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H O L M Ö N 
två årstider 



Byviken 

Mitt första möte med Holmön daterar sig ett tjugutal år till-
baka i tiden, den första anblicken av Byviken, med uppdragna 
båtar, laxnät utbredda på tork, och alla de tusen pryttlar och 
ting som hör en fiskeplats till fick mitt hjärta att klappa hasti-
gare, den kärlek jag alltid haft till allt som har med hav och 
fiske och båtar fann här en uppsjö med motiv. På märkliga 
vägar hade jag kommit hit, någon återvändo var inte att tala 
om. 

Denna första hisnande sång har stått sig bra, genom åren har 
den fördjupats genom flanering i arkipelagens olika utskär, 
med bodar och gistvallar, stilla kvällar med månsken över blek-
nat vatten men också dagar med 14 sekundmeter. 

Stilla sommarmorgnar kan det hända att Byviken fylls av fiskar-
nas expressiva dialekt som på holmövis klagar över det dåliga 
fisket och säger sig intet ha fått samtidigt som de bär iland låda 
efter låda, sånt hör till god ton, tacka för det, det är ingen me-
ning i att förhäva sig över goda fångster. 

Den gamla kopråmen ligger numera uppdragen, troligen för 
upphuggning, och med den går en epok i graven, det sista av 
gammal tid. 
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Båtskäret 

Väldiga gubbar av moln tornar upp sig mot västerhimmeln; 
när färjan gör sin lov in i By viken, ser jag Båtskäret — lysan-
de som bärnsten, grått som agater och en grönska som är ett 
klingande ackord mot detta hotande svarta som närmar sig ön 
från sydväst. 

Som alltid i oväder söderifrån, dyker timmerbogserarna upp 
som ur intet, men alltid med samma punktlighet, väldiga tim-
mersläp kringlar sig, vrider i vresiga svängar en del lojt sträc-
kande sig ut som yttre vågbrytare mot hotande faror i våglinje, 
vilken i klunga bryts av de mäktiga silhuetterna från bogser-
båtarna vilkas detaljer ristar sig ännu svartare än himmelen 
själv, de ljuveligaste former och linjer för den som har sin 
glädje i sånt. 

Plötsligt som en blixt far en väldig trutflock, skrämd av något 
jag ej kan se, den sträcker sig, svänger, böljar som sädesfält av 
bländande vitt i detta mörker av gubbiga moln med vridna bi-
sarra former. 
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I en förbiilande minut etsar sig bilden in i minnet, den lyhörde 
får vara snabb av sig här ute, när det gäller. Man kan få gå 
månader för att helt plötsligt bländas av dessa uppflammande 
visioner, komna ur intet eller allting, men lika hastigt borta 
igen. 

Det brakar till över skallen, åska och dunder och så det fallande 
regn som får människan att hastigt tänka på lä. 

Men det finns andra kvällar, stilla och tysta. 

En gång såg jag en grabb här ute på Båtskärets yttersta hällar, 
längst utkliven på en sten, tvenne meter hög, nybörjarfångst —• 
en gosse som utan tvekan drog en präktig harr, en "präst", all-
deles svart kring nacken, rakt upp ur vattnet utan tanke på 
vare sig håv eller s. k. landning av fångst. 

Av tjoandet att döma gick det hela i lås. 
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Byn 
Midsommartid, med gårdsträd av lönn och björk, orörliga mot 
nattrymden, med viskande vind utmed gårdens tun. 

Markdimmans silvrade ström som skiljer allt från jordens fäste, 
träd och byggningar. 

Den tid på året då utflyttningen i bagarstugan äger rum. 

Bagarstugan med gustavianska sängen, tolvslåstolen, fällbordet 
och den väldiga bakmuren, på sin krok en nyckel av gigan-
tiska proportioner. 

Som ett löfte stiger doften av nyskurat golv. 

Och så detta välsignade att det är sommar ett tag framöver, 
vad kan inte hända allt för roligt en tid på året som denna. 

Fiske av alla de slag, berättelser om gamla tider, utflykter till 
utskären, där jag redan inregistrerat en hel värld, sluten i sig 
själv, återupptäckandets glädje över att gamla sjöbodar och 
gistvallar står kvar, att styvmorsviolerna blivit flera och att det 
av allt att döma också blivit mer sjöfågel. 
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Stora Fjäderägg 

Vi ror i land. 

På långt håll ser jag fyrmästaren komma åkandes på cykel ut-
med den långa landgången, förmodligen har han sett oss på 
långt håll styrande in mot hans eget revir. 

Själv är jag litet orolig att det gamla förbudet mot landstigning 
och avbildning på ön fortfarande skall gälla. Svärfar, som är 
med, söker lugna mig. För säkerhets skull har vi gjort upp en 
plan att han skall uppehålla mäster med prat om det vanliga, 
väder, vind, fiske och sånt gammelmän ordar om en dag med 
solsken stekande utmed läknuten. Själv skall jag omedelbart 
lova upp bakom bodarna och söka mig i lä för nyfikna blickar 
och se till att jag fyller papperets vita sidor med all denna här-
lighet av bodar, nätstänger och båtar, som befolkar denna ur-
gamla fångstplats för fiske och säljakter. 

Något av solrök flimrar över hav och land, bleknat virke lyser 
silvergrått. 

Klapperstenen ligger i vågor från väster upp mot öns högsta 
topp som krönes av fyrtornets vithet. 

Närmast vattnet fräser en svagdyning, enstaka drivtimmer 
ormar sig mot strandstenarna och får egendomliga korkskruvs-
liknande avslipningar i virket. 

Fyrmästaren är en vänlig själ och åtager sig guidandet över 
öns sevärdheter, en gran, 3 decimeter hög med en diameter av 
cirka 4 meter, en perfekt cirkel, som hade Vår Herre månen 
i åtanke den dag detta exemplar av gran kom till. 

ö n håller sig också med en labyrint, stenar som så formats att 
man länge får gå grubblande om man skall gå den rätt, med-
sols skall det vara, sånt är viktigt i dessa sammanhang. 

Här som på andra ensligt belägna platser märker man kvar det 
som sentida barn benämner övertro, djupt gripen ser jag all-
varet i den gamle mannens inlevelse när han berättar om gång-
na tiders tankar och tro, kring reflektionerna om det stora i 
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världsalltet, det stora i den eviga människan, i honom löper 
traditioner och sagovärldar bortom nuet. 

Gästfrihet är oskriven lag och snart sitter vi bänkade kring 
köksbordet vid den ljuvligt doftande kaffepannan. 

Mina tankar går som cirklar kring upplevelser av olika slag i 
denna nordliga landsända, jag kommer på mig med jämförelser 
om beteendet i de olika kustbanden kring Sverige, dess folk 
och struktur, hur olika de är och ändå, hur mycket som är 
gemensamt. 

Hur långt mellan dörr och dörr 
hur nära mellan hjärtan. 

De gamle ordar om väldiga härnadståg mot säl, dagar fyllda 
av jaktäventyr, om bragder och räddning av liv längst ut i snö-
förblindande vithet, gånger då man med hugg och slag fick 
hålla den svagare på benen för att i mardrömmar av utmatt-
ning härda ut tills man siktade kamrater, värme och mat. 

Så märkligt detta fångstliv kontrasterar mot dagens sätt att 
leva, att vara; jag drar mig till minnes skaldens ord "blott den 
förtjänar friheten som varje dag besegrar livet". 

Ordkargt, nästan skyggt har detta blivit vardagsmat för mången 
av arkipelagens äldre innevånare. 

• "•• ' • -

K,' 
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Vinterutflykt 

En längre tid har jag lekt med tanken om en vinterutflykt till 
de yttre skären. 

Det blir till allvar en dag med strålande sol och tusende iskris-
tallers flimmer över stilla snövit mark och hav. 

Jag hukar ute vid spetsen på trappsnytan, sitter i lä av upptor-
nad is och betraktar denna vithet som sträcker sig i norr så 
långt ögat når, öster om mig ligger Fjäderäggsöarna och Gås-
flotten, det är en tystnad och vila över ting och natur, beta-
gande, fordrande stillsam meditation. 

De gamla sjöbodarna reser sig som skulpturer i landskapet, 
ackompanjerade av löpande slingor kring barfläckar av sten, 
några båtar skönjs under snön, ett sakta kvitter i busksnåren 
tyder på att allt liv inte flytt denna stelnade vinterdag. 
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Vägen till Stora Fjäderägg är stickad, vadan jag i den värsta 
snöstorm troligen inte skulle ha besvär med att hitta rätt, jag 
skidar sakta, njuter av stillheten och vetskapen om goda med-
havda mackor med kaffe och så detta med en uppsjö på motiv. 

Vinden har blåst rent över klapperstenen som på sina ställen 
bildar formliga årsringar kring ön, längst upp på krönet ser 
man fyren som trotsigt strävar mot skyn, här nere vid fiskham-
nen är det lugnt och stilla, en vintersömn som på intet sätt är 
besläktad med död, snarare ett löfte om återuppvaknande och 
sjudande liv kring bod och vall. Det enda sorgliga med utflyk-
ter av detta slag är dagens korthet, gärna, gärna skulle jag 
önska dag utan ände. 
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HELGE DAHLSTEDT 

Minnen och människor från Vilhelmina 
Förord 
När min far gick bort den 30 oktober 1963 lämnade han bland 
annat efter sig en rätt stor samling manuskript och fotografi-
album. Redan under överläkartiden på Österåsens Sanatorium 
i Ångermanland brukade han ibland skriva på lediga stunder. 
Det mesta publicerades i tidskriften "Vi och Ni", som utgavs 
från sanatoriet. Sedan pappa Helge år 1952 hade flyttat upp 
till Vilhelmina som pensionerad ägnade han sig ofta åt att 
skriva ned sina minnen av upplevelser, människor och miljöer, 
samtidigt som han ordnade mängder av gamla fotografier, bl. a. 
min farfars, kyrkoherde Lars Dahlstedts värdefulla samling 
från 1880- och 1890-talens Vilhelmina. 

Min far var road av att skriva liksom av att berätta. Men han 
hade mindre lust — eller ansåg sig kanske inte ha tid — att 
finputsa sina manuskript för publicering. Den här följande 
samlingen porträtt av några gamla vilhelminabor har efter sam-
råd med Per-Uno Ågren utvalts av undertecknad. Jag har put-
sat språket och stilen på enstaka ställen samt kontrollerat en 
del namn och årtal. Samtidigt utges på Bokgillets förlag i Upp-
sala Helge Dahlstedts memoarer från hans tidigare levnadsår 
under titeln "Från Fatmomakke till Orotava. Barndoms- och 
ungdomsminnen." 

Min far intresserade sig för alla slags människor. Det hörde 
liksom till yrket. Men han föredrog avgjort de färgstarka per-
sonligheterna, konstnärer, bohemer, vildmarksmänniskor och 
särlingar av olika slag. Byråkrater och pedanter föll inte i sma-
ken. Den som läser hans uppriktiga människoskildringar bör 
kanske hålla detta subjektiva utgångsläge i minnet. 

Uppsala i mars 1965 

Karl-Hampus Dahlstedt 
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Hur min fader Fors Lars Persson hamnade 
i lappmarken och Vilhelmina 

Från min underläkartjänst vid Vejlefjord sanatorium i Dan-
mark reste jag den 31 augusti 1915 upp till Vilhelmina och 
besökte min fader på hans sista sjukläger. Han hade efter en 
magblödning opererats för en utbredd inoperabel cancer ventri-
culi, magkräfta. Jag fann honom sängliggande i lätt feber, något 
avmagrad. Han var klar i hjärnan, var fullt medveten om sin 
sjukdoms art, blev glad över mitt besök. Lugn låg han i 
"biskopssängen", i det ljusa gästrummet på västra gaveln, där 
jag satt hos honom, och berättade, som han aldrig förr gjort, 
om sin levnad, talade om sin förestående död och mors när-
maste framtid. 

Han berättade om sin släkt i Dalarna, sina uppväxtår och 
flyttningen till Häljebol i Värmland, om studierna vid Fjell-
stedtska skolan i Uppsala och om hur han genom biskop Land-
gren i Härnösand kom att hamna i Lappmarken och Vilhelmina. 

— Min fader Fors Lars Persson var född i Äppelbo i Dalarna 
28 december 1855, kallades enligt dalased Fors-Lars efter Fors-
gården vid Risforsen i Västerdalälven. Hans fader Fors Per 
Larsson köpte under sina affärsresor 1870 ett hemman i Hälje-
bol i Gillberga socken vid Glafsfjorden i Värmland, där han 
avled genom olycksfall, sparkad av en häst 14 juni 1878. 

Fader Lars arbetade under sin uppväxt på jordbruket i hemmet. 
Genom råd och hjälp av sin vän, vice pastor O. Berggren i Kila, 
sedermera kyrkoherde i Råda, sökte far in vid Fjellstedtska 

Fjellstedtska skolan i Uppsala. Äldre foto. 
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Biskop Lars Landgren i Härnösand, 
"Delsbo-Lasse". Foto A. Wustrow, 
Stockholm. 

skolan i Uppsala, där han tog studentexamen maj 1881. Vice 
pastor Berggren gav honom, eftersom han var från Dalarna, 
namnet Dahlstedt, när han gav sig iväg till Uppsala. Namnet 
skrevs in i kyrkboken och på prästbetyget, som han hade med 
sig till skolan. 

Under tiden vid Fjellstedtska skolan skaffade sig Lars Dahl-
stedt för sitt uppehälle en liten behövlig inkomst som prediko-
biträde i församlingar i omgivningen kring Uppsala. Därvid 
träffade han i Skuttunge Lotten Forslund, dotter till kyrkvär-
den, hemmansägaren Mats Forslund i Forsgärde. Sommaren 
1880 tog han plats som predik obiträde hos kyrkoherde K. J. 
Edvall i Torsåker socken i Ångermanland. Där var under som-
maren biskopsvisitation av biskop Lars Landgren i Härnösand, 
en förrättning, som varade flera dagar. 
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En eftermiddag tog biskopen det unga predikobiträdet med sig 
på en aftonpromenad. 

— Vi gick en vacker sommardag, biskopen och jag, efter lands-
vägen och jag kände mig högtidlig och högstämd, där jag all-
varsam vandrade tillsammans med högvördige biskopen, som 
talade med mig om mina studier och planer, resonerade om 
teologiska och sociala spörsmål, om min framtid som en bli-
vande kyrkans tjänare. Jag kände mig nästan som på ett förhör. 
Han hörde sig för om mina ekonomiska förhållanden, som 
voro dåliga, och jag fick redogöra för mina föräldrar, mitt hem 
och min barndom. Till sist frågade han mig rent ut, om jag 
hade någon käresta. Då jag generat rodnande tillstod, att jag 
hade en käresta, ville han veta vem och varifrån hon var, och 
jag redogjorde för hennes familjeförhållanden. 

— Det är bra, det är bra, sa då biskopen. Jag skulle vilja göra 
er ett förslag, att ni går in i Härnösands stift. Jag har en gam-
mal kyrkoherde i Vilhelmina i Lappland, som behöver en vice-
pastor, och har svårt att placera någon lämplig person där-
uppe. Där skulle ni bestämt passa. Ni tar studenten och fort-
sätter edra studier i Uppsala, tenterar nödvändiga ämnen. Se-
dan söker ni dispens för tjänstgöring i lappmarkssocknarna 
vilket jag kan utverka åt Er. De praktiska proven får ni göra 
hos mig i Härnösand. 

— Biskop Landgrens förslag kom som en uppenbarelse från 
himmeln. Jag konfererade med min käresta och vi bestämde 
oss för att anta biskop Landgrens förslag. De bekymmersamma 
ekonomiska förhållandena skulle lättare lösas och vi skulle få 
gifta oss. 

Biskop Landgrens kontakt med far under de närmaste åren 
efter visitationen i Torsåker har jag ej närmare kännedom om. 
Far tog studenten vid högre allmänna läroverket i Uppsala 28 
maj 1881, skrev in sig vid universitetet och Värmlands nation, 
tog teologisk filosofisk examen och tenterade något ämne till 
teol. kand. Nyåret 1883 reste han upp till Härnösand, där han 
undervisades och arbetade under biskop Landgrens personliga 
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överinseende och ledning. Den 20 april 1883 erhöll han efter 
ansökan tillstånd "att utan hinder deraf att han inte undergått 
föreskrifna examina vid teologisk fakultet inför Eder [domka-
pitlet i Härnösand) avlägga prästexamen för att invigas till 
prästämbete med tjänstgöring och befordran inom Hernö-
sands lappska församlingar", med skyldighet att lära lapska 
språket, och prästvigdes den 10 maj 1883 i Härnösand. 

— Biskop Landgren tog hand om mig på det mest vänliga och 
faderliga sätt och jag har honom och hans rara biskopinna 
Anna att tacka för mycket i mitt liv. Biskopen var en ovanlig 
människa, en kraftnatur, som visste, vad han ville, och kunde 
vara orubblig. Han var enkel och naturlig, vänlig och rättfram, 
kärleksfull, ibland lättrörd och vek. 

— Efter prästvigningen reste jag glad och lycklig till Uppsala, 
och vi gifte oss. Bröllopet stod i Uppsala på Smålands nation 

Bondsonen och bonddottern som blev prästpar i Vilhelmina. 
Foto H. Osti, Upsala. 
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Prostinnan Lindahl i Vilhelmina på väg från sitt häbbre. 

den 13 juni 1883 och vi gav oss omedelbart iväg via Stockholm 
med båt till Umeå på den långa resan till det okända Lapp-
land. Jag skulle vara framme i Vilhelmina till midsommar-
helgen. Lotten hade vävt, sytt och fållat kistor fulla och svär-
mor sände med oss så mycket till bosättningen, att vi hade ett 
helt packlass med oss på vår bröllopsresa. Båtresan till Umeå 
fördröjdes några dagar av oväder och den långa landsvägsre-
san, 25 mil, tog längre tid än beräknat, så vi hann inte fram 
till Vilhelmina förrän efter midsommarhelgen. Det sved i mig, 
att jag inte kunde hinna fram i tid, som avtalat var, men däråt 
var inte mycket att göra. Det blev en lång och tröttsam resa 
upp genom skogarna och ödemarken i en skakande trilla. Vårt 
bohag hade vi med oss på en lastvagn. Lotten trodde vi for till 
världens ände, då vi kom upp på Stöttingfjället, där allt såg 
kargt och ödsligt ut. Men alla hade försäkrat, att bara vi kom 
fram till Vilhelmina, så skulle vi få skåda ett annat land, stor-
slaget, leende och vackert med floder, sjöar och vidsträckta 
vyer mot fjällen i väster. 
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Kyrkplatsen i Vilhelmina 1895. I förgrunden det nybyggda missionshuset. 
Foto L. Dahlstedt. 

— Så kom vi då äntligen fram och togs emot i prästgården av 
prostinnan Lindahl. Mottagandet var mindre hjärtligt. Prostin-
nan lämnade oss ett bud från prosten, vari han förebrådde mig 
att jag icke kommit till midsommar, som avtalat var. Nu hade 
han blivit nödsakad, att själv ge sig i väg till kapellet i Fatmo-
makke, tolv mil upp mot fjällen, där det var utlyst helg sönda-
gen efter midsommar. Andra söndagen efter midsommar var 
helg utlyst i det andra kapellet inom norra delen av socknen, 
Dikanäs. Dit tänkte prosten inte vandra över fjällen. I Dikanäs 
fick det bli mässfall om den nya vicepastorn inte hann fram i 
tid, så han kunde fara dit. Till Dikanäs var tio mil gångväg, 
inräknat rodd över sjöar och längs den sex-mila sjön Vojman. 

— Mottagandet var i sanning inte uppmuntrande för de lång-
väga nygifta. Vi tog igen oss ett par dar i prostgården, innan 
vi gav oss iväg till Dikanäs. Vårt blivande hem skulle vi få in-
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Utsikt mot Vilhelmina kyrkplats från Baksjönäs (1890-talet). T v syns 
dåvarande gammprästgården (låg tvåvåningsbyggnad) och nyprästgården 
(delvis skymd av ladugårdsbyggnaden). Foto L. Dahlstedt. 

reda åt oss i en stuga på platsen, Elias Anderssons i Nästansjö 
kyrkstuga i den nedersta stugraden mot väster och närmast 
kyrkan på kyrkplatsen. Där satte vi in vårt pick och pack, 
planerade för vår fjällresa till Dikanäs. På kyrkplatsen bodde 
inga människor. De enda vi träffade förutom prostinnan och 
prästgårdens pigor och drängar var prästgårdsarrendatorn Sjö-
din med familj samt en del mer eller mindre fjolliga individer 
som Martilliana, som gick omkring och sladdrade, Tok-Lars och 
Tok-Erik. Lotten tyckte att allting verkade bedrövligt och kus-
ligt. 

"Vi gick i den ljusa sommarkvällen en promenad upp till kyr-
kan genom kyrkplatsen som låg öde, tom och tyst. Den verkade 
mystisk, död, nästan kuslig med alla de tillbommade husen, som 
stod i täta rader med gator och tvärgator som i en stad. Vi gick 
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backen upp till kyrkan uppe på berget, såg ut över nejden. Vi 
stod stumma av häpnad och beundran, fascinerade av den stor-
slagna vida utsikten, som bredde ut sig inför våra ögon. Vi såg 
stora sjöar och små tjärnar inramade av skogklädda åsar och 
höjder och långt i väster de snöskimrande fjällen vid synran-
den. Många vackra byar ligga omkring kyrkan vid sjösträn-
derna."!) 

— Vi gjorde oss i ordning för resan till Dikanäs, ville så fort 
som möjligt komma i väg. Nu blev ej längre att skaka i en 
trilla efter häst. Vi fick gå långa sträckor och ro längs sjöar. Vi 
hade tur och gynnades av strålande väder. I byarna vi passe-
rade, kom vi i kontakt med våra nya sockenbor. I Nästansjö, 
en stor by, vackert belägen vid en sjö blev vi hjärtligt mottagna 
av hyggliga, vänliga människor hos Henrik Ers öst i byn. De 
hälsade den nya prästen välkommen till Vilhelmina. Där blev 
vi kvar över natten. Därifrån gick vi en dryg mil över Björn-
berget till Tresund, en stor by mot nedre änden av Vojmsjön 
eller Vojman, som lapparna kallar sjön, där vi också träffade 
vänliga, rättframma människor, som hälsade oss välkomna till 
bygden och socknen och hjälpte oss okunniga sörlänningar 
till rätta på bästa sätt. Vi fick rodd uppefter den sex mil långa 
Vojmsjön. Sjön låg lugn och spegelblänk med byar och gårdar 
här och där efter stränderna. Från sjöns övre ände var inte 
långt kvar till Dikanäs, några kilometers promenad och en kor-
tare rodd längs Gikasjön. Så var vi framme. Två dagar hade 
resan tagit, en intressant trevlig resa, som varit en upplevelse. 

— Dikanäs ligger i skogslandet nedanför fjällen med mindre 
vidsträckta och vackra vyer än andra byar vi passerat. Vi hade 
gett oss iväg från Vilhelmina i så god tid före kyrkhelgen, att 
inga människor börjat samlas till helgen. Kyrkan låg uppe på 
en skogsbacke, rödmålad med tornets översta avsats omålad. 
Den översta delen hade en gång blåst sönder, reparerats och ej 
sedan blivit målad. Kring kyrkan bodde blott några få män-
niskor, bland dem hemmansägaren P. E. Westerlund, som var 
klockare och alltså tog upp och ledde psalmsången vid guds-

1] Detta stycke utdrag ur brev från fader Lars 9/8 1883. 
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tjänsterna. Han bodde i den enda större gården, dit vi ställde 
våra steg. Där skulle vi bo under helgen. Vid en bäck strax 
nedanför gården stod en stadig gumma och tvättade kläder. 
Hon stod där nästan naken, barfota, med endast en kort under-
kjol. De stora brösten dinglade, när hon böjde sig och sköljde 
kläderna i bäcken. 

— Goddag. 
— Hon såg inte alls generad ut över sin lätta klädsel, hälsade 
hjärtligt tillbaka Goddag, frågade vilka vi voro. 
— Jasså är det den nya pastorn med frun. Välkomna till Dika-
näs. 
•—* Gumman var f ru Westerlund, vår blivande värdinna under 
kyrkhelgen. Hon följde oss upp till stugan, tog på sig en blus, 
gick alltjämt barfota. 
— - Pastorns är väl hungriga, så det skulle smaka med lite mat. 
— - Jo tack. Vi åt lite matsäck på Järnesmössan. 
— Hon satte kaffepannan och ett par grytor på spisen, den 
ena för potatis, den andra för fisk, röding, som hon gick efter 
och skar upp i bitar, innan hon la dem i grytan, började duka. 
Lotten hjälpte henne. Hon pratade vänligt och glatt, medan 
hon stökade. Klockar Westerlund kom in från sitt arbete, en 
reslig kraftig karl med ett par goda ögon i ett markerat vänligt 
ansikte, glad, hjärtlig och skämtsam som sin gumma. Han tog 
oss i hand med en kraftig stor näve, höll länge stadigt i handen, 
medan han hälsade oss välkomna till Dikanäs. Gumman gick 
ut efter mjölk. Lotten följde henne och fick se en lappländsk 
välförsedd mjölkbod, timrad över en kallkällbäck, full med 
smör och mjölktråg i rader på hyllor ovan varandra. De tog ett 
par tråg med sig in, ett med sötmjölk och ett med långmjölk, 
något som Lotten ej förr sett eller hört talas om. Sötmjölken 
slog hon upp i en tillbringare, sedan hon rört om grädden. Till 
långmjölken kom hon med ett stort runt porslinskärl med ett 
stadigt handtag, som hon placerade mitt på bordet. Vi blevo 
förvånade, för att inte säga chockerade, när hon hällde upp 
långmjölken i nattkärlet, men vi lät inte med en min förråda, 
vad vi tänkte och kände. Måltiden smakade utmärkt. Tunn-
bröd och nykärnat smör, färsk fisk [röding] med potatis, lång-
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Klara Johansson från Nyluspen. 
Foto John Ericsson. 

mjölk och efter maten kaffe. Vad kunde man önska sig bättre. 
Värdfolket Westerlund var älskvärdheten själv, rättframma, 
gemytliga, vänliga och skämtsamma människor. De blev efter 
vårt första sammanträffande i Dikanäs våra vänner för livet. 

— Helgen i Dikanäs blev en upplevelse, gudstjänsterna i kyr-
kan en fest. Feststämningen stördes dock av en del fulla män-
niskor, som på kvällarna och nätterna förde oljud. Fjällborna är 
präktiga, enkla och naturliga människor, som blev våra vänner. 
Vi vände med varma känslor tillbaka den långa vägen ned efter 
Vojmsjön och gick över Björnberget till Vilhelmina. Nu var vi 
många båtar i sällskap ned efter sjön, vilka den ena efter den 
andra stannade vid byar och gårdar efter stränderna. Tre båtar 
var vi kvar i sällskap, när vi kom ned till Tresund. Lotten blev 
under färden god vän med en flicka från Nyluspen nedanför 
Tresund, som lovade att i framtiden bli jungfru i hemmet, när 
sådan skulle komma att behövas. Flickan var Klara Johansson, 



som blev vår första jungfru, när Justus kom till världen. Klara 
var en sällsynt fin flicka och blev sedan en Lottens kära vän 
genom livet. 

"En jungfru har vi fått vars make Lotten säger sig aldrig sett. 
Snäll är hon, kvick och behändig som en kattunge, trevlig och 
anspråkslös och ett gott sällskap. Ständigt är hon glad och god-
lynt, samt ytterst villig att arbeta, gruvar sig för ingenting. Jag 
har odlat ett litet land till kål och potatis m. m. Klara tyckte 
att hon hade så litet att göra, att hon bad att få plocka bort 
den myckna stenen, som låg i högar omkring odlingen. I en 
hast fick hon bort stenhögarna, "i) 

— Vi vandrade tillbaka över Björnberget och besökte våra 
nyförvärvade vänner i Nästansjö och kom så småningom "hem 
till Vilhelmina". Där träffade vi nu prosten Lindahl, som kom-
mit tillbaka från Fatmomakke. Han tog vänligt emot oss, före-
föll vara en kärngubbe, välvillig och humoristisk. Vi bodde ett 
par dar i prostgården, tills vi hunnit få lite ordning i vår kyrk-
stuga, som bestod av ett rum med järnspis, ett rum inom köket 
och en farstugukammare med en murad kakelugn och en öppen 
spis. Till att börja med var möblemanget minimalt, men snart 
nog fick vi genom en skicklig snickare, Wiklund i Svannäs, 
vad vi behövde. 

— I Elias Anderssons kyrkstuga bodde vi till hösten 1885. Den 
var kall och dragig, så det isade i fönstren och på väggen i kö-
ket och potatisen frös under köksbordet den första vintern, 
men blev bättre den andra, sedan vi drivit huset och stoppat 
igen några navarhål, som stod öppna under tapeterna. I Elias 
Anderssons stuga föddes Justus, din bror, 28 mars 1884 och 
du själv. Justus dog i strypsjuka 6 januari 1886. När den nya 
prästgården blev färdig hösten 1885, flyttade vi under senhös-
ten in i gammelprästgården. 

— I Vilhelmina fann vi oss snart tillrätta och trivdes. Alla 
människor var rättframma och vänliga. Jag fick från början så 
mycket att göra, att jag inte hann med att vantrivas. Lotten 

1) Utdrag ur brev 17/11 1883. 
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hade det nog ibland ensamt, särskilt när jag var ute på resor i 
socknen. På vintern kunde vi snöa in i Elias Anderssons stuga 
på platsen, så Lotten fick lära sig gå på skidor. Husförhörs-
resorna tog lång tid. Då kunde jag vara borta hela veckan och 
nån gång längre. 

"De myckna göromålen förskräcka mig ej utan sporra de mig 
till ansträngningar. Jag känner mig här ha så stora uppgifter 
att med Guds hjälp utföra, och därför har jag redan börjat 
så älska min plats och min församling, att det skulle djupt 
smärta mig, om man nu toge mig härifrån."1] 

Dessa anteckningar äro, som ovan anförts, nedskrivna ur min-
net efter min faders berättelse, när jag besökte honom under 
hans sista sjukdom i början av september 1915. Han hade aldrig 
förr förtroligt talat med mig om, hur han kom till Vilhelmina, 
eller om sina första år häruppe. Citaten är ur brev från min 
fader till min morbror, folkskollärare Carl Forslund. 
[Vilhelmina 15/4 1954.) 

Torkel Tomasson -
lappen som myndigheterna ratade 

Förhållandet mellan svenskar och lappar har genom tiderna ej 
varit det bästa. Rasdiskriminering har funnits. Svenskarna har 
sett ned på lapparna, hunsat dem, behandlat dem mindre väl 
för att ej säga illa. Lapparna, som genom århundraden levt av-
skilt från svenskarna under primitiva förhållanden i ödemar-
kerna, har tålmodigt hållit sig för sig själva, ej varit motspäns-
tiga eller påstridiga. Att de kunnat klara sig som de gjort visar 
sannerligen livsduglighet, smidighet och förstånd. I gamla tider, 
när inga landsvägar fanns uppe mot norr, hade lapparna att ut-
stå förtryck och skatteprejerier både från Danmark, Norge 
och Sverige, ibland även från Ryssland (Karelen). 

1] Utdrag ur brev 18/1 1884. 
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Vid jämförelse med Norge och Finland synes mig dock Sverige 
ha behandlat lapparna bättre än våra grannländer. Myndighe-
terna i Sverige började på ett relativt tidigt stadium kristna och 
undervisa lapparna. Så inrättades redan på 1600-talet den 
Skytteanska skolan i Lycksele, i syfte att utbilda kateketer, 
lärare för lapparna och deras barn. En del lappar fick tillfälle 
att arbeta sig fram studievägen, blev i regel präster och några 
stamfäder till förnämliga släkter i landet. Den livskraftiga tal-
rika Sundelinska släkten härstammar t. ex. från Sirkas lappby 
i Jokkmokk. 

Att lapparna även i vår tid diskriminerats, har jag under mitt 
liv många gånger förstått och märkt. De lappar som lämnat 
nomadlivet, förlorat sina renar och blivit fattiga, drog sig gärna 
nedåt Ådalen och blev arbetare. De bytte ut sina lapska namn 
för att dölja sin härkomst. Många sådana lappar med tagna 
svenska namn känner jag personligen från Ådalen och vet även 
deras lapska namn. 

Jag vill nu närmare berätta om en lapsk barndomskamrat och 
ungdomsvän från Vilhelminafjällen, en i många avseenden 
rättskaffens beundransvärd man, som energiskt arbetade sig 
fram — men som myndigheterna ratade, med all sannolikhet 
i huvudsak för att han var lapp. 

Torkel Lisaus Tomasson var född 1881. Hans fader var noma-
den Tomas Nilsson, skriven på lappskattelandet Satsfjäll vid 
Kultsjön, en allmänt erkänd dugande lapp och renskötare. 
Hans moder hette Lisa Torkelsdotter. I familjen fanns fem 
barn, två pojkar och tre flickor. Hans broder Nils gick det bakåt 
för i livet. Sedan hans renhjord tagit slut, bodde han som 
fiskarlapp vid Satssjön på sin faders lappskatteland. Av syst-
rarna blev den äldre Gunilla, nu död, gift med Stinnerbom, 
lapp, boende i Krutberg, och en annan lever som lärarinna i 
Arjeplog i Sädvaluspen. Jag vet ej vart den tredje tog vägen. 

Jag kände i barndomen och ungdomen väl familjen Tomas 
Nilsson, Torkel och hans syskon. Jag var tillsammans med dem 
på helgerna i Fatmomakke och på fjället bland lapparna i södra 
lappbyn, där Mats Borgström i Borgafjäll var min gudfader. 
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Under studierna var vi rätt mycket samman och råkades även 
senare i livet, sista gången 1932 i Falun, några år före Torkels 
död. 

Som ung var Torkel en pigg och kvick lappojke, spänstig och 
härdad av arbetet med renhjorden, i fjällen på somrarna, nere 
i skogslandet i Anundsjö under vintrarna. Där besökte jag vid 
en hemresa under jullovet i skolan familjen i deras kåta på 
Seltjärnsmon, mellan Seltjärn och Pengsjö. 

Bekymmersamt kunde det nog ofta vara för lapparna i Väster-
botten och Vilhelmina. Kring sekelskiftet blev svårigheterna 
olidliga. Utvecklingen hade gått fort i fjällen. Lappmarkerna 
hade befolkats ända upp i fjälldalarna med bofasta, trots att 
en odlingsgräns blivit fastställd ovan vilken odling och fast be-
byggelse ej skulle tillåtas. Slåtterängar hade insynats åt de 
bofasta på myrarna nere i fjälldalarna, på stränderna längs åar 
och sjöar och ända upp mot kalfjällen vid trädgränsen (t. ex. 
mot Gitssjön]. Lapparna fick svårigheter med betesmarker för 
sina renhjordar. 

— Tyck du int ä hän lanne ä sä hövrigt å styggt, sä lappen 
kunne fo ha dä i fre för sej själv? frågade mig en gång mars-
fjällappen Sjul Jons, när vi gick tillsammans i blockterrängen 
vid Doinan under Marsfjällen. 

Slitningar mellan bofasta och lappar var ej ovanliga vid sekel-
skiftet, vilket märktes på stämmorna i Fatmomakke. I Vilhel-
mina fanns många rediga lappar, som såg bekymmersamt på 
situationen. De började förstå att något måste göras, att de 
borde sluta sig samman och organisera sig för att kunna göra 
sin stämma hörd och få rättelse på missförhållandena. Men 
huru skulle detta gå till? Lapparna var relativt fåtaliga, bodde 
vitt spridda på vidsträckta områden från Härjedalen till Norr-
botten. Långa avstånd och dåliga kommunikationer lade hinder 
i vägen för sammanslutning och samarbete. Förhållandena var 
också olika i skilda delar av det vidsträckta område, där de 
bodde och nomadiserade. Torkel Tomasson var en av dem, som 
förstod situationen. Han gick och funderade, grubblade på, hur 
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Samer i Fatmomakke 1903. Torkel Tomasson står mitt för kåtan som tredje 
fr v. Framför honom sitter Jonas Åren från Frostviken och längst t h står 
Mats och Jonas Borgström, den förre förf:s gudfar. Foto H. Dahlstedt. 

lapparna skulle göra sin stämma hörd för att kunna rätta till 
förhållandena. Alla deras tjänstemän, lappfogdar och lapptill-
syningsmän, var svenskar, tillsatta genom länsstyrelsen och det 
svenska "Lappväsendet", som styrde och ställde med lapparna. 
Själva hade de inte möjlighet att få ett ord med i spelet. 

Torkel Tomasson resonerade med kamraterna om förhållan-
dena. Det funderades och diskuterades. Torkel förstod, att lap-
parna måste sluta sig samman, måste organisera sig, skaffa sig 
kunskaper och utbildning för att vinna gehör. Han funderade 
på att själv överge nomadlivet, sätta sig på skolbänken. Men 
hur skulle det gå till och ekonomiseras? Kunskap är makt, och 
kunskap ville han skaffa sig. När jag 1903 tagit studenten, låg 
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jag en månad i fjällen och var en tid samman med Torkel. Han 
resonerade med mig om sina funderingar, ville ta studenten, 
bad om råd. Den nybakade 17-årige studenten hade inga vet-
tiga råd att ge sin kamrat, som var fyra år äldre, i mångt och 
mycket mer utvecklad. Torkels föregående skolgång utgjordes 
av tre vintrar i Svenska Fosterlandsstiftelsens fasta folkskola i 
Gafsele i Åsele, där lapparna från Vilhelmina södra lappby 
strök förbi när de buffrade [flyttade] med renhjordarna mel-
lan fjällen och skogslandet. Där lämnade fadern honom när 
han på höstarna buffrade ned till Anundsjö i Ångermanland 
och tog honom med sig hem på vårarna, när han buffrade till-
baka till fjällen. 

I Vilhelmina fanns bland Torkels kamrater flera som gick med 
liknande funderingar. Det jäste av missnöje bland de godmo-
diga lapparna. Jag vill nämna några namn: 

Anders Wilks, en bekant lapp med det bästa anseende, nu död. 
Han blev major i Frälsningsarmén och en pionjär för lapsk 
hemslöjd, som höll på dö ut. 

Lars (Johan?) Jansson i Fettjaur, förblev genom hela livet 
nomad, en av Vilhelminas dugligare och förmögnare lappar. 

Axel Larsson, Marsfjäll, förblev även genom livet nomad, blev 
en lapparnas förtroendeman, med tiden nämndeman i dom-
sagan. 

Erik Daunius, Axel Larssons yngsta bror, tog studenten, fil. 
kand. och teol. kand. och slutade som kyrkoherde i Fredrika. 
Som pensionerad har han bosatt sig i Vilhelmina. Under stu-
dietiden tog han namnet Daunius efter Daunefjäll i Marsfjälls-
massivet, där familjen hade sitt lappskatteland. 

Elsa Laula från norra lappbyn var en temperamentsfull, aktiv 
och stridbar kvinna. Om henne vill jag berätta en del längre 
ned. 

Elsa Pulper, Kristina Klemetsson, Gunilla Stinnerbom och 
andra. 
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Jag började efter studentexamen mina medicinska studier i 
Uppsala och släppte några år kontakten med Torkel. Torkel 
gjorde verklighet av sina funderingar, sökte in i Matarengi 
folkhögskola i övertorneå. Där mötte han förståelse och hygg-
liga lärare, som gav honom goda råd och hjälpte honom till-
rätta i livet. När jag efter några års sjukdom i tuberkulos åter-
tog mina studier i Stockholm gick Torkel i huvudstaden på en 
"studentfabrik", ett enskilt läroverk i Vasastan. Jag sökte upp 
honom på hans studerkammare, där han bodde vid Odenplan, 
och återfann en överansträngd, nervös och något missmodig 
äldre skolyngling. Lappojken, som i fjällen strålat av hälsa och 
livslust, såg ej längre strålande ut. Den friska väderbitna, bruna 
hyn hade bleknat med stänk i gulgrått. De pigga ögonen hade 
förlorat något av sin glans, ansiktsuttrycket var allvarligt. Han 
klagade över huvudvärk och sömnlöshet, svårigheter att klara 
skolarbetet, och kom självkritiskt till slutsatsen, att han hade 
"svårt för att läsa", att han var för gammal att sitta på skol-
bänken. Småpojkarna hade mycket lättare för sig. Han satt 
oftast inne, läste och pluggade till långt frampå nätterna. Kunde 
han klara studenten tänkte han läsa juridik i Uppsala. 

Våren 1912 gick han upp i studenten, klarade skrivningarna 
men sprack i muntan. Missmodig reste han hem bakvägen över 
Ströms vattudal och Frostviken, levde under sommaren till-
bakadraget, deltog i arbetet med renhjorden, besökte inte hel-
gen i Fatmomakke. Men han gav sig inte, reste tillbaka till 
Stockholm på hösten och klarade studentexamen mot julen 
1912. Jag uppvaktade med den genom danskan Emilie Demant 
utkomna Muittalus samid birra — en bog om lappernes liv, av 
Johan Turi. Torkel reste efter studentexamen omedelbart hem 
till föräldrarna, som låg med renhjorden på Seltjärnsmon i 
Anundsjö. På nyåret 1913 började han sina juridiska studier i 
Uppsala, tog kansliexamen 1915. Hade han valt den teologiska 
fakulteten, hade han haft möjligheter att få stipendier. Han 
valde den juridiska för att bli kunnig förespråkare för lapparna, 
deras intressen och rättigheter. 
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Torkel Tomasson som student. 
Foto O. Ellqvist, Stockholm. 

Den trevliga, pigga, levnadsglada lappojken utvecklade sig till 
en allvarlig man, en personlighet som behöll sin ungdoms ideal 
och strävan genom livet. I sitt uppträdande var han stillsam, 
försynt och tillbakadragen, i sin gärning arbetsam, rättänkande 
och kritisk — tyvärr skulle jag vilja säga, alltför kritisk och 
självkritisk. Torkel Tomasson saknade inte begåvning, ägde 
energi och ett praktiskt sunt förnuft. I Uppsala var han inskri-
ven i Norrlands nation, deltog föga i nationslivet, levde för sig 
själv, läste och pluggade. Han gick alltid i lappdräkt och väckte 
ett visst uppseende på gatorna i universitetsstaden. 

Nu var Torkel Tomasson efter kansliexamen 1915 färdig att gå 
ut och verka i livet och borde ha varit särskilt lämplig och kom-
petent för vissa tjänster i Lappmarken. Han kom från nomad-
livet, som barn och yngling hade han arbetat med renhjorden 
i fjällen och skogslandet. Han hade med seg energi brutit sig 
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fram studievägen, hade goda rekommendationer, var en all-
mänt ansedd skötsam och rättskaffens man. 

Lappfogdebefattningen i Norrbottens södra blev ledig. Torkel 
sökte men föll igenom för en nationskamrat fil. lic. Klas Öster-
berg. Lappfogdebefattningen i Västerbotten blev ledig. Han föll 
åter igenom för en ung jägmästare Cederberg, som inte hade 
några speciella meriter för sysslan. Om den nya lappfogden sa 
lapparna, att han inte visste mer om lappar och renar, än vad 
han fått se om vintrarna nere mot kusten och i Umeå. Jag 
kände mig upprörd över myndigheternas förbigående av Tor-
kel och utnämningen av Cederberg. Om någon var kompetent 
så var det väl Torkel. Det viskades om att Cederberg var släkt 
med landshövdingen, vilken placerat sin unge släkting. Vid ett 
tillfälligt sammanträffande med en länsman och en tjänsteman 
i länsstyrelsen framförde jag vissa synpunkter. Vad fick jag till 
svar? Kort och gott! 

— Inte kan man ta en lapp till lappfogde. 

Det var ju klart besked. Torkel blev av motgångarna desillusio-
nerad, nedklämd i lappskorna. Han var inte någon framfusig 
stridens man, ingen strebertyp, som gjorde väsen i egen sak 
och armbågade sig fram. Han bodde kvar i Uppsala, ägnade sig 
åt studier av gamla skrifter om lapparna genom tiderna, för-
kovrade sig i latin för att kunna läsa gamla urkunder på Caro-
lina, skrivna på latin. Jag besökte honom på Järnvägsgatan 3 4 , 
där han bodde i Uppsala och fick en inblick i hur han levde 
och vad han sysslade med. Han började med sina knappa eko-
nomiska resurser allt ivrigare verka för lapparna och deras in-
tressen i svenska samhället. Trots motstånd lyckades han så 
småningom utföra en hel del, blev ledare för lapparnas sam-
manslutning och organisationssträvan. 

Torkel Tomasson hade, vad jag kan förstå, en god syn på lap-
parna och deras utvecklingsmöjligheter som nomader, på deras 
rättigheter och skyldigheter i vårt svenska samhälle. Han för-
stod att lapparna måste följa med sin tid och organisera sig för 

1) Adressen osäker. Möjligen Järnbrogatan. 
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att kunna ta vara på sina rättigheter. Den gamla svenska be-
nämningen lapp ansåg han ha en dålig klang. Den ville han få 
bort. Lapparna borde kallas vid sitt eget namn på sitt lapska 
språk, same [pluralis sameh) eller samefolket. I fortsättningen 
använder jag i huvudsak det lapska same — som nu allt mer 
och mer vinner burskap. 

Torkel Tomasson genomskådade lappromantiken, som han 
mötte söderut, vilken i verkligheten motverkade lapparnas 
utveckling och sökte hålla samerna kvar i deras gamla seder 
och bruk. Han råkade några som var villiga att stödja honom, 
men han drog sig för deras stöd. Han ställde sig skeptisk och 
oppositionell mot lapputredningarna 1908 och 1917 som bl. a. 
ledde till det olyckliga lapska skolväsendet med kåtaskolor. 
Bakom den utredningen låg lappromantikens spöke med dess 
strävan att hålla samerna kvar vid deras nomadliv med bland 
annat skola och bostad i kåtor. Jag har träffat lärarinnor från 
kåtaskolor, besökt det provisoriska seminariet i Vittangi för 
snabbutbildning av lärare, när kåtaskolorna sattes igång, och 
besökt kåtaskolan i Jukkasjärvi med alla dess kåtor, där barnen 
satt på golvet och undervisades under primitiva förhållanden. 
Vad skulle vi säga, om våra barn undervisades på det viset? 
Nu är kåtaskolornas saga gudskelov all. Moderna internatsko-
lor har inretts och samerna har fått sin förnämliga folkhögskola 
i Jokkmokk. 

Torkel Tomasson fördjupade sig genom studier i samernas 
historia, i deras seder och bruk genom tiderna. Han bidrog 
genom sin kunnighet till att belysa en del dunkla frågor, och 
har fått vetenskapligt erkännande av nu avlidne professorn i 
finsk-ugriska språk K. B. Wiklund, t ex för en förklaring till 
rännans uppkomst på skidans undersida och till de mystiska 
stalotomterna. 

Torkel Tomassons betydelsefullaste gärning var, att han blev 
en initiativtagare till samernas organiserande genom bildandet 
av deras första lilla samiska organisation, Vilhelmina Same-
förening, senare Vilhelmina—Åsele Sameförening, år 1904. Den 
grundades bland annat för eländet med ströängarna, som till 
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och med gav de bofasta rätt till skadestånd under vissa förhål-
landen. Ströängarna var en orsak till missnöje och tvister, vilket 
kom fram vid sammanträdena i Fatmomakke. Ströängarna blev 
gudskelov så småningom inlösta av kronan med odlingsbidrag 
till de bofasta på lämpliga odlingsmarker vid byar och gårdar. 
Torkel Tomasson var den drivande kraften i Vilhelmina—Åsele 
Sameförening och länge dess sekreterare. 

Det visade sig mycket svårt att samla och organisera samerna. 
Samerna levde så vitt skilda, förhållandena bland dem var så 
olika i söder och norr. Avstånden och de dåliga kommunika-
tionerna lade hinder i vägen, de ekonomiska resurserna var 
små eller inga. Det visade sig till och med svårt att hålla Vil-
helmina—Åsele Sameförening vid liv. Den förde många år en 
rätt tynande tillvaro, fick inte nån förståelse från myndighe-
terna, rönte tvärt om motstånd. Anslag begärdes av lotterime-
del. Avslag! Anslag begärdes åter. Åter avslag! När föreningen 
åter fick avslag, förlorades nästan hoppet. Torkel berättade att 
länsstyrelsen i Umeå yrkat avslag och sagt honom, att lapparna 
borde hålla sig lugna och inte bråka. 

1917 års riksdag skulle behandla ett förslag till ny renbeteslag, 
som väckte ont blod bland samerna. Samerna hade förstås inte 
fått yttra sig om lagförslaget. Vilhelmina—Åsele Sameförening 
med Torkel Tomasson uppvaktade i Stockholm och kom i kon-
takt med riksdagsmannen, borgmästaren i Stockholm Carl 
Lindhagen. I honom fick de en förstående vän och hjälpare. 

