. Med all säkerhet varar den lappländska
stenåldern såsom kulturform ännu åtskilligt längre . . .» Denna Hallströms äldsta »huvudperiod» skulle alltså motsvara
NF II. För att fixera den äldre gruppen inom Lapplands stenålder nämner Hallström importföremål såsom flintfynden på
västerbottenskusten och de s. k. båtyxorna. Samtidigt framhåller han svårigheten att datera det interna materialet men antager att de bottniska hackorna hör hit.
Till slutet av perioden för han flintdolkar samt »troligen»
de breda kvartsbladen. Dessa föremålstyper bör i anslutning
till ovan framlagda schema snarast föras till tidig del av NF III
även om de kan tillhöra slutskedet i NF II. Överhuvud bör
man dock ej hålla hårt på periodgränser när det gäller NordFennoskandias förhistoria.
»Till övergångstiden mot bronsåldern och till dess början»
räknar Hallström enklare smala skifferspetsar utan hullingar
de s. k. djurhuvuddolkarna samt de vackert arbetade spetsarna av kvartsit. Hallström hävdar emellertid kraftigt att hela
den »Norrländska stenåldern bör ses som en direkt utlöpare
på den syd- och mellansvenska stenåldern . . .»
Vad beträffar den följande tiden så håller Hallström fast
vid den sydskandinaviska bronsålders- och järnåldersuppdelningen. »Den verkliga bronsåldern skickar i norr ut ett par
långa armar efter kusterna, vilka praktiskt taget omsluta det
nuvarande Sverige och Norge», men i inlandet härskar fortfarande stenåldern. »Under Skandinaviens sten- och bronsålder
bildar alltså enligt min uppfattning en i landet själv framväxt och i huvudsak av endast sydliga impulser påverkad kultur ett kraftigt block» anser Hallström. Denna sista uppfattning torde dock knappast helt hålla streck.
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Vad beträffar den äldsta stenåldern, Komsa- och Fosnakulturens skede, NF I, så finnes ännu inga säkra bevis för att
de funnits i övre Norrland. Komsakulturen är ju en kulturgrupp med primitiva ofta grovt tillslagna redskap såsom »harpunspetsar» och skrapor. Dess boplatser har som ovan nämnts
påträffats utefter Ishavskusten från Alta i väster till Kolahalvön i öster. Man är fortfarande oviss om dess ursprung och
första uppträdande. Den ovan nämnde Knut Tinnberg ansåg
sig ha funnit »komsaliknande» redskap vid en del norrländska
fjällsjöar bl. a. Torneträsk. Dessa hans komsafynd, som gjordes på 1930-talet har av Sverker Janson i »Från norrlandsälvar och fjällsjöar» utdömts såsom varande naturbildningar.
Hur härmed sig än förhåller så har vi fortfarande inom
svenskt område inget föremål som med säkerhet kan sägas
tillhöra Komsakulturen. Om Fosnakulturen har anknytningar
till övre Norrland är ännu obekant, men det synes ej vara
omöjligt då ju de fisk- och viltrika inlandsområdena borde ha
varit lockande ur näringsgeografisk synpunkt och avståndet
från norska atlantkusten är ringa.
När det gäller övriga skeden har vi ofta svårt att bedöma
till vilken grupp det ena eller andra föremålet skall föras.
Konsten att tillverka lerkärl brukar ju som nämnts räknas
såsom ett av tecknen på att en kultur bör inrangeras i huvudgruppen yngre stenålder. Inom det nordfennoskandiska centralområdet saknas ännu keramik av annat slag än asbestkeramik. Då huvudparten av denna keramik tycks vara mycket sen, den kommer tydligen in först i slutet av NF III och
dominerar i NF IV, har vi ej någon större hjälp för dateringen
av tidigare skeden genom för den all arkeologi så viktiga keramiken. Kamkeramiken som är östlig och cirkumpolär går
märkligt nog ej över till Skandinaviska halvön. I norra Fennoskandia går i stort sett dess västgräns vid Varanger—Enareträsk—Uleträsk—Uieälv. Och den s. k. östsvenska boplatskulturens keramik, gropkeramiken, förekommer ej längre norrut
än i sydligaste Norrland. Dess huvudgräns följer grovt
taget norrlandsgränsen. Det synes märkligt att man ej
1U
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Fig. 10. S. k. T-formigt redskap av skiffer. Funnet i
Foto: Västerbottens läns museum, K. Hammarström.

Västerbotten.

funnit spår av kanikeramik eller boplatskeramik inom det
väldiga centralområdet i norra Fennoskandia då dessa grupper har starkt keramikförande boplatser i gränsområdena och
man inom norra Fennoskandia påträffat andra kulturelement
som hänger nära samman med dessa grupper. Nämnas kan
flint- och skifferredskap av olika slag och troligen viss skulptural konst. Omöjligt är dock ej att en närmare undersökning
av vissa kustboplatser skulle k u n n a visa att såväl kam- som
gropkeramik funnit vägen även till övre Norrlands stenålderskuster. I Hälsingland finns dock en boplats, Hedningahällan,
som har om finsk kamkeramik erinrande lergodsskärvor.
Liksom avsaknaden av keramik tillhörande olika kulturgrupper gör det svårt för oss att få fast grepp om den norrländska stenålderns olika skeden så är bristen på boplatser
med klar stratigrafi ännu kännbarare. I synnerhet är det svårt
att veta i vilken tidsföljd olika föremål skall sättas in då en
boplats vid ett gott fångstställe kan ha använts under kanske
tre årtusenden eller mera. Vi skall dock längre fram beröra en
boplats från Hornavan, som har stratigrafi.
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Äyrepää.

I det följande skall några fornsaksformer från övre Norrland och deras relationer till omgivande områden beröras.
Inom det norrländska kulturområdet har vi redan i NF II
en del speciella redskapsformer vilka äro till god hjälp
vid »inringandet» av tidsfaktorer och handelsfaktorer i övre
Norrlands förhistoria. Så kan nämnas de s. k. T-formiga redskapen, som har sin huvudsakliga utbredning inom e,n liten
sektor i Ångermanland men f. ö. är spridda över åt finska
li6
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sidan av Bottenhavet samt i mellersta Norrland. En annan
viktig grupp är de Bottniska hackorna eller Rovaniemihackorna, som ha sin tyngdpunkt i områden norr om det inre av
Bottniska viken, men med spridning åt olika håll inom det
nordfennoskandiska området. Vissa föremål som exporteras
från norr till Sydskandinavien och där återfunnits på tämligen säkert tidsfästa boplatser kan också bidraga till att sammanlänka olika stycken av vår kunskap om det förhistoriska
skeendet i norr och relationerna till omvärlden. Så har man ju
t. ex. funnit norrländska skifferdolkar på sydskandinaviska
gropkeramiska boplatser.
Intressant och viktigt för förståelsen av kulturförbindelserna i övre Norrland under NF II d. v. s. när man i Sydskandinavien hade »gånggriftstid» är de nyssnämnda flintfynden
från Västerbottens kustland.
På fem platser längs en linje, som för ungefär 4000 år sedan
var stenåldershavets strand har man påträffat omkring 350
yxor och mejslar av flinta. De viktigaste fyndplatserna ligger
vid Byske älv och Kåge älv. Den nordligaste fyndplatsen är
Bjurselet vid Byske älv med omkring 175 flintyxor. Vid Kusmark vid Kågeälven har påträffats 95 flintredskap och vid
Kallbäcken i Burträsk nära Bygdsiljum ett tjugotal yxor och
mejslar. Slutligen har vid Överboda och Dalsjö vid Umeälven
påträffats tillsammans ett knappt tiotal yxor. Dessa depotfvnd av flintyxor så långt mot norr är svåra att förklara. Becker har övertygande visat att yxorna är tillverkade av själländsk flinta och man måste gå ända till Skåne eller Danmark
för att finna likartade depotfynd med »halvfabrikat» d. v. s.
att yxorna är väl tillhuggna men den sista avslipningen har
ej utförts.
Hur kan det nu komma sig att dessa yxor hamnat här uppe?
Becker menar att de tillhör den gropkeramiska kulturens redskapsförråd alltså samma kulturgrupp som den östsvenska
boplatskulturen. Tidigare forskare har ansett att det var den
s. k. båtyxkulturens bärare som sökt sig så långt mot norr.
Detta antagande hade ett stöd däri att det i norra Fennoskan747
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Fig. 12. Flintyxor
museum.

från Kusmark,

Kågedalen.

Foto:

Skellefteå

dia påträffats ett tjugotal s. k. båtyxor. Ända uppe vid Ishavskusten finns något enstaka exemplar. Man har tidigare menat
att det här rörde sig om ett försök från båtyxfolkets sida att
driva handel med de nordliga stammar, som bodde längs kusten och i inlandet och ej kände till flinta. Becker antar att
även när det nu visat sig vara fråga om flintyxor, som kan
inlemmas i boplatsfolkets redskapsförråd så bör man räkna
med att det här är fråga om ett handelsföretag. Men det torde
i så fall ha varit ett misslyckat sådant. Ty hade det lyckats
skulle man ha påträffat åtminstone några ströfynd av flintyxor utanför de nu kända fyndplatserna. Nu vet vi ju också
att boplatsfolket i Uppland och även söderut tydligen mottagit
åtskilliga importföremål från det norrländska skifferområdet.
Märkligt nog har man som redan tidigare nämnts ingen gropkeramik inom egentliga Norrland. Man tycker att det på flintfyndplatserna i Västerbotten även borde finnas keramik, men
så synes inte vara fallet. Tyvärr är ingen av flintfyndplatserna
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ordentligt utgrävd och möjligt är att en undersökning skulle
kunna ge klart besked om man dock har haft keramik. Nu är
det emellertid så att även i Danmark alltså utanför det gropkeramiska kärnområdet, är det sparsamt med gropkeramik
såsom Becker i andra sammanhang uppvisat.
Frågan kvarstår dock om det verkligen var för att idka byteshandel som dessa gropkeramiker sökt sig så långt mot norr.
Det kan finnas andra tänkbara anledningar. Det kan vara
fråga om ett misslyckat kolonisationsföretag i en trakt som
erbjöd liknande geografiska förutsättningar som Sydskandinavien eller Mellansverige d. v. s. en rik skärgård med jämna
sandstränder och med kobbar och grund utanför kusten lämpade för sälfångst och fiske. Möjligt är också att man sökt
driva något slag av åkerbruk. Man kan kanske göra en jämförelse med Vråkulturen i Mälarlandskapen i en något tidigare
del av yngre stenåldern då i ett värmeskede jordbruksgränsen
skjutes fram från Skåne—Danmark upp till Mellansverige.
Denna jordbrukskultur har existerat i ett klimatoptimum som
t. o. m. tycks ha kunnat få vin till mognad. Den går dock tillsynes under relativt snart bl. a. på grund av klimatförsämring.
Från Adak i Västerbotten finns ett pollendiagram med vissa
nivåer C-14 daterade. Här, liksom f. ö. i andra diagram från
Västerbotten visar sig' mindre inskott av pollen från mer värmekrävande växter, som tyder på att vissa kortvariga värmetoppar förmått driva fram sydliga lövträd om ej ända upp på
64° breddgraden så dock ej långt söder därom. Tyvärr är dock
fastställandet av tidsnivåer med hjälp av C-14 dateringen i
pollendiagrammen från övre Norrland ej mer än påbörjad. I
nutiden går en viktig klimatgräns just norr om Västerbotten,
¡nämligen januari—isotermen för •—8°. Norr om denna upphör så gott som all odling av vete och råg. Av särskilt intresse
är att isotermen i Västerbotten löper betydligt längre in i landet än längre söderut. Därmed kommer, såsom framhållits av
Mats P. Malmer alla de stora depotfynden av håleggade flintyxor söder om den för utvecklat jordbruk kritiska isotermen.
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Fig. 13. Karta över de olika fyndplatserna för flintyxor i Västerbotten. 1. Bjurselet, Byske sn, 2. Hällfors, Byske sn, 3. Kusmark,
Skellefteå sn, Kallbäcken, Burträsk sn, 5. Överboda, Umeå sn, 6.
Dalsjö, Umeå sn. Enstaka flintfynd. Efter Beeker.
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Fig. 1't. Fyndplats för flintyxor vid Bjurselet, Byske sri. Fyndplatsen ligger på platån i förgrunden. I bakgrunden skymtar Byske älv.
Foto: Västerbottens läns museum, H. Christiansson.

Men man kan kanske tänka sig en dubbel anledning till den
märkliga stenåldersemigrationen till Västerbotten under NF II.
Gropkeramikerna var uppenbarligen främst sälj ägare och en
värmetopp kan ha gjort att sälarna i Östersjön sökt sig mot
norr till Bottenhavets kallare vatten. Det behövs endast en
ringa temperaturhöjning för att havsfaunan skall förändras
och djuren söka vatten vars temperatur är lika med den de
har' anpassat sig för. Därför kan det tänkas att en mindre tydligen misslyckad utvandring ägt r u m söderifrån för att driva
sälfångst i Bottenviken.
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Men varför har de då tillsynes misslyckats dessa emigranter? Möjligt är att de blivit nedgjorda av en inhemsk befolkning eller ha de omkommit under en övervintring eller ha de
helt enkelt vänt tillbaka mot söder efter en avslutad jaktsäsong. Tänkt att återkomma, men aldrig gjort det. Man kan
jämföra med hyddorna i Karlebotn i Varanger där »lager» av
skifferredskap ligger kvar i hyddorna på ett sätt som minst
av allt tyder på en »städning» för ett definitivt övergivande av
hyddorna.
Åtminstone på en av de platser där flintyxor påträffats
nämligen vid Bjurselet har också påträffats en del stenåldersföremål med nordskandinavisk prägel såsom skrapor av
kvartsit och dolkar av skiffer, en nordbottnisk hacka, o. s. v.
Dock är platsen ej närmare undersökt och man kan därför ej
säga om samband förelegat här mellan flintimporten och de
inhemska föremålen. Otänkbart är ej heller att flintdepoterna
skall tolkas så att en inhemsk befolkning rövat ett eller flera
handelslager av flintyxor och fört det med sig hem till övre
Norrland från sydligare trakter. Såsom påpekats av Westin
och Westerlund behöver man ej mer än ett par båtar för att
frakta kanske sammanlagt fem-sexhundra flintyxor.
Som synes är tolkningsförslagen ej entydiga och ännu torde
det komma nya fynd som kan ge större klarhet över den gåtfulla flintimporten. En märklig parallell till denna import av
halvfabrikat av flinta är importen av halvfabrikat av rysk
flin t a till Finland i ungefär samma tidsskede, det kamkeramiska skedet II: 1. I Finland är det dock ej fråga om yxor
utan 0111 ämnen till pilspetsar och skrapor.
I vart fall vill det synas som om den gropkeramiska kulturens bärare haft stort inflytande på norra Fennoskandias
kulturutveckling omkring 2000 f. Kr. d. v. s. i NF II och att en
direkt kulturkontakt förelegat. Bl. a. finns åtskilliga nordliga
skifferföremål i Sydskandinavien som tycks vara samtida med
gropkeramiken och de västerbottniska flintfynden. Nämnas
kan en dolktyp med skaftet avslutat i två flikar. Denna typ
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Fig. 15. Utbredningen av vissa föremålstyper,
som
importerats
från Sydskandinavien
till Norrland och Finland under NF II. o =
flintfynden i Västerbotten. ® = båtyxor av svensk typ. + = dubbeleggade yxor. / / / / / / = ungefärlig nordgräns för den gropkeramiska kulturens boplatser. Efter Becker.

har påträffats bl. a. på den gropkeramiska boplatsen Siretorp
i Blekinge.
En annan yxform som också förekommer som import söderifrån i NF II och som även tycks höra samman med den
gropkeramiska kulturgruppen är den s. k. dubbeleggade yxan
ofta utförd av porfyr. Den har sin största utbredning över
Syd- och Mellansverige men ett femtontal exemplar förekommer norr om Mälardalen, de två nordligaste ligger i Norrbottens kustland. En sådan yxa har påträffats på en typisk norrländsk inlandsboplats, nämligen den på Långön i Hotingsjön i
nordligaste Ångermanland. En lösfunnen yxa finns från Umeå
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Fig. 16. Dubbeleggad porfyryxa från Umeå landsförsamling.
Västerbottens läns museum, K. Hammarström.

Foto:

socken. Det är närmast Lill Kaelas som visat att dessa yxor
hör intimt samman med den gropkeramiska boplatskulturen
där de ingår såsom ett kulturlån från Sydskandinaviens megalitkultur.
Vi får här alltså åter anknytning till samma sydskandinaviska kulturgrupp som haft de västerbottniska flintyxorna.
De två yxtyperna är ungefär samtida eftersom de finns på
gropkeramiska boplatser. Så finns t. ex. på Alvastraboplatsen
i Östergötland såväl den hålslipade tjocknackiga flintyxan som
den dubbeleggaae representerade. Vad gäller Hotingboplatsen
så tillhör den den vanliga typen av inlandsboplats som tydligen har använts under mycket lång tidrymd varför den enstaka dubbeleggade yxan tyvärr ej kan ge hjälp för datering
av övriga föremål på boplatsen. Ett exemplar kommer från
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Fig. 11. Bålyxa från Stensele sn. Foto: Västerbottens
K. Hammarström.

läns

museum,

den gropkeramiska boplatsen Mårtsbo i Valbo socken i Gästrikland där man bl. a. har asbestkeramik.
Man hade ju tidigare ansett att de västerbottniska flintfynden hörde samman med den s. k. båtyxkulturen, vilken tycks
k o m m a i slutfasen av det gropkeramiska kulturskedet. Vad
som stödde detta antagande var bl. a. att det inom det nordskandinaviska området som nämnts finns ströfynd av båtyxor
ända upp till Varangerområdet. Så vitt jag vet finns dock
ingen båtyxa, som är påträffad i Norrland på sådant sätt att
den kan bidraga till att datera det internt nordskandinaviska
stenåldersmaterialet. Däremot finns några fynd som tyder på
att de hör samman med gravar. I Stensele finns t. o. m. en anhopning av minst tre båtyxor. Det är möjligt att vi här har en
kontakt eller direkt invandring västerifrån då det längs nordnorska kusten finns spår av en båtyxebosättning bl. a. i Nordlands fylke. Denna bosättning tycks dock ha kommit från
Sverige troligen via Tröndelagen. Ett par fynd kän också möjligen tyda på att båtyxfolkets gravskick tillämpats i övre Norrland. Men hur dessa närmare skall förklaras är ovisst. Möjligt
är att dessa enstaka båtyxor förts mpt norr icke av båtyxkulturens bärare utan av människor tillhörande den gropkeramiska kulturen.
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Fig. 18. Båtyxor med avslagna eggar. Från Stensete sn. Foto: Västerbottens läns museum, K. Hammarström.

Märkligt är att båtyxkulturen ej tycks ha lämnat spår av
några öst-västliga kontakter. I Finland finns den finska grenen av båtyxkulturen väl företrädd ända upp till höjden av
Brahestad—Vasa längs den dåvarande kusten. Ännu har veterligt ingen finsk båtyxa påträffats i Norrland men däremot
några enstaka svenska i norra Finland som understryker
norra Finlands anknytning till det nordvästliga kulturområdet. I likhet med kamkeramiken går alltså den finska båtyxkulturen ej väster 0111 Bottenhavet, ej heller tränger den in i
nordkalottområdets centrala delar. Det torde inte bara vara
vattnet som skilt utan bakom spridningsbilden tycker man
sig skymta en etnisk skillnad mellan det folk som bodde på
den östra och den västra sidan av Bottenhavet och i finska
Lappland. Någon direkt byteshandel ägde tydligen ej rum.
Dessutom får man nog förutsätta att något slag av landnamsbehov ej förelegat hos det finska båtyxfolket som bodde i Österbottens kustland. Då skulle de eljest säkert ha sökt sig över
Kvarken och bitit sig fast i Ångermanlands och Västerbottens
kustland.
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Men att man i NF II haft andra kulturkontakter mellan
Bottenhavet—Bottenvikens stränder visar t. ex. den tidigare
nämnda egendomliga grupp av skifferredskap som fått namnet T-formiga redskap. Dessa äro tillsynes dock något äldre
än de finska båtyxorna och den västerbottniska flintimporten.
De flesta av de T-formiga redskapen äro gjorda av skiffer och
förekommer främst i norra Ångermanland. Av det femtiotal
T-formade redskap som vi känner f. n. har inte mindre än 27
st. påträffats på stenåldersboplatsen Överveda i Nordingrå
socken i norra Ångermanland. Förutom de som påträffats i de
närmaste omgivningarna av Överveda finns ett uppe vid Kalix
älv samt sex stycken spridda längs finska kusten från Österbotten i norr till Finska viken i söder. För dateringen är de
T-formiga redskapen viktiga. De ha såsom det tycks på tämligen säkra grunder kunnat föras till »gånggriftstid» d. v. s.
till tidig del av NF II.
En annan grupp skifferföremål som på grund av sin speciella karaktär flitigt behandlats av arkeologerna är de s. k.
djurhuvudvapnen. Det råder dock delade meningar om till
vilken grupp de bör föras, NF II eller NF III, eller bägge skedena. De ha fått sitt namn därför att knivskaft eller yxbane
avslutas med ett djurhuvud, oftast ett älghuvud.
För övre Norrlands del är det främst dolkarna som tilldrager
sig intresset. Man känner ett 30-tal dolkar f r å n området och
tyngdpunkten ligger liksom för de T-formiga redskapen i
Ångermanlands kustland. Men enstaka exemplar finnas i
Nordland fylke och innanför den inre Bottenviken. Det anses
troligt att de i huvudsak äro tillverkade inom övre Norrland
eller i vart fall har starka anknytningar dit. Nu är det nog så
att man prytt sina knivar med djurhuvuden under en mycket
lång tid. Dock kan olika dateringar stödjas genom att vissa
knivar har en form som erinrar om den sydskandinaviska
bronsåldersrakknivens, under det att andra tillhörande en typ
som har ett mycket elegant rundat skaft eller ett bredare plattat
skaft skulle kunna ha influerats av dolkar från Sydskandinaviens hällkisttid. En av de elegantaste dolkarna med älghu12
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Fig. 19. Karta
i skiffer, flinla
slutat med ett
djurhuvud. —
Meinander-Zam

över utbredningen av olika djurskulpturer
utförda
eller andra bergarter. 1 = skifferdolkar, skaftet avdjurhuvud. • = yxor med banen utformad som ett
- flintföremål utformade som djurfigurer.
Efter
jatnin.