— Visst ska ni ha hjälp och understöd. 

Lindhagen väckte motion i riksdagen, om att samerna skulle få 
understöd och rätt att yttra sig i frågor som rörde dem själva 
och renskötseln. Lindhagens motion gick igenom och anslag 
beviljades till ett samernas landsmöte. Torkel Tomasson orga-
niserade med framgång svenska samernas första landsmöte i 
Östersund 1918, där dessa bl a yttrade sig om förslaget till ny 
renbeteslag. Vid 1930 års lapputredning förordades samernas 
organisations förslag och det beviljades anslag till deras lands-
möten och ekonomiskt stöd under vissa förhållanden till deras 
ideella och ekonomiska föreningar. 
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Torkel Tomasson under senare är. 

Samernas andra landsmöte hölls i Arvidsjaur 1937 och ett i 
hast sammankallat tredje extra möte för opposition och ytt-
rande om ett lagförslag, även det i Arvidsjaur, 1938. Sedan har 
flera landsmöten hållits. Vid landsmötena i Arvidsjaur var 
Torkel Tomasson tillsammans med Gustaf Park och Erik Dau-
nius en drivande kraft. 

Vilhelmina—Åsele lilla sameförening är första början till SSR, 
Svenska Samernas Riksförbund, en nu erkänd institution i 
vårt svenska samhälle. 

År 1918 startade Torkel Tomasson "Samefolkets egen tidning", 
som under många år kom ut med fyra nummer årligen. Han var 
sedan genom sitt liv dess redaktör och skrev själv genom åren 
de flesta bidragen. Tidningen lade under hans tid mer an på 
lapsk kultur och var mindre en organisatorisk facktidning. 

Torkel Tomasson, som ratades av myndigheterna i Norrland, 
fick en lågt avlönad lägre befattning vid länsstyrelsen i Falun 
1922. I Falun levde han i ekonomiskt knappa omständigheter 
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men med inre tillfredsställelse och glädje över samernas för-
bättrade ställning och förhållanden i det svenska samhället. 

I Falun besökte jag Torkel 1932 och fann honom i förtid åldrad 
och sjuklig, men han var alltjämt samma försynta resonerande 
idealist som i sin ungdom. Han verkade nedtryckt och des-
illusionerad, men beklagade sig inte, där vi satt i hans lilla hem 
och erinrade oss gångna tider, resonerade om samernas förbätt-
rade ställning. Väggarna i rummet var klädda med bokhyllor, 
fulla med böcker och gamla luntor, som han för billigt pris 
kommit över på antikvariat. Jag kom från Äppelbo i Väster-
dalarna, där jag varit och begravt min farbror och upptäckt att 
det nog fanns lapskt blod i min faders släkt. Jag berättade för 
Torkel om mina iakttagelser och bad honom berätta vad han 
visste om samerna i Dalarna. Han reste sig, gick bort till en av 
sina bokhyllor, tog fram ett häfte, som han gav mig till på-
seende. 

— Jag har ett häfte till, som jag ska sända dig, när jag får tag i det. 

Ett separat ur en årsbok av Dalarnas hembygdsförening 
av Axel Boethius "Om lapparna och deras skadliga djurfångst 
i Dalarna på 1700-talet". Skogslappar i Dalarna kallades 
sockenlappar, bodde här och var i skogarna med några renar 
och getter, hade även enligt Torkel på sina håll tidigt börjat 
bruka jorden. På skogen mot värmlandsgränsen fanns och finns 
än en by med namnet Lappheden. Därifrån har ingifte skett i 
min släkt. Vi drack kaffe och Torkel bjöd på konjak. Sprit-
begiven hade, såvitt jag vet, Torkel aldrig varit. Vi drack ett 
par glas och jag märkte, att han blev påverkad, ej tålde mycket. 
Han kände sig ej frisk, gick under läkarkontroll för socker. 

Torkel Tomasson var, som jag redan framhållit, under sitt liv 
en ärlig rättskaffens man, som med seg energi gick sin väg 
genom livet. Någon uppmuntran och hjälp fick han ej av myn-
digheterna. Nog hade han kunnat få hjälp och uppmuntran 
genom lappromantiska kretsar, men sådana undvek han. Han 
genomskådade den ytliga för samernas framtida utveckling 
oförstående lappromantiken. 
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Att Torkel Tomasson hade det ekonomiskt knappt under stu-
dieåren förstod jag. Varifrån han fick pengar till sina studier, 
visste jag icke. Han talade aldrig själv därom. För några år 
sedan, köpte jag antikvariskt "Svenska Lapparnas Landsmöte 
i Östersund 1918" inbundet i ett prydligt band. På försätts-
bladet står med Torkels prydliga stil: * 

Till fru Emilia Broomé, som lett och bekostat mina studier, 
varigenom jag, förvärvat ett nödigt kunskapsmått och förutsätt-
ningar att kunna följa min kallelse att i socialt och kulturellt 
hänseende tjäna mitt folks lyftning, ägnar jag detta tryck över 
Svenska Lapparnas landsmöte, för vars ledning och organisa-
tion jag burit ansvar. 

Uppsala i maj 1922 

Torkel Tomasson 

Torkels energiska och ej tillbakadragna kamrat i Vilhelmina— 
Åsele Sameförening Elsa Laula blev omhändertagen av lapp-
romantiken och religiösa kretsar kring prins Bernadotte. Hon 
fick hjälp att söka in på Södra BB i Stockholm för att utbilda 
sig till barnmorska. Hon var en temperamentsfull och stridbar 
kvinna, som höll föredrag och gav ut en stridsskrift: "Inför liv 
eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena", tryckt 1904 
på Wilhelmssons boktryckeri AB. Rubrikerna i den 30 sidor 
lilla skriften är talande: Lapparnas dryckenskap, Tiggeri av 
nöd eller lättja, Lapparnas existensfråga, Fattiglappens öde, 
Lapparnas rösträttsförhållanden, Lappska skolförhållanden, 
Hvad är att närmast göra? Underskrift: Gardfjäll, Dikanäs, 
Vilhelmina i juli 1904, med systerlig hälsning Elsa Laula. 

Elsa Laula kom en sommardag till prästgården i Vilhelmina för 
att ta ut åldersbetyg för sin ansökan till barnmorskekursen på 
södra BB. Hon hade bett far att han inte skulle skriva hennes 
lapska namn på betyget. Vi satt och drack kaffe tillsammans i 
matrummet. Jag minns, att far sa: 

— Då du har ett så vackert namn som Laula ska du inte kasta 
bort det namnet . 
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Sedan Elsa i Stockholm blivit bekant för sina föredrag var hon 
säkert glad för sitt lapska namn Laula. Elsa Laula lyckades inte 
fullborda sin barnmorskeutbildning, av vad anledning vet jag 
ej. Hon blev gift i Norge och sedan har jag ej hört något om 
henne. 

Torkel Tomasson var genom livet stolt över sin samiska här-
komst gick alltid klädd i sin Vilhelmina-lappdräkt — vid skolan 
i Stockholm, vid universitetet i Uppsala och vid länsstyrelsen 
i Falun. Han hade sannerligen från början varit värd erkän-
nande och bättre mottagande av våra myndigheter, som nu 
ratade honom. Hans liv blev dock inte betydelselöst utan det 
har varit till stor betydelse för de svenska samerna, deras ut-
veckling och inordnande i det svenska samhället. Han dog i 
Falun 1940 och ligger begraven på Vaksala kyrkogård utanför 
Uppsala — på den uppländska slätten. 

En sommar i slutet av 1930-talet kom jag över Borgafjäll förbi 
Torkels broders kåta vid Satssjön under Satsfjället. Nils gumma 
var nyss död. Han bodde ensam i sin kåta, hade moderniserat 
den med trägolv och järnspis med ett järnrör upp genom kåtans 
tak. Jag satt i kåtan på en låg träpall. Nils satt på golvet, koka-
de kaffe på järnspisen. I kåtan såg si och så ut. Man kunde se, 
att han varit ensam utan hjälp av någon kvinna. Runt om på 
golvet stod en del träkärl, ett par tråg och ej mindre än fem 
nappieh, lapska vackra runda djupa träskålar med kort hand-
tag och inåtböjd övre kant. Nappien användes på den tiden 
man brukade mjölka renarna. Jag bad att få köpa en av honom. 

— Nä. Jag bruk dem själv, men ja ha nå anne som du kan fo 
köp, för jä ä i behov å fo nalta pengar. 

Att Nils använde skålarna syntes minsann. De var alla i an-
vändning. I ett par stod disk- och tvättvatten, i en delvis intor-
kad renblod och i de andra matrester. 

Nils gick ut till den gamla stabburen, som stod på fyra stolpar 
vid kanten av björkskogen, kom tillbaka med några vackra 
lapska silverskedar och en vacker silverkosa som såg gammal 

43 



ut. Under botten fanns bland annat ett med kniven inristat 
hakkors-solkors. Den var tydligen gjord av nån silversmed i 
Umeå. Silverstämpeln stod tydlig med tre kronor, silversme-
dens initialer och Umo. Nedanför silverstämpeln syntes silver -
rankan för provet på lödigheten. Jag ville köpa en stor vacker 
sked. 
— Nä. Skia fo du int köp. Den vell jä ha kvar, för jä bruk äta 
gröten ve skia. Men selverkosa kan du fo köp. Mine förfäder 
ha drucke brännvin ti'n hän kosa, då dom ha gifte seg, fott 
båna å då någen ha dött. Jeg ha int na båna, å ä nu sä gammal, 
sä jä ha int na bruk tå kosa länger. Vell du köp'a, sä ska du fo. 
Men hon ä dyr, för hon ä gammal, änna från Sala selvergruvas 
förste åra. 
Han nämnde 150 kr, en summa som jag tyckte var väl högt till-
tagen för kosan. 
— Jag har inte kommit hit för att köpa dina gamla silversaker. 
Kosan är vacker och jag förstår, att den är värdefull. Hur 
mycket den kan vara värd, har jag ingen aning om. 
— Hördu du! Du ha 150 kr ti plånboka? Ha du int dä? 
Jag medgav det. 
— Om du nu köp tå meg selverkosa, sä fo jag 150 kr, å du fo 
selverkosa. Jä gå ne tell boa i Saxnäs å köp maten, å när som-
marn ä slut, sä ha jä intvett å du ha selverkosa. 
Jag måste skratta. 
— Jag köper kosan och betalar, vad du vill ha, men på ett vill-
kor, att du inte går och säljer bort dina silverskedar för nån 
billig penning till turister, som kommer förbi å vill köpa. Du 
ska ta ordentligt betalt. Jag skulle gärna vilja köpa, åtminstone 
den stora skeden. Å så tänk på mej, om du ska sälja nån nappieh. 
Jag kom tillbaka till Nils efter några år. Silverskedarna hade 
han sålt — till vem och för hur mycket, tog jag ej reda på. En 
nappieh fick jag köpa. 

Så blev jag av en händelse ägare till en gammal lapsk silver-
kosa, som troligen flera generationer gått i släkten hos Torkel 
och Nils Tomassons förfäder. Jag brukar se på den med vörd-
nad. 

(Föredrag i Vilhelmina Rotary-klubb 18/2 1957.) 
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Stor-Herbert i Saxnäs 

Det var sommaren 1904. Söndagen efter midsommaren, den 3 
juli, skulle Herbert Leonard Abrahamsson och Maria Aqvilina 
(Lina) Andersdotter vigas och fira bröllop vid vårhelgen i Fat-
momakke. Herbert var vida bekant bland fjällbefolkningen för 
sin resliga kroppshydda och sina ovanliga kroppskrafter. Hans 
fader Abraham Jacksson var också en reslig man, som här-
stammade från Sidensjö i Ångermanland varifrån han invand-
rat till fjällbygden och brutit bygd västpå näset i Saxnäs. Her-
bert var född den 23 september 1874 i Saxnäs. Han var sex fot 
lång, grovt byggd och välväxt — en grann jätte. Musklerna låg 
under vila som bullar på hans kropp och lemmar, som voro mer 
än vanligt grova och läto ana en sällsynt kraftig benstomme. 
Ansiktet var grovt tillyxat med kraftigt hakparti under en snus-
fylld underläpp, ögonen lyste i vanliga fall godmodigt, men blev 
han retad och sint kunde de blänga nog så farligt. Han hade 
en kraftigt brummande basröst, som hördes när han talade, och 
han talade gärna. Han talade fjälldiaiekt, långsamt med tydligt 
uttal, som om han läste ur en bok. När han talte ville han ej 
bli avbruten. 

— Tig! röt han en gång på ett kalas till sin svägerska Olga, som 
föll honom i talet. Du ske hall käften, då jä tala. 

Olga, som hade en kvick och talande tunga, tystnade respekt-
fullt och höll sig tyst. 

Herbert blev postbärare i fjällbygden och fraktade posten ett 
par gånger i veckan från Malgomaj upp till Saxnäs. Postvägen 
var drygt 3 mil, gångväg 2 mil och resten rodd. En gång när jag 
låg i Handsktumsselet med barn och blomma och fiskade, hörde 
jag att de fått högljutt sällskap vid lägerelden. Jag gick dit och 
fann Herbert och hans äldsta dotter Nanny. De kom med pos-
ten efter den 13 km långa Turist-morkan. Herbert bar i mesen 
en 80-kg-börda och flickan i sin mes bort emot 40 kg. Herbert 
var svettig och varm och svor över den ogavliga posten, över 
Johan Fröbergs kataloger och över alla tunga paket, som han 
antog innehöll en massa onödiga ting. Frugan som först såg 
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Stor-Herbert bär jägmästare Svedmark. 



"BUI Bp3J Bf Bp §0U 0J1 Bf BS 'B BÍJBJŜ  UBJJ B;JBU q¡B}S 
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— Min käre Herbert. Du vet ju att jag vill ha nyktert i Fatmo-
makke under helgerna. Om du lovar mig att inte ta fram 
brännvinet under helgen, så skall jag viga dej vid altaret i 
kyrkan efter gudstjänsten som anständigt folk. Men kan du inte 
ge mig det löftet, så kommer jag inte att viga dej i kyrkan, utan 
först på måndagen efter helgen omedelbart innan jag själv går 
över Marsfjällen till Dikanäs. 

Herbert svarade ingenting. Han såg betänksam ut, när han tog 
sin stora börda och vi knogade iväg en lång karavan upp efter 
Turistvägen förbi de många och stora forsarna till Bångnäs. 
Dit kom vi på kvällen, och där övernattade vi och låg så gott 
vi rymdes på golvet hos Nickes och Per Olof Anderssons. Far 
låg i sängen i kammaren, och i de andra sängarna låg länsman 
och doktorn. 

Nästa morgon gav vi oss iväg uppefter småsjöarna Vuolelite, 
Kaskelite och Bielite. I övre änden av Bielite vid den stora for-
sen som faller ut i sjön rastade vi, åto och kokade kaffe. Far for 
genast ut med draget under forsen och kom på en liten stund 
i land med några börtingar och rödingar, som stektes. Det var 
en härlig plats, där man alltid rastade. Skifferhällar och skiffer-
kuber hade brutits loss ur berget och forslats fram till fors-
huvudet, som något slags friluftsmöblemang. Ett par av kuber-
na ligger ännu kvar på den gamla rastplatsen, där nu ingen 
längre rastar. 

Sen kom sista morkan på en halvmil upp till Kultsjön, som när 
vi kom fram låg lugn och blank och speglade högfjällen med 
deras snödrivor. Fatmomakke ligger som bekant drygt två mil 
längre upp vid Ransaråns utlopp i Kultsjöns nordliga arm. När 
vi lastade i båtarna, frågade far Herbert: 

— Nå, hur vill du nu ha det. Har du tänkt över och bestämt 
dej? Vill du som anständigt folk vigas på söndagen vid altaret 
i kyrkan efter gudstjänsten, eller vill du viga dej på måndagen? 
Vill du lova mig, att det inte skall bli något supbröllop under 
vårhelgen? 
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Herbert såg fundersam ut. Han svarade inte genast — men 
efter en stund kom det lugnt och eftertänksamt. 

— Hör nu kyrkohärrden. Jä tro nog dä vål bäst, dä jä vig mä 
om måndan. 

Därmed blev det. Stor-Herbert vigdes i kapellplatsens lilla 
prästgård på måndagen den 4 juli vid 1 O-tiden, när vi hade 
packat och voro resklara för färden över Marsfjällen till Kittel-
fjäll och Dikanäs. När prästen efter vigseln rodde över sjön, 
rodde samtidigt en del båtar med kyrkfolk bort från Fatmo-
makke. De flesta blev dock kvar, stod på stranden och viftade 
avsked. 

Herbert var, när han på måndagen vigdes, nykter. På söndags-
eftermiddagen efter gudstjänsten hade bröllopet dock redan 
börjat, fast vigseln ej ägt rum. En av de timrade små stugorna 
var bröllopsgård. Backen utanför var samlingsplats för bröllops-
gästerna, som serverades kaffe med tilltugg: renost, getost, tor-
kat renkött, gompa och andra fjällens läckerheter. Herbert stod 
inne i stugan bakom ett bord, med brudgumsblomma på rock-
uppslaget. Lina, hans brud, stod bredvid i sin brudstass. Folk 
gick ut och in och gratulerade och gav sina bröllopspresenter. 
På bordet låg en kagge med en mässingskran i botten. Herbert 
vred på kran och fyllde ett spetsglas till var och en, som kom 
med en gåva och välgångsönskan. 

Nästa år hade Herbert blivit fader. Hans första barn döptes i 
kyrkan före gudstjänsten bland en hel rad andra barn, som 
fötts under vintern i fjällbyarna. Efter dopet bar modern ned 
sitt barn, och överlämnade det till Herbert på karlsidan. Hon 
skulle efter sed och bruk kyrktagas. Efter kyrktagningen 
gick hon ned och satte sig bland de andra mödrarna på kvinno-
sidan, och lät Herbert ta hand om barnet under gudstjänsten. 
Det gick bra till mitt i predikan. Då började ungen skrika. 
Herbert vyssjade försiktigt, och försökte på alla sätt lugna sitt 
barn. Han vände barnet på magen och klappade det varligt i 
baken med sin stora näve. Intet hjälpte. Efter en stund började 
ungen gallskrika. Nu gav sig Stor-Herbert, reste sig i bänken, 
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trängde sig ut på gången och lämnade kyrkan. När han gick ut 
efter kyrkgången, sade han högt för sig själv, så det hördes vida 
i kyrkan: 

— Ja, allri för i live ha jä gett mäg, men f ö r n hänn lillen gett 
jä nog ge mä. 

Ett leende gick över mångas ansikten, men andakten stördes 
ej, och ingen tog anstöt, ej ens far, som predikade från predik-
stolen. 

Herbert flyttade så småningom ut från Saxnäs by och byggde 
ny gård och bröt ny åker på ett utskifte en halv mil från Sax-
näs vid Kultsjöluspen. Där fick han på gamla dar se sönerna 
Fridian och Almer ta vid. Gården ligger vackert på backen med 
fri utsikt över sjön mot fjällen. 

Han är död nu Stor-Herbert. Han tacklade hastigt av och föll 
samman. Kräftan bröt hans kraftiga kropp. Han reste ned till 
Umeå, "för å tala vä storgubba inna han la igen yga". Han dog 
på sin bröllopsdag den 4 juli 1946 och begrovs på sommarhel-
gen på kyrkplatsen i Fatmomakke den 21 juli 1946. Hans min-
ne kommer länge att leva i Vilhelmina fjälltrakter. 

(Publicerad i Umebladet 22/11 1947.] 

Isak i Bielite 

Isak hade byggt sig en koja in i en backe vid en kallkällbäck i 
fjällkanten söder om Bielite. Kojan var på tre sidor timrad av 
grova fjällgranar men på den fjärde sidan mot backen bestod 
väggen mest av jord och sten med en öppen spis murad av 
skiffersten. I kojan fanns en väggfast slaf, ett grovt tillyxat 
bord, ett par bänkar, en huggkubbe och några lådor, som an-
vändes till förrådsrum. Ett litet fönster fanns i väggen på fram-
sidan invid dörren, som ledde rakt ut på backen och låstes, när 
Isak var borta, med ett hänglås i en kätting. 
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Per Albin Isaksson, kallad Isak. 

Kojan låg väl skyddad för insyn i den urgamla granskogen un-
der Gitsfjället. Den fiskrika Bielite-sjön låg några hundra meter 
nedåt mot norr och i ryggen mot söder steg backen i remmar 
mellan myrlaggar upp mot fjället. Det var inte långt upp till 
björkskogen och kalfjället. På andra norra sidan av sjön gick 
den nybrutna landsvägen till Kultsjön och Saxnäs. Isak hade 
valt boplatsen på sydsidan för att bo nära fjället och för att få 
vara ostörd och ensam. Han var inte någon enstöring, som ville 
undvika människor, men han ville helst gå för sig själv, när 
han strövade omkring på fjället och i skogen. Han ville helst 
vara ensam om det vilda i markerna, där det fanns björn, älg, 
varg och järv, lo och räv, hare och skogsfågel av alla slag. Hans 
största intresse och nöje var att ströva omkring miltals och ut-
forska fjällvidderna. Han kände alla raviner och snår, alla 
skrymslen och vrår, alla djurens stråk och vanor inom — som 
han sade — sitt distrikt. Han visste, var björnarna, älgarna och 
småviltet brukade hålla till, lade järn vid åtel, satte snaror för 
hararna och fågeln. Han använde förstås också skjutvapen, 
hade en studsare, som han skötte och smorde och var aktsam 
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om som en mor om sitt lindebarn, och en dubbelbössa, som han 
mer sällan använde. Med studsaren sköt han både storvilt, hare 
och fågel, hade säkert öga och säker hand. 

— Bäre jä si jure rektit, sä no fäll ä. Men jä skjut int förr än jä 
ä säker, sa han en gång, när han satt och smorde studsaren. 

Eljest var han minsann inte så noga med sina tillhörigheter. 

— Har du skjutit många rovdjur? 

— Ja, no ä dä någre, som fott gå vä. 

Han var ingen skrävlare Isak, brukade inte skryta och briljera 
med sina jakter och fångster. Det var först sedan man blivit 
god vän med honom som man fick del av hans upplevelser och 
äventyr i skog och mark, och de voro otaliga. Med stilla hu-
mor, lugnt och sakligt brukade han berätta om de mest otroliga 
upplevelser som säkerligen i detalj voro sanningsenliga och rik-
tiga. Han var i alla avseenden en vederhäftig karl, Isak, i allt 
vad han företog sig och i allt vad han berättade. Ville man ha 
hjälp och råd av honom i någon angelägenhet, som gällde fjället 
eller jakt och fiske, visste man att vad Isak sa var riktigt. Han 
hade nog också många upplevelser och äventyr, som han behöll 
för sig själv och aldrig talade om för nån människa. 

—• N'Anselius ä no n ' kraftig n kär å no känn en fjälle, men 
han skrävel å lög sä myttje, sä man fo allri t ron . Jä tyck int 
om töcke falk, sa han en gång om en annan känd storjägare i 
trakten. 

Isak hette egentligen Per Albin Isaksson och var bondson från 
Gubbhögens by i Alanäsets socken i Jämtland. Han var en 
välväxt, grovlemmad och grann karl, muskulös och med ett 
urkraftigt bröstparti. Han var stark som en oxe och vig och 
kvick i kroppen, när det bar till, eljest var han i vanliga fall 
något sävlig. Han hade ett markerat ansikte med rena ansikts-
drag, en kraftig näsa och en snusfylld buktande underläpp. Ett 
par vänligt leende ögon lyste gott, när han träffade vänner och 
satt och småpratade och berättade. Då log han så hjärtinner-
ligt förnöjt, särskilt om han fick en sup och en kask. Isak var 
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en godmodig, vänlig människa, som ibland tog sig ett rus, men 
då var han också vänlig och trevlig, för han hade ett gott öl-
sinne. 

Personligen kände jag Isak, sedan jag var barn, och blev vän 
med honom, sedan jag fått sommarviste i Stalon. Jag brukade 
ofta söka upp honom i hans koja vid Bielite och ibland kom 
han ned till Stalon och låg över nån dag. Vi hade då alltid trev-
ligt tillsammans. Mamma Eva var han förtjust i och hon triv-
des i hans sällskap. 

— Doktorinna, ho ä ä förunderlig människ. Ho arbet å stå i ve 
et, ä gla å vänli å ä som en vanli människ. Du ha då fott deg ä 
rektit fruntimmer, men så ha du å fott riktige pajka. 

Hur hade nu Isak hamnat i Vilhelmina? Och till sist i kojan vid 
Bielite under Gitsfjället? Det kan nog ha funnits många om-
ständigheter, som samverkat till det. Hans kärlek till jakt och 
fiske och livet i vildmarken har väl varit en bland anledning-
arna. Men det lär också ha varit en olycka, som blivit när-
maste anledningen till att han försvann från Gubbhögen och 
Alanäset. Det har berättats, om det nu är sant, att han en gång 
på en dansbana i fyllan och villan blivit överfallen och retad, 
kommit i slagsmål och använt "mer våld än nöden kräver". 
Efter den historien for han å gåle upp till Lappmarken. I Vilhel-
mina arbetade han i skogsarbete och flottning, i vägarbete, med 
röjningar och odlingar och med lite av varje, allteftersom det 
passade. I många år var han maskinist och ångbåtskarl åt brö-
derna Lundberg, när deras ångbåtar gick på Volgsjön och Mal-
gomaj. Flera år levde han, enligt vad han själv berättat, enbart 
på jakt och fiske. Det var några vintrar så gott om fågel i sko-
garna mellan Malgomaj och Vojmsjön att han under goda da-
gar kunde skjuta flera tiotal gråfågel om dan. Ibland lyckades 
han också fälla något storvilt. Han var nog inte så noga med 
jakttiderna, den gode Isak. I lappmarkerna jagade förr vem 
som helst var som helst och när som helst. Ingen fäste sig vid 
om det var kronopark, lappskatteland eller bondeskog. Hur 
skulle man egentligen kunna kontrollera vad som skedde i de 
vidsträckta skogarna och ödemarkerna? 
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Isak fann sig gott i ödemarken, fick vänner och blev kvar i Vil-
helmina i hela sitt liv. Någon kontakt med hemmet i Alanäset 
hade han inte. Hans bästa vän blev O. A., Olle Persson från 
Skansholm. Han var jägare och fiskare som Isak själv. De ar-
betade tillsammans och delade ofta ljuvt och lett i gemensamma 
äventyr i skog och mark. När de åldrades och O. A. blivit en 
förmögen man med hemman, sågverk och handelsbod, såg han 
alltid till att Isak inte skulle lida nöd. Isak hade aldrig haft 
sinne för pengar eller denna världens goda eller förtänksamhet 
att tänka på en tryggad ålderdom. När O. A. drunknade under 
flottningen i Holmforsen i Storån, var det Isak, som mest ener-
giskt gick efter ån och letade och till sist fann honom där han 
låg och flöt mot en sten i Metselet. 

Då Eva och jag med barna var ute och plockade hjortron bru-
kade Isak följa med till Gäddbäcksmyren under Gitsfjället och 
där hade vi alltid trevligt tillsamman. När vi var ute och fiskade 
hade vi ofta Isak i sällskap. Då var han på sitt bästa lynne och 
undervisade pojkarna i fiskets mysterier och finter. Vi drog 
ofta båten upp genom forsarna och låg ute på nätterna. När 
pojkarna blivit större, jagade vi också tillsammans. Isak förblev 
alltjämt, även sedan han blivit gammal, rörlig i skog och mark, 
fast han fått en del ålderskrämpor med vattenkastningen och 
led av en kronisk inflammation i ena knäleden, som utvecklat 
sig till slinkled. Han spårade ibland hararna på tappterna bättre 
än hundarna. 

— Haran ha jäg allri bruke jaga vä hunna. Jäg ha iblan sköte 
på legan, senn jä ha spöra, men för dä mesta ha jä bruke snara. 
Jä ha int hadd na harahunna, bäre älghunna. Ja no ha hunna 
iblan tege opp haran, sä jä ha fott skjut, men jä ha allri brydd 
meg om å öv hunna på haran. Ä hänn hunna, du ha Lasse, driv 
bra, sä dä kan no vara ä nöje tell å jaga haran ve töcke hunna. 
Lasse och Isak jagade i Fatsjöluspen. Det var sent på hösten, 
hade fallit lite snö, som låg fläckvis kvar i skogen och i baklan-
den. Marsån gick öppen. Haren gick vida bukter i Bladberget. 
Så blev det tappt nere vid ån och hundarna kunde inte reda 
upp tappten. Isak gick ned till ån och fann snart att haren sum-

55 



Magnus Fjällström från Saxnäs pä besök hos Isak vid Bielite. 

mit över ån. Han såg hur haren gått längs stranden på stenarna 
ibland i vattnet, blött ned stenarna, han såg, var haren gått i 
vattnet och summit över, var han tagit sig upp på motsatta 
stranden. Drevet gick sen vidare på andra sidan kring Anselms 
ägor. 

—- Hene ti berge ha jäg sköte flera loa. Jä minns n höst. Jä va i 
Stalon väst i byn, såt å drack kaffe. Då komme dä in n käring 
ystifrån byn å hon hadd sett n lo gå över vägen mellan gåla 
ystat. Dä had snöge sä dä va fin spörsnö. Jä rest meg genast, to 
studsarn å ga käringa två kröner. Tack för spöre. Å sä ga jäg 
meg iväg. Spöre gick kors å tvärs över Stalonberge, å till sist 
komme jä änna hittan tell Blaberge, inna jäg komme på lon, sä 
jäg feck skjut. Dä vä n tå de störste varglo jäg ha sköte. Skinne 
va sä stort, sä dä nogd änna frå take tell gölve. Jägmästar Cassel 
köft sean skinne. 

— Har du skjutit nån kattlo? 

— Kattloa ä minner å jussom kortare å stadigare ti krappen. 
Dom ä no int sä vanli. Jä ha bäre fott skjut en kattlo. Skinne 
va vackert med mörke fläcka. 
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— Tar lon alltid unnan? Går den inte till anfall ibland? 

— Han ta unna. Nån enke gang kan en ta emot, når han si dä 
han int kan hall unna. Dä vä n vinter, då jä högg timmer på 
Gäddbäcksberge. Då komme dä n lo å geck över dä på Mocken. 
Jä to skibena å ränne e t t en å hann o p p n dä på Handsktum-
sele. Jä ränne allt va jä va go för, för å hinn oppn . Då vänne 
han dä på sele å komme emot meg å fräst. Ja skötn på tie me-
ters hall. 

— Du ha allt skjute en massa djur du Isak I 

— Ja. Jä fo erkänn, dä jaktlusta ha vöre sä stor, sä jä ha sköte 
når jä ha komme tell. Men jä ha allti tage reda på jure å släkte 
ordentlit å ställt, sä jä ha förvara kötte. Jä ha salte å törke å 
rökt å sä ha jä ju gett bort å sålt na iblan, kött som jä int själv 
ha kunne gjort meg nytta tå. Ha jä sköte en eller två älga på n 
vinter, sä ha jä ju hadd kötte för mine behov å mer tell. 

— Hör du doktorn. I vintras komme jä på n viträv dä på Bie-
lite. Han ä no fridlyst, men jä kunne int hall meg. Ja skötn, å 
skinne ha jä ti köja. Vell du ha skinne sä ske du fo a. 

— Tack ska du ha. Viträven är nu sällsynt och nästan utrotad 
i våra fjäll. Det var väl ändå skada. 

— Ja, dä va no onödit. Vi ha no någre viträva kvar sö på Gits-
fjälle. Spöra ä minner, å sä gå viträven på ä särskilt sätt. Jä tro 
no, dä jä kan säge, dä dä finns någre kvar. 

— Har du skjutit många järvar då? 

— Jä ha int brukt hall ette järven, anne än då jä händelsevis 
stött på'n. Siste järven jä to, ränne jä opp å slo ijäl dä på Vuo-
lelite. Dä va bra före om dan dä på sjön, men snön bar int jär-
ven så jäg hann oppn . Dä va n stor karibel. Skinne va mörkt, 
nästan svart. 

Isak var gammeldags skidlöpare, som hade skidor av olika slag 
för skarsnö och lössnö. Han gjorde sina skidor själv. En påsk då 
vi var uppe i Bångnäs för att åka skidor och pimpla röding, var 
jag ilag med O. A. och Isak. Vi firade helgen tillsammans, någ-
ra vackra soliga påskdagar. 
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Isaks koja med några av hans skidor. 

Jag besökte genast jag kom upp Isak, i hans koja under Gits-
fjället. Kojan låg nedbäddad i snön, gick nästan ihop med bac-
ken. På framsidan hade solen börjat tina snön och blotta skräp 
och matrester, som Isak strött omkring. Det droppade från 
taket. Vid ena gaveln fanns en avskrädeshög av fisk och kött-
rester. En hel hop lavskrikor flög nyfikna på sina tysta vingar 
omkring, visslade och småpratade och plockade i avskrädes-
högen. De brydde sig ej alls om, att vi kom, utan voro alldeles 
ogenerade. Isak hade sett oss och öppnade dörren. Då flög de 
alldeles inpå oss mot den öppna dörren och Isak. 

— Ja tror du har tämt köksiken? 

— Jä bruk m a t n . Jä ske jussom ha na sällskap jäg å. 

Utanför kojan stod skidor på lut mot väggen. Ett par terräng-
skidor av björk, rätt breda och långa med höga brätten. De voro 
av i södra lappmarken gängse Tärnatyp. Vidare en kort t jur-
skida, andurn, och en ej alltför lång skida klädd med skinn, 
älgbellingar. Längre bort vid väggen stod till sist ett par rätt 
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långa, väldigt breda skidor. De voro lätta och tunna, särskilt 
gjorda för att användas i lössnö. 

— Du har en hel uppsättning av skidor, ser jag. 

— Ja, jä gett no ha, sä jä ske reda meg ti alle vär. Ä hänn ski-
bena, han pekade på Tärnaskidorna, bruk jä no för de meste. 
Andurn bruk jä iblan, när jäg far opp på fjälle, han ä bra å 
spark vä. På n hän skia ha jä sätte älgbelinga för å ta meg 
fram, når dä ä skaran å ishalka. Breskibena bruk jag ti nysnön, 
sä jä int ska sjönk ne. Jä ha gjort dem sjölv, som jä vill ha dem. 
Jasså. Ji ha komme opp. De va då tursamt, dä ji ha fott finväre. 

— Vi ha tänkt pimpla röding på Bielite. Ska du bli med? 

— De ä bra vär i dag, sä ji ske no fo rödingen. Han bruk ta 
bra ti solskene. Jä va häromdan å tog meg någre vackre fiska 
sä jä ha no färskfisken, jeg å. 

Vi rände tillsammans ned till Bielite. Isak flöt obehindrat ovan-
på snön på sina Tärnaskidor. Jag hade ett par terrängskidor 
från Sandströms skidfabrik i Sollefteå, beräknade för 110 kg. 
Det bröt igenom och jag gick där och pulsade i snön. 

— Nä du ha för spä ä skibena, doktor, når dä bryt igöning på ä 
dän vise. Men så ä du fäll å n rekti köttoxe. Ja ursäkt. Jä men 
int na ille för köttoxe ä dä bäste jä vet. 

Vi pimplade och fick fisk, kokade kaffe i solskenet på stran-
den. Isak följde med till Bångnäs och blev med oss under pås-
ken, och vi hade en verkligt trevlig påsk tillsammans med O. A. 
och Isak. 

— Hur många björnar har du egentligen skjutit? 

—- Dä ä no int sä mang, jä fott skjut. Ja ha hadd otur. Siste 
björn hadd jäg å Olle ringe inpå Njaka. Vi skull sälj ringen, 
men dä va ingen, som velie betala nog myttje, sä vi skull jaga 
t å n själv. Ja vi skrev no tell deg å fråge om du velie vara ve 
men du kunne int komma. Vi va fyre i lag. Erik i Bångnäs feck 
vara vä han, å, fast han inte va nan jägar, för björn låg inpå 
hans skifte. Vi ställd n Erik på pass på landsvägen nol om Bie-
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lite dä vä bäcken från Stenhövertjärna. Ringen va no sä stor, 
så vi kunne int veta precis, vars björn låg. Når han geck opp, 
ga'n seg iväg inna vi hadd fott s in. Sä fort vi såg, dä han gått 
opp, sä ränne vi ette. Spöre geck mot Stenhövertjärna å vi 
vänte bäre dä dä skull smäll för n Erik. Men int small dä, å när 
vi komme fram till n Erik, såt n å sov breddave vägen ti sol-
skene. Björn hadd gått förbi n på lagom ä hall. Sean höll vi på 
ve n dän björn i flere daga, å han geck bymellan alle byan ette 
Marsån å for till slut över Marsfjälle. Dä komme falk från 
alle byan, sä vi var e tag femtan kara, men int va vi go för å ta 
ihäln. Ja, dä va n bedrövli tillställning. Vi vart för myttje falk. 

Dä hadd no gått bätter, om vi bära hadd vöre ä par. 

— Älgar har du väl skjutit många? 

— Ja dä ä sä mang, sä jä ha då int hölle räkningen på dem. Jä 
ha no jaga bå på lovli å olovli ti å vöre vä på mange äventyr. 
Men jä ha allri vörte stämd för nan olovli jakt. Dä illistigeste jä 
ha vöre vä på va e gang, då jä va maskinist på Malgomaj hos n 
Janne Lundberg. Dä va mot hösten. N Janne hadd hämte ä säll-
skap dä på Turistnäse. Når vi va ä styttje neom Forsbergsberge, 
feck n Janne si n älg, som komme semmanes över sjön. Han 
kalle opp meg tell styrhytten å visst meg älgen, å sä komme vi 
sams, dä jä skull skjut genung gluggen dä på maskinrumme. 
Han skull just bju sällskape på kaffe däri aktersalongen. Janne 
feck ne hele sällskape ti aktersalongen, å sä s tyrdn båten mot 
älgen, som sam mot sörsia tå sjön. När han had komme mot 
lanne sä sköt jä'n ti huvve. Janne snodd båten utat sjön å körd 
dä snelleste han kunne ne ette sjön, tell Storhalmen. Då dä 
small skvatt nog sällskape tell deri aktersalongen å unre, va dä 
var. Men Janne sa, dä dä va bare någe som smala däri maskin. 
Når vi komme ne på Storhalmen, to vi in ve, å körd tillbaka 
opp ätte sjön å to reda på älgen. Dä v a n f e t n triårsoxe. 

— Men hör du! Janne Lundberg va ju religiös och med i mis-
sionsförbundet? 
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— Ja no v a n jussom nalta religiös iblan, men int tyck tn dä dä 
va nan synn å skjut älgen olovanes. 

På gamla dagar blev Isak allt mer ofärdig i sitt knä. Han fick 
en besvärlig gubbsjuka, kastade vatten med nån timmes uppe-
håll dag och natt å började få svårt att reda sig i sin koja vid 
Bielite. Doktor Björkman tappade honom ibland men sände 
honom ej på operation. Han förstod själv att han borde flytta 
närmare folk. O. A. ville inte heller, att han skulle bo kvar i 
isoleringen på södra sidan sjön. Han brukade av och till, när 
han inte hört av honom på en tid, fara över för att se hur han 
hade det, om han levde. Isak flyttade nu och byggde sig en liten 
stuga på norra sidan av Bielite invid landsvägen. Där bodde han 
i många år och där fick han ofta besök av sina vänner, när de 
for förbi. När O. A. drunknat i flottningen i Storån, tog O. A:s 
barn hand om farbror Isak och såg till honom så han inte be-
hövde lida nån nöd. 

En dag kom Set in till mej i Stalon. 

— Vi få no fara opp till farbror Isak å se, hur han ha dä. Han 
ha före ill seg ti'n fot å ligg ti sänga å kan int reda seg. 

Vi for upp och fann Isak i ett bedrövligt tillstånd men som 
vanligt på gott humör. Han hade lyft en saltsäck på ryggen och 
tappat säcken på det friska benets fot. Foten var röd och svul-
len. Han kunde knappast komma ur sängen och stå på benen. 
Han måste kasta vatten varje halvtimme, hade svårt att klara 
urinflaskan, så urin hade runnit bredvid i sängen och på golvet. 

— Dä va då bra dä ji komme, för nu ha jä svårt å reda meg. 

— Nu måste vi allt frakta ned dej på sjukstugan i Vilhelmina, 
sa Set. 

— Ja, dä bli väl int nan an rå. Bäre dä int vål dö'n. 

— Vi hjälpte honom upp ur sängen och klädde av honom. 

— Jä ha rene kalsånger å n ren skjorta ti låa. 
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— Men int kan du komma tell sjukstuga på ä hänn vise, skitig. 
Vi fo fäll ta å tvätt tå deg dä värste, sa Set. 

— Nä, no få dom tvä t tan å badan på sjukstugan, sa jag. 

— Nä. No måst vi tvätt n, sä han si na sä ner ut som n män-
nisk. Sean fo dom badan på sjukstuga. Dä behövs no de å. 

Set värmde vatten på spisen, tvättade av honom det värsta, 
klädde honom i rena underkläder och tog på honom hans bästa 
kostym och hatt. 

Nu si du ju ut som n rek t in kär, som ske fara ne på plassen. 

— Ha du nå näsduka? 

— Nä jä ha int nagen, som ä ren. 

— Då ska du fo, når vi far förbi boa. 

— Men de värste är dä jä int ha nan snus. 

— Ja no bli dä bra ve de. 

Vi hjälpte ut Isak till bilen och körde ned till Stalon. Där fick 
han med sig en packe näsdukar och snus för minst en månad. 

— Ä dä na mer du behöv? 

— Nä nu tro jä no jä reda meg. 

Så körde vi ned till sjukstugan där jag överlämnade honom i 
en vikarieläkares vård. 

Isak tog sig på sjukstugan fort och bra efter en mindre opera-
tion, både från den ena och den andra sjukdomen, och kom 
efter en månad tillbaka till sin koja vid Bielite. Där levde han 
som förut under flera år nöjd och glad med sin tillvaro. 

När Isak fyllde 75 år var jag och O. A:s barn uppe och upp-
vaktade honom, som sig bör med ett stöd på gamla dar, en 
käpp med silverkrycka. Det var redan folk där, då vi kom 
frampå dagen, och hans gamla jaktkumpan Olle Grönlund, 
biskopen från Granliden, hade kommit dit med sin fruga redan 
dagen förut, gjort fint i stugan, lövat och ordnat, med bord och 
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bänkar ute i det fria. Sjuttiofemåringen bjöd på kaffe med tår-
tor och kask. Senare på dan kom flera bilar med vänner och till 
och med kapellpredikanten från Saxnäs. 

Han fick leva ännu ett par år, vännen Isak, tills han hastigt in-
sjuknade och dog efter ett par dar på sjukhärbärget i Saxnäs i 
en elakartad infektion i sin gubbsjukeblåsa. 

Begravningen ordnades av O. A:s barn med begravningskaffe 
på Hotell Lappland. På graven lade Isaks vänner ned många 
kransar. Isaks släktingar från Jämtland hade underrättats och 
kallats. Det kom två billaster med släktingar, granna bondfolks-
typer, gamla och unga. De hade inte haft nån kontakt med Isak 
under hans liv sedan han lämnat Gubbhögen och hade före-
ställt sig att han levde en avsigkommen enstörings liv uppe i 
Lappmarken. Nu fann de vid hans begravning, att han varit 
en omtyckt och aktad person, som skaffat sig goda vänner, och 
de förundrade sig storligen. Så ungefär föll sig orden, när Isaks 
syster, en värdig bondgumma, tog till orda och rörd med några 
hjärtliga ord tackade från släkten för att de underrättats om 
broderns död och blivit inbjudna till hans högtidliga och vackra 
begravning. 

Två brev från Isak 

Bongnäs den 2 Agussti 1933 

bessta Dahlsstet jag får be omm ur säkt för mitt dröjs mål med 
svar på eratt bref men det går så när man ej jör det jenast jag 
lade ut Nät ok tänkte få någon Fisk men det jeck ej få någon 
ting ok Wintren var sådan det gick ej att jaga någonting jag har 
nu säntt en bytta fisk för orsskul men han blir ej färsk jag han 
ej possten han blef ett dyngn efter så det blir ej stort nöjje i att 
få den Björkå Härrarna har varit här de fisska de bra förssta 
dagarna men då det börja regnna ok flö blef det nog slut med 



fissket för dem mellan Stalon ok Bongnäs är det fisskare men 
som det hörs så får de dålikt med fisk som det ser ut här så får 
vi något med Ripor ok Harar men grå fågel är det lite utaf 
jag är frisk ok kry hoppas ni är det samma 
jag får nu sluta med ett tack för brev ok pänggar ok alt godt 

bemötande 

hälsninggar till er alla 

P A Isaksson 

hälsa Lasse om han spara Hararna länge här uppe så blir de så 
gamla ok lisstiga så de bli honnom besvärlig att tas med 

Bielite den 3/1 Januari 1937 

Bessta Dahlsstet jag får nu skriva ett par rader så pas ni ser att 
jag lever, jag får nu tacka för den stora Jul klapp som jag nu 
i jen har fott det ser ut som de ej tar slut. 
vi har en dålig Vinter det är varken Vinter eller Sommare. Jag 
har arbetat i Timmer skog i tre veckor före Jul när jag for hem 
till minn Kojja sä var jag ute på en lycklig stund jag komm i 
holl med 3 Uttrar jag Sköt 2 med ett skott den 3 klarade sig till 
på kvällen då sköt jag den. nu sänder jag ett Skinn till Dahl-
sten omm hann vill ha det jag antar han har något Rumm der 
hemma som sitter olika gräjjer i det kan ju hänga der omm 
icke annat, det fins ingen ting att jaga här uppe men Utter fins 
ganska mycke de kom att äta opp all Fisk så Dahlstet blir utan 
när han kommer opp. Jag får nu sluta med ett tack till er alla 
för allt godt bemötande samt en god fortsätning på det nya 
Året 

P A Isaksson 
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Läkare i Vilhelmina som jag känt 
och minns dem 

Först en liten historik 

Som förste läkare i Västerbotten omnämnes en landsfältskär 
tillsatt av Karl XI 1680 med placering i Umeå. En provinsial-
läkartjänst tillsattes 1755 för hela Västerbottens län, som då 
omfattade nuvarande Norrbotten och Västerbotten samt delar 
av nordligaste Finland. År 1781 delades länet i två distrikt det 
nya norra omfattande norra länsdelen till och med Luleå socken 
söderut. Läkaren var stationerad i Torneå. Umeå var alltjämt 
station för södra länsdelen. 

Första läkaren i Ásele: i Riksarkivets östermalmsavdelning in-
hämtas i Kungl. brev av 9/12 1871: "Sedan riksdagen beviljat 
inrättande av två nya provinsialläkartjänster, har Sundhetskol-
legium efter framställning av Åsele byamän 26/10 1871 föresla-
git att en provinsialläkartjänst inrättas i Åsele." Kungl. Maj:t 
biföll förslaget. Tjänsten skulle ledigförklaras, så snart lands-
hövdingen anmält, att läkarbostaden var färdig. Enligt Kungl. 
brev av 12/4 1872 begärde Åsele byamän att tjänsten skulle 
tillsättas, ehuru bostaden ej vore färdig och skulle läkaren un-
der tiden bo i den tomma prästgården. Kungl. Maj:t avslog 
efter yttrande av landshövdingen. 

Förste läkaren i Åsele distrikt blev med. dr och chir. mag. A. N. 
M. Askarius, som fick förordnande som t f 20/9 1875, ankom 
till Åsele 12/10 och utnämndes till ordinarie 29/10 1875. Åsele 
provinsialläkardistrikt omfattade Åsele, Fredrika, Dorotea och 
Vilhelmina. Som förste extra provinsialläkare i Vilhelmina till-
sattes 1892 med. lic. Henning Hagberg. 

Umeå första "lasarett och hospital" blev färdigt 1/9 1785, av-
sett för hela Västerbottens län, som då ännu omfattade Väster-
botten och Norrbotten. År 1827 tillkom ett lasarett för Norr-
bottens län i residensstaden Piteå. När sjukstugan i Åsele till-
kom kan möjligen ses i landstingshandlingar i Umeå. Enligt en 
uppgift i Riksarkivet uppgav provinsialläkare Tengman i sin 
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årsberättelse 1892 angående läkarpersonalen i distriktet, att 
med. lic. Henning Hagberg tjänstgjort några månader under 
året som sjukstugeläkare i Åsele. År 1891 finns intet omnämnt 
om sjukstuga i Åsele. 

Förhållandena i Vilhelmina innan provinsialläkare blev tillsatt 

När min fader 1883 kom till Vilhelmina, fanns ej läkare i Vil-
helmina. Läkarvården ombesörjdes av provinsialläkaren i Åsele 
farbror doktor Tengman, som några gånger på året vid nån helg 
kom upp och hade mottagning i Vilhelmina. Han besökte då 
alltid prästgården och jag kommer från min barndom väl ihåg 
farbror doktorn. Tengman var en mycket uppskattad omtyckt 
gemytlig doktor, som var provinsialläkare i Åsele åren 1888— 
1893. År 1893 blev Vilhelmina eget extra provinsialläkardi-
strikt och socknen fick då sin förste läkare med. lic. farbror 
Henning Hagberg, som stannade här uppe till 1906, då han 
transporterades till Malung i Dalarna. 

Innan farbror doktor Hagberg kom till Vilhelmina sjuknade en 
dag min kusin Gösta Forslund häftigt i magplågor, och jag 
kommer livligt ihåg uppståndelsen, då far en vinterkväll i kar-
riär lät köra honom de 7 milen ned till Åsele, där han lades in 
på sjukstugan för ett — som det berättats — inklämt ljumsk-
bråck, som farbror doktor Tengman lyckades reponera. Det 
måtte ha varit vintern 1892 då Åsele fick sin sjukstuga. 

Min fader var, innan Vilhelmina fick läkare, socknens både 
präst och läkare (kvacksalvare). Han skötte olycksfall, så gott 
han förstod, drog tänder med en förstklassig uppsättning tänger, 
som han skaffat från gamla Nymans verkstad på Dragarbrunns-
gatan i Uppsala. Dessa tänger har jag sedan många gånger an-
vänt och har dem alltjämt liggande som kärt minne i mitt lä-
karskåp uppe i min fjällstuga i Stalon. I ett bokskåp med glas-
dörrar fanns i prästgården, när far dog 1915, en hel uppsätt-
ning instrument: knivar, tänger, saxar, pincetter, sönder samt 
mediciner, kemikalier, desinfektionsvätskor, förbandsartiklar, 
till och med skenor för benbrott och mycket annat. Far var 
god vän med provinsialläkaren i Åsele och skötte sitt kvack-
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Carl Tengman. Foto A. Roesler, 
Stockholm. 

salveri eller rättare Röda-Kors-arbete, i intim kontakt med 
denne. Han fick till och med en gång vid ett tillfälligt besök i 
Åsele det stora förtroendet att dra en tand på farbror doktor 
Lund, farbror Tengmans efterträdare, sedan denne först över-
tygat sig om, att han valde rätta tången i den rikliga uppsätt-
ning tandtänger, som då användes. 

Vilhelmina förste provinsialläkare 

Vilhelminas första läkare blev farbror doktor H e n n i n g 
H a g b e r g , som var extra ordinarie provinsialläkare från 
1892 till 1906. Han var en genuin skåning, som hamnat här 
uppe i Lappmarken, en elegant, prydlig, välputsad man, med 
en förtjusande söt och rar ung fru, tant Agnes, dotter till apo-
tekare Romberg i Lycksele. Som läkare blev han uppskattad 
och vann förtroende, ansågs vara specialist på lunginflamma-
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Henning Hagberg 1893. FOTO G. Florman, 
Stockholm. 

tion, som han behandlade med nån bra stark medicin fördelad 
på flera flaskor, vari konjak och kamfer bland annat ingick. 
Vid lunginflammation ordinerade han även stora våtvärmande 
omslag, och han såg till, att de lades väl och med omsorg. Skå-
ningen, som inte var sportslig, jägare eller fiskare, hade nog 
ibland svårt att finna sig tillrätta i de norrländska förhållan-
dena, och många voro de historier, som gick om honom. 

En gång blev han i kalla vintern kallad till en komplicerad för-
lossning i Idvattnet. Menföre rådde och det var omöjligt ta 
sig fram med häst från landsvägen genom skogen till byn. Dok-
torn drogs av sex skidlöpande karlar nedbäddad i päls och fäl-
lar i en mindre lätt höskrinda. Han lyckades med ingrepp klara 
förlossningen, rädda både modern och barnet. Den resan tala-
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des det sedan mycket om i socknen. Fjällresorna till kapellen i 
Fatmomakke och Dikanäs kunde vara besvärliga tjänsteresor, 
då han ibland tog tant Agnes med sig. En gång var jag i sällskap 
med dem på en sådan resa. 

Farbror doktorn hade ett gott humör, var hjälpsam och vänlig 
mot fjällborna, som ibland hade svårt att förstå hans skånska 
idiom. Tyvärr var han periodsupare. När perioden kom på, söp 
han flera dagar i sträck, utan urskillning med vem som helst 
och var som helst. Hans snälla och söta doktorinna, tant Agnes, 
tyckte min moder då ofta synd om och hon tog hand om henne, 
när det blev för bedrövligt. Farbror Hagberg transporterades 
1906 till Malung i Dalarna, senare till Slite på Gotland och 
pensionerades som provinsialläkare i Kalmar 1924. Av kalma-
riter har jag hört honom omtalas som en originell gammal dok-
tor, vilken på sin ålderdom alltjämt elegant och finputsad en-
sam brukade sitta på nån restaurang och tära en flaska punsch 
eller en toddy. 

Min fader ville, att jag skulle bli präst, men den banan lockade 
mig inte. Jag ville bli jägmästare med jägarens friska liv i 
naturen, i skog och mark. Jägaryrket avråddes av jägmästaren 
farbror Frykman på grund av de dåliga tiderna på jägmästar-
banan. Så bestämde jag mig att bli läkare som farbror Hagberg, 
vilket jag aldrig ångrat. Jag började omedelbart efter student-
examen mina studier i Uppsala hösten 1903. 

Täta ombyten 

Efter farbror doktor Hagberg blev det under flera år livligt om-
byte på läkare i Vilhelmina. Av läkare med kortare eller längre 
förordnande vill jag nämna några, som jag närmare kom i be-
röring med. Under vintrarna var jag borta från hemmet under 
min skolgång och de medicinska studierna i Uppsala. Sedan 
1897, då jag började vid Uppsala högre allmänna läroverk, var 
jag blott hemma två jular. Resan hem var dyrbar och lång, tog 
fram och åter 10 till 11 dagar, två på järnvägen och minst tre 
efter landsvägen i vardera riktningen. Nattåg och sovvagnar 
fanns inte i Norrland före sekelskiftet. 
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Med. lic. H j a l m a r E r f a s s var några månader tillför-
ordnad provinsialläkare i Vilhelmina vårvintern och sommaren 
1906. Han var en gladlynt robust herre, brysk men renhårig 
utan krumbukter. Honom kom jag närmare i beröring med un-
der min överläkaretid på Österåsen, då han 1918—1925 var 
provinsialläkare i Ragunda. Jag lärde då känna honom som en 
tvär och hänsynslös människa och kollega, vilken tyvärr åkt ned 
i alkohålet. Goda minnen från Vilhelmina gjorde, att han 
ibland sökte upp mig. Till hans 50-årsdag 1925 var jag bju-
den på stort kalas i den gentila läkarbostaden i Ragunda. 
Fullt med folk, blommor, presenter, en tavla, ett fjällmotiv av 
Ante Karlsson-Stig. Jag var enda kollegan vid kalaset, talade 
för 50-åringen några känsliga ord om minnen från hans tid som 
ung läkare i Vilhelmina. 

Med. lic. A l b e r t A l m q v i s t var e o provinsialläkare i 
Vilhelmina 1906 -1907. Han var en storväxt kraftig man, en 
konstifik herre, som nöjde sig med en primitiv bostad om två 
rum och kök ovanpå handelsman Lars Backselis ladugård, väs-
ter om nedersta husraden på kyrkplatsen. Där bodde ock en 
gammal fröken, tant Gellin, som städade och höll snyggt åt 
honom. Som medicinare gjorde jag visit hos doktorn, blev väl 
mottagen, och var sedan tillsammans med honom under en vår-
helg i Fatmomakke lappkapell, där han hade officiell mottag-
ning. Jag hade hamnat i Fatmomakke under en fjälltur tillsam-
mans med min studiekamrat Hugo Laurell, sedermera profes-
sor i röntgenologi i Uppsala. 

Doktor Almqvist orerade jämt om humbug, vidskepelse, tok 
och övertro, som grasserade inom distriktet. Han skulle min-
sann söka få bukt med alla kvacksalvare och kloka gubbar som 
härjade. Han beklagade sig över fjällborna, som inte hade 
respekt för läkarvetenskapen, utan sökte alla möjliga kvacksal-
vare, homeopater och handpåläggare. Men inte underligt, då 
till och med prästen i Risbäcks kapell i Dorotea var homeopat 
och handpåläggare. 
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— Här i fjället finns en bonde Axel Aron Johansson, som skö-
ter olycksfall, ordinerar mediciner för alla möjliga sjukdomar 
och till och med spjälar benbrott, drar ut tänder och skär bul-
nader. Honom skulle jag vilja klämma åt, sa Almqvist. 

Han inbjöd mig att följa med honom hem till Vilhelmina i hans 
tjänstebåtar ned efter sjöarna och på ångbåten efter Malgomaj. 
Han ämnade ge sig iväg omedelbart efter mottagningen på 
söndagen. 

— Men har du inte mottagning i morgon också, på måndan? 

— Nä, jag har ingen skyldighet att hålla nån mottagning i 
morgon. Jag far i eftermiddag så slipper jag göra följe med 
prästen, länsman och alla handlande å turister, som nog skulle 
vilja åka snålskjuts på Malgomaj med min tjänstebåt. Kapten 
Lundberg ligger i morgon bitti med ångbåten i Skönvik och 
väntar på mej. Han kör då ned mej till Storholmen och vänder 
omedelbart upp och hämtar alla de andra. 

— Du var en konstig prick, tänkte jag. 

Efter någon tvekan tog jag tacksamt mot erbjudandet att bli 
med doktor Almqvist på söndagsmiddagen. Egentligen hade 
jag velat bli kvar ett dygn till på helgen, men jag visste, att det 
kunde bli svårt att få plats på båtarna, och i annat fall blev man 
tvungen att gå över fjället runt sjöarna. 

Axel Aron Johansson, "kvacksalvaren och kloka gubben i Sax-
näs", kände jag väl till. Han var en duktig tilltagsen fjällbonde, 
som oegennyttigt utan att bereda sig inkomst börjat hjälpa 
människorna i fjällbyarna, så gott han förstod och kunde. Han 
behandlade olycksfall, la förband på sår och benbrott, drog i 
led, gav medicin till sjuka, drog tänder o s v . Axel Aron var 
en frivillig Röda-Kors-hjälpare för människorna i fjällbygden, 
som kunde ha 12 mil och mer på svårframkomliga vägar ned 
till provinsialläkaren i Vilhelmina. Vid svårare fall såg han till, 
att de fraktades ned till doktorn. Vid besök hos honom hade 
jag en gång sett igenom hans förråd av förbandsartiklar, knivar, 
saxar, pincetter, till och med skenor för benbrott och en tand-
tång, som han själv smitt. Tången var för vek, med långa skal-
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mar, vilket jag sa honom. Jag beskrev för honom hur en upp-
sättning tandtänger såg ut med olika tänger för olika tänder, 
jäcklar, framtänder och rötter, lovade sända honom en upp-
sättning tänger från Nymans i Uppsala, vilket jag ock gjorde. 
Axel Arons hemsmidda tandtång har nu hamnat i museet på 
Murberget i Härnösand. 

Efter doktor Almquist mottagning gick vi först en tur genom 
kyrkplatsen. Där mötte vi Axel Aron Johansson, som vänligt 
kom mot oss och hälsade på mig. Jag presenterade honom för 
doktor Almqvist . 

— Jasså! Detta är herr Johansson, som bedriver kvacksalveri 
här uppe i fjället. Vad har herr Johansson för insikter och rät-
tigheter som kvacksalvare här uppe, att sköta olycksfall och 
sjuka, ordinera mediciner. Tänder lär herr Johansson också dra. 
Undrar just, vad herr Johansson kan om tandvärk och tand-
utdragning. 

\xe l Aron stod till synes lugn och oberörd av doktorns infall, 
förändrade inte en min, svarade tyst på sitt vilhelminamål. 

— Jä hjälp falke sä gott jä kan hene ommani fjällväla, där dä ä 
tie mil å länger väglöst tell läkarn på Vilhelminaplassen, å gå ä 
för seg sä bruk ja hjälp dom komma sä ne tell läkarn. Va ja ha 
för tängren? Å hur ja dra tändren? Sä fo jeg säge, dä jä ha fott 
instruktion t å n doktor Helge, å jä ha fott tängren t å n Helge. 
Han ha sänne meg dom från Uppsala. 

Det blev inte något mer tal om Axel Aron Johanssons kvack-
salveri och tandutdragning. Jag kände beundran för vännen 
Axel Arons behärskning och lugn och förvånade mig över dok-
torns anfall och anklagelser, över hans bristande förståelse för 
förhållandena i en fjällbygd. 

Senare på eftermiddagen följde vi, jag och Hugo Laurell, dok-
tor Almqvist i hans tjänstebåtar ned efter Kultsjön och små-
sjöarna i Storån. Jonas Mattias från Skönvik rodde och bar 
doktorns kont på morkorna förbi forsarna. Kultsjön låg spegel-
blank, speglade fjälltopparna med deras snödrivor i sin blanka 
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yta. För Jonas Mattias kraftiga armar skar båten genom vatten-
ytan en fräsande skära, som vidgade sig bakom båten. Jag fis-
kade med mitt flugspö upp några rödingar på forshuvudet vid 
Luspen på Bielite, medan vi vilade oss, rostade dem vid elden 
när vi kokade kaffe. Jonas Mattias rodde Gaskelite och Vuole-
lite. Vid tretiden på morgonen kom vi till Bångnäs. Där låg någ-
ra gubbar och gummor på golvet i köket hos Nickes, väntade 
på att doktorn skulle komma förbi. Det blev en timmes mot-
tagning i kammarn inom köket och kaffe med våfflor innan vi 
kom iväg vidare, rodde över Vuolelite och gick Prästvägen den 
15 km långa stigen över Gäddbäcksberget ned till Skön vik och 
Malgomaj. Solen lyste från en molnfri himmel, kändes varm 
och skön efter en kylig natt. 

På halva sträckan av vägen vid avtagsvägen till Johan Ernst på 
Möcken (Morkan) brann en kaffeeld och där låg lappen Bo-
man från Gitssjön med huvudet omlindat med en yllesjal. 
Han vaknade, satte sig upp, la några vedpinnar på glöden, som 
flammade upp, satte på kaffepannan. 

— Goddag på dej Boman. Men vad är det med dej, som ligger 
här i skogen. 

— Goddagen på ji. Jasså är ä du. Ji ha då vöre snell, som kom 
sä bitte på maran. Jä trodd int doktorn skull komma förrän 
länger frampå dan. Jä ha fott n sann tannvärk sä jä geck ne 
för å möt doktorn, om ja kunne fo nan hjälp. 

Vi slog oss ned vid elden och inväntade Jonas Mattias, som kom 
efter med doktorns packning, en fyrkantig stor näverkont, som 
han krängde av sig, innan han satte sig vid elden på backen. 
Han torkade med rockärmen svetten ur pannan, tog ut en 
gammal mullbänk som han stoppade i elden, la in en ny snus. 

— Jasså. Du ha fott tannvärken å ligg ä hene å vänt på dok-
torn. Dä va då bra, dä du ha kaffepanna på ellen, sä jä kan fo 
meg n tår. 

Jonas Mattias tittade i pannan och satte den mot elden. 
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Doktorn öppnade ett fack bakpå konten, i vilket han hade de 
nödvändigaste grejorna lätt tillgängliga. Han tog ut ett paket, 
omlindat med en handduk, vecklade ut handduken. Där fanns 
tandtänger, knivar, saxar, pincetter. Han granskade tängerna. 

— Ta av dej själen å kom å sätt dej här på sten, så får jag 
se hur du ser ut i mun. 

Bomans ena kind var starkt svullen. Doktorn tittade honom i 
munnen, valde ut den lämpliga tången, tog Bomans huvud sta-
digt under sin vänstra arm. 

— Gapa! 

Boman gapade allt vad han kunde. Doktorn kände med fing-
rarna, placerade tången på den sjuka tanden, pressade ned den 
på tanden mot roten. Det gjorde tydligen ont, för Boman gri-
maserade, spände sig, grabbade tag i stenen. Han gav inte ifrån 
sig ett ljud. 

Doktorn drog. Tanden satt hårt. Han fick inte ut den. Doktorn 
tog ett nytt tag, drog igen, men fick inte ut tanden. Han rekade 
och drog, men tanden lossnade inte. 

— Stackars Boman, tänkte jag, där jag satt och såg Boman gri-
masera och sitta fastklämd under doktorns vänstra arm. 

Doktorn rätade på sig. Han såg ansträngd ut, svetten pärlade 
i pannan. 

— Dä va en jäkla tand å sitta. Han stod med den blodiga tand-
tången i högra handen, höll alltjämt Bomans huvud stadigt un-
der sin vänstra arm. Boman gav inte ett ljud ifrån sig. 

Doktorn tittade åter i munnen: Gapa!, satte tången på tanden, 
drog så han nästan lyfte Boman från stenen. Tanden satt fast. 
Doktorn rätade på sig igen, släppte Bomans huvud under 
vänstra armen, torkade svetten ur pannan med rockärmen. 

— Jävla tand å sitta. 

Boman som hela tiden setat tyst, inte gett ett ljud från sig, slank 
ned från stenen, ruskade på sig, sprang utan att säga ett ord, 
allt vad han kunde, bort genom skogen, lämnade kaffepannan 
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och själen kvar vid elden. Vi såg honom i solskenet försvinna 
bland björkarna. 

— Jävla lappl undslapp doktorn, där han flat och förlägen stod 
och torkade av tandtången i gräset, lindade in den med de 
andra instrumenten i handduken och stoppade in alltsammans 
i facket bakpå konten. 

Vi drack en kopp kaffe ur Bomans panna, makade ihop brän-
derna, lämnade elden brinnande och gick vidare ned till Skön-
vik. Där låg Janne Lundberg och väntade på doktorn med 
ångan uppe på "Malgomaj II". Han skjutsade ned oss de fem 
milen efter sjön till Storholmen. Doktor Almqvist, jag och Hugo 
Laurell låg på golvet framför ångpannan i fören mot vedkastar-
na, somnade och sov ned efter hela sjön. Vid Storholmen beta-
lade doktorn båten och Janne Lundberg vände om, for upp-
efter sjön tillbaka till Skönvik och hämtade alla de andra som 
senare på dagen kom från kyrkhelgen i Fatmomakke. Vi gick 
över Storholmen, fick båtskjuts över Volgsjön och var på efter-
middagen hemma i Vilhelmina. 

Dr Almqvist ansågs allmänt vara en kuriös herre, som hade en 
del egendomligheter för sig. På Oskarsdagen 1/12 gick han hela 
dagen i frack och hög hatt, hyllade demonstrativt patriotiskt 
Oskar II. På eftermiddagen bjöd han herrarna på platsen på en 
finare middag på gästgivaregården. Där bjöds på champagne 
och där höll han tal för konungen och fäderneslandet. Efter 
middagen serverades massor med punsch, konjak och grogg 
till långt fram på småtimmarna. En oskariansk kunglig fest i 
punschpatriotismens tecken. 

Dr Almqvist blev inte länge kvar i Vilhelmina. Hans senare 
öden och verksamhet känner jag inte till. I mitt minne står han 
som typ för en lappmarksläkare som är olämplig för förhållan-
dena och människorna i fjällbygden. 

Med. lic. H a r a l d F o r s s m a n var e o provinsialläkare i 
Vilhelmina 1908—1909. Forssman var en enkel och naturlig, 
glad och vänlig människa och en skicklig läkare, som omedel-
bart blev mycket omtyckt och uppskattad. Han hade kirurgi-

75 



Harald Forssman. Foto C. Sandels, 
Stockholm. 

utbildning, var händig, praktisk och tilltagsen. I Vilhelmina 
fanns ej sjukstuga. Forssman opererade under primitiva för-
hållanden på sin mottagning med barnmorskan Evelina Björk-
man som sköterska några gånger akuta blindtarmar med lycka-
de resultat. Sjukbud och tjänsteresor i det vidsträckta lapp-
marksdistriktet var för honom nöjen och upplevelser. God vän 
blev han med vilhelminaborna, blev intresserad jägare, som gär-
na följde på jaktstigen. Någon större jägare blev han dock inte, 
hade svårt att orientera sig i terrängen, kom lätt bort, så kam-
raterna alltid måste hålla kontakt med honom under jaktturer-
na. Vid en jakt i Djupdal kom han bort en dimmig höstmorgon. 
Kamraterna hojtade och letade länge efter honom, följde hans 
spår i nysnön, och fann honom till sist bortemot Malgomaj gå-
ende efter en stig mot Laxbäcken, utan att han hade en aning 
om vart han gick. Dr Forssman blev till allas ledsnad ej länge 
kvar i Vilhelmina. Efter sin hustrus hastiga död 21/7 1909 sökte 
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han söderut. Med tiden blev han förste provinsialläkare i Umeå 
och pensionerades som förste provinsialläkare i Kristianstad. 
Forssman hälsade en gång i förbifarten på mig, när jag var över-
läkare på Österåsen. Det var roligt att återse honom som gäst i 
hemmet och uppliva gamla minnen från Vilhelmina. 

Efter Forssman kom M a g n u s R e d e l i n som e o provin-
sialläkare i Vilhelmina åren 1908—1910. Redelin var norrlän-
ning, bondson från Medelpad. Han blev en värdig efterträdare 
till Harald Forssman. Enkel och naturlig, vänlig och välvillig, 
alltid tillmötesgående blev han genast av alla den uppskattade 
läkaren och vännen. Obekymrad om strapatser och besvär-
ligheter reste han flitigt omkring i sitt vidsträckta distrikt, lärde 
känna och uppskattade människorna. Han blev tyvärr inte hel-
ler gammal i Vilhelmina. Under till synes full hälsa dog han 
plötsligt 7/12 1910 utanför läkarbostadens farstubro, när han 
påpälsad skulle sätta sig i släden för att bege sig ut i sjukbud. 
Under stor tillslutning begrovs han på Vilhelmina kyrkogård, 
där församlingsbor rest en vacker gravsten på hans grav. 

Av de läkare som efter Redelin under korta tider vikarierade i 
Vilhelmina känner jag närmare icke andra än E d v a r d 
B e r g e n g r e n . Vi hade varit studiekamrater och tagit exa-
men på samma dag 12/12 1914. Vännen Bergengren vikariera-
de i Vilhelmina sommaren 1910. Jag var på sensommaren-
hösten tillsammans med honom under hösthelgen i Fatmomak-
ke och vi for efter helgen tillsammans med honom ned till Vil-
helmina. Bergengren hade sin broder, en jurist, och en annan 
kamrat med sig på fjällresan. De hade under resan jagat hare 
och fågel, var utrustade med dubbelbössor. Jag var i sällskap 
med min syster Anna och en dansk målarinna och författarinna 
Emilie Demant, som vi träffat i Fatmomakke. Emilie Demant 
hade just gett ut Johan Turis berömda bok "Muittalus samid 
birra — en bog om Lappernes liv". Hon kom över fjällen från 
Mo i Rana efter ett besök hos sina vänner uppe i Norrbotten. 
Under rodden efter sjöarna hade vi på dagen fått några rö-
dingar, som vi under en rast på Bieliteluspen stekte på pinnar 
och åt till rykande starkt kaffe. 
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Ned till Malgomaj kom vi frampå eftermiddagen. Där låg kap-
ten Janne Lundberg och väntade med "Malgomaj II". Sjön låg 
spegelblänk. Båten strök tätt under det branta Forsbergsbergets 
hällar och ras och stack ut på den stora sjön, som speglade 
stränderna och fjällen i väster, som vi nu lämnade bakom oss. 
Solen sken skön och varm. Vi, Emilie Demant, jag och min 
syster, satt på akterdäck, såg fjällen med sina snöfläckar krym-
pa i horisonten mot väster. Vi satt tysta, försjunkna i njutning 
av naturens skönhet och ljuvliga stilla ro. Solen stod ännu på 
eftermiddagen ovan fjällen och strålade från den molnfria ljus-
blå himmeln över Malgomajs blanka yta på oss och ångbåten, 
som styrde mot öster, kvällen och natten. Propellern snurrade 
och surrade, så båten vibrerade, där den plöjde en fräsande 
fåra i sjöns blanka vattenspegel. 

Vi nalkades Storsjöstruckan, genom vilken Malgomaj tömmer 
sitt vatten. Där sam några andkullar omkring inne i viken ovan 
struckan. Vännen Bergengren och hans kamrater stod på för-
däck, vid styrhytten. När de fick se andkullarna sprang de ned 
under däck efter sina dubbelbössor, övertalade kapten Lund-
berg att styra mot andkullarna. Plötsligt brakade det loss från 
tre dubbelbössor. Andkullarna skingrades. Några av ringarna 
låg döda på vattnet, andra låg skadade och slog med vingarna 
och försökte dyka. Andmodern flög hit och dit, skrek och jäm-
rade. Ena kullen var en skrakkull, skrakungarna sprang flaxan-
de bort över vattenytan. Mord, grymt mördande. 

Emilie Demant fick en chock, som hastigt gick över i raseri, när 
hon förstod situationen, såg de döda, skadskjutna och flyende 
andungarna. Hon rusade upp, flög på doktor Bergengren, grep 
honom för bröstet i kragen och skällde ut honom, öste över ho-
nom en ström av ord på sitt danska tungomål. 

— Daer staar de dumme tykke doktor, myrdere! At de ikke 
skämmer dem at skyde og myrde smaa fugle fra damperens 
dask. Har de ikke noget sind for Guds skonne natur? Fy skam-
me dem! 

Dr Bergengren retirerade för den rasande kvinnan mot räcket 
på relingen. Han höll dubbelbössan till skydd framför sig. Det 
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rök ur bösspiporna. Han såg förskräckt ut, kunde ju få en örfil 
av den rasande kvinnan. 

— At de ikke skämmer dem! 

Hon släppte taget i rockkragen, kom tillbaka till oss i aktern. 
Kapten Lundberg gjorde loss roddbåten och samlade upp and-
ungarna. 

Emilie Demant satt upprörd, ilsken och muttrade över råa, 
hänsynslösa människor och jägare med brist på folkvett, som 
saknade kärlek till naturen, sinne för naturens skönhet och ro, 
som jämt skulle döda och mörda. 

Kapten Lundberg styrde båten ned genom Struckan. I hastig 
fart rände den för halv maskin mellan stora stenar genom den 
strida strömmen i Struckan, som skummade och fräste mellan 
stenar, som nådde upp i vattenytan. Vi hörde och kände hur 
ångbåten skrapade mot stenarna i den ränna, som hade botten-
rensats i Struckan. I sensommarens lågvatten var vattnet väl så 
grunt. Vi satt i spänning och undrade, hur det skulle gå, om 
båten körde fast. När kapten Lundberg klarat sig ned genom 
strömmen, kommenderade han: Full fart i maskin], styrde runt 
skäret nedom Struckan in mot sjön Vårisen och gav en glädje-
signal med ångvisslan. 

Nedom Struckan sam flera andkullar. De fick vara i fred. Hade 
inte Emilie Demant sagt ifrån hade det väl blivit ett skjutande 
och massmord bland alla andkullarna, vi såg nedanför Struckan 
och ned genom småsjöarna till Storholmen. Då hade det bland 
jägare vid jakter och jägarkalas i södra Sverige blivit en sju-
dundrande historia om en lyckad sjöfågeljakt i Lappmarken. 

Emilie Demant var en trevlig sprudlande danska, som jag sedan 
råkade i Köpenhamn. Hon blev gift med en professor Hatt, 
vilken hon följde på hans forskningsresor i Mexiko. Hon är nu 
för ca ett år sedan död och hennes akvareller, teckningar och 
uppteckningar från Norrbotten har efter hennes död överläm-
nats till Nordiska Museet i Stockholm. 

Min kamrat doktor Bergengren blev 1922 provinsialläkare i 
Molkom i Värmland och pamp i Värmlands läkarförening. Ho-
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nom träffade jag en gång efter många år på en medicinsk kon-
gress i Köpenhamn. Han och hans doktorinna hade blivit tjoc-
ka, feta och frodiga. Vi satt intill dansgolvet på det fullbesatta 
Wivel och åt middag. Vännen Bergengren skulle tära hummer, 
beställde den dyraste portionen på matsedeln för att få det allra 
finaste och bästa. Jag minns hur generad han blev, när kyparen 
serverade honom och hans fru var sin halva av en jättehummer 
med musslor och snäckor sittande fast på det stora skalet. Vän-
nen Bergengren är nu också död. Jag har honom i gott stu-
dentikost kamratligt minne. 

Med. lic. J o h a n A l b e r t W e s t m a n var sedan e o 
provinsialläkare i Vilhelmina åren 1912—15. Han var en reslig 
kraftig man, som myndigt utövade läkarens yrke inom sitt vid-
sträckta distrikt. Nog var han redig att ha att göra med men 
befallande sträng, så det var inte utan att många sjuka var räd-
da för honom. När han ordinerade och sa till, hur det skulle 
ordnas, gick det inte att opponera sig eller resonera. Det var 
bara att finna sig och lyda, följa ordinationerna och göra, som 
han sa, eller ge fasen i dem. Dr Westman gillade inte de allmänt 
använda slädarna eller norrlandsrisslorna, när han om vintrarna 
åkte på sjukbud. De var enligt hans tycke för obekväma och 
kalla, för korta. Han lät göra sig en lång släde, i vilken han 
kunde ligga rak lång, nedbäddad i hö på renhud med kuddar 
och fällar. I en sådan släde kunde han somna och sova, om re-
san gick på natten. Dr Westmans långsläde var ett ogavligt, 
tungt, klumpigt åbäke till släde, med alltför smala medar, som 
skar ner, satt för nära varandra, inte följde de uppkörda släd-
spåren. Hans släde var alla skjutsbönders fasa. 

Westman blev inte länge i Vilhelmina, flyttade efter några år 
till Visnum. Därefter har jag inte haft nån kontakt med honom 
och har inte reda på hans vidare öden. 

Axel Bill 

År 1917 kom med. lic. A x e l B i l l som provinsialläkare 
till Vilhelmina och han blev kvar här uppe till 1927. Honom 
kom jag i närmare kontakt med, kände honom väl, var sam-
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man med honom i hans yrke, som människa och kamrat. Vi 
hade många gånger trevligt tillsammans. Axel Bill var en glad 
och god människa, en stor bohem utan respekt för vare sig 
svårigheter, pengar, seder och bruk, eller för människor, över-
ordnade, rika och andra samhällspampar. Han uppträdde hur 
som helst, allteftersom det föll honom in. Tyvärr var han 
sprittörstig och kunde ibland ogenerat uppträda berusad. Hans 
livliga ingenium och temperament förnekade sig aldrig. Kvick 
och rolig, ibland romantisk, ibland realistisk, ironisk och skarp 
satte han alltid liv på sammankomster och bjudningar, fick 
vänner, som uppskattade honom, men även ovänner som ryn-
kade på näsan åt honom. Några fiender fick han väl inte direkt, 
men många retade sig på honom. Bakom Bills till synes upp-
spelta galghumor fanns på djupet drag av allvar och vemod, då 
han grubblade över livet och dess gåtor, ett drag som enstaka 
gånger kom fram tillsammans med goda vänner. Mot sjuka, 
som sökte honom, var doktorn alltid välvilligt förstående, till-
mötesgående och hjälpsam. Man fick söka och störa honom 
när som helst. Aldrig drog han sig för sjukresor, om än stra-
patserna kunde bli krävande med långa promenader i ruskigt 
väder genom oländiga marker och rodd efter älvar och sjöar 
eller under vintertid vid menföre, töväder, med hästskjuts eller 
på skidor. Om Axel Bill skulle jag kunna skriva en hel bok, 
om jag vore nån skrivare. 

Axel Bill var norrlänning, född 1877 i Viksjö i Ångermanland. 
Hans fader var kyrkoherde. Någon av hans förfäder, som varit 
sjöman, hade tagit sig en kvinna med hem till Sverige från 
Mexiko och Bill hade ett exotiskt utseende (mexikanskt, in-
dianskt?) liksom många i släkten, t. ex. skådespelaren Torsten 
Bergström och dennes son överläkaren Ingemar Bergström samt 
hovfotografen Bergström i Härnösand. Liten till växten, senig 
och vig såg han ut som en pojke med en liten spänstig kropp 
på vilken satt ett stort huvud, med kvicka sprudlande ögon, 
kraftig näsa och svällande läppar i ett markerat ansikte, ögo-
nen spelade livligt under buskiga ögonbryn och välvd panna 
och en rufsig kalufs. Kvick och smidig var han i den späda 
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Axel Bill. Porträtt av Helmer Osslund från början av 1900-talet, då Bill 
var bataljonsläkare vid T 3 i Sollefteå. Tillhör Helge Lindens minne. 

kroppen. Hans galghumoristiska skratt rungade gott, hjärtligt 
eller bitande hånfullt. Sockenborna satte värde på doktor Bill. 
Doktorn var utan högfärd, var alltid redo, glad och vänlig i alla 
situationer, hjälpsam och lika mot alla, hög eller låg, rik eller 
fattig. 

Axel Bill hade en hobby i livet, att springa [klättra] upp på 
alla fjälltoppar på svenska och norska sidan. Av en fjällbjörk 
hade han skurit sig en vandringsstav på vilken han skrivit in 
namnen på alla fjäll han bestigit. Där fanns namn på fjäll i 
Norr- och Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Norge. 
Kebnekaise, Sarektjåkko, Oxtinderne i Rana och naturligtvis 
Marsfjället i Vilhelmina och Storfjället i Tärna. Staven, som 
han en gång vid ett olycksfall brutit av hade han låtit laga med 
beslag och band av guld, vilket gjorde den ännu värdefullare för 
honom och till en klenod. Hur många gånger hörde jag honom 
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inte sprudlande berätta om sina fjällvandringar liksom om sina 
många äventyrliga sjukresor under olika årstider till avlägsna 
fjällgårdar, där han ibland måste stanna kvar över natten, lig-
gande på golvet hos trångbodda människor, som levde i usla 
kyffen och hade det knappt med maten. Men jag kan sova hur 
som helst, brukade han säga. Av fattiga ödemarksbor tog han 
oftast inte betalt. Doktor Bill tyckte om fjällbygdernas enkla, 
naturliga och vänliga människor, fann ett nöje att leva och 
arbeta bland dem. 

När Axel Bill ibland onykter var på dåligt humör, hände det 
att han blev oresonlig och häftig, och sådana perioder kunde 
tyvärr vara några dagar. Vilhelminaborna, som var rätt vana 
med fulla människor och tjänstemän, översåg med hans fylla. 
Det skulle gå långt innan fjällborna klagade på Bill. Till sist 
blev han dock anmäld och fick en varning av medicinalstyrel-
sen. 

Axel Bill tog ingen hänsyn till överheten, som okunnig om för-
hållandena inom lappmarkerna från Stockholm kunde utfärda 
konstiga förordningar och föreskrifter. Följande historia har jag 
hört av forstmästare Sigvard Arbman och även läst omtalade 
brev. Sigvard Arbman är sedan sin pensionering boende på sin 
svärfaders hemman i Lövliden, Vilhelmina. Som forstmästare 
i Kramfors AB bodde han senare åren av sin tjänstgöring i 
Alanäset, Jämtland. Han fick en förfrågan från Kungl. Pen-
sionsstyrelsen i Stockholm, vad doktor Bill i Vilhelmina var för 
slags karl. Jag relaterar Sigvard och brevväxlingen. 

— Min gamle originelle schackvän var aktuarie i Kungl. Pen-
sionsstyrelsen. Det var genom honom jag kom i kontakt med 
denna. Jag bodde vid den tiden i Alanäset, varför jag blev för-
vånad över en vädjan från Kungl. Pensionsstyrelsen att ge ett 
omdöme rörande doktor Axel Bill i Vilhelmina, vad han var 
för karl. Jag svarade, att jag icke yttrade mig i en sådan sak 
utan att veta, vad det var frågan gällde. Då sände min vän mig 
en avskrift av ett brev från doktor Bill till Kungl. Pensionssty-
relsen och jag tror jag har det kvar i Lövliden. 
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—• Saken var denna: Dorotea läkardistrikt var vakant och 
Kungl. Pensionsstyrelsen hade felaktigt fått för sig att Dorotea 
distrikt var anslutet till Vilhelmina. Man frågade efter en äldre 
kvinna i Risbäck (den gången 20 mil landsväg från Vilhelmina) 
och skrev tre gånger till dr Bill med anhållan om nödiga upp-
gifter, anmodade honom att eventuellt göra en resa dit. Då han 
inte svarade, tog brevet form av ett åläggande. Då svarade Bill 
och jag tror jag minns brevet ordagrant, eftersom det i avskrift 
sändes till mig. 

Kungl. Pensionsstyrelsen 
Stockholm. 

Mitt läkardistrikt omfattar 87 kvadratmil och är fullkomligt 
tillräckligt för mina behov. Jag kan därför inte begripa, hur 
Kungl. Pensionsstyrelsen vill begära, att jag ska hålla reda på en 
käring långt upp i Dorotea distrikt. 
En lösning av frågan vore, om Kungl. Styrelsen köpte sig en ny 
atlas eller ännu hellre om Kungl. Styrelsen kunde förse Dorotea 
distrikt med en läkare. 

Vördsamt 
Axel Bill 

Provinsialläkare i Vilhelmina distrikt. 

— Vad skulle jag svara på detta? Jag skrev bara, att jag trodde 
doktor Bill i Vilhelmina vara en mycket omdömesgill man. 

En kontrovers med Kungl. Medicinalstyrelsen har jag även hört 
berättas om av Bill själv. Han hade fått klart för sig, vad de 
flesta läkare trodde då spanska sjukan härjade, att om den ny-
smittade fick ett konjaksrus, så skulle utbrottet hejdas och 
mildras. Bill skrev ut så mycket starkvaror, konjak mest, från 
apoteket, att medicinalstyrelsen efter inspektion skrev en för-
frågan, om vart all sprit tagit vägen. 

Bill svarade: Han kunde inte nog förvåna sig över, att inte 
Styrelsen förstod vart spriten tagit vägen. Naturligtvis var den 
urdrucken. Och därvid blev det. 
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Sommaren 1920 reste jag och Eva under min sommarsemester 
till min hembygd i Vilhelmina. Vi bodde hos våra vänner Gun-
nar och Hanna Samuelsson. Gunnar, bagare i Vilhelmina, var 
gift med en av min moders älsklingsjungfrur Hanna Fredriks-
son från Nästansjö. Gunnar var värmlänning och landsman med 
Eva. Tillsammans gjorde vi en tur uppefter Malgomaj till Sta-
lon, där jag köpte ett litet hemman med en bondstuga vid 
stranden av Jillesen till en kommande sommarstuga för famil-
jen under mina semestrar. Vi fortsatte uppåt fjällen längs 
Storån till Klimpfjäll vid västra ändan av Kultsjön och vandrade 
en dag bort mot gränsen till Norge och Jämtland där Statens 
geologiska undersökning börjat borra i fjället och undersöka 
en nyupptäckt malmfyndighet i Sticken vid Stekenjokk. 

Hemkommen till Vilhelmina var jag en dag samman med dok-
tor Axel Bill. Han skulle iväg på en vaccinationsresa upp ge-
nom fjällbyarna. Förr hade koppvaccinering utförts av utsedda 
lämpliga personer, i Vilhelmina av klockar Rådvitz och barn-
morskorna. Nu hade kommit ut en förordning, att vaccineringen 
skulle utföras av läkare liksom även kontrollen och besiktning-
en efteråt. Bill skulle nu ge sig iväg på en vaccinationsresa upp 
genom fjällbyarna för att några veckor senare göra samma 
resa som besiktningsresa. Han ansåg för sin del att denna andra 
resa var onödig. Besiktningen kunde ordnas på annat sätt här 
i Lappmarken där man inte kunde begära att människor skulle 
komma ned till doktorn och visa ungarna. Men man fick finna 
sig i förordningen och fick ju ordentligt betalt, skrattade han, 
och försäkrade att vaccineringen inom Vilhelmina distrikt sä-
kert skulle kosta statsverket upp mot 30.000 kr. Han bad mig 
vara hygglig och stå till tjänst, medan han var borta, om det 
skulle bli något allvarligare sjukdoms- eller olycksfall. Så gav 
han sig iväg. Jag bodde hos vännerna Gunnar och Hanna ovan-
på bageriet på kyrkplatsen. 

Sjuka kom till platsen för att söka doktorn. I socknen visste 
man inte, att Bill var borta. Jag måste rycka in vid en del svå-
rare sjukdomsfall. Inlandsbanebygget som byggt färdigt förbi 
Vilhelmina, hade ordnat med en sjukstuga där. Sköterskan 
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ringde mig och bad mig komma ned till sjukstugan till några 
svårare fall, som kommit in. En blindtarm och ett pneumoni-
empyem sändes iväg till Östersunds lasarett. Empyemet hade 
jag väl själv kunnat tappa ut — men jag var ju inte ständigt 
hemma så jag kunda hålla ögonen på den sjuke. Baningenjör 
Westfeldt vid banbygget hade kört omkull på motorcykel med 
sin fru bak på bönpallen. Han hade slagit av underbenet nedan-
för knäleden, spjälades och sändes till Östersund. Hans fruga 
hade kommit lindrigare undan med förskräckelsen, blåmärken 
och svullnader. Hon lugnades, förbands och stannade hemma 
hos barnen. Syster ringde en dag och bad mig komma ned. En 
man, intagen på sjukstugan sedan någon tid låg med en starkt 
svullnad fot. Jag skar hål på fluktuerande svullnader, tömde 
ut massor med var, tamponerade och lade förband. Jag gick 
en rond med sköterskan och tittade därefter — de dagar jag 
var hemma — ned till sjukstugan och gick en rond. 

Jag ringde till fjälls till Graipiesliden, dit de just fått en entrå-
dig telefonlinje, för att höra, när Bill kunde väntas. Bill hade 
stuckit över till Norge, men skulle snart komma tillbaka. Jag 
bad Nilsson i Grundfors meddela så snart han kommit. Han 
ringde efter några dagar och meddelade, att Bill kommit till-
baka och gett sig iväg hemåt, skulle vara i Vilhelmina en ons-
dag. Genom sköterskan på sjukstugan kungjordes, när doktor 
Bill kunde ta emot. Nu ska det väl bli lugnt tänkte jag. 

Dr Bill kom den utsatta dagen på eftermiddagen. Jag träffade 
honom då inte. Dagen därpå for han på morgonen med mate-
rialtåget på inlandsbanan till Östersund och Trondhjem I 
Norge hade man frestat honom och bjudit honom på någon stor 
fest i Trondhjem. Han kunde ju ha följt Meyers i Mo med hur-
tigrutten från Mo och Sandnessjöen, men han gick tillbaka 
över fjällen, besiktigade på hemvägen koppvaccineringarna och 
stack omedelbart iväg till Trondhjem sedan han kommit hem. 

En hel hop hade kommit fram till kyrkplatsen för att söka dok-
torn, som redan satt på tåget. Jag ryckte in, höll mottagning 
ett par dagar. Jag får erkänna, att jag var förbannad på vännen 

86 



Bill. När han efter ett par dar kom tillbaka, satte jag upp ho-
nom, gav honom en ordentlig avhyvling. 

—- Hur sköter du egentligen ditt distrikt? Det är ju rena skan-
dalen att så lämna distriktet utan tillsyn. Skulle du bli anmäld, 
råkade du illa ut. Nu har jag sänt sjuka och olycksfall till Ös-
tersunds lasarett, skurit upp en ful fot och gått rond på sjuk-
stugan och senaste dagarna skött din mottagning, avverkat en 
rad patienter, som kommit för att söka dig, när du äntligen 
kommit tillbaka från Norge. Å så ger du dig utan vidare iväg 
för att festa med Meyers i Trondhjem. Det är ju rena skanda-
len! 

Bill stod oberörd och lugn framför mig, såg upp på mig ogene-
rat med sina livliga sprudlande ögon, som lyste illmariskt, hu-
moristiskt. 

— Jag visste ju, att du fanns till hands. Det här har du skött 
bra. Tack käre broder. 

Vad skulle man säga och göra? Vi drack kaffe tillsammans. 
Bill berättade livligt om sina upplevelser i Mo och Trondhjem. 
Jag inbillade mig att han nog var lite skuldmedveten. 

En sommar, några år senare låg jag under semestern i Stalon 
och Bångnäs. Leander Engström var med oss. Jag hade rott 
honom och Fyr till Bieliteforsen. Leander skulle måla forsen, 
Fyr var med som kock. De bodde i en arbetarbarack under 
forsen. Efter några dagar rodde jag upp till dem med mjölk och 
mat. Misstänkte att de började bli matlösa, då Leander inte var 
någon fiskare. Jag fann dem i strålande humör, förnöjda och 
glada. Pelle Leander hade målat två forstavlor, en från nedre 
delen av forsen och en från forshuvudet. Jag hade med mig 
spinnspö och flugspö, fann en båt under forsen och rodde några 
svängar. Leander skötte spöna och vi fick ett knippe röding och 
en stor grann laxöring på 3—4 kg. Vi satt vid elden, stekte rö-
ding och drack kaffe när doktor Bill stod upp på klipporna vid 
forsen och hojtade. Doktorn hade varit på en sjukresa upp mot 
fjällen, var på hemväg. 
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— Det var skojigt att råka på er här. Jag tänkte ro in och hälsa 
på dej och Eva i Stalon i kväll. 

—• Du hade varit välkommen och det hade säkert blivit en 
trevlig kväll. Men nu är jag här. Eva är ensam nere i Stalon med 
småbarna. Nu kan du vara hygglig och ro in till henne. Hälsa, 
att vi mår fint å ta med dej den här öringen, så hon får lite 
ombyte i sikdieten. 

Bill tog med sig öringen, när han lite senare rodde nedöver Bie-
lite och vandrade turistvägen nedefter Storån. 

Han for aldrig in till Eva med laxöringen. 

När jag senare träffade honom i Vilhelmina, frågade jag, var-
för han inte rott in till Eva i Stalon med öringen. 

— Jäkla snåljåp. Här gör du intet annat än fiskar hela somma-
ren och unnar inte en annan stackare en fisk. Jag tog öringen 
med mig hem till Vilhelmina och vi hade hemma ett gott kalas 
på den och ägnade dig våra tacksamma tankar. 

Det fick jag det! Hans doktorinna, som väl kände oss båda, 
skrattade gott och bjöd på en god och trevlig middag. 

I september 1921 var jag en vecka med Eva och ett par av bar-
nen uppe i Vilhelmina för att ordna med hemmansköpet och 
stugan i Stalon. I Vilhelmina låg vi över en natt, bodde hos 
Agda Öberg på Bergbacka strax väster om kyrkan. På morgo-
nen skulle vi fara med ångbåten över Volgsjön och vidare upp 
efter Malgomaj. Kyrkklockorna började klämta. Kyrkplatsen 
brann. Att resa blev inte av den dagen. Vi var med vid bran-
den, som lade över hälften av kyrkstugorna i aska. Elden spred 
sig med rasande fart bland de tätt stående stugorna. De flesta 
kyrkstugorna nedanför Storgatan brann ned. Det var en kata-
strof. Husvilla människor låg i backarna med de inventarier de 
hunnit rädda. Till all lycka var det en solvarm, stilla lugn dag. 
På eftermiddagen kom landssekreteraren med en tjänsteman 
från länsstyrelsen upp från Umeå för att skåda förödelsen och 
hålla sammanträde med kommunalgubbarna och allmänheten. 
Dr Bill bjöd i läkarbostaden, som undgått branden, på kaffe. 
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Där diskuterades, hur man i hast skulle ordna med tak över 
huvudet och bostäder för de husvilla. Några hade rest till anhö-
riga ute i byarna. Många måste den närmaste tiden hjälpas av 
familjer, som hade sina hus och hem i behåll, intill dess ba-
racker i hast hunnit uppföras. Doktor Bill tog ordet. 

— Det bör nog gå bra att med lite välvilja och kristlig kärlek 
ta emot de utebrända i hemmen, som finns kvar. Själv har jag 
tagit skomakar Linders jäntor hos mig i doktorsbostaden och 
i prästgården till exempel som är stor och rymlig kan rymmas 
flera. 

Han såg spörjande på prosten Nordenfors, som satt tyst och 
skruvade på sig, utan att svara. De utebrända fördelades på 
familjer, som anmälde sig. 

Länsstyrelsens representanter återvände på kvällen i sin bil till 
Umeå, kaffegästerna tackade och gick var och en hem till sitt. 