vud har påträffats i Karlebotn vid Varangerfjorden. Tyvärr
har den framkommit vid åkerbruksarbete varför det är svåxt
att säga i vilken grupp den skall passas in, men troligt är
att den tillhör skifferkulturens grupp. Nu tycks det emellertid
vara så att älgen såsom jakt- och därmed såsom kultdjur har
gamla traditioner hos de nordeurasiska folken varför svårigheten att med bestämdhet säga när djurhuvuddolken är
som mest modern är uppenbar. I vissa fall anknyter de som
nämnts till bronsålderns s. k. rakknivar med sina djurhuvudskaft i andra fall torde de mera höra samman med båtyxtidens
djurfigurer som vi har manifesterade i t. ex. älghuvudyxan
från Alunda i Uppland eller djurhuvudvapnet från Säkkijärvi
i Sydkarelen. En älgfigur av lera har framkommit på den
gropkeramiska boplatsen Åloppe i Uppland. Ungefär så här
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ter sig diskussionen om djurhuvudvapnen: Hallström har antagit att en del knivar med djurhuvuden tillhör »gånggriftstid
eller början av hällkisttid» d. v. s. NF II och begynnelsen av
NF III under det att andra, då närmast de tveeggade med
mycket smalt blomstängelliknande skaft tillhör »'sen hällkisttid eller bronsålder». De skulle alltså ha sin tyngdpunkt i
NF III men leva kvar i NF IV. Meinander åter »håller på slutet av gånggriftstid». Simonsen vill däremot sätta dem i »sen
hällkisttid eller bronsålder». Just djurhuvuddolkarna är ett
gott exempel på hur olika uppfattningarna kan vara om hur
en föremålstyp bör dateras. Såväl de T-formade redskapen
som skifferdolkarna har sin tyngdpunkt på den svenska sidan av Bottenhavet. De ingår som beståndsdelar i den väldiga
»redskäpsböd» för skifferartefakter, som områdena kring
Indalsälven—Ångermanälven—Umeälven tycks utgöra. Här
finns den mjuka, varmt rödbruna norrlandsskiffern i brytbara klyft eller som lösa block i moränen.
Inom detta breda bälte som sträcker sig tvärs över Skandinaviska halvön från Tröndelagen och Jämtland över till Ångermanland—södra Lappland—Västerbotten har påträffats tusentals skifferredskap. Men fortfarande vet man ej var denna
skifferkultur har sitt ursprung. Den verkar komma fix och
färdig under NF II och leva vidare under NF III. Mest antagligt är att kulturströmmar i olika omgångar kommit från öster men där den gamla kvartsitkulturen levat kvar som inom
Komsa- och Fosnakulturområdena har alltfort starka lokala
traditioner i redskapsutformningen gjort sig gällande. Men
möjligt är att skifferkulturen såsom det också antagits även
kan ha rötter i äldre väst- och sydskandinavisk kultur. Viktigt
vore i detta fall att få fastlagt hur relationerna mellan boplatskulturen i Sydskandinavien ligger i förhållande till den nordskandinaviska skifferkulturen. Detta problem skulle möjligen
kunna lösas genom att de alltför länge försuttna detaljundersökningarna av flintplatserna i Västerbotten komme till stånd.
Såväl i- Finland som i Finnmarken tycks också den kamkeramiska kulturens bärare i stort sett vara bundna till ett
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Fig. 20. S. k. Nordbottniska redskap funna i Västerbotten.
Västerbottens läns museum, K. Hammarström.
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äldre kulturstadiums redskapsförråd trots att keramiken och
nya redskapsformer vittnar om att man nått ett »högre» mer
utvecklat stadium. I vart fall är det ej lätt att få grepp om
dateringen av de inhemska föremålen. Detsamma gäller i stort
sett de föremål som kan betecknas som östliga eller östligt
influerade. Man skulle kanske kunna få stöd genom den ryska
arkeologiens upptäckter. Men ej heller den ryska arkeologien
har lyckats nå fram till fasta kronologiska nivåer för de olika
kulturfaser som finnas i nordöstra Ryssland. I vart fall har vi
åtminstone för den grupp som kallas den karelska haft ett direkt kulturutbyte med norra Fennoskandia. Troligen gäller
detta också för de stammar som levde på Kolahalvön.
En annan fornsaksgrupp som i sin huvuddel tycks tillhöra
NF II vars datering man ändock är oviss om är den s. k.
Nordbottniska hackan eller Rovaniemi-hackan. Den är ett
stort tungt redskap gjort av en speciell stenart som förekommer innanför Bottniska viken. C.-A. Moberg som behandlat
hela gruppen i »Studier i bottnisk stenålder» karaktäriserar
utbredningen av dessa redskap således: »De nordbottniska
redskapens utbredning i Sverige är starkt koncentrerad till
den nedre, men ej nedersta delarna av Torne och Kalix älvdalar. I motsvarande läge vid Råne älv finns en liten ansamling av fynd. Längre söderut i Lule och Pite älvdalar, är fynden däremot fåtaliga. De upphör dock icke. I södra Västerbotten och i Ångermanland har ett antal fynd gjorts, och ströfynd är kända ännu längre mot söder».
Det är den yxform som av Moberg kallats skospetsredskap
som dominerar denna spridningsbild. »I söder är de dock sällsynta i typisk form». Utanför Sveriges gränser sträcker sig
dess utbredningsområde fram till Kemijärvi och utanför detta centralområde finns ströfynd ända ned i Mellansverige,
södra Finland och f r a m till Ladoga—Onega-området.
Ett nordbottniskt redskap har påträffats vid Bjursele. Det
är möjligt att det kommer från samma boplats som flihtdepån
men fynduppgifterna är tyvärr ej tillräckligt noggrantiä. Nordbottniska redskap förekommer även på boplatserna vid Noa161
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skap i norra Fennoskandia.

Efter

Moberg.
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tun i Passviksdalen samman med kamkeramik. Dock har man
ingen klar lagerföljd. Simon sen anser att de bör tillhöra ett
stadium motsvarande NF II:s senare del d. v. s. omkr. 2000 f.
Ivr. Enligt Meinander skulle de nordbottniska redskapen ha
varit i bruk i finsk stenålder under NF II men det är uppenbart att de brukats även i period NF III och kanske t. o. m. i
NF IV. I områdena kring det inre av Bottniska viken ligger
de nordbottniska redskapen på en sådan höjd över havet att
man, som ovan nämnts ej kan datera dem närmare än mellan
c:a 5000 f. Kr. till c:a 1000 f. Kr. Man får alltså ett svängrum
på 4000 år. Till denna grupp av speciellt nordbottniska redskap räknar Moberg också in de s. k. dubbeleggade redskapen,
en sorts ofta små yxor med en egg i vardera ändan av redskapet. Denna typ finnes utbredd framförallt i Finland och där i
samband med kamkeramiska boplatser. På svenskt område är
den mer sällsynt men finnes bl. a. i Västerbotten. Även ute på
norska atlantkusten har exemplar påträffats. Denna yxform
vittnar alltså också om handelsförbindelser inom nordkalotten
med varor österifrån.
På en boplats Gammelkänt i Tornedalen förekommer eggfragment av bottniska hackor samt en ring av skiffer. Skifferringar finns bl. a. i Finland i tidig kamkeramisk tid alltså motsvarande tidig del av period NF II men andra föremål visar att
boplatsen använts under »bronsålder» varför man ej får någon säker datering här heller för rovaniemihackorna. F. ö.
har Hallström i boken »Lövånger» visat att det finns bottniska
hackor som ligger på en sådan nivå, att de skulle kunna vara
ännu yngre. Men Moberg understryker att vi har fynd av denna typ av hackor som bestämt visar på att de användes under
mellan- och senneolitisk tid. D. v. s. under period NF II och
början av period NF III. På den gropkeramiska boplatsen vid
Orsand i Leksand socken i Dalarna finns såsom Kaelas påpekat en bottnisk hacka, vilken »om hackan hör ihop med boplatsen» vilket anses sannolikt, är en av de få mera säkert
daterbara fynden av nordbottniska hackor i Sverige.
12
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Endast två boplatser i övre Norrland, utom de i Kalix- och
Tornedalsområdet, är mer utförligt publicerade. Dessa två har
för dateringen av ovan berörda föremål större intresse.
Den ena är Döudden i Hornavan som preliminärt publicerats i en mindre uppsats i Norrbotten 1959 av Birgitta Hallgren. Det är den enda av inlandsboplatserna som har stratigrafi. Den andra är den redan flera gånger nämnda Övervedaboplatsen som publicerats av O. B. Santesson.
Döudden ligger på en udde i sjön Lulepotten vid Stensund
i Arjeplogs socken. »På Döudden har emellertid sandblåsten
byggt upp udden i höjden och de olika epokernas bosättningar
ligger skilda åt av ren sand. De fynd som ligger djupast, är
alltså äldst och de högre liggande yngre, varigenom det går
att få fram en relativ datering av de annars svårdaterbara
föremålen». Dessa dateringar kan sedan verifieras med hjälp
av den s. k. C-14 dateringsmetoden d. v. s. genom mätning av
den radioaktiva halten i kol eller annat organiskt material.
Ännu har dock föga publicerats av de resultat, som framkommit av C-14 dateringar ifrån det norrländska boplatsmaterialet. Men just för Döudden har redovisats några prover.
I det understa kulturlagret på Döudden finns spår av en
tydligen kortvarig bosättning representerad av några skrapor
av kvartsit, en eneggad krumböjd kniv av gråsvart skiffer
samt en kniv eller ett ämne till en spjutspets av kvartsit.
Skifferkniven har två par inslipade motställda hak, dels
nära övergången till bladet, dels längre upp på skaftet. Som
Hallgren påpekar förekommer denna typ av dolkar bl. a. på
stenåldersboplatser i Mellansverige som tillhöra den gropkeramiska kulturen som t. ex. på den viktiga Åloppeboplatsen i
Uppland. Den bör alltså höra hemma i NF II.
Vid Överveda ligger som tidigare nämnts en stor stenåldersboplats. Den hör till kustregionen och torde ha legat direkt
vid dåtida havsstranden. Den har publicerats av Santesson
1941. Dess intressantaste inventarium är de T-formade skifferredskapen som ovan berörts.
i 74
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På Övervedaboplatsen liksom på -de norrländska boplatserna
i allmänhet ligger föremålen utspridda över en större yta och
som vanligt på de norrländska boplatserna utan att någon
klar lagerföljd kan iakttagas. Själva boplatsen sträcker sig
också över ett mycket stort område varför det är ännu svårare
att med hjälp av sakernas läge bedöma deras ålder. En viss
hjälp kan man kanske ha av boplatsens läge i förhållande till
havet. Santesson har med utgångspunkt från landhöjningen i
trakten ansett att Övervedaboplatsen varit bebodd under
»gånggriftstid» d. v. s. under en tid som motsvarar NF II. Enligt Santesson har nämligen havsstranden gått vid 64 m. när
Övervedaboplatsen var bebodd ty nedanför denna nivå saknas
fynd. Dessa ligger huvudsakligast på 71—66 m. ö. h. Även
genom att de s. k. T-formiga redskapen förekommer på boplatser som ligger på samma eller något lägre nivåer får man
f r a m att de redskap som finns i Överveda och på dessa andra
boplatser på 65—60 m. ö. h. med tämligen stor säkerhet kan
sägas tillhöra samma skede d. v. s. NF II.
Santesson understryker i sin undersökning hur svårt det är
att komma tillrätta med de arktiska stenåldersproblemen och
den arktiska stenålderns relativa kronologi på rent typologisk
väg utan hänsyn till nivåförhållanden, topografi och fyndomständigheter. En på enbart typologisk grund byggd undersökning skulle ha »lett till orimliga resultat . . .»
Nu har på Övervedaboplatsen påträffats inte mindre än 80
st. eneggade krumknivar av skiffer och i hela Ångermanland
inte mindre än 106 st. som är bestämda till sin fyndplats.
Alla dessa är funna på en högre nivå än 60 m. utom en som är
påträffad på 57,7 m.
På Åloppeboplatsen i Uppland finns som ovan nämnts en
del dylika knivar samt på en boplats vid Marma i Uppland
som enligt Santesson är den sydligaste utposten för den genuina skifferkulturen. Åloppe tillhör ju boplatskulturen och
den är tidsmässigt samtidig med period NF II. Överveda,
Döuddens undre lager och Åloppeboplatsen i Uppland samt
vissa kamkeramiska boplatser i Finland tillhör tydligen sam165
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ma skede; tidig del av NF II. Betydligt senare tycks det övre
lagret i Dö udden komma. C-14 dateringen ger enligt Hallgren
vid handen att bebyggelsen upphörde omkring Kr. f. eller något senare. Detta lager var ju skilt från ett undre av c:a % m.
steril sand och innehöll ett mycket rikt inventarium bestående av skrapor, spjutspetsar av kvartsit, pilspetsar av kvartsit
och skiffer samt några yxor varav ett nordbottniskt redskap.
Detta sistnämnda redskap var 28 cm. långt. Dessutom förekom stora mängder av asbestkeramik.
Här finns alltså i detta kulturlager några viktiga föremålsformer som saknades i det undre lagret i Döudden och som
också saknades i den ovan behandlade boplatsen från Överveda nämligen yxorna och keramiken.
»Några förarbeten och fragment, som hittats härrör troligen från liknande redskap». Som Hallgren påpekar är yxorna
överhuvudtaget en ovanlig företeelse i de norrländska inlandsboplatsernas material. Det är därför av intresse att vi har sådana yxor samman med keramik på Döudden där vi har
tidsföljden klar för åtminstone två tidsgrupper genom det boplatslagren åtskiljande sandtäcket. Däremot vet vi tyvärr ej
hur lång tid som förflyter mellan bebyggelseskedena på Döudden. Ej heller vet vi under hur lång tid det översta boplatslagret avsatts. Yxorna och keramiken behöver ej nödvändigtvis vara samtida. Men det verkar som man här skulle ha haft
ett kulturbrott på kanske betydligt mer än ett årtusende. Är
C-14 dateringarna riktiga är tiden mellan de bägge bosättningarna kanske ända upp till 5.000 år. Ännu finns dock alltför få
C-14 prov för att m a n skall våga göra någon tolkning av detta
höga värde.
I vart fall tycks period II ha varit fylld av sjudande aktivitet
i norr. Ett outnyttjat eldorado för fångstfolk. Ett område som
plötsligt upptäcks och utnyttjas av för oss ännu ej säkert
fastställda folkgrupper. Fångstfolk som kanske genom jordbrukskulturernas framträngande mot norr tvingats in i nya
områden och som avsätter sina fångstprodukter — skinn och
torkat kött och fisk •—• hos åkerbruksstammar i söder och
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Fig. 22. Spjutblad
Bergström J:r.

av kvartsit. Från Umnåssjön.