Doktor Bill hade varit till fjälls på en sjukresa. Han hade sin 
doktorinna med sig, och de träffade några trevliga herrar från 
Stockholm som han lovade få följa med på ångbåten nedefter 
Malgomaj. Kapten Lundberg skulle ligga vid Turistnäset i Sta-
lon viss dag och viss timme. Doktorn blev kallad i sjukbud till 
byarna under Marsfjäll och fick ta en lång omväg ned till Mal-
gomaj. Herrarna från Stockholm och doktorinnan gick turist-
vägen efter Storån förbi de granna forsarna ned till Turistnäset. 
Bill blev fördröjd av sina sjukbesök. Stockholmsherrarna blev 
oroliga, när Bill ej kom ned till Stalon. De hade en hel del att 
uträtta när de kommit ned till kyrkplatsen och skulle med tåget 
morgonen därpå söderut. De väntade otåligt några timmar. När 
Bill inte kom beordrade de kapten Lundberg att köra ned dem 
efter Malgomaj (5 mil) och omedelbart vända tillbaka efter 
doktor Bill. 

När Bill äntligen kom ned till Stalon hade ångbåten just gått. 
Han såg röken av båten, som försvann vid Skönviksholmen 
nedåt Forsbergsberget mot Malgomaj. Arg och ilsken skaffade 
han omedelbart fyra roddare som i högsta fart fick ro honom i 
skift i en tvåroddbåt nedefter sjön. När de rott halva sjön, möt-
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te de ångbåten på uppgående. Roddarna fick betalt och vände. 
Ilsken och arg kom Bill hem mot kvällen och fann herrarna vid 
middagsbordet hemma i läkarbostaden. Doktorinnan hade ar-
tigt inviterat dem. Svettig och varm, ilsken och rufsig, kliver 
han i sina fjällkläder direkt in i matsalen med ryggsäcken på 
ryggen och mössan på huvudet, höll en straffpredikan för mid-
dagsgästerna och bad herrarna omedelbart lämna sitt hus. 

Tablå. Herrarna lommade iväg sedan det visat sig omöjligt tala 
med Bill. 

En nykterhetspredikant stod en hösthelg på bron till socken-
stugan och talade till en talrik menighet i sluttningen framför 
stugan. Han talade högljutt, så det hördes vida omkring, om 
spritens förbannelse, suparlever, sprithjärta och andra sjukliga 
förändringar i kroppens olika organ, som berodde på spriten, 
om spritens fördärv för kropp och själ. Dr Bill stod på sin bal-
kong på andra sidan gatan och hörde på förkunnelsen, oppo-
nerade sig högljutt — skrek och bad honom hålla käften. Bill 
var full. Det blev en anmälan av nykterhetsvännerna som resul-
terade i att Bill fick en skarp anmärkning av Medicinalstyrel-
sen. I pressen stod en redogörelse för Bills uppträdande och 
Medicinalstyrelsens anmärkning. 

Ådalen låg snören i niporna. Några isiga snödrivor fanns bara 
kvar i baklanden, och efter älvens stränder låg isen som långa 
girlander. Petrus Sjödin, min jakt- och fiskekamrat nere i byn, 
lockade mig med fiske på isgädda i Nordhammar uppe i Re-
selefjället. Jag var lätt på foten, föll fort för frestelsen, när det 
gällde jakt eller fiske. Vi ringde Johan Hiller, Björkåinspektor 
uppe i Backsjön. Vi var välkomna. I hans sällskap vandrade 
vi en mil från Backsjön upp efter Björkådalen till Nordham-
mar och Björkåns källsjöar på Reselefjället. Där hade isen bör-
jat gå upp och släppt kring stränderna. Med möda fick vi ut 
våra nät längs iskanterna och mellan holmarna i sjön, där vi 
slog oss fram genom isen. Vi tog nattkvarter i Nordhammars 
fäbodar, eldade i öppna spisen i fäbodstugan, så vi fick varmt, 
stekte fläsk och ägg, drack kask och punsch, spelade kort, 
svängknack, med dammvakten Lill-Jonke och hörde på alla 
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hans tokroliga historier. Vi hade riktigt roligt. När vi på sön-
dagsmorgonen vittjade näten, snattrade änderna i vakarna längs 
stränderna, flög en tranplog och skrek över sjön och spelade 
orrarna på stränderna och ute på isen. Det dallrade och vibre-
rade i luften av deras spel. Solen hade gått upp och lyste klar. 
En tunnsäck blev nästan full av gädda och abborre, och det 
blev ett par timmars arbete innan vi lossat och rensat fisken 
och rett ut näten. Vi sände iväg Lill-Jonke att skaffa häst. At t 
bära all fisken ned till Backsjön var för påkostande för oss. 
Trötta kom vi på söndagseftermiddagen ned till järnvägen och 
Backsjön, där fru Hiller tog emot oss med middag. Hur skulle 
nu jag och Petrus komma hem. Inga tåg stannade på kvällen 
vid banvaktsstugan. 

Telefon ringde. 

— Det är nån som vill tala med doktorn från sanatoriet. 

— Vad fan nu då? Jag ska försöka ta mig hem i kväll hur nu 
det ska gå till. 

Min underläkare Gustav Andrén, var i telefon. 

— Det har kommit ett telegram från Hudiksvall: "Anländer i 
kväll kl 10 till Österåsen. Anhåller om mat och logi för mig, 
hustru, ett barn och chaufför. Bill." 

— Det är dr Bill från Vilhelmina, den dåren. 

Frugan var borta. Mitt hus var låst. Nycklarna hade jag i byx-
fickan. 

— Ordna med rum på sanatoriet och mat i lilla matsalen. Dr 
Bill får ligga hemma hos mig, när jag kommer. Jag har just 
kommit ned till Backsjön, och ska på nåt sätt söka få tag i en 
bil. 

— Patienterna har ätit och all personal har lämnat köket. 

— Tala med husmor och Mia. Det finns väl alltid något i varm-
ugnen. Pilsner finns. Kaffe ska de ha. När jag kommer hem 
tar jag fram en nubbe. Gör så gott du kan å ta emot dem då de 
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kommer, om inte jag hunnit hem. Bill är provinsialläkaren i 
Vilhelmina, en flugig och trevlig karl. 

— Ska ordnas som chefen befaller. 

Andrén var militärläkare och militärisk. 

Backsjön var en liten anhalt efter stambanan. Där stannade 
inte många tåg vid banvaktsstugan. Jag ringde bilstation i Sol-
lefteå och beställde bil. 

— Det vete gudarna om det går att komma fram efter mate-
rialvägen från Selsjön, som inte varit plogad i vinter. 

— Försök! För jag måste komma hem till sanatoriet. De har 
ringt efter mig. 

Efter drygt en timme kom bilen. Vägen hade varit usel över 
brännan från Selsjön. Petrus och jag tackade för trevligt fiske 
och all välfägnad, packade in våra grejor, ryggsäckar, nät och 
fångst i bilen. 

Strax före 10 klev jag ur bilen hemma vid farstubron låste upp 
och klev in. Petrus tog sin del av fisken, min del bar han till 
isboden. En bil kom tuffande uppför sanatoriebacken. Precis 
kl. 10 kom Bill i sin Fiat med chaufför Renman från Vilhelmina 
vid ratten. Den långbenta granna doktorinnan Karin satt hop-
krupen i baksätet med knäna högt mot biltaket. Hon var mer 
sovande än levande. Laila, flickan, satt och sov. De hade kört 
från Stockholm, druckit kaffe i Hudiksvall, där de telegraferat. 
Bill som satt i framsätet bredvid Renman var pigg och vid bästa 
humör. 

— Välkomna. Eva är borta och huset tomt. Jag har just hunnit 
komma hem från en fisketur efter Björkån. Jag har per telefon 
i all hast ordnat så gott jag kunnat. Karin, Laila och Renman 
ska ligga på sanatoriets gästrum, du Axel ligger nere hos mej. 
Nu går vi upp på sanatoriet och ser om systrarna fått till nån 
mat. Jag tog med mig nubbeflaskan. 

I lilla matsalen stod bordet dukat med många läckerheter. Hus-
mor och Mia tog emot och serverade. Karin och Laila åt just 
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ingenting. De var för trötta, följde tacksamt mig som visade 
dem och Renman deras rum. Bill var vid strålande humör, åt 
med god aptit, tog helan och halvan och följde mig och under-
läkaren hem, där vi till långt in på natten satt och pratade och 
drack grogg. 

— Tack ska du ha. Det var förbaskat hyggligt ta emot oss. 
Karin tyckte nog jag var fräck, när jag telegraferade från Hu-
diksvall men jag är ju fräck. Nu har jag tagit mina sista snap-
sar och druckit min sista grogg på länge. 

— Va nu då? Ska du bli nykterist? 

—^ Ja inom distriktet tänker jag bli nykterist och slå folk med 
häpnad. Men utanför distriktet ska jag supa så mycket friskare. 
Den galghumoristiske Bill förnekade sig aldrig. Efter anmäl-
ningen för fylleri och varningen från Medicinalstyrelsen hade 
han fattat sitt beslut. Om han var karl för att hålla det, vet jag 
inte, men nog ska det vara göra att det lyckades. 

Jag var som vanligt i Fatmomakke på vårhelgen. Doktor Bill 
skulle under helgen ha mottagning och hade under natten mot 
söndagen kommit från Mo i Rana i Norge. På söndagsmorgonen 
sökte jag upp honom. Doktorn hade sin bostad och mottag-
ning i ett hus nedanför prästgården. Till vänster i förstugan 
bodde ägaren med sin familj under helgen i ett rum och kök 
och hade där en primitiv kaffeservering. Till höger bodde dok-
torn i ett rätt stort rum med fönster på gaveln och på väggen 
ned mot sjön. I rummet fanns två sängar, en vid vardera lång-
väggen, den ena bäddad, ett bord vid gavelfönstret, några sto-
lar, en bänk och en stor öppen spis mot innerväggen. Bill låg i 
sängen mot sjön. Han mornade sig. I den andra obäddade säng-
en hade han lagt av sig ryggsäcken som han ej packat upp. 
Där låg också hans guldsmidda fjällstav. Rufsig och orakad låg 
han i pyjamas, som såg avsevärt använd ut, sotig och smutsig. 
Han hade legat i kåtor på fjället. 

— Godmorgon. Välkommen tillbaka från Norge. 
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-— Jag kom i natt. Har gått mot Ransarn och hade tur, så jag 
fick rodd på sjöarna. 

— Kommer du från Mo i Rana? 

— Ja. Jag var över och hälsade på hos Meyers, när jag ändå var 
i farten och har haft några förbaskat roliga dagar i Mo och en 
härlig fjälltur. 

Det knackade på dörrn. 

— Stig in! 

In stiger en ung vacker lappflicka, klädd i högtidsdräkt med 
silverkrage, som blänkte kring halsen och nedåt bröstet. Flickan 
neg, där hon stod vid dörren. 

— Vad vill du då? 

— Jo! Jä ha fatt ont ti en tann. 

Bill hoppade upp ur sängen. 

— Stig fram! 

Flickan kom fram mot sängen. 

— Gapa! 

Han synade henne i munnen, bad henne sätta sig på en stol vid 
bordet framför gavelfönstret. Gick över golvet till den tomma 
sängen, snörde upp ryggsäcken, och tog fram en tandtång. Han 
bad mig gå in i kaféet efter en tillbringare vatten, slog i ett glas, 
bad flickan skölja sig i munnen och satte nattkärlet framför 
henne. 

— Gapa! 

Doktorn satte tången på den ömma tanden, tryckte ned den 
och drog. Flickan spände sig och grimaserade, skrek inte. Tan-
den gick lätt ut. 

Han synade den, där den satt i tången, visade flickan ett stort 
hål i kronan, slängde den i nattkärlet. 

— Skölj dej nu i munnen! 

Flickan sköljde sig och spottade i kärlet. Det blödde rätt or-
dentligt. 
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— Så där ja! Nu har du den tanden och tandvärken borta. 
Flickan reste sig, neg och tackade. 

— Va köst ä? 

— En krona. 

Hon betalade och gick. 

— Det var tusan så snygg lappjänta. Var det inte? 

— Jo! En av flickorna Neijne. De är snygga och behändiga 
flickor. 

Bill kröp tillbaka ned i sängen. Jag gick ut och beställde kaffe. 
En flicka kom med en kaffebricka, bröd och våfflor. Jag satt 
vid sängen och drack kaffe med vännen Bill som livligt berät-
tade om sin tur över till Mo och Meyers. 

— Oxtinderne det är fjället! Har du varit uppe på Oxtinder-
ne? Har du inte, bör du ta en tur upp på toppen. Det lönar sig. 
Man har den härligaste vida utsikt över fjällen i Sverige och 
Norge, över fjällen i Vilhelmina och Tärna och över fjällen 
mot norska kusten, Svartisen, fjordarna och öarna ut mot havet. 
I väster bildas synranden av havet. Man tycker sig kunna se 
att jorden är klotformad, se och förstå att man står på en liten 
fjällpuckel på jordens stora klot, som svävar fritt fram i rym-
den. 

Pingelklockan i kapellet ringde med sin gälla diskant. Klockan 
var nio. 

Nu knackade det igen på dörrn. I farstun stod flera, som ville 
träffa doktorn. 

Bill hoppade ur sängen. 

Sätt er ett tag på backen, tills jag fått på mig kläderna. 

Jag lämnade Bill, satt en stund ute på backen bland de vän-
tande patienterna och pratade. 

Doktor Bill befann sig en vår i Uppsala sista april och första 
maj, deltog i vårfirandet och studentlivet, upplevde gamla 
uppsalaminnen tillsammans med norrlänningarna på Norrlands 
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nation. Där hade han flera bekanta. Bland dem sin student-
kamrat nationens inspektor, professorn och rector magnificus 
Thore Engströmer. Där träffade han på en studentska, medlem 
av Norrlands nation, som var hans dotter. 

Som medicinare hade han haft nåt kuttrasju med en cigarrfrö-
ken i affären i hörnet av Bredgränd mitt emot Asis. Hon hade 
blivit gravid och moder till en flicka. Bill hade väl aldrig — 
som karlar ofta gör — tagit reda på flickebarnet eller ordnat 
något för hennes moder, henne och hennes uppfostran. Cigarr-
fröken i hörnet av Bredgränd var en särdeles flicka, som upp-
fostrade sitt barn och höll henne i skola på Trädgårdsgatan 
(Enskilda läroverket?], där hon tog studenten. Bill blev roman-
tisk och rörd när han träffade sin dotter, Marianne, som läste 
på fil. kand. och skaffat sig anseende på nation, skrev dikter i 
bland annat Svenska Dagbladets söndagsbilaga. — Han var 
tillsammans med henne och föreslog att adoptera henne, vilket 
Marianne, mirabile dictu, gick med på, och sedan stod det Ma-
rianne Bill under hennes dikter i tidningen. Mötet med Mari-
anne på Norrlands nation har Bill själv berättat om för mig. 
Huruvida Mariannes moder då levde, frågade jag honom inte 
om. I Svenska Dagbladets söndagsbilagor såg jag rätt ofta och 
läste med intresse hennes små dikter. Hur det sedan gått för 
Marianne Bill, vad det blev av henne i livet, känner jag ej till. 

Den radikala järnvägsbyggaren Rosén blev landshövding i 
Västerbotten, en driftig hövding, som i flera avseenden satt 
spår efter sig i länet. Sjukvården inom Västerbotten och sär-
skilt inom Vilhelmina vidsträckta läkardistrikt, centralorten 
inom fjällsocknarna med järnvägsbyggets sjukstuga som lands-
tinget övertagit, låg nere och måste ryckas upp. Rosén ansåg 
inte Bill vara mannen att rycka upp och organisera sjukvården. 
Och jag får medge, att Bill nog inte heller var den lämplige 
mannen. Bill sökte från Vilhelmina, kom på första förslags-
rummet till Åmål men blev inte utnämnd, på grund av någon 
egendomlig princip eller nyck hos Medicinalstyrelsen, som 
straff för hans fylleriförseelser i Vilhelmina. Varningen, som 
han fått, var inte nog. Rosén gick upp i Medicinalstyrelsen, 
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satte den in i förhållandena i Vilhelmina provinsialläkaredistrikt 
och i sjukvården inom Lappmarken och förklarade rent ut att 
Medicinalstyrelsen med sina egendomliga utnämningsprinciper 
inte straffade Bill så mycket som distriktet. Han anmodade 
styrelsen att ordna så att Bill snarast blev transporterad. Bill 
transporterades till Gamleby i Småland, och Vilhelmina hade 
tur att som efterträdare få en sällsynt dugande välutbildad lä-
kare och organisatör med. lic. Nils Björkman. I Gamleby blev 
Bill som i Vilhelmina uppskattad för sin vänlighet och folklig-
het, sitt tillmötesgående mot alla oberoende av stånd och för-
mögenhet. (Detta enligt en broder i "1885 års män" nerifrån 
Gamlebytrakten). Han lånade en gång av mig en serie fina 
skioptikonplåtar tagna av far på 90-talet från Vilhelmina. Dem 
skulle han visa på nån rödakorstillställning nere i Småland. 
Trots påstötningar fick jag dem aldrig tillbaka. När han dött, 
skrev jag till doktorinnan för att få dem åter. Hon hade ingen 
reda på vart de tagit vägen. Vännen Bill var den opålitlige 
bohemen. 

Sista gången jag var tillsammans med Axel Bill var i Härnösand 
på S:t Petrilogen. Jag var ordförande i Västernorrlands läns 
läkarförbund och deltog med Eva på våren (år ?] i förbundets 
årsmöte med damer. Efter sammanträdet åt vi festmiddag ca 
70 personer i logens högtidssal. Efter middagen spred vi oss 
vid småbord kring dansgolvet. I yttre lokalen på logen såg jag 
en grupp äldre män i studentmössor kring ett festligt punsch-
bord. Tydligen ett studentmöte av en årgång gamla Härnö-
sandsstudenter. En av dem reser sig och kommer in till oss, slog 
sig ned vid det bord, där jag och Eva satt. Det var vännen Axel 
Bill. Han var märkbart berusad, hälsade glatt på sällskapet 
och satte sig vid Eva, beställde in en grogg, pratade rörigt, drack 
ideligen stora klunkar ur groggen, stjälpte glaset så groggen 
hamnade i en låda cigarrer. 

— Jäklar. Nu drunknar cigarrerna. 

Han berättade att studentkamraterna äntligen en gång samlats. 
Han hade hållit högtidstalet och versifierade hyllningstal vid 
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döda kamraters gravar på kyrkogården. De hade just ätit en 
trevlig middag samman, de gamla skol- och studentkamrater-
na, av vilka han inte sett de flesta på många år. De hade haft 
det riktigt högtidligt och festligt, där de erinrat sig gamla skolår 
och Härnösandstider. En del hade av olika anledningar ej kun-
nat komma. Några hade sänt telegram. Han hade sänt ett spy-
digt oförskämt telegram till studentkamraten, rector magnifi-
cus, den höge professorn i Uppsala, Thore Engströmer, som 
var för fin att resa upp till mötet och ej ens låtit höra av sig 
med telegram. 

Vännen Bill pratade ivrigt och dräglade, beställde in en ny 
grogg. Doktorinnorna och doktorerna vid bordet försvann den 
ena efter den andra. Jag måste av nån anledning ett ögonblick 
lämna Eva ensam med Bill. Eva gjorde så gott hon kunde för 
att konversera honom och hålla honom lugn. Bill trivdes bra 
nere i Gamleby och Småland. Hans långa stiliga doktorinna 
mådde fint, Laila, dottern var tyvärr skild och gift med en för-
fattare. De hade det bekymmersamt och fattigt. Till sist rag-
lade han iväg ut till sina studentkamrater i kaféet, vilka tog 
hand om honom. 

Något år senare dog vännen Bill. Jag fick från Karin ett brev 
med en tryckt katalog över en samling tennsaker och antikvi-
teter, som skulle säljas på auktion. Bill hade tydligen lagt sig 
till med en förnämlig samling bägare, skålar, vaser, tallrikar 
och fat. Hon sände mig också en färglagd teckning av Helmer 
Osslund, ca 30 X 40 cm stor, vacker, som Axel Bill under sin 
tid vid T 3 i Sollefteå fått av Helmer med en versifierad dedi-
kation skriven på baksidan. Hon erbjöd mig att köpa den och 
bad mig värdera den. Jag köpte den tyvärr inte, rådde henne 
lämna in den till Ekströms konsthandel i Stockholm. 

Axel Bill har jag i gott minne, minns honom med glädje och 
goda tankar. Som människa och läkare uppskattade jag hans 
mänskliga goda sidor, hans vänskap och hänsynslösa rättfram-
het. Inte följde han som läkare med utvecklingen inom yrket 
men hur många gjorde det förr i tiden. 
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Nu för tiden (1950—60-talen) följer man nog bättre med i ut-
vecklingen. Axel Bill var en intelligent, sprudlande, tempera-
mentsfull, god människa, en originell särling, en stor bohem. 
Pengar förstod han inte att handskas med, stod ofta på rest-
längd, var skyldig en hel del, när han lämnade Vilhelmina Är-
ligt gjorde han så småningom rätt för sig nerifrån Gamleby, 
enligt uppgift av min gamle fiskarbroder Reinhold Grönlund. 
Jag har honom i kärt och gott minne. 

99 



LARS-ERIK BORGEGÅRD 

Bonde och handelsman i Degerfors 

En studie i 1800-talets byteshandel 

I slutet av 1800-talet sker i Sverige stora ekonomiska och 
sociala omdaningar. Ett nytt samhälle bryter sig fram genom 
resterna av det gamla. Förändringen är successiv — industiier 
växer fram, handeln ökar, den ekonomiska tillväxten är på-
taglig, ett nytt socialsamhälle byggs upp. Handel och industri 
omfattar parollen om snabbare och bättre kommunikationer, 
massfabrikation och billigare konsumtionsvaror. För denna 
brytningsperiod, mellan ett nytt och ett äldre handelssystem, 
har det varit möjligt att undersöka ett så begränsat ämne som 
relationen mellan handelsmannen och den enskilde bonden i 
det västerbottniska 1800-talssamhället. Härvid är det nödvän-
digt att förklara bakgrunden till detta samhälle med dess då 
rådande handelssystem. 

Under 1500-talet var naturahushållningen dominerande i 
Sverige. Detta hushållningssystem kan uppdelas i självhushåll-
ning, vilket innebär frånvaro av byte över huvud taget, direkt 
byte samt för det tredje indirekt byte, även detta utan infö-
rande av penningar1). Så småningom, under 1600-talet, inträ-
der en mer markant penninghushållning, varvid naturahushåll-
ningen successivt försvinner, för att definitivt vara borta i och 
med detta sekels inträde. 

I Västerbotten och över huvud de nordligare glesbebyggda 
skogsområdena, kom byteshandeln att kvardröja längre än i 
städer och tätorter, bl. a. av den orsaken att de produkter, som 

1] Heckscher, E., Sveriges ekonomiska historia I: 1, Stockholm 1935, s. 58. 
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bonden hade att omsätta, dvs. främst skogsprodukter, så väl 
lämpade sig för denna handelsform.1] 

Källmaterialet till föreliggande studie har i huvudsak bestått av 
s. k. avräkningsböcker och inkommande korrespondens från 
handelsfirman Anders Åström2) i Degerfors (Vindeln3), samt 
avräkningsböcker från handelshusen A. F. Scharin i Umeå och 
inkommande korrespondens från handelshuset Eric Häggström 
i Dalkarlså.4) 

Anders Åström [f. 1818 d. 1876) grundade en lanthandel i 
Degerfors under 1840-talet, som övertogs av sonen Anders 
Åström (f. 1859 d. 1915) vid faderns frånfälle. Från början 
hade rörelsen mest formen av ren lanthandel, vilken så små-
ningom utvecklades till att omfatta handel i större skala, bl. a. 
med trävaror. Eftersom byteshandeln med nödvändighet med-
förde en mycket noggrann bokföring, finns varje person som 
handlade med Åström antecknad, var och en med sitt konto. 
Avräkning skedde då utväxling av varor, tjänster eller kon-
tanter ägde rum mellan bonden5) och handelsmannen. 

Åström hade handelsförbindelser inte enbart med enskilda 
bönder. I Umeå och Stockholm handlade Åström med större 
handelsmän, s. k. handelshus. Dessa handelshus bedrev ofta 
handel direkt på utlandet, varvid man ofta förfogade över ett 
eller flera fartyg. Handelshusen levererade varor till flera lant-
handlare och tog i utbyte varor att försälja på utlandet eller 
kontanter. Ur denna starkt förenklade bild kan utläsas, direkt 

' ] Priset på skogsprodukter bestämdes nämligen ej förrän på hösten i 
Stockholm, varför ett fixerat pris under våren el. sommaren innebar allt-
för stora risker för köparen av dessa produkter. 

2] Materialet utlånat av frk. Astrid Åström, Stockholm, samt fru Ingegerd 
Levander, Umeå. 

3] Nedan används den gamla benämningen, Degerfors. 
4] Materialet utlånat av Scharins Söner AB, Klemensnäs resp. disp. Jan 

Unander-Scharin, Umeå. 
5] Nedan används bonde generellt för alla personer som Åström handlar 

med, om icke annat angives. Denna generalisering har ansetts motiverad 
av att c:a 90 % av Åströms handelsförbindelser var sysselsatta inom 
jordbruket. Jämför nedan. 
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eller indirekt, att bonden bildar grunden i den handelshier-
arkiska pyramiden medan handelsmannen utgör mellanleden 
till toppen, som representeras av handelshusen. 

Det är här på sin plats att nämna något om den utveckling som 
leder fram till lanthandelns situation i mitten av 1800-talet. I 
äldre tider ägde handelsmän rätt att idka handel endast i stä-
der och utanför dessa på särskilda marknadsplatser under vissa 
delar av året. I och med näringsfrihetens genombrott 1846 och 
1864, då det gamla skråväsendet försvann, liberaliserades han-
deln och utsträcktes till landsbygden. Detta medförde att en 
mängd handelsbodar uppfördes i större byar och samhällen. 
Resultatet av denna lanthandelns expansion under 1860-talet 
blev att det stora flertalet marknader försvann, eftersom de 
mist sin ursprungliga betydelse. 

Anders Åström var heller inte den ende handelsidkaren i De-
gerfors socken. Men vad som gör att Åström intar en särställ-
ning i förhållande till övriga är bl. a. handelsrörelsens omfatt-
ning, inriktning och goda relationer till handelshusen i Umeå 
samt ett väl utbyggt transportnät. Med dessa förutsättningar 
givna, är det lätt att inse att Åströms handelsrörelse med sitt 
fördelaktiga geografiska läge, halvvägs mellan Umeå och Lyck-
sele, kom att spela en betydande roll i affärstransaktionerna 
med bonden å ena sidan och handelshusen å den andra. 

Efter denna allmänna bakgrund kan frågas mer konkret hur 
många handlare och bönder Anders Åström hade affärsförbin-
delse med. Enligt avräkningsböckerna1] uppgår antalet hand-
lare (inkl. handelshus] till elva, nämligen Lars Glas, E. O. 
Öhman, O. A. Grahn, Conrad och Mauritz Schildt, A. Sparr-
man alla från Umeå, vidare J. A. Wikner i Degerfors, P. Lund-
sten i Bygdeå, J. R. Granbom i Lycksele, Nils & Carl Forsberg 
i Sävar samt brodern Jonas Åström i Ånäset.2) Enligt korres-
pondensen uppgår Åströms affärsförbindelser till flera hundra, 
varav de viktigaste i Umeå är handelshusen C. G. Moritz, C. 

1] Nr 2—5, år 1850—1864 samt "Stora" år 1871—1876. 
2] Zingmark, A., Spinnel-Annas släkt, Umeå, 1960 s. 254. Jonas Åström f. 

1825 d. 1892. 
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Andersson, A. F. Scharin, J. Ullberg och i Stockholm A. Svan-
berg (spannmål] och J. P. Wikström (trävaror och t jära) . 

Vad antalet redovisade kunder i avräkningsböckerna ankom-
mer, kan man här undersöka förhållanden vid två tidpunkter, 
1850—1864 och tiden 1871—1876. För den tidigare perioden 
framgår att antalet handelsförbindelser är c:a 500 st. och under 
1870-talet har en ökning skett till c:a 900 st. Denna ökning bör 
jämföras med att Degerfors socken ökade från 2066 personer 
år 1840 till 3860 år 1865 och 5358 år 1880.1) Åströms absoluta 
ökning av antalet affärsförbindelser kommer sålunda genom 
befolkningsökningen att utjämnas till en oförändrad relativ an-
del. Till ovanstående resonemang bör tilläggas att endast namn 
som finns noterade i avräkningsböckerna har kunnat komma 
ifråga vid beräkningen av antalet, samt att jämförelsen med 
Degerfors socken inte alls betyder, att alla Åströms "handels-
bönder" bor inom detta område. Det har dock antagits, att be-
folkningsökningen skett i samma takt i angränsande socknar 
dit Åströms handelsområde sträcker sig. 

Degerfors—Lycksele-området har specialundersökts för tjär-
produktionens del, varvid framgått att Åström utvidgar sitt 
uppköpsområde för tjära allt längre och längre upp efter Vin-
del- och Umeälvarnas floddalar under sin verksamhetstid. Slut-
ligen sträcker sig detta område efter Vindelälven ända upp till 
Sefansvik och når efter Umeälven ungefär fem mil uppströms 
Lycksele.2) Sin södra begränsning har detta område av en linje 
från Tavelsjö till Örträsk. Som framgår av detta är upptag-
ningsområdet för tjära mycket stort, men man måste likväl inse 
att detta område i och för sig inte utgör någon begränsning för 
övriga handelsprodukter. 

I avräkningsböckerna förekommer — fastän dock inte ofta — 
bönder, nybyggare och lappar från Sorsele och Stensele socknar 
och givetvis i ännu högre grad från Lycksele socken. Huruvida 
dessa reste ända till Degerfors är svårt att säkert veta; en möj-
lighet till handelsutbyte för dessa lappmarksbor var marknaden 

Västerbottens Läns Hembygdsförenings årsbok 1920, Umeå 1920, s. 78. 
2) T j är journal A och B [UTAB, Umeå) 1889—1914. 
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i Lycksele. För detta ändamål hade Åström en speciell mark-
nadsbod, vilken han emellertid sålde till F. Hamrin i Umeå år 
1867 för en summa av 1.075 kr.1] 

Mäktigast i handelshierarkien var handelshusen och deras akti-
vitet får här illustreras av firma A. F. Scharin. 

Handelshuset Scharin i Umeå hade sin byteshandel så organi-
serad att bokföringen sköttes sockenvis. Där finner man exem-
pelvis avräkningsböcker för Degerfors, Umeå, Lycksele, Bjur-
ho!m och Bygdeå socknar. Som belägg för existensen av en 
handelsbod i Lycksele finns flera uppgifter om reparationer på 
densamma upptagna. 

Frågan om Åströms handelsförbindelser och deras hemorter 
medför ytterligare en fråga i detta sammanhang, nämligen vil-
ken eller vilka yrkesgrupper de representerade. Hittills har 
beteckningen "bönder" fått gälla för alla dessa personer. År 
1870 uppgick den procentuella andelen jordbrukare i Sverige 
till c:a 72 % av hela befolkningen. Man kan på mycket goda 
grunder antaga att denna siffra var högre för Västerbotten på 
grund av dess näringsgeografiska struktur. Någon industri, för-
utom sågverksindustrin, fanns knappast att tala om. Källmate-
rialet återspeglar på ett mycket realistiskt sätt skillnaden mel-
lan bönder och andra yrkeskategorier, eftersom tilltalsordet of-
tast finns angivet, såsom kyrkoherde, bokhållare, kyrkvaktmäs-
tare, folkskollärare osv. Under 1870-talet märks en tydlig ten-
dens till differentiering av yrken. Sålunda förekommer vid 
denna tid beteckningarna smed, snickare, skomakare, svarvare, 
flottchef samt kommunala förtroendetitlar. Avräkningsboken 
från 1870-talet använder vidare sådana benämningar som Ka-
pitalist och Nykterhets vän. Trots denna differentiering av 
yrken finns flera skäl att anta att dessa nya yrkeskategorier till 
viss del även livnärde sig på jordbruk. 

Tidigare har antytts något om de varor som ingick i handels-
utbytet mellan handlaren och bönderna. Källmaterialet ger en 

1) Avräkningsbok nr 5, s. 161. Troligtvis avvecklade Åström sin marknads-
handel i Lycksele vid denna tid. För enkelhets skull har myntenhetema 
omvandlats till kronor och ören. 
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mycket noggrann bild av bondens konsumtion och produktion 
under en lång följd av år. Principen för byteshandeln är givetvis 
att debet- och kreditsidan skall balanseras så jämt som möjligt. 
Om detta är svårt under ett visst år sker i allmänhet en utjäm-
ning på längre sikt. 

Följande utdrag ur avräkningsbok 4 ger exempel på hur bytes-
handeln tedde sig i detalj. 
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(fol. 40) Nybyggaren Johan Petter Johansson i Brattåker 

DEBET 

Saldo från Boken No 3 fol. 58 Rgs Rdr 111 8 

1854 
Mars 

16 An Contant 4 Rdr 4 

Maj 
24 1 kanna Brännvin 2 rd. 3 skålp. caffe 2 Rdr 4 

1 rull tobak 18 sk. 1 skålp. Snus 30 sk 1 
1 qw Sirap 18 sk 18 

Junii 
8 1 Kassjätt 36 sk. 1 lisp. Sill 2: 24 3 12 

2 Caffe 1: 18 5 aln Målskinn 5 rd 6 18 
Bresilja Kopparrök och sandel för 18 

19 1 kanna brännvin 2 Rdr. 3 skålp. Caffe 2 Rdr . . 4 
2 skålp. Krita 6 sk. 10 skålp. fint Rågmjöl 1: 21 . . 1 27 
jernknappar för 18 sk. 1 qw Sirap 18 sk 36 
skorpor 6 sk. Karduspapper för 6 sk 12 

29 1 skålp. Caffe 32 sk. Vi skålp. Snus 15 sk 47 
1 lisp. Skrädt Rågmjöl 2 36 

Julii 
8 3 lisp. grof rågmjöl 6 R. 3 skålp. Caffe 2 Rdr . . . . 8 

1 lisp. Sill 2.24 sk. 1 kanna Brännvin 2 Rdr IV2 
aln tyg 36 sk 5 12 

1 par Hängselband 24 
17 2ne lisp. finare Rågmjöl 5 36 

2V2 skålp. Caffe och Socker 1 32 
Contant 15 Rdr Rgs 15 
10 aln Bomullstyg 5 
En tunna korn 18 24 89 16 

22 En klädesmössa 2: 18 2 skålp. Caffe 1.16 3 34 
En Strömmingsfjärding 6 
Rest å 2ne qwintar 18 

Aug 

5 2 skålp. Caffe 1.16 IV2 skålp. Bomullsgarn 1.24 2 40 
19 3 skålp. Caffe 2 Rdr 2 Skjel Korn 4.30 sk 6 30 

An och en kanna Brännvin 2 
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28 3ne lisp. gröfre Rågmjöl 6 
1 skålp. Caffe 30 sk. Vi stop sämre Romm 1. . . . 1 30 
Till unge Erik Jonsson utbetalt uti skjuts för 5 

tunnor t jära 2 24 

Sept 

16 2 skålp. Caffe ig. And. Jacobsson 116 

30 Contant 10 Rd. En spegel 18 sk 10 18 
2 skålp. Caffe 1.12 sk. 1 skålp. Snus 30 sk 142 

Oct 

11 2 skålp. Caffe 1.16 1 skålp. Brisilja 12 sk 1 28 
1 kanna 10 graders Brännvin 2 16 

20 Ig. Systern: 1 skålp. Bomullsgarn 1 6 

31 5 skålp. Caffe 3: 6 En snusdosa 40 sk 3 46 
1 skålp. Socker 30 sk. 2 lisp. Gröfre Rågmjöl 4 Rd. 4 30 
Vi skålp. såpa 12 sk. 1 lisp. snus 8 Rdr 8 12 
50 st 3 tums spik 12 sk 12 

Dec 

2 2 lisp. gröfre rågmjöl 4.24. En syring 4 30 
6 sk. Vi skjel salt. 1 Rd 4 lod färnbock 12 sk. . . 1 12 73 12 
Skjuts för 1 Tuna Tjära fr. Degerfors Umeå . . . . 1 24 
4Vi kanna Packtjära 38 3 
Skjuts för 8 Tunor Tjära Fr och till Umeå 17 32 
I8V2 kanna Packtjära å 15 sk 5 37 6 25 35 9 

Summa Rdr Rgs 299 23 9 

Novo 
Dec 

2 Saldo min fodran till godo 163 

9 An 1 Fjärding Strömming 6 Rd Kontant 5 Rd . . . . 11 
1 kanna Brännvin 2 Rdr 16 sk. 6 skålp. Caffe 4 Rdr 6 16 
13 lisp. gröfre Rågmjöl å 2 rd 6 sk 27 30 
1 st ny Buldan säck 1 36 

11 An 1 qwarter Sirap 18 

1855 

Jan 

5 Vz kanna Romm 112 

19 2 skjel Salt 4 Rdr. 5 skålp. Caffe 3.16 sk 7 16 
Contant 2 Rdr 24 Rgs 2 24 

29 2 skålp. Caffe 1.16 En hårkam för 18 sk 1 30 
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Febr 
9 Contant 40 Rdr Rgs 40 

24 Åt Pastor Hammargren contant 6 
26 En Renhud för 3 24 

Mars 
8 En kanna Brännvin 2.18 Diverse Spik för 38 sk. . . 3 8 
9 Uti Undsättnings Spannmål contant 8 32 

Uti Krono Utskylder, contant 10 36 
1 lisp. 9 skålp. Stångjern 3 Rdr. 1 skålp. garn 1:6 4 6 136 
5 skålp. Caffe 3.16 sk. 3 alnar tyg 1:6 4 22 
12 lod grön vittriol 6 

April 
7 1 kanna Brännvin 2.24 sk. Contant Sex (6) Rdr . . 8 24 

1 skjel salt 2 
(Se anmärkningen nederst på 46 sidan i journalen 
för detta år] 

19 3 lisp. gröfre rågmjöl 6: 24 sk. 10 skålp. Caffe 6 Rd 12 24 
4 aln grått kläde 20 Rd. Contant 5 Rd 25 
1 kanna Brännvin 2.24 sk. 1 skålp. qwint 24 sk. 3 
IV2 skålp. Bomullsgarn 1 33 

Maj 
5 Contant 25 Rd Rgs 25 

2 lisp. gröfre Rågmjöl 4.16 sk. 1 kanna Brännvin 
2.32 5 

15 1 lisp. Skrädt Rågmjöl 3 
26 4 skålp. Caffe 2.32 sk. 1 kanna Brännvin 2.32 sk. 5 16 

Junii 
6 1 skålp. Snus 32 sk. 2 skålp. Caffe 1.16 sk 2 

2 skjel Salt 1 Rdr 1 kanna Pomerans Brännvin 3 R 4 101 29 
Transport till fol. 143 Summa Rgs Rdr 400 29 

CREDIT 

1853 

Dec 

10 Per 1 Tunna Tjära 8.24 sk. 2 Tunor pärm 8 . . . . 16 24 

Aug 
12 8 Tunor Tjära 15 Rdr 120 
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Dec 
2 Saldo min fodran tillgodo 163 299 24 

Summa Rdr Rgs 299 24 

DEBET 

(fol. 143] Transp. från fol. 40 Rgs Rdr 400 29 

Juni 
16 An lVi lisp, gröfre Rågmjöl 3 12 

4 aln Bomullstyg af Böxtyget 2 24 
Contant 3 Rdr Rgs 3 

21 1 kan. Br.win gn Systren 2 30 
30 1 lisp. Sill 2.24 sk. 5 skålp. caffe 3.16 sk 5 40 

1 Rull Tobak 20 sk. 5 aln Bomullstyg 1.42 sk. . . 2 14 

Julii 
13 6 skålp. Caffe 4 Rdr. 1 lisp, fint rågmjöl 3 Rdr . . 7 

Aug 
8 1 skålp. Caffe 32 

18 1 lisp, fint rågmjöl 3 Rdr. 4 skålp. caffe 2.32 . . . . 5 32 
V4 kanna Brännwin 3 6 

Sept 
2 1 ka Br.win 2.30 sk. 1 skålp. Snus 32 sk 3 14 

1 lisp, gröfre Rågmjöl 2 8 
15 3ne lisp, gröfre Rågmjöl 6 24 
19 2 skålp. Caffe 1.16. Lagerolja för 12 sk 1 28 

Oct 
6 1 ka Br.win 2.36 1 qw Sirap 18 sk 3 6 52 30 

1 skålp. Gryn 10 3k. 1 lod kamfart 12 sk 22 
En f jerding strömming 6 24 

12 3 skålp. Caffe 2 Rdr 1 skjel salt 2 Rdr 4 
1 Kanna Brännwin 2 36 

27 2 kn. Br.win 5.24 sk. 1 skålp. Snus 32 sk 6 8 

Nov 
24 10 skålp. Caffe 6.32. 2 skålp. 20 lod stål 1.4 sk. . . 7 36 

23 lod mässingtråd 1.21 sk. Contant 5 Rd 6 21 
6 Bundtar tänstickor för 6 
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Dec 
I gn. Fadren: 1 st. 10 skålp. Snuskagge 5 24 

1 skjel salt 2 
10 Smällare 24 sk. 2 lod berggrönt 24 1 

6 lisp. 15 skålp. gröfre rågmjöl 14 30 
1 Buldansäck 2 
1 Jungfru Slagwatten 12 

22 153/4 kanna bränvin 4412 
5 skålp. Caffi 3.16 sk. 1 skålp. hvetmjöl 10 sk. . . 3 26 107 

Summa Rdr Rgs 560 11 

Novo 
1856 
Jan 

9 2 skålp. Caffe 1 16 
17 1 kapp ärter 1 Rdr 4 skålp. Caffe 2.32 sk 3 32 

28 En spjällplåt 36 sk. 2 skålp. Caffe 1.16 2 4 

Febr 
3 för att inköpa måla contant 4 

5 skålp Caffe 3 16 

Mars 
II 1 lisp. gröfre rågmjöl 2 24 

2 skålp. Caffe 1.16 sk. Vi skjel salt 1 Rdr 2 16 
22 gn Fadren: 2 skålp. Caffe 1 16 

Apr. 
8 Snuskagge 5 Rdr 2 skålp. Caffe 1.16 sk 6 16 

gn Pastor Hammargren contant 4 24 

Maj 

13 3 skålp. Caffe 2 R d + d e n 2 juli 2 skålp. Caffe 1.16 3 16 

Juni 
18 2 skålp. Caffe 1 16 36 4 

Julii 
5 Contant 3 Rdr 3 

Aug 
11 3 skålp. Caffe 2 Rd. 1 kapp salt 24 sk 2 24 

20 3 lisp. gröfre Rågmjöl "7 24 
1 kappe Salt 24 sk. 1 skålp. Snus 32 sk 1 8 
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Sept 

3 2 skålp. Caffe 1.16 den 12 nov. 1 kp Salt 24 sk. . . 1 40 

Dec 
17 2 lisp, gröfre Rågmjöl 5 

1857 
Jan 

2 2 skålp. Caffe 1.16 sk. 1 lisp, grof mjöl 2.24 sk. . . 3 40 
17 6 lisp, gröfre Rågmjöl 15 

1 skålp. Snus 32 sk. 1 kap ärter 1.12 sk 1 44 

Febr 
16 2 lisp, grof mjöl 5 rd 1 skålp. garn 1 rd 6 
22 4 lisp, grof rågmjöl 10 

50 st 3 tums 15 sk. 100 st lVz dito 12 sk 27 58 15 

Mars 
6 6 lisp, grof mjöl 15 Rdr Contant 2.30 sk 17 30 

(se nogare i journalen härom) 
7 Contant 2.36 2 36 

12 1 fjerding strömming 6 Rdr 13 lisp. 12 skålp grof 
mjöl 34 rd 40 

1 buldanssäck 2 Rdr 3 skålp. Caffe 2 Rdr 4 
1 skålp. Snus 32 sk 32 

April 
1 4 lisp, gröfre rågmjöl 10 

10 finare dito 1 36 
återstod på strömming 1 36 

9 1 Matta mjöl 35 rd. 4 skålp. Caffe 2.32 sk 37 32 
2 skålp. snus 32 sk. fol 82 2 skålp. caffe 1.16 . . . 2 
3 lisp, grof mjöl 7.24 sk. 1 skjel salt 2 rd 9 24 

Maj 
9 1 lisp. Strömming 2 129 34 

Transp. till fol 316 Sa Rgs Rdr 224 5 

CREDIT 

1855 
Dec 

10 Skjutsat en mjölsäck från Grisbacka qwarn . . . . 1 24 
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1856 
Apr 

19 ig. 16 st Bjelkor till godo 71 9 
för 1 st spel ståck 5 77 33 

Maii 

22 Gn 7 st Bjelkor 35 

24 1 st dito dito 6 1 41 1 

Dec 
23 Saldo min fodran gn skuldsedel att föras näd . . . 451 25 

Summa Rdr Rgs 560 11 

Conto 
1857 
Febr 
26 gn Liqwid om 3ne st Bjelkor 15 32 15 32 

Sa Rgs Riksdaler 15 32 

DEBET 

ffol. 316) An Transp. från fol. 143 Rgs Rdr . . . . 224 5 

Maj 
16 Contant 4 Rdr. 2 lisp. grof mjöl 5 Rdr 9 

2 skålp. Bomullsgarn 2 rdr. 3 skålp. Caffe 2 rd. . . 4 
färgstoft för 18 sk. 1 skålp. Snus 32 sk 1 2 

25 3 Skjel Pottatis 2.12 3 skålp. Caffe 2 rd 412 
13 lisp. 2 skålp. grofmjöl 29 12 sk. 1 lisp. Sill 3 24 sk. 32 36 
16 Skjel Sädeskorn 12 Rd En säck 2 rdr 14 

Juli 
10 Rester för Snus 2 rdr 36 sk. 3 skålp. Caffe 1.42 sk. 4 30 
15 121/2 skålp. Stångjern 1 27 sk. 2Vz skålp. Caff 1.30 

sk. Vz skålp. Socker 18 sk 3 27 
100 sty 3 tums spik 30 sk. 4 lod Simsalva 24 sk. . . 1 6 

23 13V2 skålp. Skredt rågmjöl 2 rd. 4 skålp. Caffe 2.42 4 42 
Vi kanna Sirapp 36 

11 11 lisp. 14 skålp. Gröfre rågmjöl 29 12 
\U Skel salt 1 Rd. 6 aln bomulstyg 2 12 sk 3 12 

Augst 
8 Ig. sin fader 4'/2 skålp. Caffe Vz skålp. Socker . . 3 9 115 32 

Summa Rdr Rgs 339 37 
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Novo 
1856 
Maij 
10 Införd ifrån Anotasjons Bok No 3 Contant 6 

dessa pengar voro uttagna upp i qvarnbäcken 6 

1857 
Aug 

28 9 lisp, gröfre Rågmjöl å 1.42 16 42 

Sept 
10 1 lisp. Strömming 2 Rd. 2 skålp. Caffe 1.16 . . . . 3 16 
24 3 skålp. Caffi 2 rd. 1 skålp. Socker 32 sk 2 32 

Oct 
3 2 skålp. Caffi 1.16 sk. 2 skålp. Snus 1.16 sk. . . 2 32 

21 1 skålp. Brisili 12 sk. Vz skålp. Sandel 12 sk. Vi 
skel Salt 1 R 1 24 

1/4 skålp. grön vigtriöl 4 sk. 2 skålp. Caffi 1.16 sk. 1 20 
Contant 1.24 sk. Nov 5. fol. 148 2 skålp. Caffi 
1.16 sk 2 40 

Nov 
14 2 skålp. Caffi 1.16 sk. 1 skålp. Snus 32 sk 2 

27 2 skålp. Caffi 1.16 sk. Dec 15.4 lisp, gröfre råg-
mjöl 8 9 16 

Dec 
15 kap Salt 24 sk. 1 st 10 skålp. Snus kage 6.24 sk. 7 

1858 
Jan 
25 2 skålp. Caffe 1 16 

Febr 
27 3 skålp. Caffe 2 Rdr. 10 skålp. Strömming 1. . . 3 

1 skålp. blyhvitt 32 sk. 1 lod Pariserblått 12 sk. . . 44 
I/i k. linolja [se journalen om oljan ] 1 1 

Mars 
10 2 skålp. Caffe och 1 skålp. Socker gör 2 

(se journalen om det öfriga) 
31 1 lisp. Sill 3.24 sk. fol. 223 rest å jern 42 sk 4 18 
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Maj 
12 4 skålp. Caffe 2.32 sk. Vi skålp. Socker 18 sk. . . 3 2 

1 skålp. Garn 1:6 5 skålp. Mjöl 30 sk. 1 skålp. 
Brisili 12 sk 2 

20 2 skålp. Caffe 1.16 sk. 1 skålp. Snus 32 sk 2 
22 1 ka Linfrö Vi Ta Sädeskorn 9 

Juni 
17 2 skålp. Gröfre Rågmjöl 3 

26 1 lod Camphert 12 

Mars 
11 Kronoutskylder 11 21 98 47 

Rgs Rdr 98 47 

1858 
Aug 

2 Saldo fr. föreg 62 59 

Nov 
16 1 Säck gröfre Rågmjöl 19.24 sk. 1 Skel salt 1.24 sk. 21 

1 st 10 skålp. Snus kage 6.24 sk. Caffi för 4 rd . . 10 24 

Dec 
13 Diverser för 3: den 21. 4 lisp. gröfre Rågmjöl 7 r d 10 
21 2 lisp. Skredt mjöl 4.24 sk. 2 skålp. Caffi 1.16 sk. 