Foto: RAÄ, Lars

sydost. Hur går det sedan? Med de vaga begrepp vi ännu har
om forntidens olika faser i övre Norrland så kan vi ännu ej
säga något med säkerhet. Det ser ut som om Santessons och
andra forskares uppfattning om att kustbygden varit avfolkad
en längre tid efter det s. k. Övervedastadiet är riktig. Denna
avfolkning av kustområdena har dock betvivlats av Hallström.
Även för Passviksområdet räknar emellertid Simonsen med
ett visst kul Lurbrott efter det kamkeramiska skedet. Möjligt
är att man får räkna med en kraftig folkuttunning någon tid
i slutet av NF II. Det har bl .a. av Santesson antagits att kusten blivit ödelagd i samband med en invasion söderifrån och
som ett vittnesbörd om denna invasion har man sett de stora
flintfynden från Västerbotten. När vi sedan tydligen i slutet
av NF II eller början av NF III åter får en fast bosättning vid
kusten torde det ha varit folk från söder eller sydväst som
tar landet i besittning. Det är då rösebyggarnas tid sätter in.
Kommo de som skinnhandlare eller kolonisatörer? Därom veta
vi ännu ej något. Men att de har anknytning till den sydskandinaviska bronsålderns kulturkrets är tydligt.
Bland de norrländska stenåldersredskapen intar fint huggna knivar eller spetsar av kvarts och kvartsit en viktig plats.
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De äro ofta mästerligt väl huggna och ej sällan sågtandade.
Som exempel kan nämnas det i museet i Umeå bevarade stora
fyndet från Vännäs med sina spetsar. Ännu vet man ej fullt
säkert till vilken tidsepok de skola räknas men med ganska
stor säkerhet torde en stor del av dem höra hemma i NF III
och då främst i dess förra del. Vissa former av dessa elegant
utförda spetsar och skrapor finns ända bort på ryska ishavskusten bortom Vita havet och väl då som exportvara från
Nordskandinavien. Snarast torde de vara tillverkade i övre
Norrland. I vad mån huggningsteknik och formgivning kan
säga något så synes de emellertid ha samband med den sydskandinaviska senneolitiska tidens dolkar och spetsar med
deras ypperliga flintteknik. Under NF III har man ju f. ö. importerat en stor mängd flintredskap till norra Fennoskandia
främst dolkar och skäror. Men möjligt är att man har att räkna med ett obrutet kulturområde från Nordskandinavien till
Ural under detta skede.
Även under NF III tycks det alltså ha varit livliga kontakter mot söder men även mot öster. Skifferindustrin som tycks
ha gått tillbaka under senare delen av NF II återkommer i
början av NF III med förnyad styrka och lever sedan genom
hela NF III. Möjligen lever de stora eneggade knivarna av olika utseende kvar. Dessutom kommer långa slanka spetsar
samt väl arbetade stora dolkar av skiffer. Liksom under NF II
har man i NF III exporterat skifferföremål både till Norge och
Finland.
Vad slutligen asbestkeramiken beträffar så vet vi ej när den
kommer in första gången. Den har möjligen sina rötter närmast i den karelska kulturgruppen och kommer in i norra
Fennoskandia redan under NF II. Som nämnts är den s. k.
textilkeramiken en mycket vanlig variant av asbestkeramiken.
Den är mycket vanlig i norra Fennoskandia. Den tillhör snarast slutet av NF III och lever vidare i NF IV och V.
Det syns mycket troligt att det stora hällristningskomplexet
vid Nämforsen till stor del har utförts under »bronsåldern»
d. v. s. under period NF III—IV. Bland ristningarna i Nämfor168
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sen förekommer skepp och andra bilder som hör klart hemma
bland Sydskandinaviens ristningar. Dock behöver man ej gå
längre än ned till Tröndelagen innan man träffar på s. k. sydskandinaviska åkerbruksristningar.
I Nämforsens ristningar finns drag som också tyda på förbindelser österut. Vissa drag i ristningarna vid Nämforsen är
så likartade hällristningar vid Onega att Hallström antager
en direkt påverkan från öster. Så förekommer t. ex. framställningar av en speciell sorts båtar, antagligen skinnbåtar. I
fören på en del av dessa båtar sitter ett björn- eller älghuvud.
Även finns i Nämforsen andra figurframställningar, som har
direkt motsvarighet i hällristningar vid Onega bl. a. älgjaktframställningar.
Folket från Tröndelagen tillhör de från söder invandrande
jordbrukare, som allt mer och mer får fotfäste längs kusterna
både på norska och svenska sidan av norra delen av Skandinaviska halvön. I NF IV, då man har sen bronsålder och tidig
järnålder i Sydskandinavien, finnes längs kustbygderna ända
upp till Medelpad och Ångermanland samt upp till Tröndelagen en tydligen tämligen rik jordbruksbygd. Men även längre mot norr finns enstaka föremål som visar att kontakt på
ett eller annat sätt förekommit med den sydskandinaviska
bronsåldern. Som det finaste exemplet härpå står den stora
bälteskivan med spiralmönster från Åkulla i Bygdeå socken.
Den tillhör tiden omkr. 1000 f. Kr. d. v. s. vid övergången mellan period NF III och NF IV. Möjligt är att såsom Hallström
antytt bälteskivan f r å n Åkulla gjutits här uppe. Det är dock
som sagt endast enstaka föremål som nått hit upp av de sydskandinaviska bronsålderföremålen.
Gjutformar från inlandets boplatser vittnar också om att
övre Norrlands fångstmän i viss utsträckning gjutit och begagnat sig av bronsdolkar och bronsyxor. Även har en del
bronsföremål påträffats på inlandets boplatser. Bronsgjutarna i övre Norrland har ej blott fått sina förlagor från söder
under NF IV utan framför allt från öster. Vissa av bronsföremålen har sitt ursprung i den s. k. Ananinokulturen, en fas av
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rysk bronsålder som blomstrade omkring mitten av första
årtusendet f. Kr. Den liar utlöpare både vid Vita Havet och i
Finland samt i övre Norrland som manifesteras bl. a. med små
holkyxor. Det år möjligt att en direkt invandring från öster
ägt rum och att hällristningarna kring Storsjöbäckenet till
en del också är vittnesbörd om dessa östliga invandrares jaktmagiska bildkonst.
I NF IV skulle man alltså kunna räkna med kontakter både
mot öster och söder manifesterat i bl. a. bronsimport, export
av kvartsitspetsar jämte överensstämmelser mellan hällristningarna vid Vita Havet, Onega- och Nämforsen, överensstämmelser som går längre än att vara mer än allmängiltig
arktisk jagtmagi. Möjligt är att vi under denna tid haft två
kulturströmmar, en som följt en nordligare led och anknutit
till Kolahalvön samt en sydligare som anknyter till fjärrkarelen. Vi kan ej här gå närmare in på den ryska arkeologiens
tolkningar av fynden från stenålder—bronsålder i nordvästra Ryssland. Men det tycks ofrånkomligt att två skilda,
varandra ej påverkande kulturgrupper existerat samtidigt.
Den ena kring Vita havet och den andra vid Onega—Ladoga.
Troligt är alltså att bägge dessa grupper haft kontakter med
övre Norrland under N F I I I : s slutstadium och i NF IV.
När vi kommer ner till tiden omkring 500 f. Kr. f. tappar
vi liksom spåret på hur kulturutvecklingen skett i det övre
Norrland. Troligt är att kontakterna med Sydskandinavien
mattas något. Men att man efter den s. k. fyndlösa tiden alltfort har kontakter mot öster framgår av fynden f r å n StorKåge, norr om Skellefteå, som består av smycken som var
moderna i Estland på 200—300-talen e. Kr. Åtskilliga fynd av
sydskandinavisk karaktär vittnar dock om att man alltfort
haft kontakt med folk rakt söderifrån. De s. k. lapska offerplatsfynden från århundradena efter år 1000 innehåller nästan enbart östliga smycken, men i huvudsak västliga mynt. De
visar att kontakten österut alltjämt är levande. Järnålderns
fynd från övre Norrland har ingående behandlats av Inga Serning dels i »Övre Norrlands järnålder», dels i avhandlingen
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»Lapska offerplatser» varför de ej skall närmare behandlas
här. Men vad den inhemska befolkningens verktyg och jaktredskap består av vet vi ej mycket om. Troligen härskade nu
en ren benkultur i övre Norrland så som den framträder i den
stora boplatsen vid Kelmöy i Varanger, samt från fyndplatsen vid Vardö, vilka båda torde tillhöra period NF V. Men
det råder olika uppfattningar om de tillhöra de första århundradena e. Kr. eller ligga så sent som i vikingatid.
Däremot har vi ännu inga säkra boplatsfynd f r å n övre Norrland från NF V även om vi genom fynd från fångstboplatser
av järnåldersföremål kan konstatera att fångst och fiske alltjämt bedrivits på de gamla fångstplatserna. Möjligt är att de
stora fångstgropssystemen f r å n norra Fennoskandia till en
del härröra från denna tid. I norra Fennoskandia har inte
mindre än närmare 3000 fångstgropar antecknats. Såsom
Ernst Manker framhållit i sin stora volym »Fångstgropar och
Stalotomter» är det troligt att fångstgropsystemen är tämligen
sena. Genom C-14 datering har Manker kommit fram till att
åtminstone ett par gropsystem varit i bruk fram till 700- och
800-talen e. Kr. Några andra dateringar har vi tills vidare ej.
I boken »Från norrlandsälvar och fjällsjöar» har Sverker
Janson genom en rad exempel visat på hur svårt det är att
skilja ut vad som tillhör stenåldern och vad som kan vara tillverkat under bronsålder eller järnålder, detta speciellt när
det är frågan om enkla redskap, såsom skrapor och vissa
spetsar. Så har vi ju t. ex. f r å n Nämforsen föremål som visar
att platsen varit befolkad eller åtminstone besökt av människor från stenåldern och in i järnåldern. »Svårigheten att säga vilka fynd, som hör samman är uppenbar». Ett annat exempel kan nämnas nämligen Laisan i Tärna där man påträffat
pilspetsar, skrapor och avslag, det vanliga inventariet på en
stenåldersboplats, samman med s. k. eldslagningsstenar. Dessa hör huvudsakligast hemma i den period av järnåldern, som
kallas folkvandringstid och är alltså från mitten av första årtusendet e. Kr. eller NF V. Boplatsen vid Hälla i Ångermanland nära västerbottensgränsen har typiskt stenåldersinven171
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Fig. 23. Härd på fångstboplats
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tarium. Där har man funnit föremål från vikingatid och medeltid, nämligen en spjutspets och två eldstål av järn. Ett gott
exempel på hur försiktig man måste vara vid bedömningar avfyndens tidställning visar den björnbegravning som påträffades 1958 i Sörviken i Stensele socken vid utgrävning av
en stenåldersboplats. Det var ju självklart att utgrävarna ansåg att björnskelettet hörde samman med stenåldersboplatsen
och att den borde vara minst ett par tusen år gammal. Men
vid C-14 datering av björnskelettet visade det sig att graven
antagligen härrör från 1700-talet. Nu är det i och för sig inget
egendomligt i detta då vi ännu på 1600-talet har uppteckningar om just dylika björnbegravningar i Lappland, såsom
finnes refererat av Hvarfner i »Från norrlandsälvar och fjällsjöar» och som så kongenialt tolkats av Ossian Elgström i
hans »Björnfesten». Som en levande tradition ända in på 1900talet fanns björnkulten hos det etniskt egendomliga Ainofolket längst bort i östra Asien på Aleuterna norr om Japan.
Slutligen skall nämnas litet om grundvalen för samhällsekonomin i stenålderns Norrland. Det är ju i ett område som
Nordskandinavien naturligt att jakt—fiske och insamling av
bär och rötter blir det allt överskuggande i kampen för livsuppehället. De boplatser vi känner ligger ju längs sjöstränder och
älvar med god tillgång till fisk. Man har påträffat metkrokar
och sänkstenar för nät och på hällristningar återges olika fiskar. På hällristningsbilderna vid Nämforsen förekommer laxar
utmärkt naturalistiskt tecknade. På norska hällristningar ha
vi valar och tumlare som visar att man gav sig på även större
havsdjur. Den tidigare nämnda skifferskivan som påträffats
vid Kultsjön har en val inristad. Detta visar också att folk
som bodde vid kusten hållit till inne i fjällen eller åtminstone
haft kontakt med kustbor, som visste valens värde som fångstdjur. Att valen haft stor betydelse inte bara som leverantör av
kött, nyttiga inälvor, späck för bränsle och insmörj ning av
skinn, utan också kunnat tjäna som husbyggnadsmaterial visar konstruktionerna av hyddorna i Varangerområdet med
sina bärande konstruktioner av valrevben.
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Men det var inte bara vattnets djur man fångade för födans
skull eller gjorde sig nytta av på annat sätt utan ännu större
betydelse hade åtminstone för människorna i Norrlands inland de stora skogsdjuren som gav både föda och kläder. I näringsfånget hos samerna har under sen tid renen varit det viktigaste djuret. Mycket har skrivits om både samernas fångst av
vildren och om när och hur man kan tänkas ha börjat tämja den.
Ännu vet man dock ej när man började hålla tamrenar, men
har emellertid senare års arkeologiska utgrävningar i Nordbornas mjölkhushållning såsom det antagits av en del forskare. Denna kontakt skulle ha skett först under vikingatiden. Nu
har emellertid senare års arkeologiska utgrävningar i Nordnorge visat att man haft stora rika gårdar ända uppe i Lofoten minst fyra-femhundra år tidigare. På svensk sida har man
åtminstone vid Ljungans, Indalsälvens och Ångermanälvens
mynningsområden redan vid samma tid haft en rik bondebygd. Tydligen har här drivits en livlig handel och den viktiga handelsled, som gått via Jämtland mellan Östersjön och
Atlanten avspeglas i stormansgravarna vid Högom. Säkert har
skinnhandeln spelat en betydande roll. Som skinnleverantörer
stod inlandets folk. Därför måste man antaga att kulturkontakt mellan nordmän och samer kunnat inspirera till tämjning
av renen redan långt före vikingatid.
Sedan gammalt har antagits att renen varit inhemsk i Nordskandinavien ända sedan den stora inlandsisen avsmält. Den
skulle ha följt den vikande isranden mot norr. Men frågan är
om så verkligen varit fallet. Det märkliga är nämligen att vi
tydligen inte har någon enda ren avbildad på de hällristningar
som ligga inom nordsvenskt område. Däremot förekommer
den talrikt på de många hällristningarna längs kusten i väster. Det skulle kunna betyda att det ej funnits ren i skogsregionen förrän i relativt sen tid i vart fall ej förrän efter hällristningarnas tillkomst. Nu menar också en del forskare att
renen skulle ha invandrat från öster omkring tiden vid Kr. f.
d. v. s. under den klimatförsämring då granskogen började
täcka norra Fennoskandia. Detta problem har behandlats bl. a.
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av B. Almgren, som utgått från ett antagande om renens sena
invandring på grund av det faktum att det ej finns några renfossil bevarade från det nordskandinaviska området. Från
Sydskandinaviens äldre stenålder finns däremot åtskilliga
renfossil bevarade i Skånes torvmossar. Troligt synes dock
vara att renen funnits i Skandinavien längre men då såsom
vildren uppe i fjällkedjan mellan Sverige och Norge och på
fjällvidderna och i Sydnorge. Den vilda fjällrenen vandrar ej
ned i skogsområdet. Däremot söker den sig ned till havet för
att dricka saltvatten och under hårda vintrar kan den ha haft
sitt bete i »fjära» såsom tamrenen fortfarande kan ha på
norska kusten. Detta skulle kunna förklara varför det är så
gott om ristningar med renbilder längs den norska kusten
men att renframställningar helt saknas på de norrländska
hällristningarna.
Vad som däremot tycks ha intresserat forntidsmänniskorna
i övre Norrland är älgen, som förekommer mycket talrikt på
hällristningarna vid Nämforsen och som avbildas på de s. k.
djurhuvuddolkarna som ovan nämnts. Man kan tydligen tala
om att en verklig älgkult existerat här. Denna älgkult tycks ha
varit utbredd från Asien till Nordskandinavien. Bl. a. i Karelen och Finland finns många goda prov på älgavbildningar.
Det kanske vackraste exemplar vi överhuvudtaget äger är den
tidigare nämnda Alundaälgen, som påträffats i Uppland.
Alundaälgen torde ha tillverkats i området norr om Ladoga,
det s. k. Onegaområdet, där den ovan nämnda Karelska kulturgruppen har haft sitt centrala område. Här har man i en
grav från årtusendet f. Kr. funnit ett älghuvud uppträtt på en
stång. I bildframställningarna på hällristningen vid Nämforsen slår en man och håller en stång med ett älghuvud. Samma
bild möter vi på hällristningar vid Onega. Som mellanled kan
vi kanske se ett stort älghuvud av trä som påträffats i finska
Lappland vid dikesgrävning och som även det synes vara av
alldeles samma karaktär som det som avbildas på Nämforsenristningarna.
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Nu är frågan hur länge man kan anse att älgen funnits i
Norrland eller i Nordskandinavien. I museet i Skellefteå finns
ett utmärkt väl bevarat älgskelett som påträffats vid grävning i Skellefteå. Detta skelett låg enligt uppgift i den tydliga
gränsen mellan ancyluslera och litorinalera. D. v. s. att det
måste vara omkr. 7000 år. Alltså kan vi med säkerhet säga att
älg funnits i övre Norrland långt före den tid då människan
enligt vår nuvarande uppfattning skulle ha tagit landet i besittning. Slutligen kan nämnas att älgben i stora mängder
finns på olika boplatser i Norrlands inland. Tyvärr finns ännu
ingen uppgift publicerad i vilken utsträckning man påträffat
renben. Dock tycks det vara så att för övre Norrland har renen
ej haft stor betydelse som jaktdjur under NF II—IV om den
överhuvud förekommt där i större utsträckning.
På ristningarna vid Nämforsen finns avbildningar av hundar som påminner om den nutida gråhunden eller jämtlandsspetsen. Möjligen är det »porträtt» av förfädren till de nutida gråhundarna eller jämtlandsspetsarna. Jämtlandsspetsen anses ju vara den bästa älghunden. Det skulle vara lockande att tänka sig att man t. o. m. haft älghjordar på samma
sätt som man senare fick renhjordar. Älgkulten kan spåras i
ett brett bälte ända bort från Altai—Mongoliet till Skandinavien.
Så skall vi slutligen beröra det ännu olösta problemet om
när samerna kommer in i Norrland. Birgitta Hallgren uttalar
i sin uppsats om boplatsen på Döudden som sin mening att
den sista bosättningen på Döudden är lapsk. Men hon understryker att hennes resonemang ej är vetenskapligt bevisbart
utan helt känslomässigt. Det är nog så med huvudparten av
de sameteorier som sett dagens ljus att de knappast går att
vetenskapligt korrekt underbygga utan de vilar huvudsakligast
på hypoteser.
Under 1800-talets senare hälft och även in på 1900-talet
var man böjd för att se samerna som en undanträngd rest av
Nordens urbefolkning. De skulle ha följt den vikande iskanten och de i dess närhet betande renhjordarna. Samer och
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renar skulle alltså ha följts åt mot norr såsom tidigare nämnts.
Nu är knappast denna uppfattning längre aktuell. Däremot
har man sedan Komsakulturen upptäcktes velat tänka sig att
samerna skulle vara efterkommande till en folkgrupp som
övervintrat under sista istiden längst i norr på den isfria ramp
som troligen skulle ha funnits ut mot Barents hav. Men ej
heller denna teori går att bevisa. Möjligt är att de nuvarande
samerna kan ha kommit in t. o. m. så sent som under första
århundradet e. Kr. Svårigheterna att bedöma samernas ålder
och ursprung ligger i att man knappast har några bestämda
föremål i det förhistoriska materialet som kan knytas direkt
till samekulturen. Överhuvudtaget märks ett kulturskifte i
det arkeologiska materialet så litet när m a n har att göra med
kanske små nomadiserande grupper som vandra över stora
områden och vars förnämsta redskapsmaterial är ben eller
tämligen tidlösa föremål av sten. De kan föra med sig föremål
som kommer från närbelägna eller f j ä r r a n orter. De vandrar
igenom ett område och slår sig ner på boplatser som tidigare
använts av andra stammar. Kanske lämnar de efter sig några
enstaka föremål som kommer att ligga samman med tidigare
besökares tappade tillbehör när de drager vidare. För arkeologen är det svårt att avgöra till vilken grupp av besökare på
boplatsen dessa »allmängiltiga» föremål skall hänföras. Ett
lämpligt redskapsmaterial gör kanske att en ny invandrad
grupp utnyttjar samma former och samma material som de
människor som bodde inom området tidigare eller också finner de ett nytt lämpligt redskapsmaterial som ej använts tidigare. Man kan erinra om diskussionen kring skiffern som
skulle ha upptagits av gropkeramikerna som nytt redskapsmaterial i stället för ben.
Att man inom olika kulturgrupper använt olika redskapsmaterial under olika tider på samma plats framgår tydligt
inom t. ex. Varangerområdet där en grupp använder sig huvudsakligast av kvartsit som råmaterial under det att en annan grupp nästan enbart utnyttjar skiffer och en tredje föredrager ben.
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Vad som ligger bakom dessa gruppers förkärlek för olika
råämnen för redskapstillverkningen vet man givetvis ej. Delvis kan det bero på arten av den fångst man bedrev men det
kan också bero på att invandrande grupper var vana vid ett
visst material från den trakt de kommo.
Ett rikt skelettmaterial skulle kanske kunna bidraga till
att lösa frågan om samernas ursprung. Tyvärr är vi även här
helt lämnade utan forskningsmaterial vad beträffar nordskandinaviskt område åtminstone efter vad som framgår av hittills
publicerat material från Riksantikvarieämbetets undersökningar i Norrland. Relativt sena samegravar finns det däremot
tämligen gott om.
I Varangerområdet har däremot framkommit några kranier som publicerats i ett häfte om de grävningar som gjordes
i Varangerdistriktet 1954—1955 och senare. Där visar det sig
att de individer som påträffats i kulturlager tillhörande NF II
och NF IV är av en långskallig ras som närmast påminner
om nutidens norrmän, Torgersen-Getz har ansett dem tillhöra
den »urnordiska rasen» och de skulle alltså ha varit invandrare från Sydnorge vilka var befryndade med de nu levande
norrmännen. Huruvida detta sista antagande är riktigt tål
nog att diskuteras. Simonsen tycks i vart fall ställa sig skeptisk. Möjligt är att de kommer från sydost där man i Karelens
kamkeramiska boplatser också funnit långskalliga individer.
I den neolitiska karelska kulturgruppen har man också funnit mongoloida element som alltså kan ha uppvisat drag som
är närstående de nuvarande lapparnas. Det stora karelska sjöområdet i öster med Onega och Ladoga förekommer ju också
åtskilliga föremål som vi påträffa i norra Fennoskanda. Det
synes ej omöjligt att samerna kommit in i Norden f r å n detta
område under det att skoltesamerna möjligen skulle ha kommit f r å n Kolahalvön. Efter Simonsens undersökningar i Passviksdalen att döma tycks det som om skoltesamerna ej kommit dit förrän under medeltiden. Men frågan om hur länge
samerna funnits i norra Fennoskandia är ännu obesvarad.
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Av de problem som här har berörts framgår med all tydlighet att Norrlands förhistoria ännu ej på långt när kan sägas
vara klart och entydigt utforskad. Vi kan knappast säga att
vi har nått så långt att vi har huvudlinjerna klara. Det kan
därför kanske synas vara alltför tidigt att söka ge en syntes
av övre Norrlands stenålder på basis av vad vi n u känner till
och vad som föreligger publicerat, detta i synnerhet när
många forskare håller på med problemen genom bearbetning
av det väldiga material som kommit f r a m under de sista decenniernas arkeologiska norrlandsundersökningar. Men jag
tror dock som redan tidigare framhållits att det är av ett visst
värde att med utgångspunkt f r å n redan publicerat material
söka ge en bild av övre Norrlands forntida kulturhistoria såsom den för närvarande uppfattas och framförallt hur Norrland ansluter till omgivande områden i arkeologiskt avseende, något som f r å n svensk sida hittills alltför litet beaktats.
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EN AKVARELL AV
LARS LARSSON I ABYN

U nder våren har en inte tidigare känd akvarell av den västerbottniske allmogemålaren Lars Larsson kommit i dagen.
Den skall här i all korthet presenteras.
Lars Larsson i Åbyn är en av de mest särpräglade av de
folkliga målare, som framträdde under 1800-talet i Västerbotten. Han är känd genom en grupp arbeten i Skellefteå museum och länsmuseet i Umeå, men hittills har något arbete
av hans hand utom museerna ej påträffats. 1954 anordnades
i länsmuseet en utställning av alla hans då kända verk, 23
akvareller, av vilka 14 var monterade under glas på 3 skrin.
I årsboken »Västerbotten» 1949 gav Evert Larsson en karakteristik av hans verk, i Gipes bok om Burträsk socken 1955
skrev Roland Karlsson ett avsnitt om honom. En presentation av målaren är därför här ej behövlig.
Den nu upptäckta målningen ägs av fru Margareta AnrepBjurling i Stockholm, vilken medfört den från sitt föräldrahem i Skellefteå. Bilden på sid. 186 visar dess motiv. Möt en
blå böljeformad bakgrund avtecknar sig en svarthårig dam
med solfjäder i handen, rikt behängd med smycken och en
stor röd hårprydnad. Runt axlarna bär hon en svart schal
med röda prickar. Det linjemässiga maneret i teckningen liksom lusten att fylla ut varje litet tomrum i bilden med punkter, streck och fantastiskt utbroderade dekorativa detaljer är
typiska för Lars Larsson. Ett i flera av hans verk återkom7 85
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»G frud Sten hälld af. ritning 1736» Akvarell på papper av Lars
Larsson. Storlek 30x20 cm. Ramen ej ursprunglig.

mande bildelement är det bakom kvinnans huvud hängande
draperiet, som är uppfäst i två ringar.
Alldeles särskilt intressant är att på akvarellens baksida
finns en anteckning av följande lydelse: »Mathias Bodin är
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Rätta ägaren till taflan. Löfånger och Mångbodarna 1839
Krymplingen i Åbyn (har) gord den Årett 1838.»
Med utgångspunkt från en anteckning på ett av de tidigare
kända verken (»Måle hos Lars Larsson i Åbyn 1801») har
Roland Karlsson i sin ovan nämnda uppsats efter studier av
kyrkböckerna från Burträsk vågat antagandet, att Lars Larsson är identisk med en viss Lars Larsson som levde mellan
1784 och 1840 i Norra Åbyn i Burträsk socken. Eftersom det
finns flera byar med samma namn och Lars Larsson är ett
ganska vanligt namn kunde identifikationen inte bli mera än
ett antagande.
Efter Lars Larsson finns ingen bouppteckning bevarad.
Enligt kyrkboken skulle han ha bott hos sin broder Anders
Larsson och i dennes bouppteckning upptas bl. a. 6 st taflor
med bågar och 2 st. dito mindre med ramar, vidare en målarehälla med löpare. I kyrkboken finns uppgiften att Lars Larsson var krympling. Sedan anteckningen på den nyupptäckta
akvarellen blivit bekant, kan den av Roland Karlsson gjorda
identifikationen anses till fullo bestyrkt.
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P å expeditionen är vi tre. Den yngste i pojkåren med lust
att leka och springa omkring; den andre litet äldre, i ynglingaåldern, mottaglig för landskapets skönhetsvärden, full
av drömmar och vetgiriga tankar; den tredje, vuxen, har här
en arbetsuppgift men kan också njuta av att se landskapet
som helhet med dess vidd, frihet och skönhet.
Dagen är strålande men något kylig, när vi från byn vandrar upp mot fjället. Det vimlar av insekter kring blommande
stormhatt, fjälltolta och hundkäx i björkskogen. På de fuktiga
orkidéängarna, som här och där intar sluttningar och avsatser, är det tungt att gå. När vi kommer upp i övre björkskogen, får vi känning av vinden. Och på fjällheden råder en
kraftig SV-vind. Här är det gott om stora humlor med lysande
gul bakkropp. De kommer flygande med väldig fart och låter
sig ibland bäras av vinden. Ibland sänker de sig ner och sätter
sig på markens blommor. De generar sig inte för att flyga
upp mot vinden. Getingar, sländor, bromsar och renflugor rör
sig också obesvärat i blåsten. F. ö. är luften full av insekter.
Många tycks ryckas med av vindstötarna och föras uppåt efter
fjällsluttningen. Stora sländor gör eleganta svängar över våra
huvuden och slyr med smattrande vingar mot höjderna. •—Den som så lätt kunde bestiga fjället!, tänker vi. Brokigröda
bastardsvärmarfjärilar fladdrar ivrigt mellan blommorna och
låter sig föras vidare av vindilar.
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Ammarfjället.

Skebleskcdet.

Vi är nu i videts och dvärgbjörkens område och närmar oss
en snödriva. Den ser ut som ett brett vågrätt band, som i mitten har en mörkare inskärning. Därnedanför skönjer vi, hur
det blänker till, starkare och svagare. Det är rinnande vatten
från en bäck, som strömmar ut ur en tunnelöppning i drivan.
När vi kommer närmare, ser vi tydligare bäcken, som är omgiven av kabbeleka, ängsbollar och smörblommor. Snödrivan
är tjockast i det område, där bäcken rinner ut. Vi kommer till
bäckporten och tittar in i det egendomliga valvet. Taket är av
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hårdnad snö och uppdelat i böjda ytor, som möts i nedåtsvängda åsar med skarpa kanter. Från nedhängande partier i taket
droppar det utan avbrott. Här går en tunnel under hela drivan. På sidorna om bäcken finns det grottor, i vilka vi efter
en viss tvekan kryper in. I en grotta är taket mycket tunt, så
att solen lyser igenom. I taksnön syns också skära fläckar.
Det är »röd snö», som förorsakas av en snöalg (Chlamydomonas). Den har inte stora anspråk på näring utan lever av det
organiska material, som faller ner på snön. Taket i en dylik
snögrotta störtar in så småningom under den fortskridande
snösmältningen. På väggar och tak finner vi i grottan laxsländor och små spröda fjädermyggor, som säkerligen genomgått sin utveckling i bäckens vatten. Härinne finns också harkrankar. Försiktigt kryper vi ut efter en stund.
Från den hedartade fjällplatån ser vi i dalen bäckens blå
band, som längre upp på fjällsluttningen bildar liksom ett fint
ådernät. Där fjällen trängs ihop i V skymtar ett mörkt, smalt
daldjup. Under en forcerad vandring närmar vi oss snart dalmynningen — början av Skebleskalet. Här rinner bäcken, blå
och bred. Den slingrar sig genom den ganska jämna dalbottnen. Småningom blir dalen trängre och fjällsidorna allt mera
branta och avvisande. Snart är de tvärt stupande, och nakna
klippytor syns här överallt på båda sidor. Nu finns ingen annan väg framför oss än den trånga, mörka dalen, där vi går
oförtrutet framåt. Vinden tilltar, tjocka moln kommer upp på
himlen och åskan börjar mullra. Det faller några stora, tunga
regndroppar. Vi skyndar andfådda framåt. En obehaglig
skymningsdager råder omkring oss; fjällsidornas högsta delar är höljda i dis. Och så ökar åskvädret. Dundret ger smattrande eko, som studsar mot dalens klipputsprång än framför,
än bakom oss. Vi ser blixtar gå ner på fjället runt om oss.
Det är ett egendomligt skådespel. Äntligen blir dalen vidare,
sidorna mindre branta. Och det upprörda blixtrandet och
dundrandet upphör och ersättes av ett stilla regn. Den känsla
av spänning och instängdhet, som hållit oss i sitt grepp den
sista halvtimmen, släpper.
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Fjällhed söder om

Ammamäs.