1 rul Tobak 12 sk 6 4 47 28 
Transport Rdr Rgs 147 28 

CREDIT 

Per Trp från fol. 143 Rgs Rdr 15 32 

1856 
Maij 
17 8 st Bjelkor som tillsammans 29 19 

1857 
Febr 

18 2 „ Dito Dito 11 16 

Mars 
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Maij 
27 3 st Bjelkor 17 9 

29 14 st Bjelkor 40 45 
26 st Blacka timmer 26 16 
återställd 1 st Buldanssäck 2 20412 
Saldo min fordran ig. skuld förbindelse gotgöres 

mäd 119 41 119 41 

Summa Rdr Rgs 339 37 

Conto 
1858 
Maji 

12 10 st Bjelkar 28 8 

April 
16 Contant å krono utskylder 8 

Aug 
2 Saldo, min fordran 62 39 

På Rosinedal Bjelkor = No 129 

Rgs Rdr 9847 

Sept 
29 Reverserat 62 39 

DEBET 

ffol. 443) Transport från fol 316 47 28 

Dec 
27 1 st Sjödmans Duk 2 rd. 2 skålp. Snus 1: 16 cont 

1 rd 416 

1859 
Jan 
25 4 skålp. Caffe 2: 24, 2 skålp. Smör 1 rd. 15 skålp. 

Stångjärn 1:42 5 18 

Febr 
16 4 lisp. gröfre rågmjöl 6: 36 2 skålp. Caffe 1:16 . . 8 4 

2 lisp. finare dito 5 

Mars 
3 Rest å 1 st Patent Urglas 12 
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26 2 skålp. Bomullsgarn 2 Rd. 2 skålp. Caffe 1: 16 . . 3 16 
Vz skålp. Snus 16 sk Stål för 1 Rd 1 16 

April 
11 2 lisp. Skr. rågmjöl 5 rd. 1 skålp. Caffe 32 . . . . 5 32 

4 lisp. sam dito 6 36 
1858 års Krono utskylder för Gransjön å Bratt-

åker 12 11 
Till C. O. Saedén på en inlöst revers 8 24 60 21 
Till C. O. Saedén böter den 3 mars 21 
För ett st. kokreatur 25 

Rgs Rd 154 21 

Junii 

22 Vz Tunna Korn på uppsättandet av 2ne lador . . . . 9 50 

Julii 
2 4 skålp. Caffe 2 32, 1 Rulle Tobak 24 sk 3 16 

2 lod Lagerolja 24.2 2 lisp. sam. Rågmjöl 3.18 . . 3 82 
9 1 lisp. Skr. Rågmjöl 1.70 ör fol. 98 varor 4 Rd . . 5 70 

Augs 
6 1 lisp. Skr. Rågmjöl 2.36 fol. 106 Vi Ta Korn . . . 11 86 

10 Vi Ta Korn fol. 115 2 skålp. Caffe 1.40 1 40 
19 Caffe å Snus 1 R. fol 116. 1 Kappe Salt 37 1 37 

Octob 
9 Vz Ta Strömming 10 R fol 117. 2 skålp. Caffe 1.33 11 33 
5 Cassa 1 Rd. 1 skålp. Snus 70 ör fol. 125. 2 skålp. 

Caffe 1.40 Vz skålp. Snus 35 3 45 

Nov 
5 2 lisp. Skr. Rågmjöl 4.75 4 75 

19 Varor enl. Journalen 40.46 40 46 

Dec 
5 1 lisp. Snus 70 ör. fol 253 g. son 1 skålp. caffe 70 

Contant 10 R 1140 
17 g. Fadren 1 skålp. Caffe 70 70 
22 Varor enl. Journalen 26 28 
19 Cassa 4 R. fol 273. varor för 6.23 10 23 145 47 
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1860 
Febru 

g. utbetalte böter till Saedén 21 
4 Varor enl. Journalen 415 

21 Varor för 9 R 28 ör 9 28 
Ytterligare 3 alnar Bommulstyg åt dottren 1 62 

Mars 
28 1 lisp. Snus 70 d 2/4 273 Cassa uti rästerande 

Ornera 65 97 66 67 
10 2 skålp. Caffe 1.50 fol 141 Varor g. son 5.82 . . . . 7 32 

Dec 
20 Cassa 4.50 ör 1 års ränta å 1859 års fodran 7.8 . . 11 58 
11 11 monar ränta å ofvan Stående Böter 1 16 

9 monar ränta för ofvan Stående utmätning 
65.97 ör 4 126 78 

Till nästa sidan transport Rdr Rm 272 25 

Jan 
4 Sedel af Prosten Rästerande lön för Gransjön 16.75 16 75 

Rdr Rmt 289 00 

Mars 
12 1859 års Debetsedel med arvode 16 40 

Ränta 1 25 

1861 
Febr 
23 För biträde med bjelktumning på Lund 25 

Mars 

22 An 3 års resterande sockenskrifvare lön för Gran-
sjö hemman enl. räkning af C. O. Saedén . . . . 4 50 

28 1 lisp gr Rågmjöl 2. 2 skålp. Caffe 1.56 3 56 
30 1 lisp. Sill 3. 4 skålp. Fläsk 2 5 30 96 

Transport till Boken 6 fol. 67 30 96 

CREDIT 

1858 
Oct 
30 Per 8 lisp. 4 skålp. Pottaska 18 24 
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15 st Bjelkar 40 18 
36 st Golf trän 10 st Takåsar 7 24 
19 „ Timmerstockar Skjuts 3 
För en dags körning 2 7118 
Godtgöres för köpeskillingen af Gransjön 50 

Junii 
21 Per Saldo min fodran godtgjort med utgifven Revers 33 3 

Rgs Rdr 154 21 

1859 
Junii 
11 Framforsladt 36 st Gålfträn och 10 takåsar se 

ofvanför 

Dec 
17 1 st Bulldanssäck 175 

Oct 
8 Skjuts för ett Lass från Umeå 6 

2 Tunn Tjära till Umeå 3 50 
För uppförandet af 3ne st Lador i Strädtet . . . . 15 26 25 

Dec 
22 Skjuts för 2 tunnor tjera till Umeå 3 

Dito för 2 tun Ströming från Umeå 4 

1861 
Jan 
21 Saldo reverseras 255 75 262 75 

Rdr Rmt 289 00 

Jan 
2 3 st Bjelkor 12.14 12 14 

[fol. 293) Lappmannen Johan Andersson Scang i Sorsele o Granbyn 

DEBET 

1857 
An Transp. från Boken No 1 fol. 279 Rgs Rdr . . 6 43 
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Febr 
8 1 lisp. Skrädt rågmjöl 3 24 

Mars 

7 10 skålp. Caffe 6.32 sk. 4 skålp. Socker 2.36 sk. 9 20 
5 skålp. Bly 2 4 

23 10 skålp. Caffe 6.32 Diverse för 2.30 sk 9 14 
En buldanssäck 2 rdr, 2 kpr Salt 1 rd 3 27 14 
Motstående contant godtgöres Jon Andersson Gran 17 36 

Rgs Rdr 51 45 

1858 
April 
12 Saldo med 6 °/o ränta 24 21 
11 1 lisp. Caffe 13.16 4 skålp. Socker 2.32 16 

1860 
Jan 
14 Cassa till Mons Andersson på 1/5 del af svärfad-

ren fordran af Nils Andersson, Kussjön 7 40 
Samt åt Jonas Andersson Gran för dito 7 40 
till Sjul Andersson för dito 7 40 
till Sjul Olofsson för dito 7 40 47 16 

Rdr Rmt 71 37 

1861 
Mars 
26 Resten å l Vi skålp. Caffe 20 

1862 
Febr 
28 Cassa för Skötarlön 3 
27 1 lisp. caffe 15. 2 skålp. Krut 3 18 

1 Packet Tändstickor 60 
Bahlsäck 50 

1863 
Jan 
20 2 skel Salt 3 

1 st Vi Säck 50 
2 skålp. Caffe 1 50 
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Mars 
28 60 skålp. Rågbröd 7 50 

1 st Buldanssäck 175 36 35 

1864 
Jan 

Betalt 1863 års Skötarlön 4 50 
Saldo från föregående år 33 35 
20 skålp. Caffe 15 
1 års Ränta å 1863 års fordran 2 54 85 

Rdr Rmt 91 20 

CREDIT 

Per Transp. från Boken No 1 fol. 279 Rgs Rdr 

1857 
Mars 

7 Contant 4 
23 Skötarlön för innevarande år 3 36 

1858 
Apr 
12 Skötarlön för fyra renar 2 

Jan 
4 Cassa Conto 17 36 27 24 

Saldo min fordran 24 21 

Rgs Rdr 5145 

1859 
April 
12 3 par Lappskor 4 

Skötarlön för Renar 2 24 
g. C. O. Saedén för Nils Anderssons skuld för-

bindels capt 30 
Uplupne ränta derå 9 45 24 

1860 
Jan 
14 Skötarlön för 4 st Renar 1 36 

Dito af J. R. Mialer 6 st 2 24 
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1861 

10 Dito 7 st Waje Skjind 18 
1 dito Ox. Skjind 3 
Cassa 1 1 26 13 

Rdr Rgs 71 37 

1862 
Febr 
28 Cassa uti Lycksele 20 
27 Pr 1 års Skötarlön för 6 st. Renar 3 

Skuld till 1864 33 35 36 35 

1863 
Dec 
31 Skotar Lön för 2 st fullvuxna vajor 1 

2ne st qvigor 1 
1 st Brun Ox 2Vz år gaml 50 
2ne st Oxkalfvar 50 
1 st tillhörig Lilla Anders 50 
2 st Vajor slagdat för året 1 4 50 

1864 
Apr 
15 Cassa 10 

Saldo godt göres med Revers å dato med 40 35 

Rdr Rmt 54 25 

De varor och tjänster som handelsmannen tillhandahåller bon-
den kan sammanföras till olika varugrupper som födoämnen, 
tygvaror och klädespersedlar, verktyg, hushållsvaror samt 
"lyxvaror". Om man specificerar de olika grupperna finner 
man bland födoämnen i de flesta fall spannmål (främst korn] 
och mjöl. Andra mycket viktiga livsförnödenheter är ström-
ming, kaffe, socker, sirap och salt. 

Bland tyg och kläder märks halvfabrikaten bomullstyg och 
garn, medan även helfabrikat som jackor, mössor och kängor 
finns upptagna. Till verktygsgruppen har räknats även bygg-
nadsmaterial, varför denna grupp får ungefärligen följande 
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sammansättning: yxor (hugg- och tuvyxa), spik, stål, fönster-
glas, färgämnen. Som en mycket viktig vara ingår krut i denna 
kategori. 

Hushållsvaror omfattar i huvudsak grytor och tändstickor. Till 
den sista och mest heterogena gruppen har förts, om än med 
viss tvekan, njutningsmedel såsom vin och brännvin, snus och 
tobak, samt även tapeter, almanackor, psalmbok och postilla, 
allehanda kryddor, broscher och kramvaror.1) 

Ovan uppräknade varor gäller för bondens konsumtion under 
såväl 1850- som 1870-talen. Någon förskjutning av varornas 
fördelning och sammansättning inträffar i princip inte under 
dessa perioder. Däremot äger helt naturligt en viss breddning 
av sortimenten rum, bl. a. till följd av bättre kommunikationer 
med utlandet. 

Handelsmannen debiterar dock inte bara bonden för varor den-
ne behöver; ett visst mått av tjänster och avgifter ingår också i 
handelsutbytet. Genom 1862 års kommunallag stadgades att 
kommunen skulle handha vissa ekonomiska funktioner, varav 
en var lönen åt kyrkans ämbetsmän. I avräkningsböckerna kan 
man avläsa hur stor denna lön var för präster och klockare, 
samt hur mycket debiteringen för den enskilde individen ut-
gjorde. Samma förhållande gäller för kronoutskylder för vissa 

1) F. ö. kan nämnas att i handlaren Eric Häggströms arkiv har påträffats en 
bok med uppgifter om marknaderna i Lycksele och Åsele. Där kan bl. a. 
utläsas att bokhållaren Herr Jacob Lindgren emottagit att å Lycksele 
marknad försälja för år 1829 (el. 1830] varor för 1051 Rd Smt, varav 
största delen av varorna bestod av dukar, tyg och textilier. Även fyra st. 
kortlekar utlämnades och försåldes å 14 skilling, medan endast hälften 
av sex katekeser fann avsättning å 16 skilling. 
Samme bokhållare Lindgren mottog d. 26 dec. 1830 i Dalkarlså varor att 
försäljas å Åsele och Lycksele marknad för Häggströms räkning. Värdet 
av varorna uppgick till 1531 Rd Smt. Respengar erlade Eric Häggström 
kontant till sin bokhållare till ett belopp av 30 Rd. 
Även under denna marknadsresa intager textilvarorna den största pos-
ten, men man kan tydligt märka en större differentiering av övriga varor. 
Exempelvis upptages sex st. "fruntimmerskammar", 100 st. skosylar, tre 
st. tvålar, 12 st. plånböcker, sex par glasögon, fem st. urnycklar och fem 
st. pipskaft o. s. v. 
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personer. Vilka orsakerna är till denna lönedebitering, liksom 
kommunalutskylderna är delvis oklara. En tänkbar förklaring 
är att Åström betalade bondens utskylder mot någon säkerhet 
exempelvis i trä- eller tjärprodukter. En annan möjlig förkla-
ring är att Åström genom sina kommunala förtroendeposter1) 
lättast kunde förskottera kommunalkassan vad bonden hade 
svårighet att skaffa fram kontant. 

För att uppväga den bristande jämvikten mellan kredit- och 
debetsidan, måste bonden i vissa fall teckna en skuldförbindelse 
med handelsmannen. Detta kunde medföra - - om skulden ej 
likviderades i tid — att bonden kom i beroendeställning till 
handelsmannen, varvid den förre t. o. m. kunde mista både hus 
och grund.2) I vilken grad denna gäldebundenhet reellt kan 
påvisas i undersökningsmaterialet är ej möjligt att besvara, då 
visserligen skuldförbindelser finns redovisade (jfr . sid 112), 
men inga uppgifter om inteckningar i bondefastigheter. 
Mot debetsidan balanserade bonden produkter och tjänster 
samt kontanter som fördes upp på kreditkontot. Även här kan 
en uppdelning i större grupper vara av intresse. 

Skogsprodukter upptager den största delen av bondens betal-
ningsmedel. Härav utgör tjära den dominerande parten under 
1850-talet. Av hela kreditsumman utgör tjärans andel, för den 
tjärproducerande delen av befolkningen som utgjorde en myc-
ket stor del, c:a 48 % under tiden 1850—1864. För perioden 
1871—1875 uppgår tjärans andel till c:a 42 °/o. Det ungefär-
liga antalet tunnor under denna tid uppgick för Åströms del till 
mellan 500 och 1000 per år, med markanta toppar såväl i t jär-
pris som produktion bl. a. under åren 1854—56, omkring Krim-
kriget. Under första hälften av 1800-talet upptog pottaske-
tillverkningen och salpetersjudningen relativt betydande poster 
i bondens betalning3). Pottaska framställdes endast i små 

!] Zingmark, A., 1960, s. 220. 
2] Jfr. Nikander, G., Handelsborgare och gäldebönder i Österbotten, ur 

Arkiv för Svenska Österbotten, 1, 1921. 
3) Tirén, L., 1937: Skogshistoriska studier i trakten av Degerfors i Väster-

botten. Medd. fr. Statens Skogsförsöksanstalt 1937. h. 30. Stockholm. 
S. 248 ff. 
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kvantiteter efter 1850-talet, antagligen beroende på bristande 
lönsamhet och knapphet på råvara (lövträd, ex. björk). De 
oförädlade skogsprodukterna kom med sågverksindustrins 
snabba frammarsch under 1850-talet att expandera mycket 
kraftigt. Bjälkar, sågtimmer, master till segelfartyg och senare 
under 1870-talet även sparrar1) är mycket vanligt förekom-
mande artiklar i avräkningsböckerna. 

Den andra stora gruppen av bondens betalningsmedel utgörs 
av jordbruks- samt animalieprodukter. Vissa bönder drev up-
penbarligen ett sådant omfattande jordbruk att en viss över-
produktion av spannmål kunde förekomma till avsalu. Vidare 
var smör en mycket viktig produkt, vilket i första hand såldes 
till Stockholm genom handelsmännen. Även produkter från 
jakt och fiske bidrog till bondens ekonomi. 

Kreditsidan upptages inte bara av varor, utan till en betydande 
del av tjänster i en eller annan form. Några av de vanligaste 
tjänsterna är transport av olika varor. Tjärtransporter och 
timmerflottning är helt dominerande, men även spannmåls-
transporter, vanligtvis från Umeå till Degerfors eller Lycksele 
finns angivna. Bland mer renodlade former för dagsverken kan 
nämnas skördearbeten, arbete med tjärdal, smide, bäckrens-
ning, timmertumning, skogsvaktning, sågning, sprängning och 
sist men inte minst dikning. För dessa arbeten finns hänvisning 
till en särskild dagsverksjournal, vilket tyder på en omfattande 
och organiserad verksamhet. 

Ytterligare några former av tjänster finns upptagna på kredit-
sidan, där speciellt strandersättningarna är ett mycket intres-
sant kapitel. Åström eller hans kompanjoner måste alltså betala 
vissa bönder ersättning för strandskador, troligtvis efter vissa 
flottningsregleringar av småbäckar.2) 

Det ovanstående gäller främst den rena byteshandeln, som flo-
rerar fram till slutet av 1880—90-talen, då kontanthandeln mer 
och mer tar överhand, vilket också avspeglar sig i de utnyttjade 
avräkningsböckerna, framförallt på kreditsidan. 
x) Skrädda el. bilade stockar med sidan understigande 9 tum. 
2] Omtalas på flera ställen i korrespondensen 1860—1889. 
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Den vidare framställningen av byteshandeln mellan bonden och 
handelsmannen vill försöka belysa handeln från några helt 
andra aspekter, nämligen den sociala relationen bonde— 
handelsman. Denna består till största delen av utbytet av 
tjänster. Dessa tjänster är dels värdefulla för den lokala bytes-
handeln, men kan även inpassas i ett större sammanhang. Nå-
got generaliserat kan sägas att handelsmannen i många fall 
fungerar som arbetsgivare åt en stor del av befolkningen. Detta 
i sin tur medför att den enskilde individen och dennes familj, 
har möjlighet att köpa varor av handelsmannen, som i sin tur 
därvid kan utvidga sin rörelse. Fler och fler människor kan 
därigenom engageras i handeln med varor och tjänster. Härur 
växer servicenäringar fram. Handelsmannens initiativ och ka-
pital verkar pådrivande i denna cirkel och resultatet blir en 
s. k. multiplikatoreffekt. 

Från att ha varit en liten lanthandel under 1840-talet expan-
derar A. Åströms handel till att bli en av de ledande handels-
rörelserna i Västerbotten, med intressen främst i skogsindustrin. 
I en kladdbok från år 1863 finns uppgifter om försäljningen vid 
lanthandeln, som fördelar sig på följande sätt: 

Månad Försålda varor [kr) ant. poster kr /post 

Trots den betydande varumängd som omsattes i enbart lant-
handeln kan detta på intet sätt jämföras med årsomslutningen 
för hela det Åströmska handelsföretaget. År 1876 uppvisade 
t. ex. en av Åströms kompanjoner i handeln med denne en 
omslutning på 63 200 kr. Enligt avräkningsböckerna och kor-
respondensen framgår mycket klart att flera stora trävaru-
handlare beslutat om samarbete. Orsakerna härtill kan bl. a. 
vara en önskan att förbättra transporter och försäljning, samt 

' ) Troligtvis ingår ej marknaden i Lycksele i dessa uppgifter. 

januari 
februari 
mars . 
april 

4 503 
2 704 
2 513 
3 155 

389 
280 
338 
351 

11.60 
9. 70 
7. 40 
9.001) 

Summa 12 875 1 358 9. 50 
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att skydda sig mot konkurrens från andra företag inom samma 
bransch. 

För att bygga upp ett väl fungerande transportsystem anlitades 
en stor del av befolkningen. Det är på denna punkt Åströms 
arbetsgivande funktion är tydligt märkbar. I avräkningsboken 
för åren 1871—1876 finns angivet inte mindre än tolv flott-
ningschefer. Det reella antalet som arbetar under Åström över-
stiger med all säkerhet denna siffra, eftersom man har goda 
skäl antaga att flottningschefer boende långt från Degerfors 
skötte sina inköp närmare hemorten och alltså inte finns redo-
visade i Åströms avräkningsbok. Förutom flottningschefer finns 
under samma tid ytterligare sex personer som direkt sysslar 
med skogen i en eller annan form, såsom timmertummare, 
inspektor och skogsvaktare. 

Några siffror som belyser timmerflottningen är kompanjoner-
nas Åström, L. Glas och E. O. Öhman utgifter för Sandviks 
ångsågs AB under år 1866 .F lo t tn ingskos tnaderna uppgick 
till c:a 10.000 kr. Flottning skedde i alla större älvar och bäckar 
inom Vindel- och Umeälvarnas flodområden. 

Antalet personer som i en eller annan form var sysselsatta med 
timmertransport är mycket svårt att uppskatta, eftersom inga 
dagsverksjournaler finns bevarade. Men med ledning av kor-
respondens och avräkningsböcker är det med all säkerhet ingen 
överdrift att antaga att Åström och hans uppdragsgivare sys-
selsatte flera hundra man under högsäsongen. 

Den andra stora transportprodukten utgjordes av tjära. Även 
för denna produkt tycks Åström ha varit en av de ledande 
handelsmännen. Eftersom tjärtunnor inte kan forslas lika lätt 
som timmer, kräver tjära en större arbetsinsats per enhet. 
Transportsättet är i stort landtransporter, såväl sommar som 
vinter och vattentransporter under tiden juni—september/ok-
tober. Vattentransporter betingade ungefär halva priset jämfört 
med forsling till lands under 1800-talet. Helt naturligt kräver 
landtransporterna en mycket omfattande transportapparat, då 

1) Sandviks ångsågs AB grundat under 1860-talet av ovan nämnda handlare. 
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man med häst och släpa endast fraktade tre tunnor åt gången. 
Tjärflottarna däremot kunde ofta ta en hel bys produktion på 
kanske flera hundra tunnor. Vid forsar och fall måste t järtun-
norna tas upp och rullas förbi dessa. Denna omlastning fördy-
rade själva transporten, men gav arbete och förtjänstmöjlighe-
ter åt fler människor. För Vindelälven kunde en mycket vanlig 
transportväg te sig på följande sätt: vattentransport från Åm-
sele till Renfors, överföring av tjäran till Losvidjan, vatten-
transport till Rödå och landtransport över Tavelsjö och Hissjö 
till Umeå. Denna transportväg användes under 1850-talet, vil-
ket framgår av avräkningsböckerna som redovisar hur många 
personer som finns sysselsatta med tjärtransporter. Antalet 
uppgår till 81 st, varav 30 bor i Degerfors by. Av dessa 30 per-
soner arbetar de allra flesta med att forsla tjäran från Renfors 
till Losvidjan. Kostnaden för denna transport, c:a sex kilome-
ter, varierade under 1850-talet mellan 33 och 60 öre. Emeller-
tid är detta transportpris inte alls representativt för böndernas 
omkostnader för tjärforslingen.1] Vanligtvis fluktuerade dessa 
mellan 1.00 och 2.50 kr för sträckan Degerfors—Umeå, c:a 60 
km. För sträckan Lycksele—Umeå, c:a 130 km, finnes trans-
portkostnader upptagna till mellan 20 och 30 % av bruttopriset 
på tjära för tiden 1855—1892.2) Ovanstående resonemang har 
medtagits för att påvisa befolkningens ekonomiska beroende 
av tjärtransporterna, något kontrasterat mot de rationella 
transportmetoder som senare följde. Under 1880-talet rensades 
Vindelälven upp i sitt nedre lopp, vilket hade till följd att t jär-
flottning där gjordes möjlig. Följden av detta blev att arbetare 
som tidigare varit sysselsatta med transport av t jära mellan 
Rödå och Umeå, under sommaren miste denna förtjänstmöj-
lighet. Landtransporten skedde i stället från Brattby och Svallet 
till Umeå. 

1] Vanligtvis levererade den enskilde bonden själv sin tjära till Degerfors, 
där sedan Åström ombesörjde den fortsatta transporten till Umeå. Den-
na kostnad finns då uppförd i avräkningsboken på bondens debetsida, 
tillika med den tjära (s. k. packtjära] som bortgick vid vräkning vid tjär-
hovet. 

2) Avräkningsböcker för Lycksele socken, Scharins arkiv i Klemensnäs. 
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Under 1890-talet medförde järnvägens utbyggnad till Väster-
botten att transporten ytterligare rationaliserades och handels-
männen fick omdisponera sina arbetare till andra säsong-
arbeten. 

Som framgått har skogsproduktionen spelat en mycket stor 
roll för handelsmannen personligen samt för befolkningen som 
inkomstkälla — för befolkningens del i första hand genom ut-
bjudande av egna skogsprodukter och i andra hand genom 
tjänster i samband med skogens exploatering. 
Det förtjänar att påpekas att Åström ofta tycks ha använt sina 
ombud — flottchefer eller skogsvaktare — till att köpa upp 
skogsprodukter. Denna ombudsverksamhet omfattade även 
distribution av livsförnödenheter bland flottningsmanskapet. 
Så småningom utvidgades denna ombudshandel, så att Åström 
i praktiken fungerade som grossist. 

Anders Åströms verksamhet inskränkte sig inte enbart till di-
rekt handel med bönderna i en eller annan form, utan omfat-
tade även många kommunala uppdrag, som även de påverkade 
bönderna ekonomiskt och socialt. I egenskap av ordförande i 
kommunalnämnden under 1860-talet hade Åström bl. a. hand 
om kassan för den s. k. Nödhjälpskommittén, 1867—1868. 
Denna kommitté skötte upplåningen av medel till Degerfors 
kommun. Behovet av undsättningslån var påkallat av svåra 
missväxter under nämnda år. Sammanlagt utgick i lån för åren 
1867-1868 räntefritt en summa av 21 860 kr.1) 
Den ojämförligt största delen av lånen omsattes i vägarbeten 
och vägförbättringar. Arbetarna fick sin lön i form av natura-
betalning såsom råg, korn och mjöl. Kontantbetalning tycks 
däremot ej ha förekommit. Lånen skulle återbetalas med en 
tredjedel om året under åren 1869—1871. 
Vid fattigvårdens överförande till kommunens angelägenheter 
(1862) framkommer ett mycket intressant material. Fattighjo-
nen utackorderades, bl. a. till personer som ansåg sig behöva 
billig arbetskraft, varvid kommunen betalade en årlig summa 
för fattighjonens omhändertagande. Åströms avräkningsböcker 

Bilagda handlingar till Åströms ink. korrespondens. 
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återspeglar delar av denna verksamhet, i form av utbetalningar 
för fattighjonen. Beloppen är c:a 40 kr/år. 
Av avräkningsboken för åren 1871—1876 kan man utläsa hur 
vittomfattande Åströms handelsverksamhet blivit. Här finns 
upptaget skolkassans konto, pastoraliekonto, klockarlön och 
organistens konto. Vidare har Åström konto med exempelvis 
Djupbäcks och Röbäcks brobyggnadskassa, Degerfors socken-
män, Degerfors byamäns sågverk, spruthuset i Degerfors, stug-
byggnad å hemmanet Pompeij m. fl. hemman. En av de mer 
intressanta avräkningarna är myrodlingskonton för Ånäset, 
Lillträsk, Vännäs, Nytjernliden och Risliden på en samman-
lagd omslutning för åren 1874—1875 på 4 800 kr. Av avräk-
ningsböckerna framgår ytterligare att Åström betalt hållskjut-
sar till flera personer samt även betalt barnmorska med 250 
kr/år. 

Med stöd av ovanstående torde det inte vara alltför djärvt att 
påstå att Åström som handlare och kommunalman betytt oer-
hört mycket för Degerfors med angränsande socknar. Vad som 
emellertid är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är 
den något specifika ställning som Anders Åström, far och son, 
kom att intaga, nämligen som ett mellanled mellan handels-
husen i Umeå och de enskilda bönderna. Av den anledningen 
måste poängteras att Åströms olika verksamhetsformer inte 
får antagas gälla varje handlare i Västerbotten, även om vissa 
av Åströms funktioner är helt allmängiltiga. 
Denna framställning har bl. a. velat visa hur byteshandeln till-
gått i Västerbotten under 1800-talet, vilka produkter handeln 
omfattade, vilka ekonomiska och sociala funktioner handels-
mannen haft och hur dessa förändrats till att omfatta allt fler 
och fler områden. De viktigaste förutsättningarna för allt detta 
existerar dock ej under 1900-talet, som innebär att byteshan-
deln försvinner och kontanthandeln blir allenarådande, även 
om kredithandeln fortfarande är en realitet. Handelsmannens 
ekonomiska och sociala funktioner övertages mer och mer av 
andra personer och myndigheter då samhällets olika funktioner 
specialiseras och andra kreditformer trätt i handelsmannens och 
handelshusens ställe. 
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KARIN ERIKSSON 

Några märkliga trähus 
från 1890-talet i Västerbotten -
C. Fr. Sandgren än en gång. 
Den bostadsbebyggelse, som tillkom på västerbottnisk lands-
bygd under 90-talet skiljer sig inte nämnvärt från äldre tiders. 
Timmerbyggnadskonsten var levande, man höll sig till den tra-
ditionella knuttimringstekniken och parstuguplanen ansågs 
fortfarande ändamålsenlig. Men här och där dyker element 
upp som talar om påverkan utifrån, nya planformer, snickar-
glada verandor, frontespiser, ytterpaneler av liggande fasspont, 
stilimiterande brädfodringsdetaljer. Påverkan kom i stor ut-
sträckning från städerna, i södra Västerbotten i synnerhet från 
Umeå och den livliga nybyggnadsverksamheten där efter stads-
branden 1888, den gjorde sig framför allt gällande i kyrkbyar 
och stationssamhällen. 

Det Umeå som byggdes upp karakteriserades knappast av en-
formighet. Tvärtom — varje hus blev en personlighet, ingen 
byggnad blev den andra lik. Det är denna arkitektoniska indi-
vidualism vi umebor saknar, då de gamla välkända husen rivs 
ett efter ett och ersätts av moderna, säkert ändamålsenligare, 
komplex, som dock ibland kan te sig väl stereotypa vid sidan 
av den tidigare formrikedomen. I en tidigare årsboksartikel 
(C. Fr. E. Sandgren, en arkitekt i Umeå under 80- och 90-talen. 
Västerbotten 1963) presenterade jag en arkitekt som var upp-
hovsman till flera av de originellaste trähusen från 1880- och 
90-talens Umeå, Carl Fridolf Engelbert Sandgren (1854— 
1934). von Ahnska gården (kv. Vikingen 1) med sitt magasin 
vid vattnet från 1888, Moritzska gården (kv. Idun 1) från 1891 
och Danielssonska fastigheten (kv. Tor 2) från 1895 är exem-
pel på arbeten av hans hand. Efterföljande artikel kommer att 
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behandla arkitektens verksamhet i länet i övrigt, där ytterligare 
sex arbeten av honom upptäckts, de märkligaste kanske Lyck-
sele folkskola och Åströmska gården i Vindeln. C. Fr. Sand-
gren, som fått sin utbildning vid Byggnadsyrkesskolan i Stock-
holm, hade i Umeå sitt egentliga arbete som ritlärare vid Tek-
niska söndags- och aftonskolan men var samtidigt flitigt verk-
sam som husritare. Han lämnade staden definitivt 1899, men 
hade redan 1896 farit till Stockholm, där han arbetade som ar-
kitekt och en tid som kontrollant vid Överintendentsämbetet 
(motsvarande Kungl. Byggnadsstyrelsen). Från Västerbotten 
kom också under denna tid flera beställningar att döma av an-
talet ritningar som signerats i Stockholm. 

Här i Västerbotten ritade Sandgren bara trähus på ett känt 
undantag när1) . 

Ett studium av hans memorial och arbetsbeskrivningar visar 
att han var en mycket kunnig träbyggare, hemmastadd i den 
traditionella timmerbyggnadskonstens teknik och terminologi. 
Timringstekniken hade vid denna tid i vissa avseenden moder-
niserats — timret hade i regel klenare dimensioner än i äldre 
tider, det var noga "skrädat" d v s bilat, ibland t o m blocksågat, 
så att inner- och ytterväggar blev plana, och man använde 
gärna järnbalkar och järnförstärkningar i konstruktionen. När 
timret efter 3—4 år torkat upp och väggarna tätnat, doldes 
stommen med en stående eller liggande panel av bräder, som 
gav huset dess slutliga utseende. I andra delar av landet reve-
terades timmerhusen och putsades för att ge sken av att vara 
byggda av sten, så ej i dessa trakter. Putsfasaden lånade arki-
tektoniska motiv från stenarkitekturen — i Hudiksvall kan 
man exempelvis hitta prov på detta — motsvarande gäller ut-
formningen av panelningarna på våra trähus. Man kan emeller-
tid även se andra tendenser i den vid 1800-talets slut aktuella 
arkitekturdebatten avspeglas i trähusens paneler. En reak-

1) Spegelfabrikör C. G. Petterssons stenhus vid Rådhustorget i Umeå upp-
gavs felaktigt i föregående artikel, s. 10, såsom enbart projekterat. Det 
ritades 1887 och var ett av de få husen som stod kvar i centrum efter 
branden. Efter några år revs det sedan det bland annat fungerat som pro-
visoriskt rådhus. 
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tion hade uppstått mot historiska stilar och oäkta material. 
För träarkitekturens del kom de nya idéerna bland annat från 
USA. I skogstrakternas nybyggarsamhällen var trä det naturliga 
byggnadsmaterialet och en speciell arkitekturstil utbildades så 
småningom där, grundad på träets speciella egenskaper. Husen 
kläddes i panel för värmens och utseendets skull, bekvämlighet 
och prydlighet var ledande principer. I denna stil, som brukar 
kallas "stick-style", imiterar inte panelen sten eller puts, utan 
man söker sig fram till dekorativa former, betingade av träets 
och träkonstruktionernas egna möjligheter. Exempel därpå 
finns i Umeå i det nu rivna Standard hotell (kv. Vale 4) och 
Melanders kafé (kv. Frigg 1]. 

Sandgren anammade aldrig de nya idealen, utan hans panel-
ningar är alltid historiskt inspirerade, bär drag av renässans och 
barock, putsarkitekturens omhuldade motivkretsar. Han inde-
lar sina fasader med detaljrika pilastrar och kraftiga lister, han 
kröner gärna fasaden med attika eller fronton, han lägger ned 
stor omsorg på fönster- och dörrfoder, han frångår sällan sym-
metrin. Han använder den stenimiterande panelen för att ge ett 
värdigt yttre åt byggnaden. Ofta korresponderar fasaden ej 
med byggnadens inre, brädfodringens symmetriska komposition 
har intet att göra med rumsdispositionen. Sandgren är som så 
många andra vid denna tid framför allt en fasadarkitekt. 

De fem arbeten av Sandgren, som i det följande mer och mindre 
fullständigt presenteras har kanske intresse inte främst som 
prov på vad en arkitekt i en norrländsk småstad presterade 
under 1800-talets sista årtionde, utan som vittnesbörd om en 
social process som ägde rum vid denna tid och hos en grupp 
människor medförde ett nytt prestigebehov. Detta yttrade sig bl a 
i att man ville markera sin sociala särställning i sin bostads yttre, 
genom att ge den former, vilka genom sin stadsmässighet avvek 
från den omgivande lantliga enhetligheten. I gruppen ingick 
handelskapitalismens företrädare, en Åström i Vindeln, en Ry-
din i Stenfors, en Markstedt i Skellefteå, som anammade de en 
smula vräkiga stilimitationernas ideal och i Sandgren fann en 
lydig förverkligare av dem. Men där ingick också präster och 
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tongivande kommunalmän, inte sällan själva byggmästare, som 
satt i de kommittéer, som handhade allehanda offentlig bygg-
nadsverksamhet. Det var de som hjälptes åt att till den väster-
bottniska landsbygden förmedla nya byggnadstyper, nya arki-
tektoniska ideal. Men det som förmedlades var ur en vidare 
aspekt redan föråldrat, förmedlarna företrädde en konservativ 
smak, förlegade ideal. 

Folkskolan i Lycksele 

Bild 1 återger ett foto från 1890-talet. Kyrkoherde Lars Dahl-
stedt i Vilhelmina har avporträtterat sin kollega Teodor Fryk-
holm i Lycksele framför det nybyggda folkskolehuset. Det var 
under Frykholms ledning skolan tillkommit under åren 1891 
93 och man kan gissa att det ligger en viss stolthet bakom hans 

Bild 1. Folkskolan i Lycksele på 1890-talet. 1 förgrunden kyrkoherde 
T. Frykholm, Lycksele. Foto Lars Dahlstedt. 



val av bakgrund. Byggnaden hade i Umebladet efter invigning-
en kallats "det utan tvifvel vackraste folkskolehuset i Wester-
bottens län". 

Frykholm hade som ordförande i skolrådet att anskaffa bygg-
nadsritningar. Det tidigare skolhuset var fallfärdigt och för li-
tet. Det nya skulle vara "tidsenligt och jemväl för framtida 
behof beräknadt". Så långt som till våra dagar kunde han ju 
inte se. Skolan är fortfarande i bruk, men naturligtvis utökad 
med annex. Först vände sig Frykholm till stadsarkitekten i 
Umeå, F. O. Lindström, och begärde en skiss, men denne ställ-
de som villkor att han säkert sedan skulle få göra huvud- och 
arbetsritningar. Skolrådet beslöt då försiktigtvis att först begära 
uppgift om vad sådana skulle kosta och att dessutom även 
fråga "Hr Sandgren i Umeå" om samma sak. Inom en månad 
hade de båda arkitekterna lämnat anbud: Lindström begärde 
500: —, Sandgren 110: —! Skolrådet beslöt enhälligt att ge rit-
ningsuppdraget åt "arkitekt och ritlärare" Sandgren. Denne 
hade redan fem skisser färdiga, den första antogs av skolrådet. 
Bottenvåningen innehöll enligt ritningen en stor sal för konfir-
mandundervisning, som skulle rymma inte mindre än 100 läs-
barn. Numera är skolbiblioteket inrymt här. Tre lärosalar för 
vardera 40 barn, en slöjdsal och ett litet bibliotek ingick också 
i den ursprungliga planen över bottenvåningen. 

Till det yttre är Sandgrens folkskola i Lycksele något unikt. 
En liknande byggnad går verkligen inte att hitta i de Normal-
ritningar till folkskolebyggnader, som överintendentsämbetet 
utgav 1878 i en andra upplaga, och som vanligtvis tillämpades 
vid de många skolhusbyggena vid 1800-talets slut. Sandgren 
har ritat ett skolhus som helt präglas av hans personliga form-
vilja. Han ställer en grekisk tempelgavel som en portik fram-
för fasaden. I skisserna visar det sig att han haft för avsikt att 
också artikulera sidopartierna med gavlar eller attikor över tak-
listen. Motivet på huvudfasaden tar Sandgren upp på husets 
gavlar: taken över de indragna verandorna skjuter på samma 
sätt ut som tempelgavlar ur byggnadskroppen, fast i mindre 
skala och på smäckrare stöd. På fotografiet kontrasterar på ett 
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egendomligt sätt de nakna timmerväggarna mot fasadens mitt-
parti, som snickrades färdig i första byggnadsetappen. Panel på 
ytterväggarna kunde ju inte sättas på förrän några år efter 
upptimringen. Vad hade arkitekten för avsikt med att uppföra 
en skola av trä i s k grekisk stil? Tänkte han sig folkskolan i 
Lycksele som ett lärdomstempel? 

Byggnadsarbetet gick i snabb takt. Ritningarna godkändes av 
skolrådet i maj 1891, under sommaren timrades huset upp och 
var under tak före vintern. Byggmästare för skolan var Carl 
Gustafsson från Umeå, som åtog sig arbetet för en lön av 5 kro-
nor per dag och fritt vivre. 

I skolrådsprotokollet redogörs för detaljerna i byggnadsarbetet: 
talltimmer och bräder levererades av socknens hemmansägare, 
kallkällsmossa skulle användas som tätningsmaterial i nåten, 
15.000 tegel levererades från byn Hälsingfors vid Umeälven, 
100 lass lera fordrades till murningen. Ett "cement" av lera och 
sågspån användes till fyllning i trossbottnarna. Rummen skulle 
invändigt vara klädda med panel av "hyfladt och spåntadt" vir-
ke. En del av det levererade timret kransågades på platsen till 
3 tums golvplankor. Ett ur med slagverk inköptes från Stock-
holm. 

Redan första vintern fick man erfara att en öppen portik kan-
ske inte var så praktisk i vårt klimat. Snön drev in och kunde 
förstöra golvet. Man beslöt därför att lägga in cementgolv om 
det inte blev för dyrt. 

Skolan invigdes i början av år 1893 och har sedan dess varit i 
bruk. Vi får hoppas att lyckseleborna inser värdet i den origi-
nella gamla skolan och lika pietetsfullt som hittills bevarar den 
till eftervärlden. 
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mm 
Bild 2. Åströmska gården i Vindeln från söder. Foto från 1800-talets 
senare del. 

Åströmska gården i Vindeln 
Åströmska gården i Vindeln drar omedelbart uppmärksamhe-
ten till sig, då man nalkas samhället på vägen från Umeå. Uppe 
på sluttningen, strax före infarten till tätbebyggelsen, ligger det 
stora byggnadskomplexet med utsikt över bygden och älven. 
Huvudbyggnadens fasad är nu delvis skymd av trädgårdens 
träd, men då man kommer närmare överraskas man av detta 
pampiga träslotts dimensioner — cirka 34 X 13 m — och av 
dess brädfodring, så detaljrik som någon stuckfasad utmed 
Karlavägen i Stockholm. Detta skal fick huset år 1900 — Sand-
gren stod bakom dess utformning. Men först en återblick på 
gårdens historia. 

Bild 2 visar huset vid 1800-talets slut. Förutom huvudbyggna-
den syns till höger en storhässja med loge, till vänster dåva-
rande ekonomibyggnader och bagarstuga. Manbyggnaden mitt 
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i bilden uppfördes 1862 av "timmerstockar så präktiga att häs-
ten bara orkade med att dra en i taget". Med sina två hela vå-
ningar och 13 fönster i rad måste gården ha gjort ett oförglöm-
ligt intryck på de förbiresande på vägen nedanför. Det berättas 
att själve kung Karl XV, som en gång reste förbi på vägen, 
förvånad kastade en blick upp mot den stora timmerbyggnaden 
och frågade: "Vem bor där?" "Det är en bonde, som heter 
Åström," fick han till svar. "Det är väl ändå ett för stort hus 
för en så liten fågel"! 

Men "bonden Åström", Anders Åström d ä, var en betydande 
man i sin bygd. Han kom till Vindeln som hemmansägare och 
handlande och öppnade efter näringsfrihetens genomförande 
1864 butik i sitt nyuppförda hus. Affärsrörelsen övertogs 1876 
av Anders Åström d y och utvecklades under hans ledning till 
ett storföretag — härom berättas i Lars-Erik Borgegårds upp-
sats i denna årsbok. 

Handelsboden, packboden och sex boningsrum var inrymda i 
bottenvåningen. Snart var också den till en början oinredda 
övervåningen tagen i anspråk: hit förlades bland annat kontor, 
lager och fem bostadsrum. 

Ända till sekelskiftet stod byggnaden rödmålad men utan bräd-
fodring. Fabrikör Otto Wretling, som var med och målade 
Åströmska gården år 1900, berättar att ritningarna till gårdens 
ombyggnad utförts något tidigare av C. Fr. Sandgren, Wret-
lings lärare i Tekniska söndags- och aftonskolan. Tyvärr finns 
de inte bevarade. 

Huset förändrade genom ombyggnaden ca 1900 fullständigt 
sitt utseende. Utom brädfodringen tillkom också ett trapphus 
på västra gaveln och en veranda i två våningar på den norra 
fasaden. Men mest givande om man vill lära känna arkitektens 
och byggherrens avsikter med ombyggnaden är ett studium av 
den södra fasaden, huvudfasaden mot vägen (bild 3). 

Man lägger då märke till hur Sandgren här med hjälp av pane-
len lyckas framkalla illusionen av att mittpartiet och de yttersta 
hörnen skjuter fram ur fasaden. Grundmuren har i detta syfte 

137 



Bild 3. Åströmska gården i Vindeln från öster. Foto 1965 VLM. 

utökats just här, bjälklagen har förkroppats, hörnkedjor och 
fön st erö ver stycken har utformats i kraftig relief. Den släta 
timmerväggen har på så sätt fått en rytmisk tredimensionell 
indelning, en fasadindelning, vilken liksom panelens detaljer 
hämtats från renässansarkitekturen. Och vilken detaljrikedom! 
Även om man får räkna med att panelen utfördes efter Sand-
grens noggranna anvisningar måste snickarens insats påpekas. 
Pilastrarnas kapitäl och dekor av rankor och festoner, östra 
gavelväggens kartusch och medaljong, diamantsnitten på bot-
tenvåningens hörnkedjor och andra detaljer är utförda med 
stor yrkesskicklighet. Anders Åström hade egna anställda snic-
kare, Viktor Kallsa (Karlsson), Degerström m f l , men om nå-
gon av dem medverkat vid detta tillfälle har inte gått att utröna. 
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Virket till panelen torde ha sågats vid Åströms egen såg i Nedre 
Rosinedal eller möjligen vid Sandviks ångsåg, där han var del-
ägare. 

Ingenstans har Sandgren gått så långt som här för att göra ett 
trähus till stenhus. Inte bara panelens detaljer imiterar sten, 
utan också vid bemålningen har här använts en målningstek-
nik, som skulle medverka att göra illusionen av sten fullständig. 
Otto Wretling kunde i detalj redogöra för tillvägagångssättet. 
Den nya panelen oljades och målades flera gånger. Innan färgen 
torkat, kastades sedan för hand granitmjöl kraftigt mot väggen 
så att det fastnade i färgen och torkade in. Panelens yta blev 
slående lik granit. Granitmjölet hade malts på en kvarn i Vin-
del-Ånäset av granit som brutits på "Brånet". I Karlstad, där 
Anders Åströms bror Per, dialektforskaren, var bosatt, sägs 
denna fasadbehandling ha förekommit, och i så fall är det tro-
ligt att idén kommit från detta håll. 

Åströmska gården, som Sandgren alltså ritade i slutet av 90-
talet, då han tidvis vistades i Stockholm, bär inga drag av den 
nya arkitektur, som vid den tiden började tränga fram. 1897 
var för arkitekturens del ett viktigt år — vid Stockholmsutställ-
ningen framfördes många nya idéer. Sandgren var själv med 
och arbetade med uppbyggnaden av utställningen, men det nya, 
den nationella stilen och jugendstilen frestade honom tydligen 
ej. Eller var det Åström, en stor man i länet och riksdagsman, 
som hade önskemål om att till sin byggnad i Vindeln låna mo-
tiv från det just avslutade riksdagshusets fasad, vilket ortstra-
ditionen hävdar? 
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Bild 4. Ritning till tingshusets entréfasad, signerad av C. Fr. Sandgren 1896. 

Tingshuset i Nysätra 
Västerbottens mellersta domsaga var till 1895 indelad i fyra 
tingslag, Burträsk, Lövånger, Bygdeå och Nysätra med .var och 
en sitt eget tingshus. Vid denna tidpunkt kom emellertid beslut 
om att de tre sistnämnda skulle slås samman och ett nytt ge-
mensamt tingshus uppföras i Nysätra. Det skulle vara färdigt 
den 1 januari 1902, då även tingslagsregleringen skulle vara 
genomförd. Beslutet om sammanslagningen hälsades med miss-
nöje från Lövånger, eftersom man nu fick längre väg till tings-
platsen. Tingshuset vid Lövånger kyrka var fullt ändamålsen-
ligt. Socknen hade vidare stora utgifter i samband med väg-
byggen och man var, som det heter i protokollet, orolig att de 
tätare tingstillfällena skulle öka processlystnaden. 