Medan de sista regnstänken slår mot risväxternas blad, går
vi högre upp på fjället. Snart förtunnas molnskiktet och solen
börjar skina, regnvattnet avdunstar hastigt från marken. Stora
flugor och sorgmyggor höjer sig ur riset upp i luften och håller sig svävande mot vinden. Fjällplatån, som vi nu vandrar
fram på, visar inga starka stigningar. Den ter sig jämn på en
lång sträcka framför oss. Först på betydande avstånd syns
nya fjälltoppar. Men allteftersom vi går vidare, finner vi, att
landskapet inte är så särdeles slätt. Det företer lugna stig191
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ningar och sänkningar — är ett böljande landskap, här och
där med småtjärnår i sänkorna.
När vi går uppför en kulle och mina båda följeslagare är
litet före mig, ser jag, hur de nära krönet stannar till och uppmärksammar något. Så blir det fart på dem. De försvinner
hastigt bakom backen. När jag kommer högre upp, ser jag,
att de står och betraktar en renoxe, som hastigt avlägsnar sig
med stora språng neråt sluttningen. Han hade stått strax nedanför kullens topp och betraktat dem. Det första de såg av
honom var den vajande, ludna hornkronan, när han drog sig
undan. När vi fortsätter, kommer vi efter en stund upp på en
backe och ser då strax nedanför oss i en sänka ett snöfält, på
vilket det står en flock renar. Vi närmar oss försiktigt. Underligt nog springer inte renarna därifrån, fast vi kommer
inpå dem på snön. De går omkring där och stampar och frustar. Ibland sätter de nosen ner mot snön och nyser. Snart
märker vi, att stora flugor kretsar omkring renarna och ibland
slår ner på ryggen av en ren eller på nosspetsen. Det är renflugor, som besvärar renarna på detta sätt. Snöns kyla verkar
emellertid dämpande på flugornas livlighet.
På en sten invid ligger en lapp, och betraktar genom sin
kikare en fjällsluttning, där antagligen en större renhjord
uppehåller sig. Vi går fram till honom och pratar med honom.
Det är en kåta vi vill ha reda på. Ja, den skall han visa oss.
Han tar oss med mot en rygg med låg horisont. Snart är vi
uppe och blickar ut mot en vid dal mellan fjällen. Där syns
blänk av bäckar och fullt med småsjöar. Och mitt i detta område på en öppen mark urskiljer vi så småningom ett koniskt,
mörkbrunt föremål. Det är kåtan, där vi skall övernatta.
Sedan vi tagit avsked av lappen och renarna, går vi upp på
fjället, allt högre och högre. Till slut ser vi omkring oss endast nakna stenar och block, mellan vilka isranunkelns blommor sticker upp och bildar ett glest bestånd. Sedan vi passerat
denna sista utpost av blomväxter, utbreder sig framför oss ett
ändlöst blockhav i riktning mot toppen. Om en stund är vi
i 92
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Kåta på fjällheden

nedom

Solåive.

däruppe intill en stor snödriva. Alldeles intill kryper en fågel
upp på en sten och breder långsamt ut vingarna; flyger med
några skönjbara vingslag bort och är så uppslukad av den
gråbruna stenöknen. Det var en fjällripa. Den fågeln söker
sig med förkärlek till den kyliga och fuktiga snölägemarken.
Solen lyser bländande på snön. Snödrivan måste synas långt
neråt sluttningen och kan locka flygande smådjur att närma
sig. Bländade blir kanske många av de smådjur, som faller
ner på snöytan. Vi finner där till vår förvåning både fjärilar,
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sländor, getingar och många andra insekter. En del sitter på
snön eller kryper långsamt omkring; andra ligger där i kölddvala.
Från min arbetsuppgift, att iaktta de insekter, som finns på
snön och hur de beter sig, lyfter jag gärna mina ögon till att
betrakta det omgivande landskapet. Här smälter stolta färger
samman. Ögat tjusas av mättat blå färgtoner hos avlägsna
toppar; starkt begränsade snöfläckar glittrar eller ligger i pärlemorgrå skugga; i förgrunden syns glimtar av en lång sjöyta.
Det är Tärnasjön, den lättrörda, stormiga fjällsjön med obebyggda stränder. I förgrunden söker sig björkskogens stråk
fram mellan blanka kullar och snårkantade myrar. För mina
färdkamraters ungdomliga fantasi kan allt detta te sig som
ett nytt, orört land, som väntar på, att man skall ta det i besittning, ett land där man kan möta björn och varg, trana och
vildgås och där man kan fiska i de klara vattnen.
Här kan vi beundra dagrarnas spel, molnens ljusa vandring
och dimmornas dans mot kvällen. Och lätt som en solstrimma
glider f r a m över topp och myr och dal, smeker vår blick och
vår tanke detta mäktiga och helgjutna landskap. Att vandra
här, det ger en sammanträngd känsla av livets vandring, än
uppför, än utför, tunga steg och lätta, mot f j ä r r a n toppar och
en strålande rymd.
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UR K R Ö N I K A N

Januari

Nordmaling blir
efter Nyåker
tingsställe för
Västerbottens
södra domsaga.
Här ses häradshövding Göran
Hammarström
och några av
nämndens ledamöter i den nya
sessionssalen premiärdagen den
12 jan.
Den
1 Äldst i Västerbottens län vid årets ingång är Olof Samuelsson,
Lövånger, som skall fylla 100 år den 1 juli.
4 1955 års universitetsberedning uttalar i sitt till ecklesiastikministern avgivna sjätte betänkande, att både den medicinska
högskolan i Umeå och tandläkarinstitutet i Umeå med det snaraste bör byggas ut till fullständiga läroanstalter. Starka skäl
anses också tala för att ytterligare komplettera universitetsorganisationen i Umeå. I så fall ligger en matematisk-naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig fakultet närmast till
hands.
K m:t avslår byggnadsstyrelsens ansökan om att hos riksdagen
begära ett anslag på 1.230.000 kr till en nybyggnad för statens
maskinprovningar vid Röbäcksdalens försöksgård.
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6 Nordmalings nye kyrkoherde Sten Stenudd installeras i sitt
ämbete av biskop Ivar Hylander.
8-9 Skolöverstyrelsen anordnar pedagogdagar i folkskolseminariet
i Umeå med c:a 150 lärare vid norrländska seminarier som
deltagare.
9 Lodjursspår iakttagas på Abborrtjärn i Degerfors socken.
12 Med årets ingång flyttade Västerbottens södra domsaga sitt
tingsställe till nya lokaler i kommunalhuset i Nordmaling, där
första tinget hålls.
I statsverkspropositionen föreslås inrättande av en fast helikopterskola i Storuman. Kostnaden för nästa budgetår beräknas till 185.000 kr.
Ecklesiastikministern anmäler i statsverkspropositionen, att
han ej kan biträda Vitterhetsakademiens hemställan om inrättande av en tjänst som antikvarie i Västerbottens län.
Till medicinska högskolan i Umeå äskas av riksdagen för nästa
budgetår anslag med 6,6 miljoner kr.
Till byggnadsarbeten på Umeå flygplats föreslås i statsverkspropositionen 1,6 miljon kr samt för stations- och driftsbyggnad 500.000 kr och för belysningsanläggningar 500.000 kr.
Med början läsåret 1960/61 föreslås en ny parallellavdelning
vid högre tekniska gymnasiet i Skellefteå.
För legodriften vid västerbottensgruvorna begärs för nästa
budgetår 4,5 miljoner kr, varav 3,6 miljoner avses för undersökningar och nybyggnader inom Adakfältet.
14 Till ordförande i Umeå stads byggnadsnämnd väljs redaktör
Einar Härlin.
15 Regeringen beslutar i konselj att utfärda föreskrifter om bildande av en Umeå studentkår för odontologie och medicine
studerande i Umeå. Härigenom får umestudenternas organisation sin slutgiltiga lösning och en enhetlig studentkår stadfästes av regeringen.
I jordbruksliögskoleutredningens till regeringen överlämnade
betänkande föreslås Röbäcksdalen bli centrum för den norrländska forskningen och försöksverksamheten på jordbrukets
område.
Till provinsialläkare i Burträsks östra distrikt utnämns med.
lic. R. I. Brusewitz.
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18

1828
19
20
23
24
2324
2430
25
27
28

Till överste vid försvarsstaben, försvarsattaché och överste i
Västerbottens regemente utnämns överstelöjtnanten vid regementet E. Gyllenstierna.
Till överstelöjtnant vid Västerbottens regemente från 1 april
utnämns major A. Falk, Södermanlands regemente.
47 grader kallt i Gargnäs, Sorsele.
Hushållningssällskapets förvaltningsutskott tillsätter en organisationskommitté på sju personer för genomförandet av sällskapets beslut om införande av seminverksamhet i länet. Ordförande blir direktör N. Tärnvik.
Ny broförbindelse mellan Örviken och fastlandet över Ytterviksfjärden tas i bruk, varigenom den 40-åriga färjleden över
fjärden har tjänat ut.
Serie på fyra akademiska föreläsningar under Skytteanska
Samfundets beskydd över ämnet »Aspekter på nordskandinavisk stenålder» hålls i Länsmuseet av docent Hans Christiansson.
Kyrkoherdetjänsterna i Umeå lfs och Skellefteå stad lockar vid
ansökningstidens utgång resp. 20 och 8 sökande.
Logen Skärgårdsklippan i Holmsund 60-årsjubilerar.
Nordmalings nya kommunalhus invigs av landshövding Filip
Kristensson.
Skid- och friluftsfrämjandets lokalavdelning i Clemensnäs inviger sin skidstuga på Rävahusberget, 3 km norr om samhället.
Det är länets 23 :e skidstuga.
Ett 60-tal representanter för apotekarnas distriktslaboratorier
i landet samt för apotekarnas centrala organ konfererar i
Umeå.
Degerfors sockens konstklubb anordnar i samarbete med folkhögskolan i Vindeln en minnesutställning över Bruno Liljefors.
Utställningen omfattar ett 50-tal nummer.
Den första egentliga yrkeslärarutbildningskursen norr om
Stockholm börjar i Umeå med 15 deltagare för att pågå t. o. m.
14 maj.
Till stadsarkitekt i Umeå utses biträdande stadsarkitekten i
Västerås Hans Åkerlind. Han är född i Gävle 1925.
Till ordförande i Vännäs konstförening efter verkmästare John
Ögren, som avflyttat, utses fru Clary Johanson.
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29 Vernissage i Länsmuseet på utställning av 80- och 90-talens
konst. Konstverken utlånade av Nationalmuseum. Utställningen
pågår i sex veckor.
30 Skellefteå landskommuns kommunalfullmäktige tillstyrker förslaget om att Bolidens kyrkobokföringsdistrikt skall bilda egen
församling.
Riksdagsman Oskar Åkerström, Skellefteå, avsäger sig kandidatur vid höstens andrakammarval. Han invaldes i riksdagen
1936.
Organisationskommittén
för den medicinska högskolan i Umeå
föreslår hos regeringen att tandläkarinstitutet i Umeå omorganiseras till tandläkarhögskola för utbildning från tandläkarkandidatexamen
till tandläkarexamen.
Vid ombildning till
högskola skall den årliga intagningen ökas från 40 till 48. Starka skäl anses tala för att omorganisationen genomförs successivt från 1961.
Styrelsen för Västerbottens företagareförening
beräknar att
småindustrin i Uinet under 1960-talet kommer att nyanställa
minst 5.000 man, vilket kommer att ge försörjning åt lo- å
20.000 personer. Föreningen tillsätter ytterligare två konsulenter med placeringsort i Skellefteå resp. Lycksele.
Landstingets förvaltningsutskott
beslutar att vid den fortsatta
planeringen av Umeå lasaretts nybyggnad överväga behovet av
en självständig urologisk avdelning vid lasarettet.
Premiärvisning i Umeå av smalfilmen »Vi väljer Västerbotten»,
som skall stå till förfogande för visning i t ex skolor. Svensk
Filmindustri har gjort inspelningen, för textsättningen
svarar
H.-K. Rönblom.
Den hittills största avverkningen i Tärna sockens historia påbörjas omfattande 2.000 hektar ovan Gardikforsens
kraftstation.
20 nya studerande antas vid tandläkarinstitutet i Umeå. Lägsta
intagningspoäng 16,0.
Vattendomstolens dom om en dämningshöjd för Sloruman till
352 m fastställes.
Länets 29 konsumtionsföreningar
redovisar för december en
rekordökning med nära 1,8 miljon kr, varigenom den sammanlagda omsättningen 1959 blir 122,8 miljoner kr eller en ökning
med 4,3 miljoner.
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Februari

Vännäs köpings
nya kyrka, som
är uppförd efter
ritningar av arkitekt SAR Kjell
Wretling.
Den
1 Skellefteälvens regleringsintressenter får tillstånd av Nedre
Norrbygdens vattendomstol att avsänka sjön Hornavan till
höjden 423,1 m.
Vid sammanträde med Umeå hamndirektion meddelas, att
hamnens driftsinkomster under ett år för första gången överstiger 1 miljon kr.
Ett första seminarium i arkeologi hålls på Länsmuseet under
docent Hans Christianssons ledning med åtta deltagare.
IFK Umeå (1.52.04) blir tvåa i SM-stafetten på skidor 3 x 1 0
km i Hudiksvall efter Lima (1.51.02).
5 Konstförvanten S. A. Brandt, som 1900 startade VästerbottensKuriren, avlider. Han var född 1868.
7 Kvinnlig kyrkovärd — fru Barbro Olofsson — välkomnas i
Bjurholms kyrka. Fru Olofssons far och farfar — samt för en
16
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kort period även farfars far — beklädde på sin tid samma
förtroendeuppdrag.
En serie på 14 föreläsningar i psykologi och psykiatri under
februari—april inleds av professor Arne Trankell. Arrangör
är Umeå studentkår.
Vännäs köpings nya kyrka invigs av biskop Ivar Hylander.
Templets namn blir Johannes, som betyder »Herren är nådig».
Komminister Sigfrid Landin, Holmön, väljs till kyrkoherde i
Kiruna.
Riksbibliotekarie Uno Willers håller i Umeå den första föreläsningen i Skytteanska Samfundets serie om Norrland.
Professor Martin Odin, Göteborg, avlider. Han var född 1890
och åren 1924—31 överläkare vid Umeå lasaretts medicinska
avdelning.
Lennart Larsson, Järven, Jörn, femma i 3-milsloppet vid 8:e
vinterolympiaden i Squaw Valley med tiden 1.53.53,2. Guldmedaljör Sixten Jernberg och silvermedaljör Rolf Rämgård på
resp. 1.51.03,9 och 1.51.16,9.
Torsten Renqvist utställer i Umeå — måleri, collage och grafik.
Vid sammanträde i Vilhelmina uttalar sig länets fjällkommuner
för ett förslag om turistkonsulent för Västerbotten, delavlönad
av erhållna sjöregleringsmedel. Kommitté tillsätts för att utreda saken.
Till kyrkoherde i Fredrika väljs komminister Martin Bergling, Nederluleå.
Hörnefors kyrka återinvigs av biskop Ivar Hylander.
Direktör Axel Enström avgår som chef för Svenska Cellulosa
Aktiebolaget och blir styrelsens ordförande efter bankdirektör
E. Browaldh.
Tore Grahn, IK Fjällvinden, Tärna, blir i Leksand svensk
mästare i storslalom.
Till kommunalingenjör i Lycksele landskommun utses ingenjör Torsten Henrysson, Lycksele.
Kyrkoherde Sten Stenudd, Nordmaling, omkommer vid trafikolycka tillsammans med 15-årig dotter. Svårt skadas fru Stenudd och makarnas 17-årige son, som senare avlider. Kyrkoherde Stenudd var född 1907.
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Premiär för automattelefon i Umeå. Automatiseringen av Umeåområdet har kostat 15 miljoner kr.
Ny församlingsgård i Bureå invigs av biskop Ivar Hylander.
Föreståndarinnan vid Västerbottens läns hemslöjdsförening
fröken Hilda Andersson, Umeå, avlider, 64-årig.
Landstingets förvaltningsutskott
beslutar förskottera 10.700 kr
för anskaffande av ytterligare en konstgjord njure till Umeå
lasarett.
Sorsele Fitadetfia-församling
40-årsjubilerar.
Hörnefors församling får sin första kvinnliga kyrkvärd i fru
Thora Holmlund.
Vattendomstolen
medger att Vattenfall får använda tredje
aggregatet i Stornorrfors.
I yttrande över universitetsberedningens
betänkande
anför
större akademiska konsistoriet vid Uppsala universitet, att
frågan om en humanistisk och en naturvetenskaplig fakultet i
Umeå mycket snart bör upptagas till behandling.
Till jägmästare i Fredrika revir fr o m den 1 augusti utnämns
biträdande jägmästaren i Jörns, Norsjö och Burträsks revir
Nits-Bertil Nilsson. Han är född i Hälsingborg 1924.
Enligt en av Industriens utredningsinstitut
utarbetad prognos
rörande befolkningsutvecklingen
förutses
Västerbottens-regionen om 15 år ha 274.500 invånare eller 73.200 i centralorterna
(ökning 39 procent), 60.400 i tätbygder (ökning 7 procent),
och IM.900 i glesbygder (ökning 2 procent). För hela regionen
förespås ökning med 11 procent.
Till direktör och föreståndare för Skandinaviska Bankens kontor i Skellefteå från den 1 oktober utses lånekamrern vid bankens örebrokontor Henry Otterstam. Han efterträder bankdirektör Torsten Edström, som blir chef för bankens kontor i
Nyköping.
Boliden-bolaget börjar första etappen av förundersökningen
i
Näsliden-gruvan, Matå socken.
Till överingenjörer utser styrelsen för Mo och Domsjö AB
ingenjörerna Gunnar Gardfors vid Hörnefors sulfitfabrik och
Birger von Krsemer vid Hörnefors
pappersbruk.
17-årige Henrik Nilsson, Tvärålund, blir tvåa i SM i kortvågslyssning.
Tjugosju länsbor uttas till Gaza-bataljonen.
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Svenska vägarbetareförbundets
avd 235 Vindeln
25-årsjubilerar.
Norrländska författarsällskapet vidgar ramen för medlemskap
och vädjar till modersmålslärare, bibliotekarier och kulturjournalister om stöd.
Länsstyrelsen i Västerbottens län hävdar i sitt yttrande över
universitetsberedningens
betänkande, att TJmeå bör få såväl
matematisk-naturvetenskaplig
fakultet som humanistisk
fakultet, den senare med både samhällsvetenskapliga
och rent humanistiska ämnen. Medicinska högskolan och
tandläkarinstitutet i TJmeå bör snarast bli fullständiga, och planeringsarbetet
för de nya fakulteterna bör också snarast igångsättas. Norrlands intressen bör beaktas vid såväl utbyggnaden av civilekonomutbildningen
som vid en föreslagen utredning om socionomulbildning en.
Filmfotografen Rickard Tegström, Teg, har i Californien premiär på den andra av honom inspelade långfilmen för MRArörelsen.
Mars

Två prominenta
deltagare i kårhusinvigningen i
TJmeå: tandläkarhögskolans i
Stockholm tf
rektor Gustaf
Herulf och ordföranden i högskolekommittén i
Umeå, kanslirådet
G. Z. Topelius,
Stockholm.
Den
4 K. E. Norfall, IFK Umeå, svensk mästare i boxning, lättvikt;
Göteborg.
5 Rektor N. E. Anrup, Skellefteå, förordnas till rektor vid Nya
elementar, Stockholm, till den 1 juli 1961.
Lionsklubb invigs i Teg.
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6 Tegs arbetarkommun 35-årsjubilerar.
Instruktionssköterskan vid sjuksköterskeskolan i Umeå Ingegerd Johnson och operationssköterskan Britta Lindevall, Skellefteå, flyger till Marocko för att på Röda korsets uppdrag
hjälpa skadade från Agadir-katastrofen.
7 Professor Carl-Martin Fajers blir Umeå studentkårs förste
inspektor och laborator Björn Hedegård prosektor.
I Skytteanska Samfundets serie i Umeå om Norrland talar riksantikvarie Bengt Thordeman om Norrlands fornhistoria i ny
belysning.
12 Umeå studentkår inviger sitt kårhus. I sitt invigningstal understryker landshövding Filip Kristensson, att Norrland väntar,
att högskolorna i Umeå byggs ut till ett fullständigt universitet.
Umeå FCO 40-årsjubilerar.
12- Obbola Luth. missionsförening firar 65-årshögtid.
13
13 Principbeslut av Granöbygdens kapellstiftelse att som gåva till
Degerfors församling överlämna Granö kyrka att användas som
församlingskyrka.
Burträsks manskör fyller 40 år och 130 sångare ger jubileumskonsert.
Fruarna Astrid Karlsson, Tavelsjö, och Ruth Gustafsson, Långsjöby, tilldelas stipendier på Landsbygdskommunernas dag i
Stockholm.
14 Idrottsfolket i Umeå tillsätter en kommitté för att uppvakta
ordföranden i regionplaneförbundet för Umeå-området som
ett led i idrottsfolkets kamp mot planerade nya bebyggelseområden i Sandaliden och Magnusdal inom Gammliaområdet.
15 Skellefteå kraft ab utger ett 6-procentigt obligationslån på 25
miljoner som bidrag till utbyggnad av Båtfors kraft, som påbörjades 1957, och där den totala byggnadskostnaden beräknas
till 45 miljoner kr.
16 Bolidens Gruv AB redovisar för 1959 en nettovinst på 9,2 miljoner kr. Oförändrad utdelning med 9 kr per aktie föreslås.
18 Hamndirektionen i Umeå får stadsfullmäktiges medgivande att
för 600.000 kr inköpa två elportalkranar att levereras i samband med att nya kajen blir färdig i juni 1961.
Till hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland utnämns assessor G. B. Stenström, Göta hovrätt.
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22 Umeortens regionplaneförbunds direktion med generaldirektör
Sixten Larsson och byrådirektör Ivar Jonsson som gäster fortsätter behandlingen av det reviderade regionplaneförslaget
för Stor-Umeå. En femmannakommitté utses för utredning av
frågan om Vännäs-vägens sträckning över K 4-fältet.
I sitt utslag angående ansökan av Graningeverkens AB om tillstånd till Kvistforsens kraftverk i Skellefte älv ålägger Nedre
Norrbygdens vattendomstol sökanden att för skada och intrång på fastigheter utge inalles 287.000 kr fördelade på 67
fastigheter.
24 En för Västerbotten ytterst sällsynt fågel — den fridlysta vadaren rörhönan — på visit i Hedlunda, Lycksele.
27 Umeå Shakespeare-sällskap uppför En midsommarnattsdröm.
28 Premiär för V 5-spel på Umåker.
Sävar kommunalfullmäktige beslutar göra framställning om
9-årig enhetsskola.
Riksantikvarie Ingvar Andersson avslutar Skytteanska Samfundets föreläsningsserie i Umeå med föreläsningen »Norrland i
Sveriges historia».
Den nya telestationen i Storuman tas i bruk.
31 Lövångers kommunalfullmäktige beslutar att för 233.000 kr
bygga om hamnen i Bjuröklubb till oljehamn och att utarrendera anläggningen på tio år.
Spölands mejeri i Vännäs socken läggs ned efter att ha varit
i bruk sedan den 19 mars 1919.
Organisationskommittén
för medicinska högskolan i Umeå och
ämnesrepresentanterna
vid högskolan understryker i yttranden över universitetsutredningens
betänkande, att medicinhögskolan snarast bör byggas ut med teoretiska
institutioner
och att universitetsorganisationen
i Umeå fullständigas med
naturvetenskapliga
och humanistiska fakulteter.
Utbyggnaden
av norrlandsuniversitet
förordas i remissyttranden även från
andra instanser.
En omläggning av det särskilda statsstödet till det norrländska
jordbruket föreslås i proposition av jordbruksminister
Gösta
Netzén.
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Landstingets förvaltningsutskott
diskuterar den radioterapeutiska klinikens utbyggnad till regionklinik. Kostnaden för apparatur och utbyggnad beräknas till över 3 miljoner kr.
Umeå uthamn byggs ut med 215 kajmeter och skall vid färdigställandet 1961 bli Norrlands djupaste
stadshamn.
Norrlands första studentkör bildas i Umeå.
Lemmelår i Ammarnäs — det är drygt 20 år sedan sist.
Medlemsantalet i Umeå I f s Röda kors-krets passerar 2.000strecket.
Länsstyrelsen beviljar fortscittnings- och slutbidrag till 29 vägföretag i länet med sammanlagt 699.300 kr.
Vattenfallsstyrelsen
ansöker hos Nedre Norrbygdens
vattendomstol om tillstånd att i Umeälven få anlägga Ajaure kraftstation jämte damm och att vid kraftstationen bedriva korttidsreglering. Stationen avses utnyttja vattenkraften mellan Gäutajaure och Gardsjön. Anläggningskostnaden
beräknas till 70 miljoner kr. Den årliga energiproduktionen
blir i genomsnitt 335
miljoner kwh.
Byggnadsstyrelsen
godkänner av konstnär Pär Andersson, Vällingby, uppgjort förslag till muralmålning i Bolidens kyrka —
med undantag av ett parti, som efter ny utformning skall underställas styrelsens
prövning.
Utbildningen av lärare på det husliga området föreslås i proposition bli helt förstatligad och koncentrerad till seminarier i
Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala. Förslaget
föreslås
trcida i kraft 1 juli 1961.
Nedre Norrbygdens vattendomstol meddelar tillstånd dels till
Gardikens reglering inom Tärna och Stensele socknar, dels till
anläggande av Gardikforsens kraftstation i Umeälven. Sökanden i målet är Vattenfall, Bålforsens kraftaktiebolag,
Belsele
aktiebolag, Hällforsens aktiebolag, Bjurfors aktiebolag, Harrsele aktiebolag och Pengfors aktiebolag.
Riksdagen godkänner förslaget om inrättande av en permanent
helikopterstation i Västerbotten, t. v. förlagd till Storuman.
Bokslutet för Skellefteå stad visar ett budgetöverskott
på
911.700 kr, varav 547.198 kr på driftstaten och 364.592 på kapitalbudgeten.
16
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April