En tingshusbyggnadskommitté tillsattes med länsman Ludvig 
Wahlberg från Bygdeå som ordförande. Man hade först att be-
stämma det nya tingshusets läge och skaffa fram byggnadsrit-
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Bild 5. Tingshuset i Nysätra. Fasad mot vägen. Foto VLM. 

ningar. Med utgångspunkt från en ritningskopia av det nya tings-
huset i Nyåker — numera missionshus — diskuterades olika 
planlösningar och kommittén beslöt att ge Sandgren i uppdrag 
att inkomma med skisser till nytt tingshus i huvudsaklig över-
ensstämmelse med tingshuset i Nyåker. En av skisserna god-
kändes, Sandgren upprättade definitiva ritningar och detalje-
rad arbetsbeskrivning. I denna föreskrivs timmerdimensioner, 
väggtätning (forsmossa, jutedrev], väggbeklädnad med tapeter 
och med pärlspont i de enklare rummen. Bild 4 återger Sand-
grens originalritning till den södra fasaden. Kommittén hade 
bestämt att till skillnad mot Nyåkers tingshus skulle Ny-
sätra inte ha särskilda trapphus på vardera gaveln. Sandgren 
förlägger därför två trappor till entréfasadens hörn och låter 
övervåningens tingssal skjuta ut över den gemensamma förstu-
gan. På detta sätt fick också fångrummen direkt belysning från 
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portiken framför ingången.2} Fasaden står som en skärm fram-
för byggnaden och avslöjar ingenting av den inre dispositionen. 
Den dörr man på ritningen ser i portikens fond och som gör 
intryck av huvudentré leder i själva verket till korridoren utan-
för fångrummen och till vaktmästarbostaden! Dörrarna till 
trapporna och tingssalen syns inte alls utifrån. De fyra nämn-
demansrummen i nedervåningen hade direkt förbindelse med 
trapporna, men skulle man från fångrummen komma upp till 
rättssalen i övervåningen måste man gå ut genom portiken. 

övervåningen delas i två lika hälfter av den stora tingssalen, 
som upptar husets hela djup och har tre höga fönster på var-
dera fasaden. Takhöjden är 15 fot, 4Vi meter. På vardera sidan 
om salen finnas två sidorum med dörrar direkt till tingssalen. 
Denna för rättsprocedurerna ändamålsenliga planlösning säger 
sig Sandgren ha lärt i Stockholm. 

Byggmästare blev f mjölnaren P. Berglund i Rickleå, som ingav 
lägsta entreprenadanbudet, 20.200 kronor. Stolar och bord 
beställdes av "hemsnickare" Löfroth i Lövvattnet. För IV2 
dussin pinnstolar fick Löfroth 27 kronor. 

2) Vid tingshusets restaurering 1950—53 byggdes den öppna portiken in. I 
övrigt skedde ombyggnaden med stor pietet och respekt för byggnadens 
egenart. 
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Bild 6. Tavelsjö kapell och klockstapel. Foto Nancy Burström. 

Kapellet och skolan i Tavelsjö 
Tavelsjö by, en av de rikaste byarna i Ume socken, ligger vid 
Tavelsjöns norra ända omkring 2 mil från Umeå. När Ume 
landsförsamlings kyrka på Backen allvarligt skadats vid en elds-
våda den 25 mars 1893, uppstod ett akut behov av gudstjänst-
lokaler i socknen. I Tavelsjö saknade man också ett lämpligt 
skolhus. Den 15 juli 1893 förordar skolrådet att "ett skolhus 
i förening med lämplig gudstjenstlokal i Tafvelsjö by uppfö-
res . . ." På det sättet kunde man lösa de båda lokalproblemen 
på samma gång. Detta förslag togs väl upp av domkapitlet — 
byggandet av Tavelsjö kapell togs i själva verket som villkor för 
lån till att reparera landsförsamlingens kyrka. Skolrådet använ-
der formuleringen "Skolhus i förening med lämplig gudstjenst-
lokal", medan domkapitlet talar om "gudstjenstlokal i förening 
med fast skola." Inte förrän 1895 förs planerna vidare med 
kyrko- och skolbyggandet. En byggnadskommitté med kyrko-
herde Olof Ahnlund i spetsen tillsätts. Efter undersökning på 
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platsen och diskussion med byamännen kom man fram till att 
det bästa läget för kapellbyggnaden vore Karl Karlssonskläppen 
och att det bästa vore om skola och kapell kunde byggas ihop. 
I kyrkostämman fastslogs kommitténs förslag, men komminis-
ter Ohlsson och disponent C. G. Moritz reserverade sig mot 
beslutet: det vore inte lämpligt att ha en skola i närheten av 
kyrkogården. 

Var det disponent Moritz, som förmedlade kontakten med ar-
kitekten Sandgren? I januari 1896 gjorde denne upp ritningar 
till byggnaden. Om man på ritningen-ser till exteriören verkar 
det som om skolrådets formulering stått för arkitektens ögon 
— det är skoldelen i byggnadens västra ända som dominerar 
med sina två hela våningar och sin bredd. Byggnadens skilda 
funktioner har noga markerats i fasaden. Kyrka och skola lig-
ger inte ens under samma takfall. 

Det enda motiv som binder ihop delarna är kyrksalens gotik-
inspirerade tredelade fönster, som återfinnes i skolans vindsvå-
ning. Dekorationsmotiven i brädfodringen är torftigare än vad 
som annars är vanligt hos Sandgren. Väggen artikuleras av 
enkla band och lister, fönsteröverstyckena består av stiliserade 
gavlar i tunn relief. Skolsalen ligger i bottenvåningen och är 
avsedd för 56 skolbarn. I övervåningen ligger en lärarbostad. 
Kyrksalen i öster rymmer med sin läktare omkring 500 perso-
ner. Till kyrksalen finns två ingångar, den ena gemensam med 
skolan. 

På entreprenadauktionen var det byggmästare F. Pettersson och 
Co. från Hörnsjö, som inkom med det lägsta anbudet, 15.240 
kronor. I deras arbetsbeskrivning redogöres för varje moment i 
uppbyggandet. Vi får veta att stommen var av timmer med 
täta låsknutar, att god forsmossa användes som tätningsmate-
rial även här. För att bära en mellanvägg i övervåningen in-
sattes en järnbalk i skolsalens tak. På andra utsatta ställen kom 
förstärkningar med järnankare, bultar och plattor till använd-
ning. Pärlspont klädde väggar och tak i somliga rum. I kyrksa-
len var en 5 fots bröstpanel den enda väggbeklädnaden, ovan-

144 



för tog den hyvlade timmerväggen vid. Taket hade pärlspont 
lagt i diagonalmönster. Det föreskrevs att "boiseringsvirket bör 
hafva så smala dimensioner som erhållas kan". 

I entreprenaden ingick ej att göra den yttre brädfodringen, men 
här liksom i Lycksele färdigställdes knutbrädor och fönsterfo-
der i denna första etapp. Yttre väggpanel, fasspont, fick bygg-
naden först 1904, men då i fullständig överensstämmelse med 
"den fastställda ritningen", d v s Sandgrens ritning signerad 
1896. En kombinerad kyrka och skola hör till ovanligheterna 
före sekelskiftet. Skall man söka paralleller, får man gå till 
missionshusarkitekturen. Många bönhus består av kyrksal i 
förening med utrymmen för profana ändamål: bostad för pre-
dikanten, samlingssal, bibliotek. 

Redan 1938 väcktes förslag bland församlingsborna om att en 
ny kyrka skulle ersätta den gamla. Två projekt till ny kyrko-
byggnad tillkom under 40-talet, men först i år, 1965, har en ny 
kyrka ritad av arkitekt Carl Hampus Bergman ersatt Sand-
grens "skolkyrka". 
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Bild 7. Tornförslag till Vännäs kyrka, signerat av C. Fr. Sandgren 1897. 

Tornförslag till Vännäs kyrka 
I Vännäs kyrkoarkiv finns en ritning försedd med påskriften 
"Ritning till tornbyggnad för Wännäs församlings kyrka", sig-
nerad "Umeå i juni 1897, C. Fr. Sandgren". Det är ett projekt, 
som aldrig blev utfört, kyrkan står ännu utan torn. I kyrko-
stämmoprotokollen från den tiden nämns intet om att en torn-
byggnad planerades, däremot hade byggandet av ett västtorn 
diskuterats tio år tidigare. Ett förslag hade då, i december 1887, 
ritats av byggmästare P. J. Lundberg i "Wästerteg". Kyrkans 
västra gavel var i behov av en reparation och klockstapeln var 
fallfärdig. Om man byggde ett torn på västgaveln, vilket kyr-
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kans "byggnadsstil och värdiga utseende med nödvändighet 
fordrade", skulle man kunna finna en praktisk lösning på dessa 
problem och samtidigt kunna spara kostnaden inte bara för 
brädfodring och målning av västra gaveln utan även repara do-
nen av klockstapeln, som istället kunde rivas. Samtidigt skulle 
kyrkan få det torn som "ehuru syftet från början tydligen var 
att uppföra det, då kyrkan byggdes på 1820-talet, ännu ej blivit 
uppfört". Det är kyrkoherde Ferd. Öberg, som i protokollet på 
detta sätt uttrycker tidens restaureringsidéer.3) 

Stämman i januari 1888 beslöt att tornet skulle uppföras sna-
rast, eftersom arbetskostnaderna kunde väntas stiga med det 
kommande järnvägsbygget. Nya ritningar skulle anskaffas för 
att insändas till Överintendentsämbetet för fastställelse, men 
ännu i oktober 1888 klagar man över att de ej erhållits från 
"den person som blifvit utsedd att verkställa dem." Året därpå 
bestämdes emellertid att tornbygget p g a ekonomiska svårig-
heter skulle uppskjutas, men att ritningarna ändå skulle an-
skaffas och betalas. Vem den utsedda personen var omtalas ej 
och inte heller om ritningarna blev färdiga. Faktum kvarstår 
att Sandgren år 1897 signerade en tornritning till Vännäs kyr-
ka. Kanske var det han som vidtalats 1888, men då inte hann 
med det i brådskan efter umebranden. 1897 arbetade han själv 
vid Överintendentsämbetet och hade enligt sonen en del att 
göra med kyrkorestaureringar i Norrland. Det har inte gått att 
få klarhet i frågan. 

90-talet var de nygotiska tegelkyrkornas decennium. Tidens 
ledande arkitekturteoretiker hade fastslagit att endast den "me-
deltida stilen" kunde stämma sinnena till den djupa känsla för 
Guds höghet som var kyrkobyggnadens ändamål. Starka im-
pulser kom vid denna tid från den aktuella kyrkodebatten i 
Tyskland. En handbok med titeln "Das evangelische Kirchen-

3] I Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader, som 1887 gavs ut av 
Överintendentsämbetet under ledning av Helgo Zetterwall kan man läsa 
följande på s. 96: ". .bör med ordet restaurera menas att återställa en 
förfallen och defekt byggnad i komplett skick, till en helhet, sådan den 
måhända aldrig på en gång har egt, men som den vid någon viss tidpunkt 
har kunnat eller bort ega, om den blifvit fullföljd i sin egen stil". 
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gebäude" av Karl Jaehn fanns också i Sandgrens bokhylla. I 
den finner man den nygotiska kyrkoteorin i utförlig framställ-
ning. Beträffande kyrktornen framhålles hur det bör uppfattas 
såsom symboliserande Guds finger visande vägen mot de him-
melska höjderna. Hur en arkitekt med denna nygotiska upp-
fattning ger form åt en träkyrka kan vi i länet finna exempli-
fierat i Stensele kyrka, ritad 1881 av en av de flitigaste kyrko-
arkitekterna vid överintendentsämbetet, Fredrik Ekberg. 

I Sandgrens tornprojekt finns ingen antydan till gotisk inspira-
tion utan också här kan man peka på förebilder från renässan-
sen såväl i helheten som i detaljernas utformning. Ritningen, 
som är ytterligt välgjord, omsorgsfullt tecknad och akvarelle-
rad, visar tornfasaden och en genomskärning av tornet. Huvud-
tornet flankeras av två mindre sidotorn som rymmer trappor 
upp till läktaren. Tornet är indelat i tre våningar. Panelen är 
utförd i liggande fasspont, även de förhöjda pilastrarna i bot-
tenvåningen, vilket framkallar effekten av rustik murbehand-
ling. Huvudingångens portal är kopierad ur någon av 1800-
talets mönsterböcker, kapitlet "Renässansen", ljudöppningen i 
övre våningen har dominerande storlek och flankeras av kopp-
lade pilastrar, vilket gör tornet något övertungt. 

Också vid den nu aktuella restaureringen har uppförandet av 
ett västtorn varit på tal. Tankeexperimentet att man nu skulle 
utgå från Sandgrens ritning klargör skillnaden mellan vår ar-
kitektursyn och 1890-taletsl 
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BERTA JOHANSSON 

Minnen från en lyckseleby 

Björksele by och kapellplats i Lycksele socken är belägen vid 
Vindelälven och har haft bebyggelse sedan 1700-talet — 1749 
fanns där en nybyggare. Vid den tid, som är aktuell i dessa 
minnesanteckningar, de två första årtiondena av detta sekel, 
var Björksele en renodlad jordbrukarby med ungefär trettio 
grannar. De olika gårdarna var alla disponerade på ungefär 
samma sätt med storbyggning, bagarstuga — vilken också an-
vändes till sommarbostad — vinterlagård, stall, loge och olika 
förvaringsbodar. På tre av gårdarna fanns dessutom smedja. 
Sommarlagårdar fanns anlagda på båda sidor om Vindelälven 
och sommartid rodde byns kvinnor dagligen över till sörsidan 
för att mjölka korna som hela sommaren gick på skogsbete. 
Skogsbetesmarkerna var indelade i getarsträckor, vilka i sin 
tur indelades i getarskift. På älvens norra sida var sträckan in-
delad i tre getarskift, och getarna kallades efter sina skift för 
"Västräbyssgetarn", "Mittebyssgetarn" och "Yttrebyssgetarn." 

Varje gård hade myr- och raningsslåtter. Det tog flera veckor 
att slå myrarna och bäck- och älvraningarna. Ofta låg man un-
der denna tid ute i kojor eller myrslåtterlador och levde på 
matsäck. Ett av de största slåtterskiftena låg efter Bjurbäcken 
söder om Vindelälven. Bjurbäcken var också en betydande 
flottled. Även på norra sidan av Vindelälven fanns en rad slåt-
termyrar och raningar. Starrgräset, som slogs på dessa skiften, 
användes vintertid som foder åt kor, ungnöt och smådjur, me-
dan hästarna, som användes i skogsarbetet, utfodrades med 
vallhö. Vintertid arbetade nämligen björkselebönderna med 
skogsarbeten, främst timmerkörslor, varvid många av dem hade 
två hästar till sitt förfogande. Sommartid släpptes hästarna på 
skogsbete, "ut i villing", eftersom de inte behövdes under hem-
maslåttern, ty även vallhöet slogs med hemsmidda liar på den 
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tiden. En annan fodertäkt gällde fåren, till vilka man kvistade 
löv. Fåren togs hem från skogsarbetet strax efter midsommar 
och klipptes, vilket var en gammal sed, och den ull man erhöll 
kallades midsommarväften. Därefter släpptes de åter på sko-
gen. Fjällborna klippte alltså fåren tre gånger om året motför 
två gånger nu för tiden. 

Till årsrutinen på gårdarna hörde höst- och vårbaken, och vår-
rengöringen av bagarstugan var en festlig händelse i vardags-
rutinen. Golven skurades med granriskvastar, sand och hett 
vatten tills de blev skinande vita. Efteråt sköljdes de med rent 
vatten, som sopades ner i en liten fyrkantig öppning i golvet. 
Ofta användes för detta ändamål en "skottskiva" gjord av nä-
ver, och inte sällan eftertorkades golvet med mossa, vilket var 
en mycket gammal sed. Utflyttningen till bagarstugan skedde 
vid midsommartiden. 

Jordbruket färgade den sociala strukturen i Björksele på ett 
sätt, som är helt främmande i våra dagar. Även tjänstemännen 
i byn, bolagsfaktorn, kronojägarn och skogsinspektorn, för att 
inte tala om byhandlarn, skräddarn och de tre bysmederna, 
hade jordbruket som binäring. 

Landsvägen genom Björksele, som än idag har ungefär samma 
sträckning som i gamla dagar, är mer än 100 år gammal. Innan 
den byggdes hade byborna stora svårigheter att nå bygdens 
kyrk- och marknadsplats, som var Lycksele. Vid färder dit fick 
man ro över Vindelälven, gå till fots på skogsstigar till Falträsk, 
varefter man rodde över Falträsket, gå till fots till Lyck-
träsket, som man också fick ro över, varefter man så småning-
om nådde Lycksele. Särskilt mödosamt var det att forsla de 
döda till gravplatsen. Samma besvär hade man även senare i 
tiden, då man ville nå de grannbyar, som ännu ej fått landsväg. 
Nu för tiden är hela björkselebygden genomkorsad av skogs-
bilvägar. 
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Den gamla smedjan 
Den gamla smedjan är nu ett minne blott, men jag minns den 
med glädje för jag tillbringade många trevliga stunder där till-
sammans med min far, som brukade sjunga under arbetet. Han 
sjöng ofta "Liten Karin tjänte på unge kungens gård" för mig 
och då vi två var ensamma i smedjan var hans sång något som 
endast förnöjde mig, och jag var inte rädd, att han skulle sjunga 
för högt, som jag tyckte han gjorde vid byabönerna. 

Smedjan låg ungefär hundra meter från vårt boningshus och 
alldeles intill landsvägen. Gammal och grå var den och den 
hade två små fönster med fyra små rutor i varje. Den var tim-
rad av handblakat rundvirke. Då man stigit över den höga 
tomtstocken, vilken tillika tjänstgjorde som dörrtröskel, kom 
man in i kolhuset. Där förvarade far sina smideskol, en hand-
gjord träskovel och en hemgjord järntinnhärva och en gammal 
kolrissel, som han använde till att rensa skräp från kolen. I 
ena hörnet stod en trätunna, i vilken tidigare hade förvarats 
tjära, men som nu användes till "prevet" som far sade. 

Då man lämnade kolhuset kom man omedelbart in i själva 
smedjan. Muren var gjord av vildsten och hembränt tegel. 
Smidespusten, som inte var någon liten sak, trampades. För 
mej var det roligt att ställa foten på pustens trampa och följa 
med i fars takt, när han skulle värma sina järnbitar röda. Å, 
vad det fräste och sprakade i den röda glödheta kolmassan, 
medan gnistorna flög! Mitt på det svarta jordgolvet fanns en 
stor träkubbe och på den fanns städet och en hel mängd större 
och mindre tänger att hålla de rödglödgade järnbitarna med, 
och där fanns också en rad smideshammare i olika storlekar. 
Väggarna var fullhängda med dinglande järnbitar och skrot-
stycken och på fönsterposten stod en väckarklocka och ticka-
de, för att far skulle kunna gå in till kaffet i rätt tid. Slutligen 
fanns där en gammal stol för kunder som väntade eller för 
smeden själv då någon gång en kaffetår vankades i smedjan. 

Arbetet var mångsidigt, men en bysmed fick sällan välja sitt 
arbete själv. Det var gamla hästskor som skulle vässas och 
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yxor som skulle "pannas". Av utnötta sågfilar och andra små 
järnbitar smiddes knivar. Ja allt som han kunde mixtra ihop av 
järn och järnplåt tillverkade han. Lyftkrokar och murspjäll 
och kaminrör, sockersaxar, tandtänger och rakknivar. Far hade 
en rakkniv, som han själv gjort, och den ansåg han vara vida 
vassare än fabriksknivarna. Och givetvis var det fråga om 
reparationsarbeten av de mest skilda slag. Allting från dörrlås 
till trillhjul reparerades. 

Det fanns tre bysmeder i min hemby Björksele, nämligen Nils-
Johan, en som hette Finnberg och så min far. Den förstnämnde 
var inte lika populär som far och Finnberg, ty de tillverkade 
och sålde en hel del, och dessutom var de båda två äkta lie-
smeder, och anlitades till en mängd större reparationsarbeten 
särskilt om vintrarna då körredskapen, stöttingar och doningar, 
måste ses till. Det var väl inte så "heft" med förtjänsten med 
de 50-öringar, 25-öringar och 10-öringar, som dagligen slank 
ner i min fars smålandspung, och dagskassan varierade. 

Hur pass välsedd som smed min far var, bevisas av att man 
anförtrodde honom med att reparera den första automobilen 
som var synlig på trakten. Den tillhörde förresten apotekaren 
i Lycksele som återvände hem med den från en badort vid 
Lysekil. Emellertid. Bilen började krångla, det var något 
fel under den och far ombads reparera den. Först slog han ifrån 
sig med båda händerna, men tog sig i alla fall en titt under den, 
blev litet het om öronen, då han upptäckte felet, småputtrade 
och sade: "Ja ä int reparatör men väll ihop dä här kunn ja väl 
fräst, om hä gå". 

Automobilen lagades, far fick bra betalt för sitt arbete och var 
glad över att det lyckats för honom. Hela eftermiddagen viss-
lade och sjöng han i smedjan. 

Så till sist en liten historia. Byasmederna hade kanske inte alltid 
vett att ta ordentligt betalt för sina tjänster. Så var det en smed 
som var ovanligt sedd över axeln. Det enda vederlag för arbe-
tet, som han fick, var ett "Tack ska du ha". För att påtala 
saken för kunderna skaffade han sig en katt, som han band 
fast vid städet för att se om han kunde föda den med kunder-
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nas tack. När folket kom och hämtade igen sina lagade och 
smidda saker, sa de alltså bara sitt "Tack ska du ha", och sme-
den svarade med sitt "Det där ska du få, katta", och katten 
dog av svält. 

En bild från den gamla goda tiden 
Förnöjsamhet, frid och en enkel spis var något som det fanns gott 
om förr i tiden. Brasan sprakade i storköket, där karlarna satt 
på de gamla nötta trästolarna och kammade och gnuggade sko-
höet för att få det mjukt och smidigt. Bondhustrun tänker på 
frukosten och har satt den trebenta potatisgrytan över elden. 
Den kokar för fullt medan strömmingspannan är färdig och 
står och väntar på spishällen. Matbordet är färdigdukat med 
bl. a. det hembakade kornbrödet, som vikits i åtta delar. Det 
delas ut i fjälingar vid bordet i stället för tallrikar. Var och en 
fick en sådan fjäling och dessutom en smörlott på det utlagda 
brödet. Barnens smörlott var förstås mindre än de vuxnas. Den 
som hade förstånd om att hushålla med smörlotten sparade den 
tills kvällsgröten kom på bordet. Då togs smörbiten upp ur 
bordslådan och lades i gröten som smörbrunn. Även om man 
varit ohull och fick nöja sig utan smörbrunn smakade korn-
mjölsgröten bra, även om mjölet inte var av lika god kvalité 
som våra dagars mjöl. Det här är någon gång omkring 1907, 
och jag har en rolig ramsa, som min bror Anton jämt brukade 
dra, eftersom han aldrig kunde spara på sin smörlott. "I Små-
land lägga de smör i gröt, men om de inte har, så lika förbaskat 
lägga de smör i gröt". 

Jag glömmer väl aldrig då min styvmor satte sin högra hand på 
tvären över gräddmjölktråget, medan rännmjölken fick rinna 
ner i en kannhämtare. Grädden blev då kvar i tråget och med 
pekfingret karade hon sedan tråget mycket noggrannt, och 
grädden hamnade på detta vis i träkärnan. Då styvmor kärnade 
smör hade vi barn mycket roligt, ty så fort hon vände ryggen 
till, var det alltid någon framme och drog med pekfingret efter 
kärntöreln och slickade i sig grädde. Var man då riktigt flink 
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hann man ibland göra om proceduren flera gånger, vilket både 
smakade gott och var lustigt. Ibland brukade under kärningen 
grädden pösa upp över randen, och då fick man ta bort en 
smula och först då grädden började gå ner och ta ihop sig, 
hällde man tillbaka den efter hand. 

En lappgumma som råkade ut för att grädden pöste upp, sade 
att det var Guds välsignelse i kärnan, och glad i hågen öste hon 
upp grädden och gav familjemedlemmarna att äta. Men när 
grädden började ta ihop sig till smör blev det mindre och 
mindre i kärnan och slutligen hamnade alltihop i botten. Då sa 
gumman: "Nej faan tog alltihop". 

Det var noga med att man skulle rengöra kärnan mycket 
ordentligt, för annars kunde smöret smaka härsket. Man tvät-
tade och skurade den både länge och väl med varmt vatten 
både utan och innan. Men detta dugde inte alla gånger, utan 
någon gång då och då blev det att ge sig till skogs efter enris. 
Man lade några kvistar i kärnan, fyllde den med kokhett vatten 
och lät den stå så ett bra tag. Sedan den sköljts med varmt och 
kallt vatten sattes den ut på vädring. Efter kärningen packades 
smöret ner i en stor träbytta och förvarades vintertid inne i 
"kantore" där det också fanns träpinnhyllor för större och 
mindre mjölktråg. Smörbyttan stod på kantorsgolvet bredvid 
kärnan. 

En sommardag på en blötmyr 
"Hänna jer ingen sötmjölk sa pojken då han gick åt änges å to 
en kann surfil te hanna". Ja, det är ett humoristiskt talesätt 
kring ängesslåttern, och själv kan jag intyga, att myrslåtterda-
garna inte hör till det som man minns med någon större glädje. 
Tidiga mornar och sena kvällar blev det då utängarna slogs. 
Det var ett hårt arbete och allt gårdsfolket, bondeiöner och 
döttrar, pigor och drängar hade sina uppgifter. För lejfolkets 
del var det ett hårt arbete för ringa betalning. En årslön för 
pigan höll sig mellan 50 och 60 kronor och till det kom in natu-
ra något skålpund ull, ett par hemgjorda blötkängor och ett 
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hemvävt tyg av bomull eller halvylle, lönklänninga vi sa. Även 
dränglönen var liten men till den kom liksom för pigornas del 
de s. k. lönklea, t. ex. ett par hemstickade arbetsvantar, en 
hemvävd bussaron av ylle eller bomull, ett par blötkängor och 
eventuellt något par hemstickade strumpor. Sedan min syster 
gjort bort sommarfähuset, fäboden, som den kallades, och jag 
matbestyren var det klart att låsa sommarstugudörren och 
ge sig iväg ut till blötmyrarna. Det gällde att komma iväg 
tidigt om man skulle få något gjort. Vi tågade iväg i en 
lång rad. Först gick min äldste bror med matkonten och de 
nyslipade liarna, efter kom den andre med lieorven och filhäm-
taren, medan vi flickor bar räfsorna och de ytterkläder vi be-
hövde, om det blev regn. Att packa matkonten var i allmänhet 
en sak som gjordes kvällen innan. I den lade man ner hembakat 
kaku- och tunnbröd, en sötstöpt rågbulle av skredd rågsikt, 
vilken för det mesta blandades med hemrågmjöl, eftersom man 
inte ville vara ohull om "skreddmjölä". Smörasken var fylld 
med hemkärnat smör och vidare lade man ner en bit rökt fläsk, 
och om man inte hade något sådant fick man nöja sig med en 
bit vanligt salt amerikanskt fläsk, som man köpte hos byhand-
laren. Stekt och kokt fisk fanns det gott om sommartid: harr, 
abborre, stenbit och även gädda, som gravsaltades och stektes 
på glöd. Några ägg var det bra att ha med sig, våffelbankarna 
och pannkakan inte att förglömma. Vitost av sötmjölk och 
mesost, som kokades av vassla, var också bra och billig mat. 
Palt medtog man i större mängder, om det var så, att slåtter-
folket måste ligga borta hela veckor. I en mes på ryggen bars 
träflaskan med filmjölk. Tro nu inte att all den här maten lades 
ner i konten varje dag, utan uppräkningen vill bara ge en an-
tydan om kosthållet. 

Så går vi alltså fyra stycken på en skogsväg på väg till änges-
slåttern. På fötterna har vi flatvattuskon eller blisterpunga, som 
vi också kallade blötkängorna för. De var tillverkade av by-
skomakaren. Kring fötterna hade vi virat tygtrasor för att för-
hindra skavsår och blöta fötter, även om det var omöjligt att 
bärga sig för det senare, eftersom flatvattuskon var mycket 
vatturänt, som vi sa. 
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Efter framkomsten ställde vi matkonten inne i ladan, lämnade 
kaffepannan inom dörabäcken och grävde ner filhämtaren på 
någon skuggig plats. Därefter var man färdig att börja arbets-
dagen, och jag får säga som pojken som gick åt änges: "Hä va 
ingen sötmjölk". 

Myrslåttern var ett mycket enahanda arbete, och var det mån-
dag och man natten innan varit på logdans eller sjungit och 
dansat folklekar på Fritjofsborgs ängesvall, ja då gick arbetet 
trögare än vanligt, och man längtade intensivt efter matrasten. 
Först gick slåttarn med lien och efter honom kom räfserskan 
och räfsade upp de glesa stråna ur vattengölarna och formade 
dem till små dyssjor uppe på tuvor, revelåsar eller någon tor-
rare plats. På detta sätt arbetade vi till tolv, då middagsrasten 
gick in. Då begav vi oss till ladan för att ta fram filhämtaren, 
träskålen och brytbrödet. Njutningen var fullständig, om vi 
hade en strösockersinner och ingefära med oss. Mattimmen 
gick alltid fort särskilt om det fanns någon torrhösudd i ladan 
som man kunde luta ikull sig på. Mest liggsjuka var förstås 
karlarna, medan vi flickor ibland hade ett eller annat nyttigt 
för oss. Min syster hade för det mesta virkningen med sig ut 
till ängesslåttern för att på lediga stunder förfärdiga nattröj-
spetsar och annat lintygsbjäfs. Själv hade jag mitt högsta nöje 
i att skärskåda ladornas väggar och tyda tecken efter alla de 
getarpojkar och andra tillfälliga besökare, som skurit in sina 
namn och årtal i timmerstockarna. Ibland hade kretandet med 
kniv eller timmerpenna växt ut till små enkla poesier, som fick 
en att ana små romantiska historier. I Långmyrladan fanns till 
exempel den här versen: 

Som rosor mitt hjärta i vårsolen glöder 
Av längtan och kärlek det nästan förblöder. 
Ty du är den raraste flickan i nord 
ja ingen finns bättre på hela vår jord. 

Efter middagsrasten fortsatte vi sedan att arbeta på samma 
sätt ända tills aftavärn vi sa. Sedan man då ätit, började kvin-
norna att räfsa ihop sina hödyssjor och bära ihop, medan män-
nen famnade höet och bar iväg med det till hässjorna. Först 
vid sju- eller halvåttatiden på kvällen kunde vi göra oss redo för 
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hemfärd, ty vi därhemma behövde aldrig ligga borta under 
ängesslåttern. Nu var ju förstås arbetsdagen inte slut i och 
med att man kom hem. Det var bara att dra av sig blötkäng-
skon och ta på kjol och blus och ge sig iväg ut i mjölkningen, 
ty korna stod redan på "löta och röjtä". Mjölkara satte sig i 
båten, rodde långsamt och liksom vilande sig på årorna för att 
en kort stund få njuta av kvällssolen, som speglade sig i de släta 
spakvattnen. Inne i sommarstugan stod jag själv och tvarade 
ihop kvällsgröten. Pojkarna slipade liarna inför den kommande 
arbetsdagen, och konten som vi ställt ifrån oss i farstun fick 
nytt nedlägg. 

Krigsutbrottet 1914 
Trots den stora panik som gjorde sig gällande bland folket i 
vår bygd då kriget bröt ut sommaren 1914 vill jag berätta några 
humoristiska glimtar. Det hände mitt under den brådaste slåt-
tertiden då folket var ute på slåtterängarna. I allmänhet trodde 
man det värsta då budet kom: allmän mobilisering från 21 till 
60 år. En hel del bönder hade så långt till sina utängar att de 
måste ligga borta en vecka i taget, och förutom piga och dräng 
hade de ofta extra lejfolk med sig för att få undan arbetet så 
fort som möjligt. Det arbetades som bäst ute på slåttermyrarna 
och raningarna då en man från byn kom med budskapet, att 
det troligen skulle bli mobilisering. Men huru många som skulle 
ut var inte klargjort för folket. Hela arbetslag började genast 
och under upprörd stämning att samla ihop arbetsredskapen. 
Gustav Hedman kom med händerna fulla av redskap, ställde 
ned dem vid kojväggen och sa: "Ja nu är det vinkat." Sedan 
begav man sig hemåt. Alla kunde inte nås med budet utan 
budades på så sätt att man skrev en hälsning med kol på koj-
dörrar och laddörrar. Så småningom hade allt ängesfolket bu-
dats hem. Ett ängesfolk som kom norr ifrån hade samlats i en 
bondgård hos Jan Karlsson i Säter, som var en rolig gubbe, och 
gärna ville ge ett tröstens ord till de ängsliga, tysta och fåordiga 
stackarna som samlats i hans stuga och satt och ruvade på sina 
ledsamheter. "Ja, nu får jag säja som lappen sa, då han skull 
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skjut björn och misslyckäsä. Om nu int Gud hjälp sä val hä 
falet". Och då tog ju folket till att skratta, men Jan Kalsn hade 
svar på det också: "Dä här ä ingenting å skratt åt, sa n'Jan-
Gustav, då tika hadd kruppe unner loggöllve å han int hull på 
få fram-na". 

Skära skohö 
Grässtarrlunden brukade alltid få stå och växa ut någon vecka 
efter slåttern. Sen kunde det låta så här: "Je stinter ska ida ta 
lövskäruna å gå nea raningen å skära opp skohö, starra ve lämt 
där då vi slo". Jag minns dessa fars ord mycket väl och kanske 
beror det på att det var sista gången han sa till mig och min 
syster att utföra detta arbete, eftersom skohöet redan då allt-
mer hade börjat komma ur bruk hemma. Vi gjorde som far 
sagt, och rodde över till slåtterraningen. 

Starren skulle handskäras, och man fick vara mycket nog-
grann så att den blev jämn och fin. Sedan den skurits lades 
den ut på halmband, som i förväg lagts ut på marken. Sedan 
knöts starren ihop till små kärvar ungefär på samma sätt som 
kornet bands och sattes på tork. Under eftersommarens regn-
dagar var det ett trivsamt inomhusgöra för männen att sitta 
"inna lon å räj skohö", som vi sa. Man höll under detta arbete 
totten med skohö med vänster hand och mot knäet, och sedan 
började man försiktigt kamma den del som hängde ut över 
knäet. Var starren alltför torr, kunde den lätt gå av. Skohö-
kammen var ungefär 5 centimeter bred och försedd med spik-
tänder. Sedan den första halvan av totten var färdigkammad, 
vände man den, virade det färdigkammade höet runt hand-
leden och kammade och gnuggade den andra änden för att få 
skohöet så smidigt som möjligt. Var man sedan särskilt viktig 
om att få skohöet mjukt och smidigt, kunde man efter räj-
ningen binda fast linhäcklan vid en stol och dra det färdig-
kammade höet genom den för att ytterligare arbeta fram dess 
smidighet. Då proceduren var klar, knöts skohöet ihop till 
härvor, som antingen fick torka vidare, eller också lades undan 
tills de skulle användas. 
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Salt pannkaka och pappersstege 
Nog var det många med kärleksbekymmer som trodde på 
skojet med salt pannkaka eller detta att klippa en pappersstege 
att lägga under huvudkudden för att få drömma sanndrömmar. 
Salt pannkaka gjorde man också för att få drömma sanndröm-
mar om den tillkommande. Receptet kommer här: den salta 
pannkakan skulle tillagas av tre flickor som samlades i enderas 
hem om torsdagskvällen. I smeten skulle ingå tre matskedar 
vatten, tre matskedar mjöl och tre matskedar salt. Alla tre 
skulle hålla i skedskaftet med högra handen, då mjölet, vattnet 
och saltet mättes till. Sedan skulle alla tre röra i skålen med 
samma sked, alla tre skulle lyfta pannan och alla hjälpas åt att 
slå degen i pannan och med höger hand vända pannkakan. 
Sedan måste de göra tre pannkakor och ny deg till varje, ty alla 
flickorna skulle äta upp en pannkaka var. Under arbetet fick 
de inte skratta eller prata, och arbetet skulle utföras tre tors-
dagskvällar i rad. De skulle grädda, äta, sova och drömma om 
den som kom med en skopa vatten. Om det var en pojke, som 
bar skopan, var det den blivande maken man såg i drömmen. 

På samma sätt klippte man under fullkomlig tystnad och tre 
torsdagskvällar i rad en pappersstege, som man lade under 
huvudkudden för att få drömma sanndrömmar, och nu måste 
jag få berätta vad jag upplevde sommaren 1911, då jag var 
tolv år och hade klippt en pappersstege. Fast jag inte tror på 
pappersklipp måste jag få tro på de fyra sanndrömmar jag 
hade under min uppväxttid. 

Då jag en torsdagskväll i juli 1911 klippt en pappersstege 
drömde jag om två pojkar och om död och drunkning. På sön-
dagsförmiddagen gick min dröm i uppfyllelse. 

Det var en mycket varm och kvalmig söndag med stora åsk-
moln på himlen. "Månntro, hä val åska ida?" sa byfolket som 
just samlats i den röda skolan för att lyssna till byaprästen 
Anders Nygren. Både gamla och unga var med på byabönen, 
för den hade sitt speciella intresse för alla åldrar. Långt innan 
bönfolket gett sig av lämnade en del av byns pojkar skolgården, 
däribland tre av mina bröder, för de hade tänkt sig ned till 
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älven för att bada, men de var inte riktigt eniga om vilken bad-
plats de skulle välja. På ena stället var det mycket djupt och 
strömfåran farlig, och var man inte mycket simkunnig kunde 
det lätt hända en olycka där. Hur det nu var ville två av de 
mest aggressiva pojkarna gå ner till Vännströms båtlänning, för 
så hette platsen. Sagt och gjort. De kastade av sig kläderna och 
sprang nakna i vattnet för några baddräkter hade de inte pojkar 
emellan. De två pojkarna var dumdristiga och simmade genast 
långt ut på älven, Alfred försvann i djupet, kom upp och ropa-
de på hjälp. Sedan tog strömmen också den andre. Det fanns 
gott om båtar vid stranden men olyckan var framme, en åra 
gick av och de som var i båten blev nödställda och måste paddla 
sig iland, och de stackars pojkarna drunknade innan någon 
hjälp hann fram. Alfred fick de upp efter en kvart, och det 
första jag såg då jag kom till platsen var min bror Adolf som 
låg framstupa på marken och hade den döde pojken på sin bara 
rygg för att skänka honom en smula livsvärme under tiden de 
arbetade för att få liv i honom. Men allt var förgäves. 

Sedan kom sommarnatten. Det var ingen vacker sommarnatt. 
Det blixtrade och dundrade och ute på älven sökte båtar och 
mycket folk efter den andre pojken, och utifrån min faders 
snickarbod hördes hur min far och två till sågade till och spi-
kade ihop kistorna åt de båda förolyckade. Vid sextiden på 
morgonen hittades det andra liket och dagen efter sveptes de 
av min styvmoder. Pojkarna i byn betalade begravningskost-
naderna, svepning och kistor samt gravölet. I en stor lövsal 
som rests på Anders Perssons gård besöktes liken av byns be-
folkning med sång och bön och sedan kördes de med häst den 
sex mil långa vägen till Lycksele kyrkplats. 

Från höstbaket 
Det var mycket omkring höstbaket i gammal tid, både vad 
som gäller arbetet och de skämtsamma seder och talesätt som 
var knutna till denna viktiga syssla. I tidiga morgonstunden 
anlände Josefina en "gamstint", som jämt stått upp över armar -
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na i arbete förstås, aldrig haft tid eller lust att gifta sig, för som 
det sades förr: ingen skjut ut långsläan att int hä finns n maka! 

Vi unga flickor var ju inte några storkavlare, utan vi fick i stäl-
let nagga tunnbrödet eller handha kakukaveln, skjuta brödet i 
ugnen och grädda. Två måste man vara för att klara av bak-
dagen, och helst ville man ha en van bakerska, Josefina som 
sagt, eller om hon var upptagen, August Pärs Minna från Sun-
nanå. En vanlig bakhjälp hemma var också Anders Pärs Alfrida 
från granngården. Bakupenningen var inte så stor. Femtio-
öringen rymdes gott i näsdukssnibben, och var kjolfickan nött 
och trasig så slog man för säkerhets skull en knut på näsduken. 

Man började för det mesta med tunnbrödet, eftersom det inte 
behövde jäsa. Det bakades enbart av kornmjöl och vatten. Det 
blev ett mört och gott bröd och det användes mest till bryta, 
under slåttertiden i filmjölken, annars i gräddmjölkstrågen, 
som sattes fram på bordshörnen och delades av tre. Tunnbrö-
det var också gott att använda då man blötte i grytan. Det tog 
för det mesta två dagar att baka upp förrådet av tunnbröd, som 
skulle räcka hela vinterhalvåret. 

Till kakubrödet använde man sig av jäsdeg, som stöptes på 
kvällen i stora stöptråget. Mjölk och vatten lyades upp och 
jästen friskades. Först blandade man kornmjöl och rågmjöl i 
tråget, därpå hälldes den värmda blandningen av mjölk och 
vatten i medan man rörde om med stöpspaden, degspöjva, och 
sist slogs den friskade jästen i, varefter stöpan fick stå och jäsa 
tills nästa morgon. 

Bakuarbetet påbörjades i god tid för att man skulle hinna så 
mycket som möjligt och man var mån om att inte "drylt bort 
t in" i onödan under dessa bråda arbetsdagar. Sista dagens efter-
middag, vi är nu inne på tredje bakudagen, kavlade man små 
runda kakor av en tallriks storlek, rullade dem med grov kavel, 
slog ett hål i dem, varefter de fick jäsa en stund, varpå de hård-
gräddades och sattes på tork på stänger under brödet. Det 
sopades rent från mjöl och lades ut på halm för att torka. Tunn-
brödet veks i åtta delar och kakubrödet i fyra. Morgonen därpå 
bars brödet in i boden och lades ner i trälårar. 
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På kvällen, då brödet bräcktes, så där vid åttatiden, fick man 
påhälsningen i bagarstugan av traktens pojkar och flickor. Det 
var bara om "bakara" var någon gammjänta eller retlig kärring 
som besöken inte blev av. Men var bakara av yngre slag då blev 
det ett oherrans liv vid påhälsningen. De sotade varann och 
degade varann och bakade något som kallades för kärleksklad-
den. Den bakades av små degbitar, som kavlades mycket tunna 
och inte större än ett kaffefat. När den var färdig drog man ett 
streck på bakverkets mitt, nämnde namnet på pojken och 
flickan, som man bakade om, och satte in den i ugnen för 
gräddning. Började kladden jäsa upp först på flickans sida, var 
hon mera kär än pojken och tvärtom. Ja, det offrades mycket 
deg och många skratt på den här kärlekskladden. Någonting 
annat säreget i samband med baket var knutet till jästkrukan. 

För gammalt var det inte alltid det fanns jäst i byn. Särskilt 
besvärligt var det på sommaren då den möglade så fort. Därför 
försökte man rusta sig så att man aldrig skulle behöva bli jäst-
lös. Anders Pärs Eva hade nämligen hand om en jästkruka, 
fast pojkarna hemma kallade den för Alfridas jästkruka, efter-
som hon också brukade vara med vid bakningen kavla och 
nagga brödet runt om i gårdarna. När tunnbrödet bakats och 
kavlats, tog man fjädernaggarna, en i var hand och började 
nagga ut det. Sist tog man till stålnaggen för att få brödet slätt 
och fint. Eftersom det var ogifta flickor som hanterade den 
kallades den ofta "gammstintsnörka". 

I den där jästkrukan förvarades ett litet jästämne, en jästdegbit, 
som lånades ut till gårdarna där det skulle bakas. För att förnya 
och friska upp den före baket värmde man mjölk eller vatten 
och rörde om i krukan tills dag jästen blev jämn och fin och 
sedan tillsatte man en smula mjöl. På det sätt trollades den jäst 
fram som behövdes till baket. Innan krukan återlämnades till 
Anders Pärs Eva skulle en bit jästdeg av den nya stöpan läggas 
ner i krukan, tills den behövdes av någon annan. "Bättre bröd-
lös än rådlös, sa kärringa, och torka bordet med katten". 
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Bilder från renslakten 
Då lapparna for neråt landet på förjulsvintrarna drev bönderna 
en livlig handel med dem. Far var en av dem som handlade med 
dem. För oss ungar var det en stor och omåttligt rolig händelse, 
och vi passade noga timslaget för renslakten nere på Vindel-
älvens is. I god tid begav vi oss dit på våra hemgjorda skidor. 
Endast en stav hade vi, och bindslen förekom inte. Istället var 
"skidölä" gjort av gamla skobakläder eller skoskaft, och ski-
dorna var ofta olika långa. 

Som vanligt hade lapphundarna redan tystnat, då vi kom fram. 
De låg och ruvade vid skinnsäckarna. De skulle nämligen hålla 
tyst under slakten och Gud nåde dem om de öppnade käften 
medan den pågick. Då fick lappen eld i blicken och vrålade så 
att det ekade i Doppmanberget. Här och där låg döda renar 
som bönderna köpt och priset diskuterades. Köplusten var god 
och humorn likaså. Här och var höll lappgummorna på att ord-
na med sin egen slakt genom att tömma ur renvåmmarna. De 
sköljde och vände dem och för att sedan fylla dem med blod 
varefter de hängdes på tork, ty torkat renblod ansågs vara en 
mycket kraftig och närande föda för både människor och hun-
dar. Man kokade palt och blodbröd av det. När djuren var 
färdigslaktade togs de ur, och tarmar och inälvor, som inte 
kunde sparas, lämnades kvar på slaktplatsen, varefter slakt-
kropparna lastades på en långsläde och drogs till de olika 
köparnas hem. Där gjordes ett stort bål och så småningom kom 
man igång med flåningen. Min far var förresten noga med att 
inte bjuda lappen på sprit innan renaffären var avslutad, men 
efteråt bjöd han gärna på några varma kaffekaskar hemma vid 
bordet, då köpesumman överlämnades, såvida detta inte skett 
redan på slaktplatsen. 

Jag har mycket klara minnen från den kusliga stockveds-
brasan ute på gården där hemma. Den lyste upp de döda ren-
kropparna som låg i snön med vidöppna ögon och hängande 
tungor. I god tid före slakten hade far slipat sina hemsmidda 
knivar, så de låg färdiga då flåningen och styckningen skulle 
börja. Från de andra gårdarna hade grannar och vänner kom-
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mit för att titta på. En och annan dråplig historia drogs under 
arbetets gång. Snusdosorna gick laget runt åtskilliga gånger 
medan far ; som inte nyttjade snus, pösrökte under arbetets 
gång. Han var en pösrökare och därmed menades, att han inte 
drog ner röken i lungorna. Sedan renkropparna flåtts, stycka-
des de och bitarna lades på den rena snön för att svalna. Hem-
ma hos oss och runt om i grannarsgårdarna stod säkert kött-
grytorna på plats, ty gubbarna som gjort affär ville inte gå 
miste om det sedvanliga slaktarmålet eller slaktsuparna. 

De lappar som övernattade i byn, bodde i Anders Perssons 
bagarstuga och därifrån hördes jojkandet halva natten. Morgo-
nen efter ställde de upp för avfärd. Man var sura och dävna av 
kopparslagarna, där man stod på skidorna. Både männen och 
lappkvinnorna var klädda i renskinnskoltar. På gummornas 
ryggar hängde spädbarnen välbevarade i stuten, som också var 
av renskinn. En ny dag hade randats också för de bönder som 
föregående dag varit i renaffärer. Nu skulle det städas undan. 
På älven och slaktplatserna låg tarmar och avskräde kvar och 
dessutom en mängd mörka högar som utgjorde innehållet i de 
vommar och tarmar, som lappgummorna hade rensat. Kring 
dessa stinkande högar hade samlats massor av hungriga fåglar. 
En del av inälvorna hade tagits till vara till hundmat. 

När nu ren släktet var styckat och färdigt tog man vara på allt 
ätbart. Renstekar, bogar, rygg och sadlar som var det finaste 
köttet sparades och såldes till största delen på stormarknaden 
i Lycksele den 8 januari. Det var nog bästa tiden att avyttra 
det, som man alltså tillhandlat sig strax före julen. Det var ju en 
årstid då det gick bra att bevara köttet några veckor, ty snö 
hade fallit i riklig mängd. Det enda som behövdes var ett stort 
logtak eller annat uthustak, där det renköttet fick ligga under 
snön så att inte luften eller tövädret kom åt att förstöra dess 
färg. Lapparna däremot soltorkade sitt kött och använde det 
till kaffet eller bar det med sig under kolten där det var lätt 
åtkomligt. 

Det sämsta köttet kallades för benkött. Det var till exempel det 
kött som man skar loss från halsarna och en del annat små-
kött. Det användes i hushållet. En del maldes och blev till 
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köttbullar. Av en del kokades köttsoppa, som var en mycket 
vanlig husmanskost på förjulsvintern. Av blodet gjordes palt, 
eller kokades den blodkorv som obligatoriskt åts på julmorgo-
nen. Givetvis bakades det också av råg- och kornmjöl blodbröd 
som torkades på stänger i bagarstugan, varefter det bars ut till 
matboden. Angående blodpalten vill jag påpeka, att man mal-
de eller hackade rå lever av ren och blandade i degen, som 
saltades och tillsattes med kryddpeppar. Till den här renlever -
palten kunde också fårtalg med fördel användas. 

Inmaten hackades för det mesta rå och den bestod av mellan-
kött, hjärtslag, njure, lunga. Renskallarna flåddes och tvättades, 
tungan togs ur, kokades och bereddes som en läckerhet till 
smörgåsbordet. Renhuvudena styckades och kokades och blan-
dades med annat i den mån man brukade använda sig av dem, 
då man gjorde lungmos. Min styvmor gjorde dessutom hack-
korv av småkött som karvades från renbenen, och som hacka-
des rått och kryddades och saltades med smak. Litet fett blan-
dades i för att korven inte skulle bli för torr. Allt detta stoppa-
des i väl rengjorda korvskinn som tagits från andra hemslakt-
djur, såsom får, gräskalv eller kvigor. Korven knöts sedan sam-
man i ringar, sattes på stänger, medan en brasa tändes i bak-
ugnen. Korvstängerna sattes sedan under murkransen och fick 
sitta där ett bra tag, tills de var genomstekta och flottet började 
spricka fram. När de var färdiga och hade svalnat bars de till 
storboden. 

Gubbarna i byn hade också en del arbete med att flå renbenen 
och dra senorna ur dem. Dessa senor torkades och användes 
senare som tråd då man sydde lappskor. Renbällingarna var det 
skinn som flåddes av renbenen, och dessa bällingar torkades på 
så sätt att man satte en hyvlad gran- eller tallkarne på insidan 
av varje bälling. Även renskinnen spändes ut med någon karne 
här och där, men för det mesta spikades de upp på någon ut-
husvägg, där de fick torka i väntan på färden till stormarkna-
den. Av renhornen kokades lim. Renbällingarna tog man, då 
de torkat, med sig till lappskosömmerskan Anna Högländer i 
Säter. Men givetvis måste de först barkas, så att de blev mjuka 
och lätta att sy. Även senorna hade vid det här laget torkat och 
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var färdiga att genomgå den behandling som skulle förvandla 
dem till skotråd. Av de vita renbällingarna gjordes kvinnoskor 
och småflickskor, som fick grönt eller rött kläde som mellan-
lägg. Det var en välkänd syn för oss då lappskosömmerskan 
kom vaggande sakta och försiktigt på byavägen med ett fång 
grannt färgade lappskor dinglande ner från armen. 

Marknadsfärd från fjället till Lycksele 
Det var högtidsstunder, då folket från fjällbyarna kom farande 
genom min hemby Björksele på väg till marknaden, stormart-
nän vi sa. Många hade mycket lång körväg och fick börja resan 
en tre, fyra dagar före den bestämda marknadsdagen. Det kom 
fjällfolk från Gautsträsk, Ammarnäs, Sorsele och andra sido-
byar i de trakterna. Då de kom hade de sina hemmagjorda 
bräd- eller käppskrindor fullpackade med saluvaror. Skrindorna 
där såg ut ungefär som höskrindor fast något mindre och packa-
des på ett särskilt sätt och med vett och förstånd. Hästarna 
skulle ju ha mat och man började därför lastningen med att 
lasta höet, som trampades väl i skrindan. Sedan kom saluvaror-
na: renhudar och andra skinnvaror, renkött, fjällripa, tjäder 
och orre och allt sådant som fjället erbjöd sina idoga människor. 
Vidare fanns i skrindan stora träbyttor med smör som sparats 
under längre tider för att säljas på marknaden. Överst och 
längst fram fördes matspannen, och högst upp på lasset tog 
marknadsfolket plats ifört hundskinnspälsar och andra varma 
plagg, hästen fick en vink med piskan och så bar det av. De 
kloka djuren visste säkert vad färden gällde, särskilt de gamla 
hästarna, som vid flerfaldiga tillfällen dragit husfolket till kyrk-
platsen. Vägen var lång och viloställena många, innan man 
nådde fram till Björksele. Då hade följet av marknadsfolk och 
hästskjutsar ökat i mängd, och när det långa följet kom till 
västombäck-backen sprang vi ut för att lyssna till tjukornas 
pinglande och till bjällrorna från en eller annan finåkande som 
slagit följe med marknadskaravanen. Den långa raden kom 
småskrittande i utförsbacken, och vi kunde räkna till mellan 
tjugofem och trettio skjutsar. Äntligen höll man in hästarna och 
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det långa följet spridde sig och alla begav sig till de viloställen 
eller rastplatser i byn, dit man av hävd brukade bege sig. Alla 
som bodde intill landsvägen fick förstås martnäsfrämmen. Alla 
fick de påhälsning. Lundgrens och Anders Nygren, Edvard 
Karlsson, Anders Persson, Rubert Karlsson, Vänström och 
Finnberg och Jonas Jakobsson, Jon Jacksen som man korteli-
gen brukade kalla min far. Och överallt gladde man sig åt att 
åter få se de välbekanta ansiktena. Själv ville jag ju som barn 
i god tid förbereda mor på främmandet, och så snart hästföljet 
blev synligt brukade jag springa in till henne, för att hon skulle 
hinna ordna så att gautsträskborna, som brukade ta in hos oss, 
skulle få ett så förnämt mottagande som möjligt. 

"Mamma, nu köm martnesfolke", ropade jag åt styvmor, men 
hon var redan i full gång, klippte toppsocker så det yrde om 
henne, allt medan hon genom fönstret iakttog marknadskara-
vanen. Så togs pälsarna av och lades över de ångande häst-
ryggarna. Varje häst fick litet havre, genom baksidan på skrin-
dan drogs höet ut, och från brunnen togs vatten. Så plockades 
de värsta istapparna ur skägget, mullbänken togs ut och släng-
des på den vita snön, och det stampades på bron. In kom röd-
kindade gubbar och gummor. Karlarna var klädda i hemvävda 
vadmalskostymer, och även kvinnorna var klädda i ylle från 
topp till tå. De trippade så förunderligt tyst och mjukt i sina 
vackra lappskor. Inne i köket blev det så ett pratande och ett 
skojfriskt liv. Matspannarna öppnades, slidknivarna togs fram, 
stora stycken renkött skars upp, det doftade av hembakat bröd 
och nykärnat smör. Det vattnades i munnen på oss ungar då vi 
beskådade kalaset. Även på hemvägen tog de in och då hade 
de med sig karamellstrutar åt oss ungar. Det var liksom ett 
tack för sist, och de stora pappersstrutarna med martnäsgotta 
var det bästa vi visste. Nåja, efter de här vilotimmarna fortsatte 
den avbrutna färden. Nu återstod endast sex mil till målet. Se-
dan man sålt sina varor, och för pengarna försett sig med vad 
man behövde, vilade man sig i Lycksele i några dagar. Särskilt 
var det kanske hästarna som måste hämta nya krafter innan 
den långa färden hemåt började. 
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Marknadsfred 
Stormarknan var mest en tillställning för de äldre. Även de 
våra lastade sig i risselsläden. Baktill hade man bundit fast en 
stor trälåda med renslakt, man skulle sälja och ovanpå den var 
hudarna hoprullade. Ungdomarna stannade för det mesta hem-
ma, men med det förbehållet att "på lillmartnän, där ska vi 
träffes å rolit ska vi ha". 

När katten är borta dansar råttorna på bordet. Samma dag som 
de äldre farit på stormarknaden blev det marknadsfred hemma 
i byn. Det fanns gott om ungdom. Levnadsglada och nöjeslystna 
var vi, trots att arbetsdagarna var långa och tungsamma. Var 
ordet marknadsfred kommit ifrån vet jag inte, men det var i 
alla fall en rolig tillställning. Redan vid åttatiden på kvällen var 
det fullt hus hemma. En del av pojkarna kom alltid i förväg. 
Vilhelm Lindberg till exempel, som på vägen alltid gick in till 
Alfrida och lånade gitarren av henne. I sällskap hade han bro-
dern Kalle, som kom med dragspelet. Något senare kom flic-
korna och sist pigorna, eftersom de för diskens och lagårns 
skull sällan blev lediga före klockan nio. Samvaron började med 
skämtsamt prat och skojfriska skratt. Sedan kom lekarna igång. 
Då man höll till inomhus lekte man ofta lekar. Ceremonin var 
lång och innehållsrik. Först lektes något som vi kallade för 
"Först ska vi gå till Amerika". Man ställde då upp sig parvis, 
en pojke och en flicka, utom den pojke som skulle börja. Så 
spelades en marsch, för det mesta på munspel, och leken öpp-
nades med en gåmarsch. Den ensamme pojken bjöd då sin arm 
åt den flicka som stod närmast, och den som då blev ensam tog 
i sin tur en ny flicka och så fortsatte man laget runt. När man 
gått ringen runt lämnade man ifrån sig sitt flicksällskap, den 
då ensamme bjöd på nytt en flicka sin arm och så fortsatte man 
tills alla pojkar och flickor gått med varandra. Det här med 
"Först ska vi gå till Amerika" var mycket populär lek, som 
kunde lekas flera gånger, och saknade man munspel trallade 
vi melodin under turerna, och ibland gick det mycket livligt till. 
En stillsammare lek var att "Sitta på understolen". Det gick 
till så att en pojke eller flicka satte sig på en stol, medan en i 
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laget gick runt till alla de närvarande och viskade och frågade 
vad de undrade eller tyckte om den person som satt på under-
stolen. Den som frågade kallade vi för rallbäraren, som måste 
ha ett gott minne. Han tog emot och lade till efter eget skön. 
Då rallbäraren gått laget runt och hämtat ihop sitt skvaller 
kunde det låta så här: "Nu kommer jag från den stora skvaller-
staten och har mycket att berätta. En del undrade si och andra 
så. Fast mest undrar jag själv." Och så berättades allt det som 
sagts eller diktats av skvallerbäraren själv för den som satt på 
stolen och såg dum ut. Andra lekar var "Slå bänk", "Sälja 
lärft", "Försvara varandras namn" eller "Dövstumsleken". 
"Sälja lärft", var kanske en av de roligaste lekarna. Den gick 
till så att någon av pojkarna eller flickorna försåg sig med en 
tygklut, en handduk eller så, och sen gick runt i laget som satt 
på stolar runt omkring i storköket och frågade om nån ville 
köpa lärft. Då svarade den tillfrågade exempelvis "Jag vill köpa 
tre alnar", eller "Jag vill köpa tio alnar." Då svarade lärftsäl-
jaren: "I morgon kommer min piga och min dräng och då får 
du varken skratta eller le eller visa dina vackra vita tänder utan 
göra så här". Och så visade lärftsäljaren en lustig åtbörd med 
någon del av kroppen som köparen skulle göra efter utan att 
skratta. Lyckades man då inte hålla sig för skratt fick man läm-
na ifrån sig en pant. 

Givetvis sjöng vi visor under marknadsfreden och dansade 
skurgolven fulla med repor, så att vi fick oss en mödosam skur-
dag morgonen efter för att husbondfolket som kom från mart-
nän inte skulle få syn på reporna på golvet. Då de återvände 
stod allt på plats igen, mattorna låg snyggt utlagda på golvet 
och lugn och frid rådde. Det här med att lära sig dansa förr i 
tiden hade sina sidor, för det fick man ibland göra bakom ryg-
gen på de äldre, och sen man gått igenom den skolan blev man 
ju ganska fullfjädrad, så att dölja spåren efter "martnäsfren" 
erbjöd inte några stora svårigheter precis. 
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En gammal byabön 
Varje söndag hölls byabön i min hembygd och både unga och 
gamla besökte troget högmässan. Jag minns särskilt en gång då 
jag som liten flickunge fick följa far på bönen. Jag minns den 
särskilt, för det var två saker jag mådde illa av. För det första 
sjöng far med i psalmerna så högt, att jag var rädd att någon 
skulle anmärka på hans sång, för det andra hade jag en huvud-
bonad, som bättre passade en gammal tant än en liten flicka. 
Fast å andra sidan var det något högtidligt med den, eftersom 
den var en arvsklenod efter min riktiga mor, "som fick åka i 
guldvagn till Himlen redan fjorton dagar efter min födsel". Så 
hade man förtalt mig. 

Jag stod alltså där fix och färdig för byabönen, klädd i svart 
silkesschalett, en grönaktig, hemvävd ylleklänning, en kort 
liten kappa och i skor som var byskomakarens verk. Sedan 
gick färden upp till skolan som låg på ett backkrön. Pappa höll 
mig troget i handen hela vägen, och förmanade mig att vara 
tyst och lugn under mötet, vilket jag lovade trots att jag gru-
vade mig för att jag inte skulle få sitta hos honom under bönen 
utan vara tvungen att sitta på kvinnosidan. Innan vi skildes åt 
i skolkorridoren bad jag far knyta silkesschaletten riktigt sta-
digt, ty den hade svårt att få riktigt fäste på mitt lilla huvud, 
och sedan gick vi in, satte oss och tog händerna för ögonen som 
sed var. 

Byabönen började med psalm 124, "Vår Gud är oss en väldig 
borg". Klockaren spelade så gott han kunde och alla sjöng så 
det ekade i den gamla skolsalen. Jag försökte också forma min 
mun som de vuxna gjorde, då jag till min förskräckelse plöts-
ligt fick höra min fars röst över de andra, men ingen drog som 
jag trodde på munnen utan alla såg högtidliga ut, och den 
tjocka tanten som satt bredvid mig i bänken snöt sig förtroligt 
i sin näsduk och stoppade den i kjolfickan där bak. Då sången 
var slut började byaprästen, Anders Nygren, att läsa ur postil-
lan. Men hela tiden var jag mycket olycklig, ty min stora silkes-
schalett gled ner över mina ögon och plågade mig. Jag försökte 
själv knyta om den, men förgäves, och tanten som satt bredvid 
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hjälpte mig inte heller, ty hon hade fullt göra med att lyfta på 
stjärten och hämta fram näsduken ur kjolfickan. Äntligen såg 
far min plåga och satte upp ett finger till tecken på att jag 
kunde komma över till honom och få hjälp. Han knöt två 
ordentliga knutar, så jag kände inte annat än att jag skulle 
kvävas. Därefter tassade jag snällt tillbaka, tog ihop mina hän-
der och gjorde mig lillgammal. Så sade prästen amen, och 
klockarfar gjorde sig redo, reste sig och sade med stor högtid-
lighet: Vi ska nu sjunga sista versen på psalmen 124, "Guds 
ord och löften skall bestå, vi det i hjärtat bäre". Tonerna steg 
mot taket och far var inte den som sparade på målet, jag skäm-
des och skiftade färg och började gråta av förtret, men torkade 
hastigt bort tårarna med handens avigsida. Annars var det en 
stor glädje för mig då han sjöng för mig då jag höll honom 
sällskap i smedjan. 

Då sången var slut läste prästen på sitt halvt sjungande sätt 
Fader vår och Herren välsigne oss. Därefter följde jag med 
strömmen ut i korridoren, där alla hämtade sina tillhörigheter 
och pratade i mun på varandra. Det var en frisk och kylig vår-
dag, och det knastrade under våra fötter då vi gick hemåt. 
Annars hände det ibland att man bjöd varandra på bönkaffe. 
"Hörje, nu föle je oss in, sä ska ja bju je på bönkaffe". 

Fasteböner och julotta 
Den ordinarie byabönen var som sagt varje söndag klockan 11, 
men när fastan gick in höll man dessutom aftonbön klockan 4 
varje söndag, men fastän det kan tyckas mycket, tröttnade man 
aldrig på att gå till den gamla skolan och höra byaprästen läsa 
ur postillan. Inte heller Anders Nygren klagade över det upp-
drag till vilket han valts, trots att han hade lång väg att färdas 
till och från bönerna. Han kom gående på vägen med otter-
skinnsmössa över öronen och med en randig yllehalsduk i gam-
mal stil till vadmalskostymen. På fötterna hade han ett par 
bruna lappskostövlar. Men liksom åhörarna var byaprästen vid 
högtider som jul och fastan klädd liksom i gala, i en mörk väl-
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pressad kostym som byskräddaren förfärdigat och i vit skjorta 
med stärkkrage och veck, som byns blankstrykerskor arbetat 
med under stor brådska inför den stundande helgen. Min styv-
mor och byhandlare Lundgrens fru var förresten mästerliga 
blankstrykerskor. 

Några som inte var så noga med att besöka fastans aftonböner 
var förstås ungdomen, som tyckte att det fick räcka med att de 
övervar högmässobönen. Därför, då de äldre gick till den senare 
bönen, ägnade de sig åt annat, hälsade på hos varandra, sjöng 
visor, och om någon som kunde traktera munspelet var med, 
hade de förstås svårt att hålla benen i styr, trots den allvarliga 
tiden. En samlingsplats vid sidan av hemmen var Elins bykafé, 
där man köpte kaffe och bröd eller saft och bröd för en mycket 
billig penning. Där fanns också hemkokta karameller med 
hallon- eller pepparmintsmak, och var det händelsevis något 
liggilag att vänta, köpte pojkarna friargottan på bykaféet. Elins 
bykafé var från början endast en bagarstuga, och där inrym-
des både bageriet och serveringslokalen i samma rum. Fastän 
hon hade det trångt och enkelt, så hade hon det snyggt om-
kring sig och hon gjorde också bra med pengar, för hon sålde 
bröd i olika sortiment till hela bygden. 

Julottan var förstås högtiden framför alla andra. Då kröp allt 
folket ur sina arbetskläder och de små barnens ögon tindrade. 
Julottan hölls liksom fastebönerna i den gamla skolsalen. Alla 
steg upp mycket tidigt och det första man gjorde, var att tända 
två ljus i husets alla fönster, och de skulle brinna tills julottan 
var över och gårdsfolket kom hem. Före ottefärden dracks 
kaffe och lades upp rikligt med dopp, ty överflödet hörde julen 
till. Och skall man vara riktigt ärlig så tog nog en och annan av 
manfolket en sup i smyg för att få värme i kroppen. Sedan blev 
det bråttom med att ge korna morgonhöet och en och annan, 
som var flyt av sig, hann också stöka undan mjölkningen innan 
det bar i väg, ty även bondmororna ville snygga upp sig en 
smula, vad de nu hette: Anders Nygrens Josefina, Anders Pärs 
Eva och Ruberts Ida som vi kallade de vanliga så att säga. Litet 
finare var det att kallas f ru: fru Sjöström och fru Björk och fru 
Nilsson. Madammer kallade vi de äldsta och mest vördnads-

173 



bjudande kvinnofolken: Madamm Finnberg, Madamm Vän-
ström och Madamm Hedman. Ja alla ville de klä upp sig inför 
julen. Vid julottan och alla större högtider var madammerna 
klädda i svarta klänningar och med något vitt i halsen. De hade 
också guldbrosch eller också bar de synligt den sedvanliga fäst-
mansklockan med dess långa guldkedja. 

Den som hade långt till julottan hade tagit fram och rett slä-
darna i förväg. Så betslades hästarna, storskallran, eller skal-
lerringen vi sa, sattes på hästen, gårdsfolket tog plats och kus-
ken klatschade med piskan för att väcka hästarnas iver. 

De levande ljusen i skolsalens fönster talade ett språk, som 
fyllde alla med högtid och förväntan. De var nerstuckna i plog-
formiga träljusstakar, som var klädda med rött och grönt krus-
papper, och högtidsstämningen underströks av att bänkarna på 
både mans- och fruntimmerssidan var fyllda till sista plats. 

Det var en stämning av andlös förväntan. Framme vid bordet 
satt byprästen Anders Nygren med bibeln och postillan upp-
slagna framför sig, och byklockaren Oskar Vänström satt redo 
vid orgeln och väntade på att få intonera "Var hälsad sköna 
morgonstund". Sedan församlingen sjungit psalmen, läste 
byprästen julevangeliet med gammeltidens sjungande lässätt 
och därefter fick församlingen lyssna till en utläggning ur någon 
postilla. Slutligen kom ett inslag med sång och musik, varefter 
julottan precis som byabönen avslutades med Fader vår och 
Herren välsigne oss. 

Hur man roade sig 
Årets största nöjesevenemang i min hemtrakt var nog pojkar-
nas julkalas i Nydalastugan. Jag minns särskilt tillställningen 
där Annandagens natt 1913. I Nydala bodde en familj på tre 
personer, far, mor och son. Sonen hette Fred och var fästman 
till min syster. Stugan stod högt och trevligt till, men det var 
lång väg att gå, men trots det brukade stugan fyllas av ungdo-
mar, som spända av förväntan emotsåg dansen och kaffeserve-
ringen. Det här året var jag ditbjuden för första gången och far 
hade också gett mig lov att gå med de andra syskonen dit. Själv 
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hade jag inte vågat be om lov, utan det var en av bröderna som 
bönat för mig: Far hade tagit på sig en högtidlig min, funderat 
länge innan han sa: "Ja du får väl gå då. Men sköt dig väl". 
Strax efter årsskiftet skulle jag fylla femton år, och detta var 
som sagt första gången ungdomarnas jultillställning hägrade för 
min del. 

Mina bröder var redan en god bit på väg då jag och min styv-
syster Bojan som skötte hushållet äntligen stökat undan mat, 
disk och lagårdsarbete. 

Min syster mjölkade korna, och kom in med mjölkspannen, då 
jag diskat bort, och hon ställde sig och drog veven på vår 
dånande kronseparator medan jag sopade golvet och bäddade 
fars säng. Sedan min syster krusat håret med locktången, kläd-
de vi oss fina, hon i kjol och blus och jag i en blå klänning med 
vit krage. Det var ett strålande vinterväder med fullmåne och 
hög stjärnhimmel, då vi äntligen kunde trippa iväg i våra 
knäppkängor. 

Då vi kom fram mötte oss en festsal med drömsk stämning. 
Fotogenlamporna skimrade trolskt, brasan sprakade på den 
öppna härden och speglade sig i kaffepannornas blankskutade 
koppar och över hela salen vilade en doft av bybagerskan Elins 
härliga saffranskringlor. Över fönsterrutorna låg en lätt imma 
för det var mycket folk som kommit tillstädes. Vi tog av oss 
ytterkläderna och nickade hälsningar och önskade god fort-
sättning åt olika håll. 

På dansgolvet var det redan full fart, en yrande polka till toner-
na av dragspel, fiol och gitarr. Detta var något helt annat än 
munspelslåten vid tjuvdanstillställningarna i bondstugorna, då 
husbondfolket var borta, kallvatterbal, som vi sa på den tiden. 
Vilhelm och Kalle Lindberg, två tillfällighetsarbetare, som bön-
derna hade som lejfolk i sina skogar, svarade för musiken. Min 
syster hade knappt hunnit innanför dörren förrän någon svep-
te iväg med henne ut på dansgolvet. Själv bjöds jag upp av min 
styvsysters fästman, Hard. Han kom fram till mig, bjöd på en 
dans och tackade för julaftonsgästningen hemma hos oss. Det 
som just då spelades var valsen Balsalens drottning, och jag 
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minns att min broder Alf sjöng orden, medan han dansade med 
sin flicka, och hans sång förhöjde den i mitt tycke romantiska 
och högtidliga stämningen. Mitt femtonåriga hjärta klappade av 
förtjusning, kavaljerens famn var mig ljuvlig. Han förde mig 
lugnt och stilla och jag kände mig lätt som ett dun i mina hög-
klackade remskor. De breda golvtiljorna glänste vitskurade och 
så småningom tändes facklor. 

Nattens timmar rann iväg mycket snabbt, min första bjudnings-
dans föreföll mig oändligt lyckad och jag behövde inte, som jag 
ibland fruktat, sitta som väggskydd hela kvällen. Först då det 
blev damernas tur att bjuda upp, kom jag i ett litet bryderi. 
Satt som en panelhöna och tittade och vågade inte, som seden 
krävde, bjuda igen mina skyldighetsdanser. Jag kände mig som 
om jag sålt smöret och tappat pengarna, där jag satt och gru-
vade mig, men hur det var lyckades jag få mod att ge igen de 
danser jag var skyldig Hard och sedan var förtrollningen bru-
ten. Med ett visst vemod minns jag, att jag också dansade med 
Sten, en till åren kommen gammpojke med en frodig och väl-
ansad mustasch. Det var flera par, som fann varandra den här 
julbalen, men han gick därifrån lika ensam som han kommit. 
Som jag redan sagt var det fullmåne och den hjälpte fotogen-
lamporna att lysa upp balsalen medan de svärmiska ungdomar-
na stampade takten och kaffekokerskan stod på dörabäcken 
som vi kallade tröskeln, och flina åt hela kalaset. 

Nu bjuder pojkarna till kaffe. En del av flickorna tar på sig sina 
pyntade och broderade vita förkläden. Brödet läggs upp på 
stora brickor, medan pojkarna går ut för att få sig en styrketår 
eller för att röka eller drygta sig med en mullbänk av Ljung-
löfens etta. Vid kaffedags placerade vi ut oss på de långa plank-
bänkarna runt väggarna och flickorna i de vita förklädena bar 
omkring kaffe och dopp, ett härligt kaffe nyligen rostat och 
taget ut ur kaffebrännaren. Sockret, en sockertopp från by-
handlaren, hade klippts ner till små prydliga högar med en 
hemsmidd tång. Månne den var gjord av far eller Finnberg? 

Under kaffepausen hade man ordnat sig i grupper och där dis-
kuterades, utlades och förklarades alla de kärleksäventyr, som 
tagit sin början under balkvällen. 
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Nu spelades "Kasken", som var en trevlig och omtyckt låt, 
eftersom alla de dansande sjöng med i den. "Kyss mej du 
lillallala på munnernana, på läpparnana jag aldrig fått en kyss". 
Så blev det dags för långdansen, tjuvschottisen som vi kallade 
den, och det var en omtyckt sånglek, för då var alla som kunde 
röra sig uppe på dansgolvet för att stjäla åt sig en flicka eller 
en pojke. Överhuvud sjöngs det mycket under danserna förr i 
tiden, både i min hembygd och i byarna kring Vindelgransele 
och Gargnäs. 

Men ännu går dansen med bambovals, polka, schottis och 
jumpa, fast pojkarna börjat ta sig ät västfickorna för att titta 
på klockan, och även flickorna har oroligt börjat på titta sig 
omkring inför den förestående avfärden, då det gällde att för-
verkliga kvällens drömmar om sällskap på hemvägen, vilket 
kunde vara både kinkigt och grannlaga. Musiken tystnar, elds-
lågan på härden skimrar matt och det går och slår allt oftare i 
dörrarna. Själv fick jag gå med Hard, som var en snygg och 
bra pojke. Min styvsyster Bojan fann denna julbal en ny ka-
valjer. 

Då jag "brände tegel" 
Hemma var det vanligt att jag och min storasyster alltid delade 
säng, men då jag blev litet större krävde jag att få egen säng-
plats åtminstone lördag och söndag. Sängbytet fick vi lov att 
tala tyst om, så att far inte fick veta orsaken till min flyttning. 
Förr i tiden var det nämligen en hel del lustiga episoder i sam-
band med friarsederna. Bland annat fick vi flickungar vara med 
om en hel del där vi låg bakom ryggen på någon äldre syster 
och försökte sova medan hon hade besök av sin pojkvän. 
Detta kallades i vår bygd för att "ligga och bränna tegel åt 
friarefolk." Ofta fick man sig förresten en speglosa dagen efter. 
"Jasså, brände du tegel åt syster din i natt ." Ja den som en 
varm sommarnatt prövat på att ligga i en gustavianare, trängd 
mot väggbalken av två individer som bara frossade i kärleksyra 
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och vackra ord, förstår säkert innebörden av uttrycket, särskilt 
som trångboddheten oftast var mycket besvärande för tegel-
brännaren. 

Vintertid var det något behagligare, men även då uppstod kon-
troverser då tegelbrännaren och friarfolket skulle dela på den 
mjuka, vita fårskinnsfällen, och som tegelbrännare och den sva-
gaste parten fick jag alltid nöja mig med den minsta biten. 
Ibland blev det kallt, så jag började drömma mardrömmar och 
tala om att fara till Stockholm. Det bästa av allt under min 
tegelbränningstid var den stora välfyllda struten med hemkokta 
karameller, som en charmant friare bjöd mig på då han kom 
på besök på lördagskvällarna. Sängbalken blev förresten den 
första sittplatsen för friaren när han besökte sin flicka. Den 
kallades också för blåranden. Om friaren fick sitta där för länge 
eller helt enkelt inte fick lov att ligga med flickan, var risken 
för att han skulle få en blå rand i baken stor, fast det var för-
stås mera ett skämtsamt samtalsämne än sann verklighet. 

Min broder Oskars bröllop 1916 
Vad som var nytt och gammalt i bröllopssederna är svårt för 
mig att avgöra. Gammalt var det nog att dricka sprit ur slev 
och skopa och ålderdomlig var nog också själva bjudningscere-
monin. Tidigare förekom det mycket sprit också under bjud-
ningsperioden, men på den punkten lugnade det med tiden ner 
sig mycket, och hur spritfrågan ordnades berodde mycket på 
hur brudparet själva ville ha det. En vecka före själva bröllopet 
begav sig brudparet iväg för att högtidligen inbjuda släktingar 
och vänner till festen. För det mesta tog det två dagar, ibland 
längre, innan bjudningsceremonin var överstökad, och först 
därefter kunde man på allvar sätta igång med att ordna för 
bröllopsfesten. Det förekom i min barndom många bröllop där 
man inte serverade mat utan endast färdigbredda smörgåsar. 

Den som nu skulle gifta sig var alltså min broder Oskar. By-
bagerskan Elin Gran, som var syster till min blivande svägerska, 
skulle baka allt bröd till bröllopet och främst var det då fråga 
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om mängder av storkringlor och tioöreskakun, som vi kallade 
matbrödet. Det var också hon som skulle kläda bruden, precis 
på samma sätt som hon var klädd drygt en vecka tidigare, då 
hon vigdes till brud i Lycksele kyrka. Då man inte tog hem 
prästen, vigdes man alltid en vecka i förväg och sedan klädde 
man sig på nytt i brudkläder till själva bröllopsfesten. Elin och 
Bilof Gran skulle också vara värdfolk på bröllopet. 

Då gästerna var bjudna började man låna ihop glas och porslin 
av grannarna, och brödbaket kom igång. Storkringlan bakades 
av en särdeles god saffransdeg, och av samma saffransjäsdeg 
bakades tekakan, en mycket stor kaka som lades över hela 
bakplåten, klipptes, stoppades med russin och garnerades. Till 
de givna bakverken hörde också storsmörbakelsen. Givetvis 
fanns det också massor av andra slags kakor och kaffebröd. 
Bröllopsfesten var nämligen indelad i "doppvarv". 

När gästerna placerat sig på långbänkarna längs väggarna i 
stora salen, började man bjuda runt kaffe och bröd från stora 
brickor. Man började med brudfolket och sedan serverades de 
övriga gästerna. Uppasserskor gick omkring med välfyllda 
brickor. På en del stod kaffekannan, grädden och sockret. 
Uppasserskan höll fram brickan mot gästen som serverade sig 
själv. Efter kom andra uppasserskor med dignande brödbric-
kor. Till de första doppvarven bjöds bullar och mera vanligt 
kaffebröd. Uppasserskorna var förresten många, så att gästerna 
inte skulle behöva vänta så länge på gästningen. Första dopp-
varvet eller "blöjtvarve" var det alltså rikligt med doppsaker, 
och man tog för sig från alla brickorna och om man inte åt upp 
allt, så sparades det som blev över till fälmatsknytena, som man 
alltid förde med sig hem från festen. Stämningen var alltså fri 
och långt ifrån tillgjord. Smörbakelsen, tekakan och storkring-
lan som jag nämnt sparades till det sista doppvarvet. Den sista 
doppkoppen var förresten den viktigaste i sammanhanget. 

Vid ett-tiden på dagen skulle brudpar och brudtjänare vara 
klädda och beredda att mottaga gästerna. Hemma på bron vän-
tade spelmännen på att bröllopsfolket skulle uppenbara sig på 
väg hem från brudklädningsgården. Brudklädningen skötte som 
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sagt Elin Gran om, och det var i hennes hem som bruden åter 
kläddes i de kläder hon burit en vecka tidigare, tärnorna fick 
sina blombuketter fästa på blusen, och brudgum och marskal-
kar visade sig åter med myrtenkransarna med de små vita tyg-
rosetterna. Så fort spelmännen fick syn på brudfolket spelade 
de upp en marsch, som varade ända tills de kommit fram till 
bröllopsgården. Under marschen var fiolerna de intimaste och 
mest nyttjade instrumenten, men under den dansen kom drag-
spel och gitarr också in i bilden. Ungefär samtidigt som brud-
folket anlänt, började gästerna komma. Det var mycket viktigt, 
att alla gästerna togs emot med stor pompa och högtidlighet. 
Helst skulle värdfolket gå dem till mötes ute på bron, och där-
efter togs de emot av brudparet inne i salen. 

Först serverades en rad välkomstskålar omkring det bruna fäll-
bordet i salen. Man klingade med glasen och sade skål och väl-
kommen. Det man drack var en del viner, samt konjak och 
brännvin, som serverades på olika sätt, ibland som grogg, och 
det hände också att brudgummen själv hjälpte till med serve-
ringen och gick runt med flaskan. Sedan man skålat med alla 
gästerna dracks kaffe med dopp och därefter började dansen. 
Först dansade endast brud och brudgum; den andra dansen 
dansades av brudpar och brudtjänare; först i den tredje dansen 
deltog alla. En del seder i samband med dansen var ganska lus-
tiga. Den första gäst som dansade med bruden, det behövde 
inte nödvändigtvis vara en man som gjorde det, skulle skänka 
henne en slant. Det var inget tvång att göra det, men räknades 
som en artighet och ibland kunde det röra sig om rätt stora 
slantar eller sedlar, som bruden fick ta emot. 

Senare på natten då även de äldre, både gubbarna och gum-
morna, blivit livade av de starka dryckerna, dansades kadrilj, 
som var ett stående inslag i bröllopsfesten. Det var en dans 
som vi yngre inte kunde och inte heller var intresserade av, så 
då den dansades gick vi ofta ut och tog en paus. Gubbarna och 
gummorna ställde i alla fall upp sig på led i salen. Man stod 
vända mot varandra och dansen bestod av många olika sirliga 
turer. En annan given sed var det givetvis att dansa kronan av 
bruden. Det var en sed, som också sköttes av de äldre männen. 
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Som jag redan nämnt var de stora matbröllopen redan avskaf-
fade och de flesta föredrog färdiggjorda smörgåsar. Där fanns 
den stora tioöreskakun, som var stor som den större sortens 
mattallrik. Den skars av på mitten och belades med smör. Ba-
garkakun var en annan sorts matbröd. Den var hård och bakad 
av "helskreddmjöle". Pålägget bestod av olika sorters kött, till 
exempel ugnstorkat fårkött eller kalvsylta, men också av upp-
skurna ägg och ansjovis. Till smörgåsarna serverades te och 
olika sorters spritdrycker förstås. Under dessa olika doppvarv, 
som jag redan nämnt, pågick dansen för fullt hela natten och 
spritflaskorna tömdes. 

Själv minns jag hur mina stackars fötter fram på nattkröken 
började klaga över de nya skorna. Dem hade jag skickat efter 
från Svenska partilagret i Stockholm. Tyvärr var de ett nummer 
för små, då de äntligen kom och tiden var för kort för att jag 
skulle hinna byta. Till slut var jag tvungen att ta av mig bal-
skorna och ta på de högskaftade remkängorna. När jag tog av 
mig de nya skorna var fötterna så illa åtgångna, att det blödde 
mellan alla tårna. Men både brudfolk och gäster stod ut till 
klockan fem på morgonen. Sedan gällde det att få en kort sov-
stund innan det var dags att gå i fähuset. Dagen efter kom gäs-
terna tillbaka, men då var det något mindre folk. Alla ungdo-
marna kom emellertid tillbaka. Stämningen var lika hög som 
dagen innan, dansen gick lika lätt och gästningen, den fanns 
kvar. 

Ett silvskre 
Silvskre var något som jag hörde mycket talas om i min barn-
dom, och ett silvskre har jag själv fått se. Det fanns två vägar, 
som gick åt samma håll men till två olika gårdar. Intill dessa 
två vägar hade silvskre visat sig ett par gånger under årens 
lopp. Det första jag hörde talas om var alldeles märkvärdigt 
vackert, en mängd stora guld- och silverliknande maskar som 
slingrade sig kring mindre maskar. Ett silvskre ansågs avslöja 
förekomsten av en skatt och ju större silvskre desto större 
skatt. Och skatten den kunde man hitta på den plats där silv-
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skret efter solens nedgång försvann i jorden. Medan de sänkte 
ner kistorna eller kopparkittlarna med de dyrbara värdeföre-
målen mumlade de besvärjelser så att ingen människa någonsin 
skulle kunna gräva upp dem igen utan att mystiska och skräm-
mande fula saker visade sig för skattsökarna. Det var djur-
skepnader i olika former, som visade sig för dem som letade. 
Där ett silvskre försvann ner i jorden vid solnedgången, där 
skulle man börja gräva och fortsätta med det till soluppgången. 
Under arbetets gång måste man iaktta tystnad, och vad man 
än träffade på i gropen skulle man kasta upp det som om ingen-
ting hänt, om man så blev tvungen att gripa själva den fule i 
hornen. Man påstod att man också träffat på gamla grimase-
rande lappgubbar med spjut i händerna. Som berättelserna 
kring silvskrena gick var det aldrig någon som förmådde hålla 
ut hela natten. Det berättas emellertid om en man som inte var 
rädd för skrock. Under tiden han söker efter skatten träffar 
han på allehanda otrevliga saker, men just vid solens uppgång 
blir han varse en stor getabock, som han spände i hornen och 
lyfte upp med orden "Ja nu ska du få din faan där". Men 
knappt hade han yttrat dessa ord förrän geten förvandlades 
till en stor kopparkittel full med mynt, men då släppte mannen 
genast taget och hela härligheten försvann ner i djupet, och 
han såg aldrig till skatten mer. 

Sägnen berättar att om han hållit tyst hela tiden, skulle skatten 
ha blivit hans. 

Det var alltså 1911 som jag själv kom åt att få se ett silvskre. 
Det mystiska maskliknande knippet påminner mest om en 
gryta med kokande sirap. Färgen på maskarna liknade kop-
parns och det hade blivit synligt på vägen samma morgon som 
de två pojkarna jag berättat om drunknade. De som sett silv-
skret på morgonen menade att det blivit obetydligt mindre, 
när vi kom för att se det vid sextiden på kvällen. Jag beräknar 
vidden till en tallriks storlek, och maskknippet kokade och 
rörde sig. Jag försökte röra i det med en kvist för att undersöka 
det, men än i dag är jag lika vis om det var fråga om maskar 
eller inte. 
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Fettisdagsfirande 
Fettisdagen var både festlig och rolig. På morgonen försökte 
man stöka undan vardagssysslorna så fort som möjligt, för att 
ha allt sådant ur vägen, om någon av grannarna skulle komma 
på besök. Det var nämligen god ton, att ingen som kom på 
besök på fettisdagen skulle få lämna gården utan gästning. 
Samma sak gällde barnen, som fick knäck och en bulle första 
gången de den dagen kom innanför dörren. Blev vi barn inte 
bjudna på något, kastade vi in en gammal kvast genom köks-
dörren för att visa missnöje. Det var en vanlig sedvänja och 
den kallades "Skita på stommen". Jag minns till exempel från 
mina egna barnaår, att vi en fettisdagsmorgon hade varit på 
besök hos Anders Pärs Eva och blivit bjudna på knäck och en 
bullskiva, men vi gjorde ytterligare en vända, eftersom vi trod-
de att vi skulle få ännu mera gästning. Nu fick vi alltså inget 
och då tog en av oss kvasten och hyvade in den genom köks-
dörren. Men Eva kom fort u t och med kvasten i hand stod hon 
på dörabäcken och skrek: "Je ha fått förut ida, sä nu ha je 
ingenting å foder". 

Fettisdagsknäck kokade man alltid dagen före, för man måste i 
de flesta fall iväg till byhandlaren och köpa sirap, och det var 
en procedur som kunde ta ganska lång tid, eftersom det var 
kallt i handelsbon och sirapen flöt trögt. Man kunde ibland få 
vänta mycket länge innan fatet som stod på lut började släppa 
ifrån sig sirapen genom sprunnhålet och sirapsflaskan, som 
man fört med sig, började fyllas. Någon prima vara var inte 
den sirapsliter som man köpte. Den var mörk, beskare och 
mindre söt än sirapen nu för tiden. Knäckformar fick man 
själv skruva till. Det var bara att klippa till små fyrkantiga 
pappersbitar som sedan formades till små, små strutar. Då 
knäckkoket var färdigt tog man ett stort fat eller tråg och fyll-
de det med snö. I snön stack man så ner de små strutarna och 
sedan fylldes de med knäckmassan. Det här med knäcken var 
förstås mest en gästning för barnen. 

Fettisdagens verkliga festmåltid var emellertid någonting helt 
annat. Enligt gammal sed kokade vi märgben av ren och andra 
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större djur i en stor gryta med vatten, varvid benen ställdes i 
vatten. Sedan de kokat en stund vände man på dem och fort-
satte koket. I en annan gryta kokades kött och råskalad potatis, 
för man åt sig förstås inte mätt på märgben även om innehållet 
i dem smakade mycket gott. 

Smör och bröd och tallrikar dukades fram, och en träkubbe och 
en yxa placerades på golvet, innan märgkalaset skulle börja. 
Helst ville man att husets alla medlemmar skulle vara försam-
lade till märgabensfesten. För det mesta var det far i stugan 
som högg benen, eftersom det krävdes en viss teknik för att 
inte förstöra det goda innehållet. Hade man främmande för-
höjdes ju feststämningen och fanns en styrketår till hands i 
sals- eller kammarskåpet, bjöds det på en skål, för man spot-
tade inte i glaset på den tiden. 

Barnen som hade fettisdagslov åkte för det mesta skidor och 
samlades i stora hopar i skjutsbacken som vi sa, och alla ung-
domar och även de äldre som hade tid gjorde dem sällskap. 

Fettisdagens största träff var emellertid på kvällen, då ung-
domen samlades i någon bondgård eller på bykaféet, där man 
köpte sig kaffe, lekte lekar och dansade. Det fanns förresten 
mycket annat som vi roade oss med. Bland annat brukade vi 
klä ut oss till olika folktyper, vilket också hände vid andra fest-
tillfällen, vid marknadsfred och storhelger. Mycket vanligt var 
det att vi klädde ut oss till "skrommelkäring" eller tattare och 
gick i gårdarna och tiggde mat. 

En skrommelkäring såg ganska ful ut i fettisdagsmånskenet. 
För det mesta var det en karl som kläddes ut till skrommel-
käring. Man tog tre kuddar eller så många att man kunde åstad-
komma ett onormalt stort huvud. Kuddarna placerades helt 
enkelt på vederbörandes huvud och hölls fast med händerna 
och armarna. Det här med huvudet var liksom själva huvud-
saken. Sedan tog man en gammeldags lång och rynkad kjol, 
knäppte den i midjan och drog upp den över kuddarna, var-
efter den knöts ihop ovanför den enorma huvudknoppen. Där-
med var huvudet klart. Sedan tog man en stor rock som fick 
föreställa kjol, och en käpp som stacks genom rockärmarna och 
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fick fungera som armar. Därefter var vederbörande färdig att 
visa sig som skrommelkäring. Man var förstås tvungen att leda 
henne i de konstgjorda armarna eftersom hon själv inte kunde 
se så mycket genom det titt- och andningshål som man gjort 
åt henne i rocken som föreställde kjol. Den som tidigare aldrig 
sett en skrommelkäring tyckte nog att det var en lustig person, 
och skratten som hon framkallade var långa och muntra. För 
det mesta höll vi till med påklädningen hemma hos oss efter-
som vi var en stor familj och hade gott om lump uppe på 
vinden, "oppa böttn". 

Då far slutade med tandbrytningen 
Den hemsmidda tandtången var något som inte fick saknas i 
byar som låg avlägset till. Tandläkarbesök blev det aldrig tal 
om, utan tandutdragningen var en syssla som sköttes av någon 
mångkunnig gubbe i byn. Min far hade ett stadigt grepp kring 
tandtången och det var många som kom till honom med sin 
tandvärk och ville ha hjälp. Vi barn tog gärna till schappen 
och ställde oss bakom husknuten för att slippa höra hur hans 
patienter skrek och jämrade sig, om tanden gick av eller inte 
kom ut fort nog. 

Jag minns mycket väl fars sista tandbrytning. Det var gubben 
Fredman från en grannby som kom med en olidlig tandvärk 
och bad om nåd att få ut eländet som han hade i munnen. Far 
svarade först att han slutat med tandbrytning, men lät till sist 
övertala sig och tog fram sina enkla redskap. En stol ställdes 
mitt på golvet under lampan, ett fat att spotta blod i där bred-
vid, och sist kallades en av mina bröder fram. Han skulle hålla 
huvudet på den olycksalige, ty far visste sedan förr, att Fred-
man hade väldiga tandrötter. Då gubben satt sig och far ställde 
sig bredbent med tången i högsta hugg sprang vi barn ut och 
ställde oss bakom knuten i väntan på vad som komma skulle. 
Där stod vi och fnittrade och skrattade medan den gamle satt 
på stolen och gapade och led pin. 
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"Tanden satt som i hälleberget", var det någon som sa då vi 
äntligen vågade sticka in näsan i köket igen. "Nog slapp den 
ett par gånger, men ut skulle den i alla fall". Och mitt på golvet 
satt Fredman och tjöjdes och spottade blod. Någon belöning 
begärde far aldrig men en eller annan tolvskilling eller tioöring 
räcktes alltid fram, innan patienten småspottande drog sina 
färde. Detta var fars sista tandbrytning. 

Far som likkistmakare 
och mor som liksveperska 
Liksom tandbrytningen hörde den sista tjänsten till de mång-
kunniga gubbarnas och gummornas sysslor. Angående likkist-
arbetet så sköttes det av min far. Vi småflickor tyckte inte om 
att höra hammarslagen då far var i likkistspikningen någon 
kall och svart vinterkväll, och fotogenlampan brann med sitt 
fegljus under taket i snickarboden. De hemgjorda likkistorna 
målades svarta, om det var en äldre människa som dött, men 
vit, om den som dött var ung. Efter målningen var den hem-
gjorda vilosängen redo att tagas i bruk. Men först skulle den 
döda svepas. Min styvmor svepte många döda, både unga och 
gamla. 

Styvmor var väldigt viktig då hon skulle besöka sorgehusen i 
detta ärende. Hon tvättade sig mycket noga, kammade och 
flätade sitt långa hår och ordnade det i en vacker uppsättning. 
Därefter tog hon på sig sina svarta helgdagskängor, svart kjol 
och blus med ett svart satinförkläde till. Strax innan hon gick 
hemifrån tog hon ur byrålådan fram ett litet paket med svavel-
blomma. Hon lade några av de små gula klumparna på sopskyf-
feln, ställde den på golvet och antände svavlet som brann med 
en liten blåaktig låga, varvid en mycket stark svavellukt spred 
sig i köket. Styvmor ställde sig med öppen mun över det brin-
nande svavlet och drog in ångorna. Därefter kom turen till 
oss barn, men vi slarvade mycket med indragningen. Detta 
gjorde hon för att skydda sig mot smittosamma sjukdomar, 
bröstsjukan och andra sjukdomar. 
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I sorgehuset låg liket på ett sofflock i kökskammaren, medan 
kistan som far förfärdigat, stod mitt på köksgolvet på två ikull-
stjälpta stolar. Styvmor började sitt arbete med ett klippa till 
den svarta tyll, som skulle veckas och fästas runt kistan, ty det 
var en gammal människa som skulle svepas. De unga hade 
däremot vit kista och vit tyll till sina vilosängar. Var den döda 
en kvinna skulle hennes klädsel bestå av ett enkelt vitt linne 
eller särk, som det hette för gammalt. Om brudnattröjan fanns 
kvar skulle den naturligtvis följa den döda i graven. Männens 
enkla dräkt bestod av en hemsydd vit lärftskjorta eller också 
av den hemstärkta. Då den döde var svept och kistlagd hackade 
man granris som ströddes ut på golvet runt kistan. Doften i 
sorgehuset kändes då renare och det såg något gladare ut. 