Riks-City i Skellefteå — länets
största bostadsoch kontorshus —
nu färdigt med
fasad i grå emalj
och marmor.
Den
1-27 Utställningen »Textil skolslöjd» med alster från hela landet
pågår på Länsmuseet.
2 Skelleftehamns Folkets hus firar 25-årsjubileum.
2-3 Umeå Inner Wheel — Rotarys damklubb — är värd för landsmöte i Umeå med 100-talet deltagare.
5 Svenska Cellulosa AB beslutar höja årsproduktionen av sulfatmassa i Obbola-fabriken från 40.000 till 110.000 ton. Fram till
början av 1962 skall i Obbola investeras ytterligare 61 miljoner kr, vilket med redan beslutade investeringar på 17 miljoner kr innebär, att Obbola-industrien tillföres 78 miljoner kr.
Då Holmsund-sidan under samma tid tillföres två investeringsmiljoner, investeras alltså sammanlagt 80 miljoner kr i Holmsunds-gruppen.
7 Nedre Norrbygdens vattendomstol förklarar i skrivelse till
regeringen, att domstolen finner reglering av sjön Storjuktan i
Sorsele socken tillåtlig enligt vattenlagen. Regleringsintressenternas ansökan gäller en regleringshöjd av 14 m.
8 Komminister Gösta Sävborg, Sundsvall, utnämns till kyrkoherde i Umeå landsförsamling från 1 juli. Han är född i Nederkalix 1906.
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Umeå akademiska förening väljer professor Gunnar Blix, Uppsala, till hedersledamot.
Vännäs Lions Club har charterfest.
Holmsunds manskör 40-årsjubilerar.
Bjurholms kyrko- och hembygdskör firar 30-årsjubileum.
Ecklesistikminister Ragnar Edenman framlägger i en proposition på 400 sidor ett stort upprustningsprogram för universitet
och högskolor. Umeå föreslås så snart ske kan få en så fullständig utbildnings- och forskningsorganisation som möjligt. Även socionomutbildning vid ett socialinstitut i Umeå föreslås samt viss samhällsvetenskaplig utbildning och forskning
vid sidan av nuvarande medicin och odontologi. Frågan om
humanistisk utbildning och forskning tas inte upp till prövning.
Nytt antependium — tillverkat av Licium, Stockholm — invigs i överklintens kyrka.
F. kontraktsprosten Adolf Råde avlider i Uppsala. Han var
född 1881 och åren 1938—52 kyrkoherde i Nordmaling; initiativtagare till Nordmalings hembygdsmuseum.
De kristna samfundens nykterhetsrörelse — DKSN — öppnar
i Skellefteå sin 56 :e kurs.
Umeå stadsfullmäktige godkänner i princip förslaget om ny
folkpark på älvstranden vid Lundåkern.
Sjöfarten på Hörnefors öppnas.
Länets fiskareförbund beslutar inköpa en trålare med utrustning för försöksfiske med trål i sommar, varigenom en ny epok
för strömmingsfiske vid våra kuster skulle inledas. Utgiften
beräknas till 30.000 kr.
Västerbottens FPU 30-årsjubilerar.
Umeå droskägareförening firar 30-årsjubileum.
Umeå Bilfrakt — en av landets största — 20-årsjubilerar.
Skeppningssäsongen på skärgårdshamnarna öppnas.
Bland vårens umestudenter svarar Stina Eriksson, Holmsund,
för en fenomenal prestation genom att ha A i alla sina ämnen:
kristendom, modersmål, latin, grekiska, engelska, franska, historia och filosofi.
Riksdagen beslutar att vid medicinska högskolan i Umeå skall
inrättas en docentur med företräde för kliniskt ämne och en
laboratur i radiofysik.
t
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Lycksele stadsfullmäktige anslår i likhet med socknens fullmäktige 155.000 kr till civilflygfält i Hälsingfors-Hedlundaområdet.
Motionärer ur riksdagens borgerliga partier med hrr Bergh i
Luleå och Helén i spetsen begär en del åtgärder under den
första femårsperioden av 60-talet för utbyggnad av de två akademiska läroanstalterna i Umeå i anslutning till den stora universitetspropositionen.
30 Malgomajskolans första vinterhuvudkurs 1959—60 avslutas.
Den har haft 14 elever.
Umeå studentkår föreslår i skrivelse till regeringen, att en del
av de Längrnanska donationsmedlen avsättes för att användas
för stipendiegivning till högskolestuderande i Umeå.
Till komminister i Umeå landsförsamling utnämner domkapitlet komminister Paul Hammarbäck med tillträde den 1 oktober.
De officiella befolkningssiffrorna
visar, att invånarantalet i
Västerbottens län den 1 januari 1960 var 240.354 mot 240.396
året förut, en minskning med 42 personer.
Länets största bostads- och kontorshus — Riks-City, Skellefteå
— färdigt med inalles 13.800 kvm och 27 m hög fasad i grå
emalj och marmor.
Degerfors församling får regeringens tillstånd alt låna 180.000
kr för restaurering av församlingens gamla kyrka samt inredning av bisättningsrum.
Till affärschef och föreståndarinna för Västerbottens läns hemslöjdsförening utses fröken Gunhild Pettersson vid hemslöjden
i Boden. Hon är född 1915.
Redaktör Bertil Olson i Vcislerbottens-Kuriren tilldelas lidskriften Industrias stipendium på 5.000 kr.
Sjöfartsstyrelsen meddelar, att Dalénljus skall införas på Bondens fyr med ljusstyrkeökning till 2% gånger nuvarande värden.
Till ledamot i den parlamentariska snabbutredningen om försvaret utses bl a riksdagsman Per Jacobsson i Ottonträsk.
Stiftelsen Hammargården i Nordmaling tilldelas av regeringen
bidrag med 80.000 kr ur arvsfonden till inköp av Hammargården 5 i municipalsamhällel för att användas för ungdomsändamål.
208

HÄNT 1960
Statens hyresråd föreslår, att hyresregleringen från den 1 november slopas i Vännäs, Nordmalings municipalsamhälle, Degerfors och Norsjö.
Projektering för reningsverk på Öhn, varom regionplaneförfattarna och Umeå stad, Umeå lands och Tegs municip i princip är tämligen eniga, visar, att anläggningen kommer att kosta
3,5 miljoner; den är dimensionerad för 65.000 personekvivalenter.
Till bibliotekarie vid medicinska högskolan i Umeå förordnas
fil. lic. O. R. Ramtoft.
Eleven vid Musikhögskolan Gunnar Lundberg, Obbola, tilldelas
stipendium med 2.500 kr ur »Konung Gustaf VI Adolfs 7O-årsfond för svensk kultur».
Sorsele kommun begär 2,5 miljoner kr av Vattenfall i ersättning för skador, som orsakats kommunen i samband med uppdämning av Storjuktan, varigenom 121 personer tvingas flytta
från dämningsområdet.
Länsstyrelsen tillstyrker statsbidrag till far ¡förbindelse mellan
samhällsdelarna Holmsund och Obbola. En bilfärja på 80 ton
anses erforderlig, och kostnaderna för färjleden uppskattas till
1,2 miljon kr.
Bureå-födda författarinnan Loka Enmark debuterar med romanen Bedrägeriet.
Maj

Landstingets nya
lant hushållsskola
i Levar, Nordmaling. Framför
skolanläggningen
rektor Barbro
Åström.
Den
1 Umeå studentkår firar för första gången vårbal under eget tak.
I ett förstamaj-tal i Umeå hävdar ecklesiastikminister Ragnar
Edenman, att Umeå stad kan se fram emot en fantastisk ut209
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veckling på vägen mot universitetsstad. Han ger landstinget
och staden en eloge för framsynt kulturpolitik. Utöver fortsatt
utbyggnad av medicinska högskolan och tandläkarhögskolan
kommer Umeå att få en filosofisk fakultet av delvis nytt slag
med inriktning främst på det samhällsvetenskapliga området
och landets fjärde socialinstitut.
3 Föräldraförening vid Umeå stads obligatoriska skolväsen bildas med stadsfogde Sten Boström som ordförande.
Med. dr Ä. G. Stenstedt förordnas till docent i psykiatri vid
medicinska högskolan i Umeå.
4 Lektorn vid folkskoleseminariet i Umeå teol. dr John Holmgren
avlider. Han var född 1904.
4-31 Utställningen Dockparad på Länsmuseet.
7 Folkpartiet i Västerbotten 50-årsjubilerar.
Svenska Cellulosa AB utdelar i Lycksele veterantecken till 116
anställda inom Lycksele och Vindelns skogsförvaltningar.
8 Backens manskör firar 40-årsjubileum.
Ny ordförande i Västerbottens läns konstförening blir överläkare Ingmar Flodström.
12 Gulsele AB får av Mellanbygdens vattendomstol tillstånd att
uppföra och ta i drift Hällby kraftverk i Ångermanälven, c:a
40 km söder om Åsele.
Representanter för Västerbotten överlägger i Stockholm med
ordföranden i Skogsägarnas riksförbund jur. dr Gunnar Hedlund om förläggningen av de norrländska skogsägarnas massafabrik.
13 Prosten emeritus Manfred Norde, Byske, avlider, 76-årig.
14 En renrivande björn fälls efter 30 timmars intensiv jakt i trakten av Abelvattnet på Södra Storfjället i Tärna.
15 Kyrkorgel i Robertsfors invigs av biskop Ivar Hylander.
16 Sångsällskapet Orphei Drängar (OD) ger konsert i Umeå, som
är utgångspunkten för en åtta dagars turné till Finland.
17 Ljudradions program 1 och 2 kan tas på FM i storumanbygden.
Västerbottens-Kuriren fyller 60 år — med en nettoupplaga på
c:a 33.000 ex och en omsättning av över 5 miljoner kr är VK
en av de större landsortstidningarna.
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Holrasunds kommunalfullmäktige uppdrar åt färjekommittén
att vidta alla erforderliga åtgärder för att inrätta färjeled mellan Holmsund och Obbola.
17- Utställning i Ammarnäs av same-slöjd.
19
18 Kyrkoadjunkt Ture Bergman, Teg, utses av domkapitlet till
komminister i Vännäs köping.
Vid sammanträde med Skellefteå stads kyrkofullmäktige meddelas, att 1 miljon kr upplånats för byggande av församlingshem i Skelleftehamn.
Vid turistkonferens i Vilhelmina tillsätts en kommitté •— redaktör Elon Dufvenberg och landsantikvarie Gunnar Westin,
Umeå, samt bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina — för
frågan om anställande av turistkonsulent i länet.
20 I proposition med förslag till principiella riktlinjer för utbyggnad av den högspecialiserade kroppssjukvården föreslås riket
indelat i sju regioner med regionsjukhus i bl a Umeå.
21- Filadelfiaförsamlingen i Lycksele 35-årsjubilerar.
22
27 Riksdagen bifaller ecklesiastikministerns förslag om riktlinjerna för utbyggnad av universitet och högskolor. I Umeå skall
snarast utbyggas en utbildnings- och forskningsorganisation
med inriktning på förutom medicin och odontologi även socionomutbildning samt viss samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig utbildning och forskning.
Förste provinsialläkaren i Västerbottens län Sixten Hemmingsson beviljas avsked från den 1 oktober.
28 Riksdagen beslutar att lärarutbildningen på det husliga området omorganiseras och koncentreras till fyra statliga seminarier förlagda till Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala.
29 Hundutställning i Umeå med 369 representanter för 63 raser,
vilket är rekord för hundexpo i övre Norrland.
31 Vännäs köpings kommunalfullmäktige beslutar utreda frågan
om ett hantverkshus i Vännäs köping.
Enligt utredningar som gjorts på initiativ av Umeå stad saknas
förutsättningar för att ordna fast teaterverksamhet i Umeå —
och i Norrland överhuvud.
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Provinsialläkare T. G. I. Holmberg i Vilhelmina norra distrikt
beviljas avsked från 1 juni.
Byggnadsstyrelsen får regeringens uppdrag att i samråd med
organisationskommittén för medicinska högskolan i Umeå utarbeta förslag till generalplan för byggnadsverksamhet
vid
högskolan. Styrelsen beslutar utse en rådgivande generalplanekommitté.
Statsutskottet avstyrker ett i riksdagen motionsvägen framfört
förslag om att en del av Längmanska fondens avkastning skall
användas till studie- och forskningsstipendiefond
vid de akademiska läroanstalterna i Umeå.
Vattenfallsstyrelsen begär hos Norrbygdens vattendomstol tillstånd till att med utnyttjande av Kultsjöns och Malgomajs regleringsmagasin utöva korttidsreglering vid Stalons kraftverk.
Stiftelsen J. C. Kempes Minne beslutar att till Umeå studentkår
överlämna en stipendiefond på 300.000 kr. Stiftelsen vill därmed i sin mån ge uttryck åt det starka norrländska intresset
för vidgade akademiska studiemöjligheter i Umeå.
Utställning av moderna engelska böcker i Stadsbiblioteket i
Umeå — utställningen omfattar 400 volymer.
Professor L-G. Larsson vid medicinska högskolan i Umeå får
av Riksföreningen mot cancer 250.000 kr som bidrag till inköp
av en betation — en apparat för strålbehandling.
Landstingets nya lanthushållsskola i Levar klar. Skolan har
med inredning kostat 1.205.000 kr.
Länets företagarförening utdelar för första gängen utmärkelser
— kosa i Bolidensilver och diplom — till tre företagare, nämligen fabrikörerna Hilding Carlsson, Umeå, och G. Johansson,
Skellefteå, samt målarmästare B. Henriksson, Lycksele.
Västerbottens spelmansförbund får 3.000 kr ur Kempe-fonden
för arbetet att bevara gamla västerbottenslåtar.
Riksdagen beviljar stöd åt det norrländska jordbruket och
skogsbruket i enlighet med den av jordbruksutskottet föreslagna sammanjämkningen av kamrarnas skiljaktiga beslut,
överingenjör Birger von Kreemer utses till verkställande direktör i Maskin & Bro, Helsingfors, ett av den stora finska Värtsilä-koncerneus företag.
Slensele kommun hemställer hos länsstyrelsen om att en väsentlig del av det belopp på 1,5 miljon kr, som vattenfallssty212
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relsen m fl erlagt för tillståndet till reglering av Storuman,
skall användas som tillskott till anläggning av en industri i
Stensele-Tärna-bijgden.
Arbetsplan upprättad för väg 356 Norsjövallen—Rusksele,
delen
Norsjö/Lycksele kommungräns—Stangoträsket.
Vägen utgör en
av de viktigaste trafiklederna i länet. Totalkostnaden uppskattas till 3 miljoner kr.
Författarinnan Sara Lidman meddelar, att hon ämnar under
minst två år bosätta sig i Sydafrika — i Svenska kyrkans missionsstation Oscarsberg i Natal — bl a för att förnya sitt författarskap.
Riksantikvarieämbetets
inventering i Västerbottens läns norra
fornminnesförenings
verksamhetsområde
avslutas. Nära 500
fornlämningar har påträffats inom sex socknar.
Juni

Nordisk förbrödring vid den
svenska brandkårskongressen i
Umeå. Från vänster: brandchef
Allan Lax, Vasa,
direktör Bertil
Heinrich, Helsingfors, konsulent Axel Rörström, Stockholm,
samt direktörerna
Sören Bergby och
Hans Blom, Oslo.
Den
1 Svenska vägförbundets rikskongress i Umeå öppnas med c:a
'200 deltagare.
4 Alimak-verken 75-årsjubilerar i Skellefteå. Ett 100-tal representanter för 15 nationer deltar.
6 Kontraktsprosten Th. Lundh avtackas av Umeå landsförsamling efter 25 års tjänst.
10 M/s Bothnia sätts in i trafik på linjen Skellefteå—Gamla Karleby.
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12 Till kyrkoherde i Umeå stad väljs domkyrkoadjunkt teol. lic.
Karl-Gunnar Grape, Uppsala. Han är född i Umeå socken 1922.
13 Årsmöte med Västerbottens läns turistförening.
Vilhelmina kyrkas nya orgel invigs.
13- Svenska brandskyddsföreningen och Svenska brandkårernas
15 riksförbund har konferens i Umeå med ett 300-tal deltagare.
14 Till ordförande i Västerbottens läns brandkårsförbund nyväljs disponent Ernst Planhammar, Hörnefors.
16 Direktör Lennart Gabrielsson meddelar, att SCA:s styrelse beslutat investera ytterligare 4,7 miljoner kr för utbyggnad av
plastfabriken i Holmsund.
16- Kooperativa kvinnogillesförbundets kongress i Umeå samlar
17 rekorddeltagande, närmare 800 gilleskvinnor från hela landet.
16- NoLa-utställningen i Umeå med en besökssiffra på c:a 40.000.
19
18 FCO-organisationerna i länet bildar en samarbetskommitté med
verkställande utskottet förlagt till Umeå.
18- Utbyggnad av vägnätet mellan Sverige och Norge över Tärna
19 till en mellanriksväg diskuteras på turistkonferens i Mo i Rana.
19 Den nye kyrkoherden i Skellefteå stad Yngve Andersson installeras av biskop Ivar Hylander.
20 Degerfors kommunalfullmäktige beslutar uppföra nytt ålderdomshem med c:a 40 vårdplatser.
22 Rektor Ragnar Edén vid Centrala verkstadsskolan i Vännäs
avgår efter nära 27-årig tjänst.
23 Trettio nya sjuksköterskor invigs i Umeå stads kyrka.
28 örnsköldsviksortens slakteriförenings uppgående i Västerbottens slakteriförening diskuteras i Örnsköldsvik. Enhälligt beslut uppnås ej, varför frågan måste behandlas på ny stämma.
29 Vattenfallsstyrelsen och dess medintressenter får av Nedre
Norrbygdens vattendomstol tillstånd till de dammbyggen och
andra åtgärder, som erfordras för reglering av Storjuktan.
Centerorganisationerna — Centerpartiet, Svenska landsbygdens
kvinnoförbund, Svenska landsbygdens studieförbund, Svenska
landsbygdens ungdomsförbund och förbundet Vi Unga — inleder sin riksstämma i Umeå.
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Till överläkare vid obstetrisk-gynekologiska kliniken vid lasarettet i Skellefteå utnämns med. lic. B. G. Geo.
Till provinsialläkare i Bjurholms distrikt utnämns med. lic. A.
K. F. Widell.
Till kyrkoherde i Nordmalings pastorat utnämns kyrkoherde
J. E. Hedquist, Lövånger.
Avtal träffas mellan Luftfartsstyrelsen och Lapplandsflyg om
en helikopterstation i Storuman.
Kontraktsprosten J. A. Lindahl, Norsjö, avtackas efter 26 års
tjänst.
Tecken tyder på enastående gott hjortronår i stora delar av
Västerbotten.
Ett sällskap akademiker från universiteten i Uppsala och Göteborg med ekonomisk geografi som specialitet samt lärare och
samhällsplanerare från Ångermanland och Västerbotten på resa
genom länet för samhälls- och näringsgeografiska studier. Huvudrastställen för hundramilafärden bl a Lycksele, Tärna och
Skellefteå.
Första humanistiska tentamen norr om Uppsala anställs i Umeå
av professor Mårten Stenberger, Uppsala, med fru Mary Bergström och överläkare Ingmar Flodström i ämnet nordisk fornkunskap.
Musikdirektör Mary Wallskog och flickkören vid högre allmänna läroverket i Umeå inbjuds att ge konserter i Newyork
och uppträda i radio och TV där samt sedan företa turné till
Filadelfia, Chicago, Omaha, Jamestown och Minneapolis.
Länsstyrelsen i Umeå anhåller hos Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen om fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg
371 Jörn—Glommersträsk, delen V. Åliden—länsgränsen
mot
Norrbotten jämte vissa ombyggnader av vägarna 907 och 908,
som är föranledda av den nya vägsträckningen.
Våglängden
blir 19.310 m och kostnaderna beräknas till 5,9 miljoner kr.
Länsstyrelsen beräknar att redan i år få påbörja ombyggnad
av mellanriksvägen Klippen—Umfors. Kostnaden för den 11
km länga sträckan beräknas till 3 miljoner kr, varav Vattenfall
ålagts av k m:t att betala 1 miljon kr.
Bowaters sociala stiftelse beviljar anslag med 146.600 kr till
olika sociala och trivselbefrämjande
ändamål.
Läroverksadjunkt Göran Eriksson, Umeå, debuterar med dikthäftet Snösilvereko. Förlag: Grupp Provins.
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Från hela lanclel
kom deltagare till
Centerorganisationernas riksstämma pä
Gammlia.
Den
1 Ombudsman Andreas Berg, Holmsund, tilldelas vid Norrlandsförbundets årsmöte i Östersund Högbergsplakettén; fabrikör
Hilding Carlsson, Umeå, får »Norrlandsbjörnen» för norrländsk
pionjärgärning.
T. f. rektor Simon Johansson, Teg, blir förste rektor och skolchef i Umeå landskommun.
3 Vid Västerbottens luth. missions- och ungdomsförenings årskonferens i Skellefteå stiger den sammanlagda kollekten till c:a
31.000 kr.
4 Finlands statsminister J. V. Sukselainen talar vid de svenska
centerorganisationernas riksstämma i Umeå. Rikstinget hålls
på Gammlia.
5 General Archibald Douglas — chef för Norrlands dragonregemente 1930—35 — omkommer vid bilolycka på vägen mellan
Norsholm och Stjärntorp i Östergötland. Han var född 1883.
Enligt dom av Norrbygdens vattendomstol får Statens vattenfallsverk genast börja bygga Gallejaure kraftverk i Skellefteälven. Kraftverket beräknas kosta 135 miljoner kr.
15 Levar lanthushållsskola startar med 36 elever.
Bland de observatörer som utses medfölja FN-befälhavaren i
Kongo, general von Horn, märks överstelöjtnanterna Sverker
Marell, Umeå, och Stig Möllerswärd, Uppsala, tidigare Umeå.
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17 Till kyrkoherde i Norsjö väljs komminister Harald Lundberg,
Skellefteå.
Evangeliska fosterlandsstiftelsens fjällgård i Klippen invigs.
21- Under ett dygn faller 55 mm regn över Lycksele.
22

22 Beslutas det definitivt, att örnsköldsviks slakteriförening skall
uppgå i Västerbottens slakteriförening.
Åsele hembygds- och turistförening bildas med Sture Rådström
som ordförande.
24- I triangelmatchen i fri idrott segrar Norrbotten med 158 poäng
25 före Västerbotten 121 och Ångermanland 101. Dammatchen
hemföres av Västerbotten med 63 poäng före Norrbotten 55,5
och Ångermanland 41,5.
30 Stiftsstämman i Byske beslutar inbjuda församlingarna i Luleå
stift att deltaga i »stiftsting» — en frivillig motsvarighet till
landstingen. Den föreslagna stiftsorganisationen är en nyhet
för Sverige.
31 Till komminister i Degerfors pastorat väljs kyrkoadjunkt Bengt
Martin Nordfeldt, Luleå.
Nordsverige besegrar i Narvik Nordnorge i fotboll med 6—1.
Kammarkollegium underställer regeringen förslag om delning
från 1 januari 1962 av Degerfors, Lycksele och Sorsele församlingar samt Skellefteå
landsförsamling.
Byggnadskommittén för Umeå lasarett får i uppdrag att bygga
ut radioterapeutiska kliniken till regionklinik. Byggnaden har
kostnadsberäknats till 2,5 miljoner kr.
Ny valdistriktsindelning i Umeå beslutas, varigenom staden får
elva valdistrikt i stället för sex hittills.
Till rektor för realskolan i Sorsele utses fil. mag. Ingvar Törnered, Uppsala.
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Augusti

TV-premiär i
TJmeå — en av
augusti månads
stora händelser.
Den
4 Första riktiga testbilden från TV-sändaren i Vännäs.
5-6 Riksdagens jordbruksutskott på tvådagars besök i Västerbotten.
6 F. riksdagsinan Magnus Nilsson avlider i Uppsala, 68-årig. Han
var född i Varuträsk och socialdemokratisk andrakammarledamot för Västerbotten 1944—53.
15 Rektorsmöte i Umeå — det tredje i landet — med 40 deltagare.
TV-premiär via Vännäs-sändaren.
16- Läroverkslärarnas riksmöte i Umeå med 200 deltagare.
19
17 Byssträsk by i södra delen av Lycksele socken firar 200-årsminnet av byns tillblivelse. Minnessten avtäcks.
20- Bönhuset i Ström, Bjurholm, invigs.
21
22 Sveriges speceri- och lanthandlareförbunds (SSLF) kongress
öppnas i Umeå med 600 deltagare.
TV-premiär i Skellefteå.
23 Vännäs-stationen kör igång sin FM-sändare, vilket betyder, att
UKV-banden på radioapparaterna i Umeå-området kommer till
användning.
26 Danske kommunikationsministern Kai Lindberg på besök i
Umeå, där nya telestationen, Stornorrforsen, och Vännäs-sändaren studeras.
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27- Karlsbäcks missions- och ungdomsförening, Bjurholm, 50-års28 jubilerar.
28 Evangelisten Frida Pettersson, Burträsk, avskiljs till missionär
i Paraguay för pingströrelsen.
29 Rederiab Svenska Lloyds flaggskepp »Convallaria» lastar i
Hörnefors massa på Italien. Hon är det största fartyg, som
lastat vid kaj i Hörnefors.
Meddelas det, alt huvudkontoret för luftfartsstyrelsens
flygplatser i Norrland och Dalarna skall förläggas till Umeå med
start hösten 1961.
Stornorrfors Folkets hus övertas genom Umeå landskommuns
förmedling av Brännlandsorlens
bygdegårdsförening.
Byggstart för massafabrik i Storuman aviseras till årsskiftet.
Det blir en av världens få fabriker för framställning av blekt
massa med björk som råvara och beräknas kosta 20 miljoner
kr. Byggtiden beräknas till 12—18 månader och kapaciteten
blir 30.000 ton massa per år.
Tre norska arkeologer gör intressant fynd vid Umbukta (strax
norr om överuman), där man lokaliserar fyra boplatser från
stenålderstiden inom ett strandområde av en mil. Därmed erhålls nya bidrag till möjligheterna att rekonstruera den äldsta
kulturhistorien i Sverige och Norge.
Enligt den framlagda budgetredovisningen slutar Västerbottens
läns landstings sammanlagda utgifter under 1959 på 54.654.074
kr med ett nettoöverskott på 1.969.109 kr.
Naturvärnet föreslår i yttrande över Storjuktans reglering bl a,
alt 100.000 kr skall ställas till länsstyrelsens förfogande att användas till fromma för renskötseln inom Rans och Umbyns
lappbyar.
Kyrkoherde H. Carlson i Burträsk och Kalvträsk församlingars
pastorat beviljas avsked från 1 november.
Till lotsdirektör i Övre norra distriktet utnämns e. o. förste
byråinspektören hos lotsstyrelsen Lars Sjödin.
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September

Tolv professorer
vid medicinska
högskolan installeras. Fr. v.: professorerna CarlMartin Fajers,
Lennart Halt och
Nils Törnblom,
längst fram; LarsGunnar Larsson,
Einar Hollström, Torgny Greitz, Arne Huggert och Håkan Linderholm, i andra raden; samt Ragnar Berfenstam, Eberhard Nyman,
Ragnar Muller och Gösta Herberts, högst upp.
Den
4 Kontraktsprosten A. Lindahl avskedspredikar i Norsjö kyrka.
Han har varit verksam i församlingen i 26 år.
11 Kyrkoherde M. Bergling, Fredrika, installeras i sitt ämbete av
biskop Ivar Iiylander.
18 Vid andrakammarvalet i Västerbottens län avges — enligt den
officiella sammanräkningen — för högern 15.276 röster (vid
septembervalet 1958 17.350), för centerpartiet 19.914 (18.703),
för folkpartiet 28.331 (24.209), för socialdemokraterna 63.244
(55.460) och för kommunisterna 2.643 röster (2.030).
Valda: för högern riksdagsman Carl Östlund, Myckle, för centerpartiet riksdagsman Jan-Ivan Nilsson, Tvärålund, för folkpartiet riksdagsledamoten Ragnhild Sandström, Teg, och riksdagsman Henning Gustafsson, Skellefteå, samt för socialdemokraterna statsrådet Gösta Skoglund, fru Astrid Lindekvist,
Skellefteå (nyvald) och riksdagsman Gunnar Lundmark, Lycksele.
24 Offentlig högtidlighet vid medicinska högskolan i Umeå, varvid högskolans första professorer installeras i sina ämbeten av
rektor Torgny Segerstedt vid Uppsala universitet. Installan220
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25

26

28

30

16

di är: professorn i patologi Carl-Martin Fajers, professorn i
medicin Nils Törnblom, professorn i ortopedi Lennart Hult,
professorn i radioterapi med tumördiagnostik Lars-Gunnar
Larsson, professorn i röntgendiagnostik Torgny Greitz, professorn i klinisk fysiologi Håkan Linderholm, professorn i dermato-venereologi Einar Hollström, professorn i oftalmiatrik
Arne Huggert, professorn i oto-rhino-laryngologi Gösta Herberts, professorn i neurologi Ragnar Muller, professorn i psykiatri Eberhard Nyman och professorn i socialmedicin Ragnar
Berfenstam. Efter installationen i läroverkets aula mottagning
på Stadsbiblioteket för särskilt inbjudna. På kvällen middag
av helt privat karaktär.
Umeå baptistförsamling firar 100-årsjubileum.
Kyrkoherde Georg Holmquist håller avskedspredikan i Umeå
stads kyrka.
Nytt kyrkogårdskapell i Vilhelmina invigs av kontraktsprost
Bertil Clausén, Lycksele.
Till kontraktsprost i Västerbottens norra kontrakt från 1 oktober förordnar biskopen kyrkoherden i Skellefteå stadsförsamling Yngve Andersson.
Komminister Edward Sundin, Vindeln, avtackas för 30-årig
tjänst i Degerfors församling.
Vid årets kronoskogsauktion i Umeå försäljs 800.496 träd för
inalles 4.105.154 kr. Medelpriset per kbm är kr 30:90 eller kr
2: 38 mer än 1959, då domänverket använde sig av anbudsförfarande.
Vid kronoskogsauktion i Skellefteå säljs 134.000 kbm av utbjudna 152.000 kbm för en sammanlagd summa av 4.187.345
kr. Medelpriset per kbm är kr 31: 70 eller ungefär lika högt
som vid fjolårets försäljning.
Vid möte i Mo i Rana mellan representanter för svenska postverket, Helgelands bilruter och Mo kommun nås enighet om
ett förslag till daglig bussförbindelse under månaderna juli—augusti mellan Storuman och Mo i Rana över Umbukta. För-
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slaget innebär också en förbindelse tre gånger i veckan under
för- och eftersäsongerna.
Till professor i pediatrik vid medicinska högskolan i Umeå
utnämns docent C. B. Lindquist, Göteborg.
Laborator Björn Hedegård vid tandläkarinstitutet i Umeå utnämns till professor i proteslära vid tandlälcarhögskolan i
Stockholm.
Rektorsförordnande meddelas adjunkt E. V. Jönsson till den 1
juli 1961 vid högre allmänna läroverket i Skellefteå.
Sara Lidmans nya roman Bära mistel utkommer.
Organisationskommittén för medicinska högskolan i Umeå föreslår i sina petita för nästa budgetår fortsatt utbyggnad av
högskolan. Kommittén hemställer att professurerna i allmän
bakteriologi, farmakologi, medicinsk kemi och ytterligare en
professur i patologi jämte två prosekturer i sistnämnda ämne
inrättas under budgetåret.
En anpassningskurs för sådana människor, som berövats sin
syn helt eller delvis -— den första i sitt slag i Norrland — öppnas i Skellefteå med tio deltagare.
Renoveringen av Sävargårdens gillessal slutföres, varigenom
har skapats en sal i senguslaviansk stil med ljust rosa väggpartier och helt nytt
ventilationssystem.
Föreningen Kopparhatten bildas i Umeå.
Folkskollärare Alfred Zingmark, Umeå, ger ut ett närmare 500sidigt arbete över Spinnet-Annas släkt. Spinnel-Anna grundade
1766 byn Slorsandsjön i Degerfors socken. Vissa avsnitt av
boken har engelsk text med tanke på att många av släktens
medlemmar är bosatta i USA.
Teaterrådet anser fast teater i Umeå i hög grad befogad. Visst
samarbete med Svenska teatern i Vasa anses böra kunna åstadkommas.
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Oktober

Från invigningen
av centrala verkstadsskolan i Åsele. Fr. v.: riksdagsman Per Jacobsson, landstingsordföranden.
Oscar Dahlqvist,
förste byråsekr.
Brita Wernlund,
landshövding
Filip Kristensson
och överdirektör
Birger Öhman.
Den
1 Kraftverket i Stensele sätts i gång oeh det svenska kraftnätet
förstärks med 47.000 kilowatt. Stensele-kraftverket betjänas av
samma vatten som Umluspens och Grundfors kraftverk och
fjärrstyrs från Grundfors. Kostnaderna uppgår till 53 miljoner kr.
Sankt Mikaelskyrkan i Jörn invigs av biskop Ivar Hylander.
Kyrkbygget har kostat 714.000 kr.
Nya riksvägen 13 mellan Nordmaling och Hörnefors öppnas för
trafik.
Folkets hus i Fredrika invigs.
2 Elim-församlingen i Umeå inviger kyrkolokal.
Nya Holmsundsvägen från Ålidbacken till Sofiehem öppnas
för trafik — ett 1.800 m-asfaltstråk, som har kostat en miljon
kr inklusive marklösen (250.000 kr) och gatubelysning.
3 Norrmjöle byamän samt fiskarna E. A. Nilsson och F. Olofsson
tillerkännes av fiskevärderingsnämnden för Norrbottens och
Västerbottens län ersättningar med inkalles 80.000 kr.
5 Konsul Simon Kågström, Skellefteå, avlider, 65-årig.
6 En serie föreläsningar och filmförevisningar under samlingsrubriken »Natur och kultur i Västerbotten» påbörjas i Länsmuseet för att fortsätta med ytterligare åtta program t o m den
15 december.
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Åsele centrala verkstadsskola invigs. Den har kostat saramanlagt 5,6 miljoner kr. Invigningen förrättas av överdirektör
Birger Öhman.
6-9 Biskopsvisitation i Umeå landsförsamling med installation
(den 9) av nye kyrkoherden Gösta Sävborg.
7 Landstinget anslår 33,6 miljoner kr till driftskostnadsanslag
till lasarett, sjukstugor och andra sjukvårdsinrättningar. Av
summan går 15,7 miljoner kr till Umeå lasarett, 7,5 miljoner
till skelleftelasarettet och nära 2 miljoner till nya lasarettet i
Lycksele.
Landstinget beslutar att 3.020.000 upplånade kr skall förskotteras för utbyggande av radioterapeutiska kliniken till regionklinik i avvaktan på överenskommelse om fördelning av kostnaden mellan stat och landsting.
8 Landstingsskatten i Västerbotten för 1961 höjs med 40 öre till
kr 5: 30 per skattekrona.
8-23 Gunborg och Yngve Kernell utställer grafik, teckningar och
böcker i Umeå.
Umeå stads nye kyrkoherde Karl-Gunnar Grape håller sin inträdespredikan.
9-17 Konstnären och kritikern Torsten Bergmark — umefödd —
utställer i Umeå på inbjudan av Västerbottens läns konstförening.
10 Nedre Norrbygdens vattendomstol ger Betsele AB tillstånd till
att börja byggandet av Betsele kraftverk i Umeälven. Byggnadskostnaderna beräknas till 62 miljoner kr, och kraftverket
beräknas vara färdigt under senare delen av 1964.
13- Biskopsvisitation i Dorotea.
16
14 T. f. kyrkoherde O. Agrell, Högby, utnämns till kyrkoherde i
Lövånger.
Med. lic. E. A. Hetta utnämns till provinsialläkare i Fällfors
distrikt.
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16 KFUK:s och KFUMrs scoutdistrikt i Västerbotten sammanslås
till ett scoutdistrikt.
19 Lycksele kvinnliga bilkår — den näst äldsta i landet — firar
20-årsjubileum.
21 Premiärvisning i Newyork på Richard Tegströms, Teg, film
On the crowning. Filmen har finansierats genom gåvor och har
kostat drygt en miljon kr.
Umeå-avdelningen av Hörselfrämjandet 20-årsjubilerar.
22 Västerbottens-Kuriren firar sitt 60-årsjubileum, varvid styrelsen till personalstiftelsen J. M. Bäckströms minne överlämnar
75.000 kr.
Nedre Norrbygdens vattendomstol ger i deldom tillstånd till
utbyggnad av Hällforsens kraftverk i Umeälven, Lycksele stad
och Lycksele socken. Byggnadsarbetena beräknas ta drygt tre
år i anspråk.
Rektor Harald Lindström vid Umeå lantbruksskola avtackas
för lång och trogen tjänst. Han har varit rektor där sedan 1946
och tidigare lärare och agronom.
25 KFUM:s elevhem i Umeå invigs av landshövding F. Kristensson.
28 Viktig etapp i byggandet av Stalons kraftstation i Ångermanälvens övre lopp: genomslag i den närmare 18 km långa tillloppstunneln från Kultsjön till Malgomaj.
Statens råd för samhällsforskning utdelar anslag för vissa samhällsvetenskapliga forskningar rörande Övre Norrland i enlighet med ett förslag, som har utarbetats av professor Torgny
Segerstedt, Uppsala, landsantikvarie Gunnar Westin och hovrättspresident Mauritz Wijnbladh, Umeå.
Vetenskapliga biblioteket i Umeå skall enligt samtidigt meddelande få en kopia av en arkivfilm av den pressklippsamling,
som finns på statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.
Minne från Västerbotten. Utställning av bidrag till VK:s, hemslöjds- och turistorganisationernas souvenirpristävlan öppnas
på Länsmuseet. Utställningen pågår t. o. m. 13 november.
29 Nya ålderdomshemmet på Teg invigs av landshövding F. Kristensson. Det har kostat 890.000 kr.
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Till hovrättsråd i hovrätten för övre Norrland utnämns tingsdomaren i Luleå domsaga N. B. Lid.
Till förste provinsialläkare i Västerbottens län utnämns provinsialläkaren i Österkorsberga distrikt K. T. Hallberg.
Kommunalfullmäktige i Malå beslutar bygga hotell i Malåträsk
för 600.000 kr — utom inventarier.
Lasarettsläkare G. Redell, Umeå, får transport som överläkare
vid kirurgiska kliniken på länstasarettet i Köping.
31 Stadsfullmäktige i Umeå beslutar upplåtelse på viss tid av Rådhustorget för uppförande av provisoriska butiksbyggnader.
Ordförandens utslagsröst avgör.
Automatiseringen av telenätet inom Lycksele taxeområde påbörjas. (Värijaur och Kattisavan är redan
»punktautomatiserade»).
Konstnären Harry Sandberg utställer i Vännäs.
Byggnadsstyrelsen uppdrar åt professor II. Brunnberg att i
samråd med generalplanearbetet rörande den högre undervisningen i Umeå undersöka om byggnaderna på södra regementsområdet i staden (K 4) kan användas av studerande i humanistiska ämnen samt för socialinstitut.
Konstnärinnan Berta Hansson fullbordar ett korfönster i Latikbergs kyrka. Temat utgörs av den religiösa rossymboliken.
Stiftelsen Seth M. Kempes minne skänker 10.000 kr till Levar
lanthushållsskola att användas till inköp av musikinstrument
och konst.
Den s. k. tandläkarprognosdelegationen
ansluter sig till förslaget av organisationskommittén
för medicinska högskolan i
JJmeå, alt tandläkarinstitutet i Umeå bör byggas ut till tandläkarhögskola för utbildning mellan
tandläkarkandidatexamen
och tandläkarexamen för 60 studerande årligen från de prekliniska studiernas början 1963.
Första försök till bergsbruk inom Vilhelmina socken av Stora
Kopparbergs Bergslags AB, som låter bryta 5.000 ton olivinsten på sin inmutning på sluttningen av Kittelfjållets utlöpare.
Komminister Jonas Östman, Nordmaling, utses till t. f . kyrkoherde i Sånga-Överlännäs församling i Ådalen.
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November

Altaret i Bolidens
nya kyrka.
Den
3 Årsmöte med Västerbottens läns hembygdsförening. Till styrelseledamot efter riksdagsledamoten Ragnhild Sandström väljs
arkitekt Åke Lundberg, Umeå.
4 Till professor i hygien vid medicinska högskolan i Umeå utnämns laboratorn vid Folkhälsoinstitutet docent Tore Dalhamn. Han är född i Stockholm 1921.
6 RT Umeborgs nya ordenslokaler i Umeå invigs.
Latikbergs kyrka återinvigs av biskop Ivar Hylander.
9 överenskommelse träffas om ersättning till Umeå stad för kostnader, som staden har för de elever från andra kommuner som
går i skola i Umeå.
12 Tullverkets snabbaste tulljakt TV 234 kommer till Umeå för att
stationeras på Holmön.
16 Umeå högre allmänna läroverk besegrar Södra latin, Stockholm
i allsvenska skolturneringen »Vi som vet mest».
18 Till överstelöjtnant vid Västerbottens regemente med förordnande som inskrivningschef för Västerbottens inskrivningsområde utnämns major I. H. Lövsund, Hälsinge regemente.
19 Vid sällskapets årsmöte i Skellefteå tilldelas f. rektorn vid
Umeå lantbruksskola Harald Lindström och f. jordbrukskonsulenten N. E. Gustafsson, Skellefteå, hushållningssällskapets
guldmedalj i sjätte storleken.
IOGT-logen Vindelns Hopp inviger sitt nya ordenshus, inrymmande bl a även bio- och teaterlokal. Kostnaderna uppgår till
över 700.000 kr.
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19- Bjärten-Nordansjö missions- och ungdomsförening, Nordma20 ling, 50-årsjubilerar.
25 Levar lanthushållsskola invigs av generaldirektör Sam Norup.
Förste länsassessor Lars Hultman, Umeå, utnämns till landssekreterare i Norrbottens län.
Till byggnadschef i Umeå från 1 april 1961 utses civilingenjör
Ingvar Wiberg, Härnösand.
26 Vid sammanträde i Umeå antages stadgar och väljs styrelse på
elva personer för Västerbottens skogsägareförening. Därmed är
fusionen mellan Mellersta Västerbottens och Skellefteortens
skogsägareföreningar definitiv.
27 Den nya kyrkan i Boliden invigs av biskop Ivar Hylander.
Kyrkans arkitekt är professor Peter Celsing. Kyrkan har kostat 800.000 kr, vartill kommer 60.000 kr för orgel.
30 Riksdagen bifaller inrikesministerns förslag till riktlinjer för
regionsjukvårdens utbyggande. Riket indelas därmed i sju
regioner med regionsjukhus i bl a Umeå. Utbyggnaden beräknas kräva c:a 1.700 nya vårdplatser vid regionklinikerna.
Drygt 200 läkare och c:a 500 sjuksköterskor kommer att behövas i den utbyggda organisationen. Investeringskostnaderna
beräknas bli c:a 200 miljoner kr.
Provföreläsningar av tre av sökandena till kirurgiprofessuren
vid medicinska högskolan i Umeå.
Södra länsdelens orienterare bildar Orienterarnas räddningspatrull med syfte att hjälpa till vid sökandet efter personer,
som kommit bort.
Till direktör vid Skandinaviska Bankens umekontor från den
1 april 1961 utses Gösta Malmros, kamrer och chef för personalavdelningen vid bankens centralkontor i Stockholm. Han är
född 1916.
Umeå stad förvärvar preliminärt Bowaters gamla fabriksområde vid hamnspåret i staden för 550.000 kr.
Burträsks idrottsförening
50-årsjubilerar.
Statens heraldiska nämnd föreslår regeringen fastställa vapen
för Sävar kommun enligt följande heraldiska beskrivning: »/
blått fält ett svärd och en sabel i kors, med klingor av silver
och fästen av guld». Vapnet vill erinra om slaget vid Sävar
den 19. 8 1809.
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Bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina, belönas av Samfundet för hembygdsvård med plakett för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst.
Snödjupet i fjällbyn Grytsjön är 60 cm eller något av rekord
för förvintern.
Till rektor och föreståndare vid skogsbruksskolan i Storuman
förordnas skogsmästare Folke Andersson, Umeå.
Vid november månads utgång är bilregistret i Västerbottens län
uppe i 50.150. F n beräknas i runt tal 40.000 AC-registrerade
bilar rulla på vägarna.
En av BLF till Nedre Norrbygdens domstol ingiven räkning på
ersättning för fiskeskador vid Kvistforsens
kraftverksbygge
slutar på drygt 3,7 miljoner kr. Detta är fyrdubbelt så mycket
som Graningeverken erbjudit efter sakkunnig utredning.
December

Konstnären Bo
Holmlund med
sin skulptur "Myran" som efter en
del stridigheter
inköptes av Skellefteå stadsfullmäktige för att
placeras framför
den nya yrkesskolbyggnaden i
staden.
Den
4 Komminister Sture Palm, som i närmare 28 år har tjänstgjort i
Umeå landsförsamling, avtackas i församlingens kyrka.
7 Riksdagsledamoten Ragnhild Sandström avlider. Hon var född
1901 och representerade folkpartiet i andra kammaren sedan
1944.
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9
11
14
15

16
17
18
20
23
29
30
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Umeå läroverks flickkör under ledning av musikdirektör Mary
Wallskog anträder en turné till USA.
Författaren Johan Karlzén, läroverksadjunkt i Lycksele, avlider. Han var född 1903.
Hovrättsrådet Björn Zethraus, Umeå, utnämns till häradshövding i Jämtlands östra domsaga från 1 januari 1961.
Till kyrkoherde i Burträsk pastorat väljs kyrkoherde Sven
Lannergård, Hökhuvuds och Skäfthammars pastorat.
Kyrkoherde Harald Lundberg, Norsjö, installeras i sitt ämbete.
Missionskyrkan i Vindeln invigs.
Umeläroverkets trio går vidare till semifinal i allsvenska skolturneringen »Vi som vet mest» genom att besegra Bromma läroverk med poängsiffrorna 27—23.
Till Skellefteå drätselkammares ordförande efter Viktor Sellman utses stadsfullmäktiges ordförande Karl-Erik Lundström.
Dennes efterträdare som fullmäktigeordförande blir Viktor
Lindfors.
Stadsfullmäktige i Skellefteå beslutar efter lång debatt och två
voteringar inköpa skulpturen »Myran» av konstnären Bo Holmlund för 21.000 kr. Skulpturen skall placeras på gårdsplanen
vid nya yrkesskolan.
Dalkarlså lanthushållsskolas rektor Agda Johansson avtackas
för 21 års ledning av skolan.
Direktör Sigvard Larsson, Umeå, utses till ledamot av riksdagens andra kammare för perioden 1961—64 efter avlidna riksdagsledamoten Ragnhild Sandström.
Den första seminföreningen i länet bildas i Nordmaling.
Till ordförande i Malå kommunalfullmäktige väljs gruvarbetare
Ragnar Stenberg, Adak.
Den första kursen för läkarsekreterare avslutas i Umeå.
Tavelsjö kyrkokör 40-årsjubilerar.
Kyrkan i Nysätra återinvigs efter restaurering.
Två nya FM-sändare startar i Lycksele.
Västerbottens läns seminförening bildas vid möte i Umeå,
besökt av ett 60-tal hemmansägare från skilda delar av länet.
Till professor i obstetrik och gynekologi vid medicinska högskolan i Umeå utnämns överläkaren vid lasarettet i Umeå docent P. G. V. Lundström. Han är född i Nacka 1910.
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Professor Göte Nyquist beviljas begärt entledigande från förordnandet som föreståndare för tandläkarinstitutet i Umeå för
att f r o m den IG januari 1961 återinträda i sin tjänst som professor i proteslära vid tandläkarhögskolan i Malmö.
Första numret av Umeå studentkårs tidning »Vertex» utkommer. Redaktör är med. kand. Tord Ångström.
Upprop publiceras för tecknande av bidrag till Ragnhild Sandströms minnesfond för hembygdsvårdande ändamål. Fonden
skall förvaltas av Västerbottens läns hembygdsförenings
styrelse eller kommitté inom föreningen.
Medicinalstyrelsen
tillstyrker tandläkar prognosdelegationens
förslag, alt tandläkarinstitutet i Umeå byggs ut till fullständig
högskola.
Som villkor för regleringen av Storjuktan i Sorsete kommun
föreskriver regeringen, att sökanden till företaget skall till Sorsele kommun betala 2 miljoner kr för att i kommunen främja
allmänna ekonomiska intressen samt för att ordna gatubelysning och ytvattenavlopp i viss del av kommunen. I villkoren
ingår även att till åtgärder för renskötseln i Rans, Umbyns,
Grans och Vapstens lappbyar skall utges 300.000 kr. Slutligen
skall Vetenskapsakademin ha 25.000 kr till botaniska och zoologiska undersökningar inom det av regleringen berörda området.
Docent Israel Ruong, Uppsala, får ett forskningsanslag för undersökning om olika benämningar på renen inom hela det
lapska området.
Otillfredsställande personalförhållanden
vid Norrlands Lantbruksförsöksanstalt Röbäcksdalen påtalas av statsrevisorerna.
Enligt framlagd statistik sköt västerbottningarna hösten 1960
inalles 2.573 älgar (1.281 tjurar, 1.051 kor och 241 kalvar) eller
36 mer än föregående år.
Till k m:t inges förslag om användningen av de 1.200.000 kr,
som Graningeverken, som exploaterar Kvistforsen i Skellefteälven, inbetalat till länsstyrelsen som gottgörelse för minskad
trevnad och annan olägenhet i den berörda bygden.
Landsantikvarien Gunnar Westin förordnas att som expert biträda vid utredningen om
naturskyddslagstiftningen.
Länsstyrelsen i Umeå hemställer i yttrande till jordbruksdepartementet, att utredning görs om skogshögskolans och forsk231
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ningsinstitulels lokalisering. Därvid bör även en förläggning
till Umeå närmare undersökas. Får ej Umeå dessa institutioner,
föreslår länsstyrelsen en filial av skogsforskningsinstitutet
i
eller vid Umeå.
Länsstyrelsen i Umeå yttrar sig över betänkandet om inrättande av en fond av malmvinstmedel till främjande av naturvetenskaplig och teknisk forskning och utvecklingsarbete. Länsstyrelsen anser, att malmfonden till väsentlig del bör komma
Norrbottens och Västerbottens län till godo samt användas för
forskning, utredning och stöd åt näringslivet i dessa län.
Under år 1960 minskar Västerbottens läns befolkning enligt
vid årsskiftet föreliggande preliminära siffror med 39 personer
till 240.297 personer. Av städerna ökar Umeå med 846 personer till 22.632 personer, Skellefteå med 583 till 22.776 och
Lycksele med 253 personer till 5.695 personer.
Länets äldste invånare vid 1960 års utgång är f. hemmansägare
Olof Samuelsson i Kåsböle, Lövånger, som skall fylla 101 år
den 1 juli 1961.
S A M M A N S T Ä L L N I N G : TORSTEN CEDERBERG
BILDER, ALLFOTO, BOLIDEN, N V , V F OCH VK
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HEDERSLEDAMÖTER.
Direktör Axel Enström.
Intendent Ernst Manker.
Länsarkitekt Karl Sörensen.
Banktjänsteman Petrus Lundström.
STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Landshövding Filip Kristensson, Umeå.
v. Ordförande: Kraftverksdir. C. D. Bredberg, Skellefteå.
Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå.
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
1962—1065.
Disponent E. Planhammar, Hörnefors.
Konservator Evert Larsson, Hössjöäng.
Landstingsman Holmfrid Nordström, Stöckeby.
Landstingsman Oscar Dahlqvist, Skelleftehamn.
Landstingsman K. S. Östlund, Bureå.
Lappfogde H. Ritzén, Umeå.
1961—1964.
Konstsmed Seth Lindgren, Umeå.
Disponent Artur Näsström, Dorotea.
Rektor Simon Johansson, Teg.
Arkitekt Åke Lundberg, Umeå.
Länsarkitekt Hjalmar Bergman, Umeå.
Länsblockledare J. P. Johansson, Vännäsby.
Arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå.
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1960—1963.
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå.
Redaktör Torsten Gederberg, Umeå.
Folkskollärare Ruben Ådell, Nordmaling.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Intendent Ernst Westerlund, Skellefteå.
Länsskolinspektör G. Berg, Umeå.
Kyrkoherde Olof Wserner, Sorsele.
1959—1962.
Fru Elna Nordin, Umeå.
överstelöjtnant Sven Huldt, Umeå.
Statsrådet Gösta Skoglund, Umeå.
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå.
Rektor Elis Essegård, Vilhelmina.
Bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina.
Riksdagsman Uno Olofsson, Rödingträsk.
Styrelseledamöter,

utsedda av Västerbottens läns landsting
1960—1963:
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.
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Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå.
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1960.
Sammanträden,

ekonomiska

och organisatoriska

förhållanden.

Styrelsen har under året haft 2 och arbetsutskottet 2 sammanträden.
Inför de ökade kraven på hembygdsföreningens verksamhet
hade Landstinget, LTmeå stad och Umeå landskommun fördubblat sina anslag. Föreningen har också kunnat möta det
nya året med ökade resurser. Dessa har i viss m å n måst tagas
i anspråk för att upphjälpa de brister och eftersläpningar, som
uppstått under de sista årens kraftigt ökade verksamhet.
Vissa omdisponeringar har också måst företagas i museibyggnaden. Sålunda har biblioteket måst flyttas till salen för
allmogekonst in. m. i första våningen. I det erhållna utrymmet
i bottenvåningen har tjänsterum inretts. Diverse andra åtgärder har också vidtagits i denna våning för att bättre utnyttja
lokalerna.
I översta våningen har stora utställningssalen erhållit ny
armatur och nya gardiner. Det längst i norr belägna magasinet
har utrymts och föremålen ha överförts till Hermanssonska
gårdens stora källare. Det sålunda erhållna utrymmet har
erhållit förbindelse genom en gång från den stora salen. I
denna gång har en del av de från bottenvåningen flyttade textilsamlingarna utställts. I den n\'a salen har förberedelser
pågått för en utställning i komprimerad form av bostad, måleri och konsthantverk. Dessa arrangemang göras lätt flyttbara, så att de båda salarna skola k u n n a användas vid särskilt stora tillfälliga utställningar.
Den minskade utställningen av möbler kompenseras i någon mån av att gårdarna iordningsställts och möblerats.
Visst är, att museibyggnaden nu utnyttjats till det yttersta
och någon vidare utveckling är ej möjlig. Detta är desto mera
beklagligt, som stora samlingar både äldre och nytillkomna
ligga magasinerade. Genom de undersökningar som pågått
under de senaste åren finnas också ökade förutsättningar för
att göra instruktiva uppställningar.
Därtill kommer, att önskemålet om samlingar av konst- och
konsthantverk både ur skol- och allmän synpunkt bli alltmera
påträngande. Ett museum med samlingar, som ge inblickar i
ett större sammanhang än vad ett länsmuseum med intresset
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inriktat på lokala förhållanden kan ge, behövs i den uppväxande högskolestaden. Den tid synes alltså nalkas, när något
måste göras för att förverkliga de planer, som var för handen
redan, då museet byggdes för snart 20 år sedan, nämligen att
den nuvarande byggnaden skulle vara endast den ena komponenten i ett större komplex. Det är dock nödvändigt, att
dessa planer omarbetas efter ett större allmänt sammanhang,
som m a n ej ens kunde drömma om vid denna tid, då museet
ursprungligen planerades.
En ny antikvarietjänst har inrättats. Sysslomannabefattningen, som tidigare var tillfällig har blivit permanent.
Bokföringssystemet har omlagts till maskinbokföring.
Det ökade intresset för verksamheten har dokumenterats
bl. a. av ytterligare ökade besökssiffror.
Den yttre

verksamheten.

Den under föregående år praktiskt taget inställda undersökningsverksamheten har återupptagits.
Med utgångspunkt f r å n tidigare inventeringar har arbetet i
första hand gått ut på att komplettera dessa. Bland annat har
härvid strävats att försöka fylla luckor i föremålssamlingarna.
Undersökningar av detta slag har bl. a. utförts i Norsjö, Burträsk, Bjurholm och Nordmaling socknar. I undersökningen
har deltagit antikvarie Per-Uno Ågren, konservator Evert
Larsson och fil. kand. Gunnel Kernell.
Undersökningar med utgångspunkt f r å n byggnadsnämndens arkiv har påbörjats för Umeå äldre stadsbebyggelse genom fil. kand. Karin Eriksson.
Genom museidirektören Torsten Althin vid Tekniska museet har program uppgjorts för restaurering av vissa verkstäder vid Olofsfors bruk.
Med anslag f r å n riksantikvarieämbetet och i samarbete med
VAB har bl. a. Vilhelmina kyrkstad uppmätts som ett förberedande arbete för en plan och utredning för kyrkstadens
användning och bevarande.
Vissa undersökningar har företagits i samband med restaureringen av Nysätra kyrka.
Tillsammans med VAB har utarbetats planer för restaurering av Degerfors gamla kyrka.
17
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Inom Umeå stad har delvis med anslag f r å n Statens humanistiska forskningsråd utgrävts och restaurerats det ena av de
två rösena i den blivande parken vid den nyuppförda Berghemsskolan. Staden har här fått ett förnämligt kulturminnesmärke. Det är att hoppas att medel skall k u n n a erhållas för
att undersöka och restaurera även det andra. Undersökningsledare var docent Hans Christiansson. Undersökningen var
även seminariegrävning för elever vid den akademiska kurs i
nordisk fornkunskap, som docent Christiansson under Skytteanska Samfundets beskydd hållit vid länsmuseet.
I övrigt har en mängd undersökningar av olika slag' utförts
och råd har lämnats i en mångfald olika fall.
Sekr. har deltagit i Skandinaviska museiförbundets möte i
Åbo och antikvarie Ågren har bl. a. gjort vissa jämförande
studier i norra Norge och Finland.
Den inre

verksamheten.

Under året har 1.445 negativ registrerats. Färgbildssamlingen har ökat med 626 nr.
Biblioteket ökade med 724 band. C:a 360 band ha bundits
på länsmuseets verkstad.
Inlåningen och avskrivningen av byarkiv och även av andra
arkivalier har fortsatts. Inlåning av arkivalier för enskilda
forskare har skett.
Under våren hade länsmuseet förmånen, att under en del av
den tid, som Nationalmuseums avdelning för svenskt måleri
från 1800-talets senare del var utrymd på grund av en stor
spansk utställning, få låna en del av samlingarna, som visades under februari och mars månader. Jämsides härmed visades Nationalmuseums vandringsutställning Konstnären och
hans konst under senare delen av mars.
I samarbete med Sveriges slöjdlärarinneförening visades
under april utställningen Textil skolslöjd.
I samarbete med Umeå Armé- och Marinlottakårer hade
ordnats utställningen Dockparad, som pågick under m a j .
Denna utställning utgjorde utgångspunkt för en leksaksutställning, som pågick under sommaren.
En serie av 3 konstfilmsaftnar anordnades under våren.
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Höstens första utställning bestod av grafik och skulptur av
två moderna danska konstnärer Palle Nielsen och Swend
Wiig-Hansen.
Höstens andra utställning Minne från Västerbotten var en
utställning av bidrag till Västerbottens Kurirens och hemslöjds- och turistorganisationernas souvenirpristävlan.
Härutöver anordnades en serie föreläsningar och filmvisningar under samlingsrubriken Natur och Kultur i Västerbotten, avsedd att ge korta introduktioner till olika sidor av
den forskning, som arbetar med västerbottniska ämnen. Tidigare serier av konstfilmvisningar och musikaftnar fortsattes
med var sitt program. Den förstnämnda musikaftonen upptogs av en föreläsning med musikillustrationer av den danske
dirigenten Jens Schröder Strejflys över dansk musik. Programmet skedde i samarbete med föreningen Norden. Kvällsprogrammen var 9.
Antalet besökare på länsmuseet ökade med drygt 5.000 till
22.474, varav 10.766 skolbarn fördelade på 391 grupper.
Föreläsningssalen har utöver museets egna program använts
för sammanträden, föredrag o. dyl.
Länsherbariet har som tidigare stått under tillsyn av dr
Björn Morjeus. Nya lokaler för länsherbariet och den zoologiska samlingen håller på att färdigställas i Hermanssonska
gårdens stora källare.
Gammtia.
Den från Yttervik i Bureå socken förvärvade långlogen samt
en bod från samma plats har återuppförts. Arbetena på färdigställandet av ladugården och stallet har fortsatt.
Arbetet på att bygga en storhässja har påbörjats. Denna
kommer att byggas helt ny. Som närmaste förlaga tages den
storhässja, som tidigare stod på Gammlia, men som måste
nedtagas på grund av dess rötskadade tillstånd.
I kyrkan Helena Elisabeth har gudstjänst hållits varje söndag kl. 13. En omfattande ungdomsverksamhet under ledning
av »studentprästen» stiftsadjunkten Karl-Johan Bergström
har haft kyrkan som sin fasta punkt. Till såväl de ordinarie
gudstjänsterna soin till studentprästens användande av kyrkan har LTmeå stads församling lämnat bidrag. Många vigslar
har skett. Därjämte har dop och konfirmation förekommit.
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Hermanssonska gården har stått under föreningens förvaltning och har kommit till stor användning för olika ändamål.
Det i byggnaden inrymda vandrarhemmet har varit livligt
använt. Vandrarhemsavdelningen har under sommarmånaderna haft 4.294 övernattningar. Med de gäster, som tagit in i
uthyrningsrummen under samma tid och med dem, som under övriga tider av året beretts tillfälligt nattkvarter, har gården haft c:a 6.000 övernattningar. Som tidigare har restaurangchefen Sigrid Holmström skött vandrarhemmet och hotellrörelsen.
Friluftsmuseets byggnader ha hållits öppna under sommarmånaderna. I de olika byggnaderna ha sammanlagt 14.899
besök registrerats under denna tid.
Röjningarna och markvårdsarbetena ha fortsatt.
Valborgsmässoaftonen firades med kanonsalut, fyrverkeri
och brasa under hävdvunna former och stor tillslutning. F r å n
museets översta gavelbalkong talade författaren Björn Erik
Höijer.
Personal.
Verkställande ledamot har varit landsantikvarie Gunnar
Westin. Amanuensen Per-Uno Ågren var ledig under början
av året till den 22 februari. Som amanuens i reglerad befordringsgång hade han vid återinträdet i tjänst fullgjort tjänstgöring berättigande till befordran till antikvarie. Som t. f. antikvarie tjänstgjorde docenten Hans Christiansson under tiden
den 1 januari—8 februari. Som t. f. amanuens tjänstgjorde
fil. stud. Katarina H a m m a r s t r ö m under tiden den 1 februari—
2 juni.
Till innehavare av den nyinrättade antikvarietjänsten,
vari som grund har fått kvarstå den statsbidragsberättigade
amanuenstjänsten utsågs fr. o. m. den 1 juli antikvarien PerUno Ågren och till amanuens från den 1 juli fil. 'stud. Katarina Hammarström, som erhöll tjänstledighet till den 1 oktober. Vid tillträdet av tjänsten hade hon avlagt fil. kand. examen. Tidvis har fil. kand. Gunnel Kernell tjänstgjort. Konservator Evert Larsson har som vanligt tjänstgjort tidvis.
Till syssloman f r å n den 1 januari har antagits förutvarande
t. f. sysslomannen Klas Järvholm, till kanslibiträde har antagits förutvarande kontorsbiträdet Inga^Lisa Grahnberg. Skriv-

240

FÖRENINGSMEDDELANDEN
biträde har varit Berit Rodeståhl, sedermera Forsberg. Rustmästare har som tidigare varit Ragnar Grahn. Som extra befattningshavare har tjänstgjort Wiant Schöldström. Städerska
har varit Gunhild Granberg. Ytterligare två städerskor ha tidvis anlitats.
Föreningen har som tidigare haft tillgång till kostnadsfri
arbetskraft ställd till förfogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen. 8 arkivarbetare har varit anställda.
För vakthållning vid stugorna har föreningen anlitat 9 ungdomar, för byggnadsarbeten 2 träarbetare, för parkvård och
diverse handräckning 1 gårdskarl, för mark- och parkvård
samt vid utgrävningarna 8 grovarbetare. Sammanlagt har
under året anlitats 60 personer.
Ekonomisk

översikt.

Beträffande föreningens utgifter och inkomster under året
hänvisas till särskild tablå, enligt vilken inkomsterna uppgå
till kr. 358.460: 49 och utgifterna till kr. 355.738: 20 med ett
överskott av kr. 2.722: 29.
Tillgångar och skulder balansera på kr. 680.030: 49.
Umeå den 7 juni 1961.
FILIP KRISTENSSON.
Gunnar

Westin.
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FÖRENINGENS EKONOMISKA STÄLLNING.
Balansräkning

den 31

december.

Anläggningstillgångar:
Fastigheter
Inredningar och inventarier
Museiföremål o. dyl
Omsättningstillgångar
:
Förskotterade anslagsmedel
Kassa, bank och postgiro
Debitorer
Avräkning med Lars Färgares
Reseförskott

605.759: 18
3: —
1: —
15.592:45
22.785:57
25.964: —
8.925:29
1.000: —
Summa tillgångar 680.030:49

Skulder:
Långfristiga skulder:
Värderegleringsfonden för fastigheter
Lån f r å n Konsum, Umeå
Kortfristiga skulder:
Kreditorer
Källskatt
Skatteskuld
Semesterlöner
Pensionskostnader
Elisabeth Linders donation
Reserverat statsbidrag
Reserverade medel
Ständiga medlemmar
Ragnhild Sandströms fond
Eget kapital
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135.000: —
100.000: —

19.139:88
10.524: —
^ 10: —
2.114: 78
3.664: 05
3.042:92
12.600:—4.000: —
1.200: —
1.340: —
387.394:86
S u m m a -skulder 680.030 : 49

FÖRENINGSMEDDELANDEN
Vinst- och Förlust Konto för år 1960.
Kostnader:
Löner
Pensionsavgifter
Allmänna sj ukförsäkringen
Underhåll av fastigheter . . .
Fastigheters driftskostnad .
Skrivmateriel
Telefon o. porton
Fotografering samt material
Bibliotek och arkiv
Nyinköp av museiföremål .
Underhäll av inventarier . .
Samlingarnas underhåll . . .
Försäkringar
Bilkostnader AC 42589
AC 46867
Årsboken
Utställningsverksamhet
Utgiftsräntor
Skatter
Mark- och parkvård
Övriga utgifter
Avskrivningar
Årets överskott

134.793:05
5.432:37
4.275: —
30.941:01
23.355:37
2.679:18
7.116:21
3.885:13
5.007:50
782:25
120:36
6.707:54
3.351: —

5.421: 64
4.376:09 9.797:73
T
18.352: 51
9.166:49
833:65
1.235: —
11.290:49
14.157:57
62.458:79
2.722:29
S u m m a Kronor 358.460: 49

Intäkter:
Anslag, Statsverket
Landstinget
Umeå stad o. kyrka
Umeå landskommun
Medlemsavgifter för år 1959
„ „ 1960
Gåvor
Överskott å försäljn. av vykort
Annonser och försäljn. av årsboken
Inkomst av lotteri

30.637: —
100.000: —
104.000: —
8.000:— 242.637: —
4.566: —
22.350:— 26.916: —
460:67
60: 07
10.239: 68
13: 80
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Västerbottens Kulturbilder
Inträden och visningar
Inkomst av hyror, Sävargården m. fl
Kyrkan Helena Elisabeth
Räntor å medel insatta i bank
Övriga inkomster
S u m m a Kronor

Ui

3: —
15.145: 83
35.949: 32
8.440: —
990: 49
17.604: 63
358.460:49
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REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns
Hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1960,
få härmed avgiva följande berättelse.
Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit
del.
Saldon och bankräkningar överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro försäkrade till betryggande
belopp.
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter
samt tillgångar och skulder överensstämmer 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 6 juni 1961.
R. Ericsson
A. Digerfors
av hembygdsföreningen utsedda revisorer.
G. Andersson
av länsstyrelsen utsedd revisor.
Bertil Carlsson
av landstinget utsedd revisor.
F. Paul Wikner
av stadsfullmäktige utsedd revisor.
Elmar
Dahlgren
siffergranskare.
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VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING 1960.
Föreningens styrelse har under året bestått av följande
personer:
Landstingsnian Alg. Sundberg, ordförande, vald av k o m m u nalfullmäktige 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 advokat Ulf Berglöf, valda
av stadsfullmäktige,
Arkitekt Birger Dahlberg, folkskollärare Torsten Tegby och
möbelhandlare Gunnar Jonsson, Skellefteå, samt folkskollärare Sivar Olsson, Gummark, och kommunalfullmäktiges vice
ordförande V. Stenberg, Kusmark, valda av föreningen.
Intendenten har fungerat som sekreterare och kassör.
Verkställande utskottet har utgjorts av herrar Sundberg,
Andersson, Dahlberg och Tegby samt fröken Lindström, med
intendenten som föredragande.
Revisorer har varit hemmansägare Arthur Hedlund, Myckle,
och konstnär H. Wagnstedt, Skellefteå, med k o m m u n a l k a m r e r
Rud. Fahlgren som suppleant.
Föreningen har hållit ett sammanträde, styrelsen två och
arbetsutskottet två sammanträden.
Fynd och

fältarbeten.

Även under 1960 har några förhistoriska lösfynd f r a m k o m mit i Skelleftetrakten. Vid grundgrävningsarbete i Ö. Falilm a r k påträffades sålunda en pilspets. På den stora flintfyndplatsen i Kusmark har vid jordarbete f r a m k o m m i t ett antal
skärvor och avslag av flinta. Fyndplatsen är med all sanno-
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likhet ännu inte uttömd. Från Abyn, Byske, kommer en liten
skafthålsyxa av en häruppe mindre vanlig typ. Detta är ett
äldre fynd och härkomsten är en smula osäker. Samlingarna
har också tillförts en av dessa gåtfulla »hålstenar», vilkas
egentliga karaktär är okänd. Detta senaste exemplar har försetts med en tvärgående skåra som är exakt lik den som återfinnes på skvaltkvarnarnas översten. Stenens yta är dock inte
på något sätt avnött.
I Södra Hedensbyn, nära Skellefteälvens strand och på c:a
12 meters höjd över havet, hittades en yxa av järn. Den är
sannolikt relativt sen, kanske omkring 900—1000-talen.
Ett stort skeppsformigt gravröse har upptäckts i trakten av
Bölesvik i Bureå socken. Röset synes vara orört och ligger på
en låg skogkläpp i en stor myr. Intressant är att marken i
rosets närhet synes vara avplanad och sten i ytan avlägsnad
över ett område av cirka 5 X 5 meter.
Samlingen av smårösen i Stormoran, Kusmark, har visat
sig vara intressantare än vad första intrycket gav. Området
har befriats f r å n ris och småbuskar och mossan rivits bort
f r å n rösena. Två av dem har undersökts. Det enda som kunde
iakttagas var relativt obetydliga rester av kol och aska i rosets
botten. För att få klarhet om dessa rosens karaktär borde ovillkorligen en systematisk undersökning ske av hela området
som har en utsträckning av cirka 20X20 meter.
Då dylika smårösen förekommer på flera platser är det
angeläget att man försöker utreda deras betydelse.
En mängd ärenden angående bl. a. förmodade fornfynd har
under året behandlats och besiktningar har gjorts på många
platser med varierande resultat. I samband med resorna har
uppteckningar och bandinspelningar företagits och fotografering skett av etnografiskt intressanta byggnader, redskap och
andra föremål.
I samband med rivnings- och ombyggnadsarbeten har även
detta år ett flertal byggnader med målade väggar kunnat studeras. Flera okända arbeten av förut kända inrednings- och
möbelmålare har upptäckts.
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Byaundersökningarna.
Under sommaren företogs kompletteringar av undersökningsmaterialet i Skellefteälvens dalgång, bl. a. i f o r m av rätt
omfattande fotograferingar inom Kvistforsens dämningsområde. Resultatet härav har sammanställts i en särskild bildpärm.
I den översta byn inom Gallejaurs dämningsområde, Sandfors, utfördes en bebyggelseundersökning. Bebyggelsen ligger
här omedelbart nedströms den blivande dammen. Sandforsen
kommer att praktiskt taget helt försvinna och stora förändringar ske i det mycket vackra och pittoreska landskapet. I
samband med dessa undersökningar uppmättes flera fångstgropsystem i de marker där tilloppskanalen skall gå fram.
Två mycket intressanta fynd gjordes under dessa arbeten.
Det ena är en lapsk seite, till vilken en mycket klar tradition
är knuten. Stenen är cirka 0,8 meter hög och består av en
•stenart som delvis eroderats av vind och vatten varigenom dess
yta blivit skrovlig. Den ligger på en höjd nära en vik av älven.
Då marken kommer att grävas ut vid dammbygget har åtgärder vidtagits att föra undan stenen.
Det andra fyndet är ett stenröse som ligger i en myrkant
söder om Långträsk by. Röset är helt uppkastat av okynnesplundrare. I ursprunglig form har det en gång haft ansenliga
dimensioner, troligen omkring 8 meter i diameter och cirka
en och en halv meter högt. Om detta röse legat vid kusten
skulle någon tvekan om dess rätta karaktär aldrig förelegat.
Det är dess förekomst häruppe, minst tio mil f r å n kusten, som
är förbryllande. Om inte plundrarna totalt förstört rosets botten borde en undersökning ge klarhet.
Tre andra byar har även varit föremål för undersökning
under det gångna året, nämligen Maltjäln, Perstorp och Gravlund i Byske socken. Anledningen är bl. a. att alla tre synas
hotade att bli öde. F r å n Maltjäln flyttar siste åbon instundande vår. I Perstorp, där avfolkningen så sakta pågått under
mer än ett decennium, bor en familj kvar och i Gravlund två.
Den tredje grannen i sistnämnda by flyttade hösten 1960.
Perstorps öde torde inom relativt få år vara beseglat och en
allvarlig omprövning av frågan blir inom samma tid aktuell
för de två grannarna i Gravlund, ehuru de för dagen inte hyser
definitiva flyttningsplaner.
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Verksamheten
vid museet.
Under tiden 1 juni—31 augusti har museets skådesamlingar
hållits tillgängliga varje dag kl. 13—15 samt på andra tider
efter särskild framställning. Visningar för skolklasser och
studiegrupper började tidigt på våren och fortsatte långt ut på
hösten. I flera fall har speciella visningar varit anordnade.
Sålunda gjordes efter särskild framställning ett försök att
demonstrera samlingarna för en grupp blinda. Visningen var
förberedd och lämpliga typföremål arrangerade så att de
kunde hållas i händerna och sålunda illustrera beskrivningen.
Att döma av besökarnas utsago utföll visningen bra.
Som vanligt har Kyrkostaden och Skellefteå landsförsamlings kyrka vid flera tillfällen visats för grupper och enskilda.
Omkring 2.000 skolbarn har besökt samlingarna under året.
Antalet besökande var omkring 3.000, föreningsmedlemmar,
frikort och studiebesök icke inräknade.
Antalet accessionsförda nyförvärv är 70 och biblioteket har
ökats med 291 nummer. Antalet diarieförda skrivelser är 297.
Fotoarkivet har ökat med 800 negativ och bilder. Omkring 50
färgdiapositiv, i huvudsak av målade väggar och möbler, har
tagits. Aktarkivet har vuxit med cirka 1.000 blad och klipparkivet med några hundratal.
Under åberopande av utrymmesbristen, särskilt beträffande
magasinsutrymmena, och den stora brandrisken för samlingar
och arkiv, ingavs under hösten till Stadsfullmäktige en skrivelse med hemställan om att en utredning skulle göras om
utvägarna att så snart som möjligt lösa dessa frågor. F r a m ställningen resulterade i en återremiss med begäran om mer
detaljerade förslag och en anvisning att söka kontakt med stadens arkivkommitté för undersökning om möjligheten att
ordna ett provisorium för de viktigaste arkivalierna.
På uppdrag av styrelsen upprättade arkitekt B. Dahlberg ett
detaljerat förslag till utvändig reparation av byggnaderna på
Nyborg och Nordanå. Stadsfullmäktige anvisade för ändamålet
begärt anslag varigenom arbetet kommer att kunna utföras
instundande sommar.
I anledning av att trängseln i museets kanslilokaler blivit
allt mer besvärande, beslöt styrelsen att övriga disponibla
utrymmen en trappa upp i Nordanågården skulle tagas i an-
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språk för museets behov. Åtgärden verkställdes vid årsskiftet.
Mittelrummet disponeras nu som bibliotek och sammanträdesrum och i norra gavelrummet har en tillfredsställande
arbetslokal k u n n a t inrättas varigenom en mycket välbehövlig
avlastning erhölls.
Studiecirklar i hembygdskunskap har pågått i Skellefteå
stad och Bureå. I Bureå började en ny cirkel under höstterminen.
Under året har museet haft förmånen av arbetskraft ställd
till förfogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen och helt
avlönad av statsmedel.
Arbetet består som bekant i mycket stor utsträckning av
undersöknings- och besiktningsresor inom länsdelens nordliga
socknar. Under det gångna året har ungefär hälften av resorna gällt ärenden inom Skellefteå socken. Statistiken över resor
har följande utseende:
Skellefteå 60, Byske 17, Norsjö 12, Malå 9, Bureå 7, Lövånger 5, Burträsk 5, Jörn 1, övriga 9.
En

återblick.

År 1960 hade tio år förflutit sedan föreningen fick möjlighet att bedriva ett mer planmässigt och systematiskt arbete
därigenom att en intendent kunde anställas. Arbetsuppgifterna har av olika orsaker vuxit långt mer än vad som kunde
förutses för tio år sedan. Kraftverksbyggena och därav föranledda regleringar i älvarna har medfört att rätt omfattande
undersökningar k u n n a t företagas, främst efter Skellefteälven.
Ett 40-tal byar, mer eller mindre direkt berörda, har k u n n a t
genomgås tämligen noggrant, dess bebyggelsehistoria klarläggas och åtskilligt kulturhistoriskt och etnologiskt material
insamlas. Sammanlagt har under tioårsperioden ett 65-tal
byar undersökts. Materialet omfattar omkring 3.000 sidor.
Det accessionsförda föremålsbeståndet under perioden har
ökat med cirka 1.100 föremål och boksamlingen — äldre och
nyare — med i runt tal 2.500 nummer.
Arkiven för bilder, akter och urklipp fanns inte 1950. Bildarkivet omfattar nu cirka 3.000 negativ och cirka 4.000 bilder,
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aktarkivet cirka 25.000 blad och klipparkivet cirka 10.000
blad.
Kunskapen om denna landsändas förhistoria har under årtiondet tagit ett stort steg framåt. I huvudsak beror detta på
undersökningarna i älvdalarna och på ett antal andra platser
samt den numera slutförda inventeringen av fasta fornlämningar. Endast föga av detta material har ännu kunnat publiceras men ett flertal redogörelser har dock utkommit avtrycket och därigenom gjorts tillgängligare i större sammanhang. Fil. dr. Inga Serning har publicerat en detaljerad inventering av järnåldersfynd f r å n övre Norrland, för att endast
nämna något exempel. Flera socknar har låtit utgiva omfångsrika sockenhistorier. Andra dylika är under förberedande. En
brett lagd skildring av landskapet Västerbottens historia intill
1810 är nära förestående.
De bebyggelse- och byggnadshistoriska undersökningarna
har öppnat nya och överraskande perspektiv och ett tidigare
nästan helt okänt material har f r a m k o m m i t bl. a. beträffande
inredningsmåleriet.
Om sålunda de gjorda framstegen, vartill många krafter
bidragit, är både stora och intressanta, har den vackra tavlan
också en baksida. Skelleftemuseets lokalfråga har icke kunnat
bringas närmare sin lösning och härvidlag är situationen verkligt bekymmersam. I den m å n värdefullt material hopas blir
utrymmesbristen alltmer kännbar. De ur brandfaresynpunkt
mycket osäkra byggnaderna inger dock de största farhågorna.
Olika utvägar till en — åtminstone till en början — provisorisk lösning har prövats men något definitivt resultat har ännu
inte uppnåtts. De ytterst otrygga förhållandena i detta avseende kan inte nog skarpt understrykas.
Om en antydan beträffande några arbetsuppgifter inför det
närmaste årtiondet skall lämnas, bör först framhållas att älvsoch sjöregleringarna vid kusten och i inlandet sannolikt minskar eller alldeles upphör. I lappmarken kommer förmodligen
arbetet att pågå under överskådlig framtid. Det åtföljande
undersökningsarbetet bör självfallet fortsätta därför att svaren på många av kustlandets förhistoriska gåtor troligen kan
sökas just i lappmarken.
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Under innevarande decennium kommer en ytterst betydelsefull grupp sagesmän och traditionsbärare att starkt minskas
eller nästan helt försvinna. En ökad intensitet i arbetet att utfråga de som ännu finns kvar är ofrånkomlig.
Snart är rena inventeringsarbetet i grova drag klart. Därefter bör givetvis det f r a m k o m n a materialet bli föremål för
systematiska undersökningar. Det är ett arbete av stor omfattning och på lång sikt.
HEMBYGDSFÖRENINGEN UMBYGDA.
Hembygdsföreningen Umbygda har under 1960 — heter det
i verksamhetsberättelsen — koncentrerat arbetet på soldattorpen, där under året ytterligare restaureringsarbeten gjorts
under skicklig ledning av hr Klas Järvholm. Den ena uthusbyggnaden, som var fallfärdig och inte fyllde något behov, har
rivits. Den andra uthusbyggnaden har förstärkts. En stuga
har försetts med fönsterluckor, nya broar har lagts och en
del andra smärre reparationer utförts. Samtliga byggnader
har målats utvändigt. Allt som allt har detta kostat 3.331 kr.
Det har varit möjligt tack vare att föreningen dels erhållit
sedvanligt anslag på 2.000 kr. f r å n Umeå landskommun, dels
ett anslag ur en fond som länsstyrelsen avvecklat.
För första gången på många år kan föreningens ekonomi
betecknas som någorlunda konsoliderad, sedan de mest kostnadskrävande arbetena vid torpen klarats av. Detta bör ge
möjligheter för den nya styrelsen att gripa sig an med arbetsuppgifter som hittills måst vila.
Till detta hör ett bestämt ställningstagande till den framtida
användningen av torpen och den m a r k vi äger. Skall vi nöja
oss med att vi lyckats rädda torpen som ett vackert inslag i
älvdalens bebyggelse, eller skall vi k u n n a ge dem en funktion
och göra dem lättillgängligare?
Vi har en vacker bit av älvbrinken, lämplig som campingplats nära en av länets tätast trafikerade vägar. Att upplåta en
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campingplats utan att k u n n a ge den daglig tillsyn vore dock
närmast ett brott både mot turismen och mot den bit av älvlandskapet som vi förvaltar.
Sedan ett par år har föreningen haft erbjudande om en vacker timmergård i Norrfors, ägd av Vattenfall. Den står i vägen
där den nu är, men det vore synd att låta den förfaras. Återuppförd vid torpen skulle den k u n n a bli lämplig som serveringslokal och som bostad för någon som sköter anläggningen.
Återuppförandet av gården torde dock uppskattningsvis kosta
omkring 100.000 kr.
En sådan gård skulle otvivelaktigt göra Brännland till ett
välbehövligt och uppskattat utflyktsmål för tätorten Storumeå
både sommar och vinter, men det ligger i öppen dag att Umbygda icke ensamt förmår klara ett sådant projekt. Det borde
rätteligen vara en för stad och socken gemensam angelägenhet.
Sedan många år har Umbygda också sin uppmärksamhet
riktad på Umeå sockens första skola — kyrkskolan i Backen.
Vi räknar med starkt stöd av opinionen i bygden för bevarande av denna byggnad, och vi tror oss också ha k u n n a t anvisa ändamål för vilka den, efter vederbörlig renovering, skulle vara lämplig.
Filmen om bygden vid Umeälvens nedre lopp är nu färdiginspelad, men inspelning av musik och sång har ännu ej kunnat k o m m a till stånd. Under alla förhållanden skall filmen
premiärköras hösten 1961. Vi räknar med att Umeå landsk o m m u n s kyrkofullmäktige, som formellt är filmens beställare, överlåter dispositionsrätten till Umbygda.
En särskild kommitté inom föreningen har framlagt en rad
goda förslag till åtgärder som kan stärka Umbygdas ekonomi.
Beträffande en del av dessa förslag pågår ytterligare undersökning.
Förutom årsmötet 15 m a j höll Umbygda under 1960 endast
ett allmänt möte, nämligen 9 nov. i samband med specialvisning av souvenirutställningen på länsmuseet. Styrelsen har
hållit tre sammanträden, men därutöver har styrelsens med18
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lemmar hållit god kontakt. Nämnas kan också att rätt många
medlemmar mötte upp till städningskvällar på torpen hösten
1960.
Föreningen hade vid årsskiftet 153 betalande medlemmar.
Vi knyter stora förhoppningar till de sex vid höstmötet 1960
utsedda personer som åtagit sig att värva fler medlemmar. J u
fler vi blir, j u större resonans får vi också för våra önskemål,
heter det till sist i berättelsen.
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Firmor och företag, som
genom annonsering i årsboken lämnat bidrag till
tryckningen

Ett värdefullt f y n d ?
Fortfarande finns det oupptäckta malmer i Västerbottens bergslag. Specialisternas
intensiva
malmletning
utesluter inte att också privatpersoner kan komma med
viktiga uppslag. Fynd av tunga och rostiga stenar kan
visa vägen till en värdefull malm. Gör Ni sådana fynd,
tag då kontakt med
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Byggnadsvaror - Järnvaror - Körbranschens artiklar

Medlefors Folkhögskola

— SKELLEFTEÅ 3 —
ligger vackert vid Klintforsån, 500 meter väster om
landsförsamlingens kyrka. Tar emot 75 elever, fördelade
på tre årskurser. Vinterkursen pågår från början av
oktober till slutet av maj. Under sommaren och hösten
står skolan öppen för kortare kurser och konferenser
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Skellefteå Lanthushållsskola

ANDERSTORP - SKELLEFTEÅ
En 10 mån. kurs, som börjar i nov. månad. Jullov 2 veckor, sommarlov 3 veckor. Undervisning i allt, som hör
till ett hems skötsel. Goda stipendiemöjligheter. Prospekt
på begäran från skolans rektor. Tel. Skellefteå 11036.
Skellefteå Lantmannaskola
meddelar teoretisk och praktisk undervisning i jord- och
skogsbruk. Vinterkurs. Praktisk-teoretisk sommarkurs.
Skogsbetonad fortsättningskurs. Låga kostnader.
Upplysningar genom rektor, tel. S k e l l e f t e å 11436.

Slakteriföreningen
Umeå
Skellefteå tel. 12310, Lycksele tel. 10151, 10889
Umeå tel. 18150, Vilhelmina tel. namnanrop

Folkhögskolan i Storuman
Huvudman: Västerbottens läns landsting.
Vinterkurs på 30 veckor med början omkring 1 okt.
Första och andra årskurs. Ämneskurser.
Statsstipendier enligt för folkhögskolorna gällande
grunder. Prospekt på begäran.
Adress: S t o r u m a n . Tel. 284.

Strömbäcks
STÖCKEBY

Folkhögskola
Tel. Umeå 43118

Vinterkurs om 30 veckor l : a och 2:dra årskurs.
Ämneskurs om 4 veckor i 2:dra årskursen.
Skolan är ansluten till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Hyvleri

— E. Gotthard Sandström —
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UMEÅ LANTMANNASKOLA
hälsar ungdomen välkommen till dess kurser:

Helårskurs - Ladugårdsförmanskurs - Trädgårdskurs
Assistentkurs - Maskinskötarkurs
Box 84

UMEÅ

Tel. 39532

Erkänt g o d västerbottensprodukt
Hygieniska och ändamålsenliga lokaler, m o d e r n
maskinutrustning och fackkunnig personal har givit
vårt namn anseende, även
utom länets gränser . . .

Umeå

Ångbryggeri

Järnvaror — Byggvaror
Umeå - Nordmaling - Holmsund
BLIV MEDLEM OCH HANDLA I
V i n d e l n s Konsumtionsförening
Vindeln, Hällnäs, Åmsele, Botsmark, Ekträsk, Åsträsk,
Yttersjön, Villvattnet, Ånäset

Västerbottens Läns
Brand försäkringsbolag
Vasagatan 19 - UMEÅ - Tel. 22210 växel
— Stiftat 1855 —

Elektriska installationer
i hela Västerbotten och Lappmarken
ARMATURUTSTÄLLNING
Riddaregatan 2 a, Haga

Västerbottens Elekt riska A B
Tel. Umeå 18030
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VÄSTERBOTTENS
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FÖRENING u. p. a.
Huvudkontor i Umeå. Tel. 18120
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Visierhoiiens Lans Fiskiorsäilninosiöreoing
u. p. a. - UMEÅ
Tel. Partiaffär o. kontor 13300, 13301.
Minutaffärer 13299, 13302, 14375.
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<=fJäns

J ^ f e m . s f ö j c l s j ö r e n ing
Umeå tel. 10429
Skellefteå tel. 10893
Lycksele tel. 10852
Vilhelmina tel. 302
Västerbottens Läns
Stadshypoteksförening
Tel. 10204, 10553

UMEÅ

Ö. Rådhusgat. 8 A

EGNAHEMSBYGGARE

Vi utför ritningar, ordnar lånehandlingar och offererar
kompletta byggsatser.
VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGAREFÖRENING
Ek. fören.
Skogens hus, TEG
Tel. Umeå 18160
Ingenjör Lindström efterfrågas

Västerbottens S ö d ra
Mejeriförening
Tel. 18005 - UMEÅ

Mejerier i Röbäcksby, Vännäs, Vindeln, Nordmaling,
Bygdeå, Bjurholm, Ånäset, Överklinten.

LÄNETS LEDANDE INOM BRANSCHEN

ÅTVIDABERG

Umeå - Vilhelmina - Lycksele - Skellefteå

BOWATERS SVENSKA
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/Siläaate !
ERBJUDA:
1

Bildelar M Biltillbehör -K Campingutrustningar
OK:s drivmedel och smörjoljor
Gislaveds däck och slangar
— 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

Plattor med k v a l i t é

J a c o b s o n & Co —

TVärålund

Tel. växel 3, 45
Tel. efter kontorstid:
Chefen 3, J. Lundström 45, Yerkm. 73

Mer än 400 kontor över hela landet
24 kontor inom Västerbotten

står alltid till Eder tjänst
då trycksaker
•

REKLAMTRYCK

•

FAMILJETRYCK

•

BÖCKER

behövs!

^

FRAKTSEDLAR för B i l
och Järnväg

^

ADRESSLAPPAR

•

FAKTUROR

^

BREVPAPPER m. m.

A K T I E B O L A G E T

o

bcL

tutH-onic

tet

Dom måtte
ha det bra
ställt

« 1

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

VÄSTERBOTTENS LÄNS S P A R B A N K
—

gottgör

a/la

insättare

högsta

ränta

—