Barnen i sorgehuset fick för det mesta gå med bud till gran-
narna att en viss tid komma på besök och göra den döde sin 
sista tjänst. Vi barn fick ofta följa med, så vi var vana att se 
de döda prydligt nedlagda i deras hemgjorda vilosängar. Vi be-
fann oss vid de äldres sida när Gudsordet lästes, och tårarna 
rann ned för en eller annan fårad kind, då menigheten sjöng 
"Jag går mot döden var jag går". Innan man lämnade den döde, 
var seden sådan, att man vidrörde dess hand eller panna. Gjor-
de man detta behövde man inte känna rädsla för den som dött. 
Men vi barn tyckte det kändes svårt att vidröra de kalla ihop-
knäppta händerna, mellan vilka var instuckna några sommar-
blommor eller en ros, som klippts av från den vackra törnrosen, 
som stod på blombordet vid söderfönstret. 

Om det var en bondmora, en bondgubbe eller någon annan 
värdefull person som lämnat det jordiska, blev det stort gravöl 
i sorgehuset. Storkringlan, som endast förekom vid bröllop och 
begravning, fanns med och dessutom en mängd kaksorter. 
Sorgekonfekt med vitt och svart papper och ett bibelspråk 
runt godsaken, minns jag mycket väl. Dessa sorgekonfekter 
sparades en tid till minne av den som gått bort. Vid gravölet 
satt man inte till bords som i våra dagar, utan gästerna hade 
placerat sig i storköket på plankor som var utlagda mellan sto-
larna. Det dukades på stora brickor, som bars omkring bland 
gästerna. Först kom en uppasserska med en bricka som var 
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dukad med koppar och fat, gräddkanna och sockerskål samt 
den antika kaffepannan som var fylld med starkt, hemrostat 
kaffe. Därefter kom en annan uppasserska med brödbrickan 
som var stor och välfylld. Vi barn fick inte vara med på grav-
ölet, såvida vi inte hörde till släkten, utan vi satt hemma och 
väntade på fälmatsknytet, som far och styvmor förde med sig 
hem som gästning. 

En sommartavla från 1915 
Följ med till Fritjofsborgs ängsvall! Där brukade vi dansa och 
leka hela nätter. Vi begav oss dit med korgar som var packade 
med porslin, kaffe och klippt toppsocker. Brödet hade vi som 
vanligt köpt på Elin Grans bykafé. Vi var alltid många i säll-
skap, både pigor och drängar, bondpojkar och bondflickor, 
lärarinna, barnmorska, fjärdingsman och kronojägare. Ja till 
och med getarpojken i hemvävda sommarbyxor hade lagt av 
sig konten, tvättat och vattenkammat sig. Vi hade någon kilo-
meter att gå. Pojkarna bar den stora, tunga kaffepannan och 
en del andra grejor. Så kom vi fram, stockvedsbrasan tändes, 
dansen och lekarna kom igång och visorna som vi sjöng över-
röstade bruset från Kvarnbäcken. "Det brinner en eld, den 
brinner så stark", "Ja, när flickorna ska hålla bröllop, vem får 
då vara med? Jo varför icke du och varför icke jag, och varför 
icke allesamman". De danser och folklekar som vi hade att 
välja mellan var många till antalet: "Anders Perssons stuga 
står i ljusan låga", "Uppå källarbacken, uppå källarbacken, 
där haver jag min lilla vän". Ja det var romantiska samman-
komster där sång, skratt, barnskrik och tårar blandades om 
vartannat. På ängsvallen fanns en gammal rönn, och man lyss-
nade liksom halvt i smyg till någon som satt vid den och sjöng 
en visa som hette "Drömmen". 

Hon satt på klippan av den öde stranden 
För henne ändlös oceanen låg 
Den trötta pannan stödde hon i handen 
och oavbrutet emot östern säg . . . 
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Vi låg inte på latsidan då vi träffades på Fritjofsborgs ängsvall. 
Den ena leken avlöste den andra. "Mors grisar är vi allihopa", 
"I gröna lunden där står en lada, och där dansar flickor rara, 
ja där dansar fem och tjugo par, och ingen älskar jag mer än 
den jag tar". Och allt vad lekarna nu hette. "Gossen går i 
ringen och ser uppå dig", "I dala, i dala skog". 

Men stockvedselden knastrar och pannan är redan påsatt. Poj-
karna har samlat torra, avbrutna grenar från skogsbrynet, och 
elden står högt i skyn denna sommarnatt. Flickorna har redan 
börjat duka upp det vi fört med oss i korgarna, och bordet är 
själva den grönskande ängesvallen, prydd med levande blom-
mor och starkt doftande av skogslinnean, som blandar sina 
ljuvligheter med nattvinden. Stora fång av prästkragar står på 
lur, och överallt liksom viskar det: "Ska jag, ska jag inte. Ska 
jag, ska jag inte". Prat och stoj reser sig omkring oss, där vi 
smuttade på kaffet och tar oss en bulle här och en kaka där. 
Myggpelarna dansade fram och tillbaka, röken från brasan 
ritar spiraler i luften och vi slår omkring oss med björkkvistar 
för att freda oss för blodsugarna . . . "Ja, inte må du tro att 
jag tänker fria, fast ja fjaskat har med dig", "Säg viljen I veta 
och viljen I förstå". Ibland gjorde ungdomar från Vindelgran-
sele sällskap med oss. Det kostade så litet och innebar stor om-
växling. Och här kommer ett litet brottstycke av den visa som 
har med Vindelgranseleborna att göra. 

Du är för liten att gifta dig, stackars liten, 
Du är för liten att gifta dig stackars liten. 
Gå sälja rocken, betala skuld stackars liten, 
Så får du gifta dig i morgon kväll, stackars liten, 
om han vill ha dig, så får han ta dej. 

Då och då tar vi oss en paus och pojkarna bjuder på hemkokta 
karameller ur de medhavda pappersstrutarna. Det är söta och 
milda hallonnötter. Och så går leken igen. "Prästens lilla kråka 
skulle ut och åka, ingen hade hon som körde . . . " Och tim-
marna ilar iväg och snart är vi framme vid den sista leken och 
den sista dansen. Vi brukade sluta med den romantiska "Da-
len". Det hörde liksom till. "Där växte blommor uti dalen, uti 
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faderns örtagård. Där växte gula, där växte blå. Där växte vita, 
där växte små." Stockvedsbrasan har brunnit ut, allt som är 
kvar av den är bara en liten pyrrök. Vi lämnar Fritjofsborg 
med dess gamla lador och går hem för att hinna sova några 
timmar, innan den nya arbetsveckan börjar.1) 

' ) Berta Johansson är född 1899 i Björksele, numera bosatt i Ekorrsele. 
Hennes minnesanteckningar har redigerats för årsboken av Sune Jonsson. 
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HANS CHRISTIANSSON 

De arkeologiska undersökningarna 
vid Bjurselet i Byske 

Ett preliminärt meddelande1) 
Övre Norrland är i arkeologiskt avseende ytterst litet utforskat 
i synnerhet vad som gäller kusttrakterna. En grupp fynd finns 
dock därifrån, som har väckt intresse långt utanför Nordens 
gränser, nämligen flintfynden i Västerbotten. Redan 1827 på-
träffades vid Bjurselet i nuvarande Byske socken sex stycken 
flintyxor, som låg i ring med en skifferyxa i mitten. Senare 
följde nya fynd av flintyxor vid Bjurselet. Fram till dags dato 
har man påträffat mellan 200 och 300 flintyxor. Åtskilliga har 
dock blivit förstörda eller kommit bort. Sammanlagt finns c:a 
175 yxor eller avslag bevarade. Omkring 1940 kom vid Kus-
mark i Kågedalen ytterligare ett flintfynd, där man på ett om-
råde av c:a 50 m2 hittat närmare 150 flintyxor. Vidare har vid 
Kallbäcken vid Bygdsiljum, Burträsk, hittats ett 20-tal yxor 
samt vid överboda och Bodbäcken utanför Umeå ett 10-tal 
yxor. Det märkliga med dessa flintyxor är att de inte är slipade 
utan endast mycket fint tillhuggna (halvfabrikat). En del flint-
stycken och sönderslagna flintor samt några slipade yxor har 
även kommit i dagen. 

Redan på 1800-talet hade man klart för sig att de västerbott-
niska flintyxorna måste vara importerade från Danmark för 
c:a 4.000 år sedan och många forskare har ägnat sig åt att för-
söka ge en förklaring till varför de förts hit. Man har konstate-
rat att de flesta likartade fynddepåerna av halvfabrikat av flint-

1} Undersökningarna påbörjades 1962 och har utförts genom Institutionen 
för Nordisk Fornkunskap vid Uppsala Universitet i samarbete med Skel-
lefteå museum och Västerbottens läns museum. Arbetet har stått under 
ledning av docent Hans Christiansson, Uppsala Universitet. 
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Bild 1. Utsikt mot gården, Bjur seiet. 

yxor finns på Själland, närmast i trakten av Köpenhamn. Några 
depåfynd finns även i sydligaste Sverige. Nyligen har ett lik-
artat depåfynd också påträffats nära Kiev i Ryssland, vilket av 
ryska forskare jämförts just med bjurseletfynden. Man har 
mycket olika åsikter om varför flintyxorna har förts upp till 
Västerbotten. Några forskare har framfört den teorien, att det 
skulle ha varit åkerbrukare (båtyxkulturen), som försökt grun-
da kolonier i Västerbotten för 4.000 år sedan. Andra forskare 
har tänkt sig att det varit handelsfolk (den gropkeramiska kul-
turen), som dragit till Västerbotten från mellansverige för att 
handla med folket i inlandet och byta till sig skinn. Men det 
finns inga flintyxor i inlandet såvitt vi vet. Däremot har en del 
skrapor tillhuggna av flinta påträffats. Hade det varit ett han-
delsföretag, så torde detta ha misslyckats. 

För att söka finna ett svar på dessa frågor och överhuvudtaget 
få ett grepp om stenåldern i Västerbotten under mellanneolo-
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Bild 2. Grävningsbild från "Åkern' 

tisk tid påbörjades sommaren 1962 undersökningar vid Bjur-
selet. Problemet kring flintfynden i Västerbotten är ett av de 
mest fascinerande i skandinavisk stenålder men det märkliga är, 
att — trots att så många forskare har arbetat med problemen 
kring de västerbottniska flintyxfynden — aldrig någon arkeo-
log företagit ordentliga utgrävningar i Bjurselet tidigare och att 
mycket få arkeologer överhuvudtaget varit på platsen. De nu 
utförda grävningarna har möjliggjorts genom anslag från Sta-
tens Humanistiska forskningsråd, Stiftelsen J. C. Kempes Min-
ne, de olika nordiska ländernas kulturella samarbetsfonder samt 
— från 1965 — Västerbottens läns landsting. Undersökningar-
na har även på allt sätt understötts av Byske kommun bl. a. 
genom anslag och förläggningslokaler. Sammanlagt har ett 
trettiotal arkeologer från de olika nordiska länderna, varit 
engagerade i utgrävningarna. 
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Resultaten av utgrävningarna 
De fyra årens utgrävningar i Byske har gett synnerligen goda 
resultat, i synnerhet 1965. Man kan nu med stor säkerhet säga, 
att Bjurselet varit en viktig uppehållsplats för 4.000 år sedan 
där kulturvägar från olika håll har strålat samman. Märkligt 
nog har inte några depåer av flintyxor hittats under grävning-
arna. Men genom de kompletterande undersökningarna i Kus-
mark, som gjorts i sommar, har det visat sig, att flintyxorna 
tydligen inte grävts ner på själva boplatsen utan snarast utan-
för boplatsområdet i steril sand och troligtvis där det varit fuk-
tigt. Man kan nämligen inte bearbeta flinta, som har legat i 
solen länge. Den torkar och spricker sönder. Det torde vara 
synnerligen svårt att under direkta vetenskapliga utgrävningar 

Bild 4. Skärva av förmodligen sydskandinavisk keramik. 
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Bild 5 a. Djurhuvud av gulbrun skiffer. 

Bild 5 b. Samma föremåls baksida tecknat av Max Roosman. 

påträffa flintdepåer. Det får förbli sådant som kommer fram 
vid jordbruksarbete. Men man hoppas, att om så sker, medde-
lande till arkeologisk fackkunskap görs omedelbart och att 
depåfyndet ej rörs av osakkunnig. 

De direkta anknytningarna söderut till Danmark antydes 
utom av flintan av två stycken krukskärvor, som påträffades 
under sommarens grävningar. De kanske inte säger lek-
mannen mycket men de är ur vetenskaplig synpunkt de mest 
värdefulla fynd som överhuvudtaget har gjorts under hela 
grävningen. Det är nämligen första gången som sydskandina-
visk keramik påträffats i Norrland norr om Hedningahällan i 
Enångers socken i Hälsingland. Krukskärvorna synes härröra 
från ett kärl som är gjort i Danmark och som tillhör en kultur-
grupp som kallas för trattbägarkulturen. Denna kulturgrupp 
har samband med gånggrifternas bondefolk. Skärvorna måste 
givetvis undersökas ingående och jämföras med danskt kera-
mikmaterial innan vi med absolut säkerhet kan säga, att det är 
trattbägarkulturens bärare som sökt sig upp till Västerbotten. 

Om så är förhållandet kommer emellertid en ny kulturgrupp 
in i bilden som man ej tidigare har räknat med. Krukskärvorna 
påträffades i samband med en härd och i nära samband med 
skrapor och avslag av flinta samt ben. 

Av andra fynd från Bjurselet skall nämnas ett elegant litet 
djurhuvud av skiffer snarast hjortliknande. Det är bara fyra 
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Bild 6. Nordbottniska redskap i miniatyr. 

centimeter stort. Likartade djurhuvuden förekommer som 
avslutning på dolkskaft från yngre stenålder (mellanneoli-
tisk tid] inom nordskandinaviskt område. Men närmast djur-
huvudet från Bjurselet står några små skulpturer som påträf-
fats under Riksantikvarieämbetets undersökningar vid Rusfors 
i Umeälven. Det märkliga med bjurselethuvudet är dock att 
skaftet (halsen) ej är avslutat som dolkblad eller som i Rusfors 
direkt "avbrutet" utan har utformats som en liten sked eller en 
hålslipning. Det är första gången en skulptur utformad på detta 
sätt har påträffats. Vad innebörden med denna hålslipade 
skulptur är vet vi inte. Jag skulle vilja antaga magisk innebörd 
för denna liksom för djurhuvuddolkarna i allmänhet. 

Bland fynden finns också många skrapor av kvartsit och flinta. 
Huvudsakligast är de små och fint arbetade. Kvartsitskraporna 
har motsvarigheter på inlandsboplatserna där också en del 
skrapor av flinta påträffats. 

Ytterligare skall nämnas en fyndgrupp nämligen de s. k. nord-
bottniska redskapen av strålsten med en spetsad eller bågfor-
mad egg. Man antar att dessa stora stenredskap möjligen an-
vänts när man flänsat djurhudar. Redskap av denna typ är 
mycket talrika innanför Bottenviken, i Kemi-, Torne- och 
Kalixdalarna. I Bjurselet har i sommar hittats en speciell vari-
ant av dessa redskap nämligen i miniatyrutförande. Sådana 
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Bild 7. Hälborrad stentrissa, ritad av Max Roosman. 

är inte kända förut, men i sommar har ett exemplar ock-
så påträffats vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska un-
dersökningar vid Kusfors i Norsjö socken. I Bjurselet har fem 
exemplar av dessa nordbottniska redskap i miniatyr kommit i 
dagen. De är endast c:a en decimeter långa eller något mindre. 
Genom undersökningarna har fynden vid Bjurselet visat, att 
Västerbotten för 4.000 år sedan haft förbindelser mot nord-
skandinavien och sydskandinavien, mot Lappland och atlant-
kusten. Troligt är, att även ett par av de redskap vi funnit har 
anknytning österut till Finland, bl. a. en hålborrad trissa av 
sten. Man påträffade förra året nära Uleåborg en motsvarig-
het till boplatsen vid Bjurselet. Där saknas dock flintyxor, 
istället har man fynd av bärnsten, som importerats från Balti-
kum. 

Det vill synas som om boplatsen vid Bjurselet använts endast 
en kortare period och alltså är en tidsmässigt sluten enhet. 
Bekräftelse härpå kan dock nås först när den pollenanalytiska 
undersökningen är slutförd och C 14-bestämningarna är klara 
(se nedan). 

Förra sommaren påträffades vid Kusmark en sten med rist-
ningar, men någon säker tolkning kunde ej göras förrän i som-
mar. Med hjälp av tecknaren vid Institutionen för Nordisk 
Fornkunskap i Uppsala, Max Roosman, lyckades det att få 
fram linjernas innebörd. Det visade sig att hällristningarna 
från Kusmark hade fruktbarhetsmagiska symboler. Sådana 
symboler är för övrigt vanliga på praktiskt taget alla hällrist-
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Bild 8. Sten med ristningar från Kusmark. 

ningar i hela världen. 1965 påträffades vid Kusmark en likadan 
sten som den första hällristningsstenen, och den har antagli-
gen stått mycket nära denna. Kusmarkshällristningarna är 
synnerligen intressanta så till vida som de är de första som 
påträffats i övre Norrland och de nordligaste hällristningarna vi 
överhuvudtaget har i Sverige. De är mycket likartade vissa 
hällristningar, som finns i nordnorge i närheten av Tromsö och 
i lofotenområdet. Den hällristning däremot som hösten 1964 
påträffades vid Långbäcken i Fredrika socken visar anslutning 
söderut och österut närmast med ristningarna vid Nämforsen. 
Hur det skall förklaras att ristningarna i Kusmark hänger sam-
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man med de nordnorska ristningarna är ännu för tidigt att ut-
tala sig om. Det kan också erinras om att en nu bortsprängd 
hällristning vid Marakoski norr om Rovaniemi har haft bilder 
som genom sin oanständighet väckte anstöt. 

Som nämnts kompletteras de arkeologiska undersökningarna i 
Bjurselet med olika naturvetenskapliga undersökningar. Dessa 
är dock ännu ej slutförda mer än vad gäller benbestämningarna 
fram till 1964. Vid undersökningarna i Bjurselet har ett stort 
antal benfragment från vikaresäl framkommit. Det visar alltså 
att det pågått en intensiv sälfångst vid Bjurselet. Ben från ett-
hundratal sälar har bestämts, vilket betyder att det måste ha 
varit åtskilliga tusental som blivit fångade eller ilandsläpade 
här. Man kan nämligen räkna med att det endast är en mycket 
liten del av benmaterialet som bevarats till vår tid. Samtliga 
ben är brända. Ett oväntat inslag bland djurbenen kom förra 
sommaren, nämligen enstaka ben av får och get. Detta kan 
tyda på, att folk söderifrån haft med sig tamdjur hit upp. 
För att få klarhet i frågan om boskapsskötsel och åker-
bruk förekommit i Västerbotten för 4.000 år sedan måste dock 
såväl pollenserierna som C 14-bestämningarna färdigställas. 
Fynden av sälben visar att Bjurselet för 4.000 år sedan låg vid 
den dåtida havskusten (Litorinahavet). Byskeälven utmynnade 
då vid den plats där boplatsen ligger. Pollenanalytiska resultat, 
som hittills föreligger, bekräftar detta. Bl. a. har mängder av 
videpollen kommit fram i de lager som skulle motsvara Bjur-
selettid. 

Vid Kvartärgeologiska institutionen vid Uppsala Universitet 
utarbetas nu av fil. lic. Lars Königsson ett pollendiagram efter 
modernaste metoder. Pollenproven har tagits på en liten mosse 
som ligger mitt på boplatsen i Bjurselet. Från denna har också 
de första preliminära resultaten av C 14-bestämningarna kom-
mit. Dessa visar att landet kommit upp över havet för c:a 4.000 
år sedan och att den första bjurseletbosättningen skulle ha ägt 
rum något senare. C 14-dateringen visar på 3.900 år. Det skall 
dock understrykas att resultaten ännu är preliminära. Bilden 
kommer givetvis att klarna när de serier av kolprov och växt-
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prov som inlämnats till C 14-institutionen i Uppsala blivit klara 
och sammanställda med pollendiagrammen. Tyvärr kan man än-
nu inte göra direkta dateringar av benmaterial. Den pollenana-
lytiska undersökningen torde komma att få betydelse inte bara 
för tolkningen av vegetationsutvecklingen i Bjurselet från 4.000 
år tillbaka i tiden upp till nuet, utan den kommer också att få 
betydelse för vidare skogshistorisk och växthistorisk forskning 
inom Västerbotten. 

De kvartärgeologiska undersökningarna skall klarlägga hur 
Byskeälvens lopp framförallt vid Bjurselet förändrats sedan 
landet steg upp ur havet. Det vill synas som om vissa delar av 
boplatsen spolats bort genom erosion och att det boplatsom-
råde, som nu finns kvar endast är den innersta delen av en 
mycket stor boplats. Den kvartärgeologiska undersökningen 
utföres av fil. lic. Rolf Bergström och utgör en komplettering 
till undersökningar han utfört vid Umeälven. Här går alltså 
bjurseletundersökningarna utöver det rent arkeologiska och 
avser att ge resultat som har betydelse för förståelsen för Väs-
terbottens kvartärgeologi överhuvud. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att bjurseletundersökningen 
gett mycket goda resultat, dock återstår ännu vissa efterunder-
sökningar samt bearbetningen och sammanställandet av mate-
rialet. Redan nu står det klart att Västerbotten har en förhisto-
ria som på intet vis är mindre fascinerande än den sydsvenska, 
men mycket arbete återstår ännu innan den är klarlagd. 
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ERNST WESTERLUND 

Lapsk bosättning vid kusten? 

F. krigsarkivarien Birger Steckzéns bok "Birkarlar och lappar", 
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handl. 
Historiska serien 9) har ånyo — bland mycket annat — aktuali-
serat frågan om vissa typer av fornlämningar efter norrlands-
kusten, som redan tidigare varit föremål för många spekula-
tioner. 

Dessa fornlämningar består i huvudsak av "tomtningar", d v s 
husgrundsliknande bildningar, som ligger nära havsstranden på 
låg höjd , alltid i klapperstensfält. Vidare finns det, ofta i an-
slutning till dessa tomtningar, små stensamlingar som kallas 
ryssugnar. Slutligen uppträder också labyrinter och kompass-
rosor i närheten av dessa tomtningar och ryssugnar och på 
några ställen spår efter gistgårdar, samt större stenrösen som 
till det yttre helt liknar gravrösen. 

En uppräkning här av de platser där dessa lämningar förekom-
mer skulle föra för långt. Vare nog sagt, att de uppträder längs 
hela ostkusten, en del av dem, så långt jag vet, även i Uppland. 
Väster- och norrbottenskusterna företer en rik provkarta på 
samtliga former. 

Inom Lövångers socken finns åtminstone ett hundratal, därav 
cirka 20 på en plats (Grundskataräften). På Romelsön utan-
för Byske förekommer såväl kvadratiska som runda tomtningar. 
I omedelbar närhet av dessa finns ryssugnar. Här förekommer 
också ett antal rösen varav några är gravrösen. Gravarna lig-
ger på höjden 11—16 m ö h. 

I samband med att en del liknande smårösen fördes bort från 
en plats på öns västsida, påträffades ett remändebeslag av brons 
från 1000-talet. Typen är östlig (se Inga Serning, Vikingatids-
fynd från Romelsön, Västerbotten 1953). 
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Bild 1. Rester av en mycket oansenlig tomtning. Jävrebodan, Hortlax. 

Redan pastor J. A. Ekdahl uppmärksammade på 1820-talet 
stensamlingarna ifråga och talar om ryssugnar, en benämning 
som han tydligtvis fått ur folkmun. Han fick veta att man 
ansåg dem vara uppförda av de ryska trupper som omkring 
1720 flera gånger hemsökte kusten. 

I våra dagar framträder dessa ryssugnar endast som små hop-
rasade stenrösen som ibland har en grop i mitten. Några är 
runda, andra är rektangulära. Det finns också exempel på 
ugnar som är grävda i marken, i varje fall till större delen. Åt-
skilligt talar för att de sistnämndas ålder inte är särskilt hög. 
Åtminstone en sådan ugn — jämte ett par rester av dylika — 
ligger i närheten av en stor gistgård. Där i närheten finns också 
ett par stora rektangulära tomtningar med tydlig "ingång". 
Någon murgrund kan inte nu upptäckas i grunderna (Jävre-
bodan] . 

Lämningarna i Grundskataräften i Lövånger kan lätt studeras 
och lämnar, som jag ser det, viktiga bidrag till tolkningen av 
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Bild 2. Rester av en ryssugn delvis inmurad i en sandbacke, Jävre, Hortlax. 

dylika anläggningar. Höjden över havet är 10—17 m. De 
runda tomtningarna ligger inte på högsta nivån utan återfin-
nes mellan 10 och 14 m på samma höjd som ett dussin små 
kvadratiska tomtningar, varav tre, resp sex ligger i två rader. 
På Malöhällan utanför Burvikslandet finns 7—8 båtlänningar 
av osedvanlig storlek och omedelbart intill dem en mycket stor 
gistgård. Området är inte genomsökt varför man inte vet om 
här finns några tomtningar. 

Man behöver inte gå långt i detta område för att påträffa för 
länge sedan övergivna fiskelägen av påtagligt yngre ålder, t ex 
Gräsviken mellan Storön och Vånören. Det lär väl inte kunna 
råda någon tvekan om att detta fiskeläge — en gång ganska 
stort med eget kapell — är en direkt arvtagare till de i havs-
bandet liggande äldre och primitivare anläggningarna som nu 
kan spåras i form av tomtningar och ryssugnar. Man vågar 
också påstå att på Romelsön är traditionen obruten och har 
varit levande långt in på 1900-talet (jämför C. Varenius, Stor-
Rebben. Årsboken Norrbotten 1964). 
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Bild 3. Stora rektangulära tomtningar, Jävre. 

Vad angår de labyrinter — som ibland finns i anslutning till 
nyssnämnda lämningar, — föreligger uppgifter om att de — 
t ex på Skötgrunnan — använts till lekplatser av fiskelägets 
invånare. För några år sedan avled i Skelleftehamn en gam-
mal kvinna som tillbringat sin barndom och uppväxttid i fiske-
läget på Skötgrunnan. Hon kunde berätta om dessa lekar och 
beskriva dem och omtalade bl a att man hade olika namn på 
olika lekar. Tyvärr och till stor skada blev hennes minnen 
aldrig i detalj upptecknade. 

Vad ryssugnarna angår, så förekommer de från Stockholms 
skärgård i söder upp mot finska gränsen, de finns på nord-
norska kusten — under samma namn — samt i Åbolands skär-
gård och längs Bottenvikens kust i Finland. 

I tidskriften Budkavlen 1944, häft 3, skildrar Gunnar Ehnholm 
fisket under 1400—1500-talen i Kvarkens skärgård. Grunder 
efter kojor i klapperstensfält påträffas överallt liksom på 
många ställen ryssugnar. Han räknar upp antalet bönder som 
fiskat i yttersta skärgården samt anger deras hemorter. Med 
hjälp av landhöjningssiffror beräknar han de äldsta tomtning-
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Bild 4. Tomtning. Kluhbudden, Romelsön, Byske. 

arnas ålder till minst 1000 år. Han konstaterar, att man har 
att göra med urgamla fiskelägen och att ryssugnarna använts 
för torkning av krampesill. Han citerar en anteckning från 
1586 där det heter att "strömming blev inte saltad utan gjordes 
till krampesill efter man hade inte salt." Levande tradition finns 
än i dag på finska sidan om att ugnarna använts till torkning 
och rökning av fisk. 

Härmed torde gåtan med tomtningar och ryssugnar vara löst. 
Dessa lämningar utgör helt enkelt rester av gamla fiskelägen 
några av de äldsta från medeltidens början, andra högst ett 
par hundra år gamla. 

Dr Steckzén har i sin avhandling sysslat med hypotesen om 
att lämningarna kan vara lapska, en tanke som f ö bl a Gus-
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taf Hallström inte var främmande för, men som han aldrig på 
allvar diskuterade. En av de ledande tankarna i Steckzéns av-
handling är postulatet om en lapsk bosättning ända ned mot 
kusten. 

I Steckzéns diskussion av hypotesen skulle man först och 
främst ha önskat en definition av begreppet bosättning. Sedan 
bör man erinra om, att ännu 1553 inom hela Ume lappmark 
endast fanns 30 skattelappar. Särskilt många fler kan det knap-
past ha funnits i Pite lappmark. Vidare ifrågasättes att denna 
bosättning ända nere vid kusten skulle ha fortsatt långt in i 
medeltiden och att dessa lappar i huvudsak levat på stenålders-
stadiet. Denna teori skulle även stödjas av de platsnamn av 
lapskt ursprung som förekommer. Den lapska bosättningen 
skulle "under medeltidens inledande skede" trängas undan av 
den sydskandinaviska invandring, som bildat stommen till den 
utbredda bondebygd som möter vid nyare tidens början. Lap-
parna måste då förutsättas ha övergått till den renskötarnoma-
dism som de sedan bedrivit. 

Det finns emellertid en rad förhållanden i dessa sammanhang 
som tyder på att andra tolkningar av fynd och ortnamn är rim-
ligare. En ytterst besvärande omständighet är att stenålders-
fynd — lösfynd eller boplatser — inte förekommer under 50-
metersnivån. Enstaka pilspetsar behöver man ju inte fästa av-
seende vid. Varför följer inte fynd och boplatser med till lägre 
nivåer när havet drar sig tillbaka? Vem har byggt de nära tu-
sentalet gravrösen som uppträder på cirka 35-metersnivån? 

Fynd i klapperstensfält och i något enstaka röse är östliga 
(Romelsön, Tåme, Jävre) eller sydskandinaviska (Obbola, 
Åbyn, Kräkånger}. Steckzéns datering av kågefyndet till tidig 
medeltid är ju endast en förflugen tanke. Kåge — och numera 
tiotalet andra platser — har gravrösen också på nivåer som 
ger vid handen att de måste vara byggda tidigast under yngre 
järnålder, från 20 till 11 m ö h. 

Vad de lapska ortnamnen beträffar behöver de ju ingalunda 
innebära bosättning. Längs sina vandringsvägar har lapparna 
namngett sjöar, myrar, vattendrag och berg. Lapska eldringar 
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och gamla lappvallar finner man först några mil från kusten. 
Där finns de i överflöd och de följer nära de vandringsvägar 
som än i dag nyttjas. 

Förekomsten i kustlandet av fångstgropar för vildren är inte 
särskilt anmärkningsvärd. Även dessa ligger efter renarnas 
vandringsvägar. Prosten Per Högström i Skellefteå skriver om-
kring 1730-talet att befolkningen i hans socken klagar över att 
vildrensjakten inte längre ger samma utbyte som förr. 

Det är inte särskilt svårt, att än i dag påträffa folk som har 
traditioner om lapsk bosättning. Men om man undersöker des-
sa traditioner närmare finner man snart, att ensamstående 
lappar, som kanske genom någon katastrof blivit utan renar 
eller är för gamla att vistas i renskogen —• det gäller både män 
och kvinnor — slagit sig ned på platser tämligen nära kusten, 
där de uppehållit sig genom gåvor från stamfränder vid deras 
årliga förbifärder, med jakt och fiske. De har ofta ägt getter 
eller någon enstaka ko. Det finns belägg för att fast bebyggelse 
uppstått på dessa platser i senare tid men genom svenskar 
som förvärvat mark eller synat nybyggen i vanlig ordning. 
Flera lapska platsnamn har bevisligen uppstått på detta sätt 
(t ex Gallejaur], 

Påståendet att labyrinterna skulle vara lapska kultföreteelser 
är en orimlighet. Vilka lappar har inspirerat till mosaiklaby-
rinter i golvet till åtminstone en engelsk medeltidskyrka, till 
målade labyrinter på kyrkväggar i Finland och annorstädes? 
Eller den labyrint där Erik XIV och hans sällskap "lupo Troje-
borg"? 

Här bör också till sist påpekas att det på några ställen finns 
lämningar i form av koncentriska ringar i klapperstensfält — 
några långt från kusten, andra rätt nära havet och alla belägna 
på berg eller högre stenåsar — samt åter andra, ännu inte för-
klarade anordningar av människohand och av helt annan 
karaktär än de utpräglade kustföreteelser som tomtningar, 
ryssugnar och labyrinter är. Om dessa vore lapska skulle de 
väl återfinnas på någon enda plats efter den mångmila sträckan 
från fjäll till kust där i övrigt så många spår av lappar före-
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kommer. I sammanhanget bör också de s k liggande hönorna 
som ryssarna kallar "lapska heliga stenar" uppmärksammas. 
Felet är bl a att de alltid ligger nära rösegravfält, att de också 
finns på Öland och efter smålandskusten, områden som man 
inte i förstone förbinder med lappar. 

I en uppsats i Fornvännen, häfte 1 1964, publicerar Hans West-
berg en uppsats om ett stort antal liknande lämningar i Hu-
diksvallsfjärden. Han återger också tradition om att bostads-
grunderna skulle vara lämningar efter "lappkåtor". 

Jag kan utan vidare erkänna att jag har en stor respekt för tra-
ditionens pålitlighet i många avseenden. Men detta är ett av de 
fall där traditionen återger ett rent vandringssägenmotiv. Pa-
rallellt med allmänna uttalanden om att "det var nog en lapp 
som först började här" får man av nästa sagesman den bekanta 
skildringen om nybyggaren som, ledande en ko och med hustrun 
i släptåg, kom till platsen. Den finns i flera varianter. Uppgif-
terna har inte i något fall kunnat bevisas även om de i många 
fall måste ha avsett händelser så sent som vid 1700-talets slut 
eller ett bra stycke in på 1800-talet. Allmän tradition av detta 
slag är ett synnerligen dåligt bevismaterial. 

Det kanske bör erinras om, att, långt efter det vissa fiskeplat-
ser i yttersta havsbandet börjat nyttjas, bofasta bönder i de 
större byarna en kort bit från kusten, hade en mängd "fiske-
träsk" långt uppe i lappmarken. Det är väl ändå orimligt att 
tänka sej att lapparna fiskade ute vid havsstranden och att 
bönderna drog tiomilavägar in i lappmarken för att fiska i där 
befintliga träsk, en trafik som var gammal redan då Gustav 
Vasa skattlade träskfisket på 1550-talet. 

Det är ingen större svårighet att med utgångspunkt från allt 
detta konstruera en hypotes som bör ha avsevärt större sanno-
likhet. På många ställen efter kusten anlades relativt stora 
fiskelägen senast omkring 1200-talet (typexempel: Malöhällan 
utanför Burvikslandet]. Sydskandinaver (sälj ägare, päls- och 
fiskuppköpare] trängde nämligen norröver och de tilläm-
pade metoder som de lärt sig i sina hemtrakter. De byggde till-
fälliga hyddor i klapperstensfälten, där det viktigaste arbetet, 
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att staga tältstänger eller göra enkla hyddor, lättast skedde 
genom att man bar ihop sten. Fångsten torkades eller röktes i 
ryssugnarna, då man svårligen kunde föra med sig det salt som 
behövdes. Med all sannolikhet gällde det i huvudsak säsong-
mässiga besök. Redan mot slutet av 1200-talet ägdes laxfisken 
och "torp" vid kusten av sydnorrlänningar. Härav följer att en 
tunn fast bosättning inte heller är utesluten. Det bör ju betän-
kas att något eller några decennier in på 1300-talet de första 
kyrkorna byggdes i Skellefteå och Piteå. I den mån den fasta 
bosättningen ökade, började man anlägga fasta fiskeplatser 
som övertog de tillfälliga stationernas funktioner. 

Men lapparna då? Ja, de flyttade mellan kust och fjäll som de 
gör än i dag, först i anslutning till vildrensflockarnas vand-
ringar, sedan med tamrenhjordarna. Betänk, att i de marker där 
renflyttningsvägarna går fram, fångstgropar finns i många 
tusental från fjället till kusten. 

Vår förhistoria och även vår tidiga medeltida historia är allt-
jämt fulla av gåtor. På många av dessa tycker man att en lös-
ning skymtar. Men full klarhet får man inte utan att under-
sökningar på bred bas ger de bevis man behöver. 
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Länsmuseets 
t o 

utställningskalender 

1 5 





Affisch av Göran Carlsson 
t i l l Arktiskt liv. 

Samernas livsform och kultur uppfattas ofta som en exo- 2 febr.—30 mars 
tisk och isolerad företeelse. Idén bakom denna och två Arktiskt liv I 
senare utställningar var att med etnográfica, f rån Etno-
grafiska Museet i Stockholm, belysa det stora cirkumpo-
lära kultursammanhang vari samekulturen ingår. Närings-
liv, bostad och transport var ämnet för den första utställ-
ningen. 

Nationalmusei 44:e vandringsutställning med material 8 mars—30 mars 
från antikavdelningen och Medelhavsmuseet gav en över- Grekisk och romersk 
sikt av den antika konstens viktigaste stiletapper. antik 

Romersk rel ief 300 e. Kr. 
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12 ¡an—22 ¡an I årets första vestibulutställning visades arbeten av den 
Roj Friberg u n S e tecknaren Roj Friberg f rån Göteborg. Hans inten-

siva, rörelseladdade blyertsteckningar väckte stor upp-
märksamhet. Ett blad förvärvades av museet. 

26 ¡an—5 febr Tjugu träsnitt, de flesta ur illustrationssviten till Dostojev-
Torsten Billman skijs Brott och straff, ingick i denna utställning. Ett av 

bladen inköptes av museet. 
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I Svenska Skidmuseets samlingar ingår en frimärkssam- 6 febr—15 febr 
ling, vilken uppordnats av konstnären Åke Pettersson- Frimärken, grafiska 
Nåw. Ett urval ur den visades med särskild tonvikt på miniatyrer 
frimärket som grafiskt objekt. 

Under samlingstiteln "Fotograf i svenska verkligheter" 
anordnades en serie vestibulutställningar avsedda att ge en 
presentation av dagens svenska dokumentärfoto. Den 
första utställningen med titeln Sameliv visade en kollek-
tion av fotograf Bert Persson, Luleå, vari ingick bilder av 
samiskt arbetsliv från hela Nordkalotten, bland dem flera 
uppmärksammade reportagebilder. 

16 febr—29 febr 
Fotograf i svenska 
verkligheter 

Akvareller och teckningar av konstnärinnan Helga Hen-
schen, Stockholm, visades i en vestibulutställning. En 
akvarell inköptes av museet. 

1 mars—10 mars 

Helga Henschen 

I samband med en USA-vecka i Umeå arrangerade ameri-
kanska ambassaden i Stockholm en fotoutställning, som 
belyste arkitekten Frank Lloyd Wrights verk. Den de-
monstrerades av fil. lic. Gösta Salén. 

15 mars—29 mars 

Frank Lloyd Wright 

Ur den göteborgske konstsamlaren Osvald Arnulf-Olssons 5 april—12 april 
samling hade Riksförbundet för bildande konst samman- Svenskt 1900-talsmåleri 
ställt sin 257 :e vandringsutställning omfattande svenskt 
1900-talsmåleri, främst verk från 20- och 30-talen. Där 
fanns verk av Karl Isakson, Isaac Grünewald, Sigrid Hjer-
tén, X-et och Karl Kylberg. Utställningen demonstrerades 
av amanuens Fred Salmsson. 

I den andra utställningen med svenskt dokumentärfoto 18 april—27 april 
visades kollektioner av Hans Alenius, Uppsala, Rune Fotograf i svenska 
Jonsson och Berndt Klyvare, Stockholm. Alenius visade verkligheter 
några sviter ur studentlivet, Jonsson musiker- och spisar-
bilder, Klyvare människor i storstadsmiljö. 
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22 april—1 maj 

Acke Janson 

Av göteborgskonstnären Acke Janson visades teckningar 
och träsnitt till Francois Villons Stora testamentet, gravy-
rer till Jan Fridegårds Lars Hård samt en serie bokomslag. 

3 maj—14 maj Under den polemiska titeln "krass form" visade Olle Ek-
Olle Eksell bruksgrafik — affischer, bokomslag, illustrationsarbe-

ten, matsedlar, grafiska formgivningsprogram. Bruksgra-
fiken måste vara krass, såtillvida att den t jänar kom-
mersiella syften, den skall sälja. Med en stark betoning 
av den sakliga funktionen reagerar Eksell mot det alltför 
mondäna i samtida grafisk design. "I hans spretiga, egen-
sinniga linje skymtar en dissonans, en individualistisk 
grimas med kulturkritisk innebörd". 
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krass form 

Olle Eksell 

bruksgrafik i Västerbottens Läns Museum 

3 - 1 4 maj 1964 



30 mars—21 april Ardy Striiwer visade i vestibulen en kollektion akvatinter, 
Ardy Strüwer monotypier, collages och gouacher. Strüwer, som är född i 

Indonesien, har i form och färg tagit starka intryck av 
modernismen i Nederländerna och företer nära släktskap 
med det formspråk man möter i cobragruppens måleri, 
framför allt hos Appel och Corneille. 

17 maj—1 sept En samling bilder av fotograf Bertil Ekholtz, Umeå, som 
Västerbottnisk industri visade moderna västerbottniska industrianläggningar och 

i färg kraftverk. 

17 maj—1 sept En utställning omkring det västerbottniska naturlandska-
Landskap i förvandling P e t o c h traditionella kulturlandskapet samt om de för-

ändringar, som nu i snabb takt äger rum. Utställningen 
ville väcka till eftertanke om det kulturarv som odlings-
miljön utgör, om de rikt skiftande landskapstyper, som 
ryms inom länets gränser och om de uppgifter, som vår 
landskapsvård står inför. Den bestod av fotomontage 
representerande "några slumpvis valda aspekter på det 
omfattande och föga utforskade fält som den västerbott-
niska landskapsbildens utveckling erbjuder". Den arran-
gerades i samarbete med lektor Olof Rune. 
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I samband med firandet av 400-årsminnet av Shakespeares 
födelse och Umeå Shakespearesällskaps föreställning av 
En midsommarnattsdröm i friluftsmuseet, anordnades en 
bildutställning i Vestibülen med material f rån British 
Council. 

Textilkonstnärinnan Bibbi Widmark visade en samling 
unika broderier och batiker arrangerade i den surrealis-
tiska stil som mot slutet av 1940-talet gjorde Bibbi Wid-
mark till en pionjär inom svensk textilskyltning. 

Som "ett rörligt collage" karakteriserades denna okonven-
tionella utställning, där sättmaskiner, tryckpressar och 
klichémaskiner av Ulf Linde och Per Olof Ultvedt paro-
dierats i rörliga konstverk och kombinerats med ljudma-
terial till en suggestiv bild av en modern tidnings ansikte. 
Utställningen var anordnad som en vandringsutställning 
till Dagens Nyheters 100-årsjubileum. Den introducerades 
av redaktör Ingemar Wizelius. 

Barnteckningarna visades närmast till ett föredrag av Inge-
mar Wizelius om den estetiska fostran i skolorna. De var 
ett urval f rån Skolornas vårsalong. 

17 juni—5 juli 
Wil l iam Shakespeare 
400 år 

13 sept—27 sept 

Batik—broderi 

4 okt—11 okt 
En tidnings ansikte 

4 okt—11 okt 

Barnteckningar 
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Vide Jansson, Piasava. 
Trärel ief . 

25 okt—1 nov Vandringsutställning nr 265 från Riksförbundet för bil-
Form i förvandling dande konst visade abstrakt och experimentell svensk 

skulptur av 28 konstnärer från Christian Berg till Ernst 
Nordin. Den demonstrerades av dr Ingmar Flodström. 

8 nov—27 nov Den andra arktiska utställningen hade som ämne slöjder 
Arktiskt liv II hantverk bland de arktiska folken. Skinndräkten och 

skinnberedningen utgjorde utställningens huvuddel. Ut-
ställningen demonstrerades av docent Hans Christiansson. 

8 nov—20 nov Konstnärerna Gösta Kriland och Edward Lindahl gjorde 
I tidernas morgon 1963 för TV en serie illustrationer till den fornisländska 

skapelsedikten Voluspa som underlag för filmen I tidernas 
morgon. Ett urval visades som vestibulutställning. 

29 nov—27 dec Vandringsutställning nr 269 f rån Riksförbundet för bil-
Författare väljer konst dande konst. De 69 konstverken var valda av författarna 

Erik Blomberg, Lars Forssell, Folke Isaksson, Axel Liffner 
och Ivar Lo-Johansson. Utställningen demonstrerades av 
fil. lic. Lars Erik Åström. 
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Januari 

Den 6 Tre västerbottningar, Assar Rönnlund, Umeå, Sture Grahn, Lyck-
sele, och Barbro Martinsson, Skellefteå, uttagas att representera 
Sverige vid vinterolympiaden. 

över ingen jö r Erik Lundblad vid ASEA-anläggningarna i Robertsfors 
f ramför den högtryckspress, i v i lken de första syntetiska d iaman-
terna i vär lden framställdes. I Robertsfors är pressen laborator ie-
press. 
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11 I statsverkspropositionen upptas medel för utbyggnad av motor-
område samt uppförande av kanslihus, två förläggningsbyggnader, 
mässbyggnad och värmecentral m m vid Västerbottens regemente 
i Umeå. 

Till fortsatt malmletning i Västerbottens och Jämtlands län föreslås 
2,8 miljoner kr. 

Tekniskt gymnasium inrättas i Teg. 

16 Byggnadsnämnden i Umeå tillstyrker det s k Mariehems-projektet, 
innebärande byggande av totalt 1.050 familjebostäder i Mariehöjd 
och Mariegård. 

27 Västerbottens turisttrafikförbunds arbetsutskott beslutar göra en 
inventering av hela Västerbottens turistiska tillgångar. 

Bengt Persson, Umeå, och Bengt-Erik Grahn, Tärna, koras till Väs-
terbottens-Kurirens bragdmän 1963. Tidningens guldmedaljong för 
framstående kvinnlig idrottsprestation 1963 tilldelas bordtennis-
flickan Birgitta Sjölund, Skellefteå. 

Segrare i arkitekttävlan om förslag till Tegs nya kyrka blir arkitekt 
Hampus Bergman och konstnär Harald Garmland, båda i Stock-
holm. 

Till överingenjör och teknisk chef vid Nordmalings ångsågs AB:s 
Rundviksverken från den 15 april utses civilingenjör Torsten Berg-
ström, teknisk chef vid Björkå AB. Till ekonomichef utses revisor 
Thore Sundquist, AB Bahco. 

ASEA startar i sina anläggningar i Robertsfors forskning för ut-
veckling av nya metoder för plastisk bearbetning och formning av 
metaller och pulvermaterial med utnyttjande av mycket höga tryck. 
Robertsfors blir därmed ett av världscentra för arbete med höga 
tryck. 

Fem fiskelag med Barsele, Stensele, i centrum godtar i princip ett 
erbjudande om 600.000 kr i ersättning för skada å fisket. 

Konsumentupplysningsutredningen föreslår fyra särskilda upplys-
ningscentraler för konsumentfrågor, varav en i Umeå. 

Sveriges förenade studentkårer uttalar sig hos ecklesiastikministern, 
för att försöksutbildning av lärare vid universitetet i Umeå enligt 
lärarsakkunnigas förslag snarast möjligt bör komma till stånd. 

Länsstyrelsen i Umeå förordar i yttrande över sakkunnigförslag, 
att Umeå universitet bör tillföras en humanistisk fakultet och ett 
geofysiskt institut. 
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Umeå läroverk vinner i Stockholm över Nor ra Real f inalen i radio-
tävl ingen " V i som vet mest" med 23 poäng mot 17. Umetrion från 
vänster: Sten Berglund, Mar ianne Granholm och Erik Sidenbladh. 
Umeungdomarna bl i r därmed Sveriges representanter i en nordisk 
"V i som vet mest"- tävl ing i Oslo. 

Februari 

Den 2 Åttio brittiska byggexperter kommer i en DC 7 — det största plan 
som landat på Umeås flygfält — till Umeå för att studera svensk 
vinterbyggnadsteknik. 

4 Till ecklesiastikministern överlämnas vid uppvaktning en skrivelse 
från landets samtliga sociologiprofessorer vari Sveriges sociologför-
bund ställer sig kritiskt till "den ensidiga och otillräckliga upplägg-
ning" som föreslagits för samhällsplanerarutbildningen vid Umeå-
universitetet. 
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5 Umeå läroverk kvalificerar sig till semifinal i radions "Vi som vet 
mest" genom seger över Gävle läroverk. 

Assar Rönnlund, Umeå, tvåa i vinterolympiadens i Innsbruck fem-
milslopp med 2.44.52,2 efter Sixten Jernberg, 2.43.52,6. 

8 Sverige segrar i vinterolympiadens stafettlopp 4X10 km herrar 
med 2.18.34,6 före Finland, 2.18.42,4. Assar Rönnlund gör ett fan-
tastiskt lopp på sista sträckan som han vinner med 34.03,6. 

9 F. d. teckningslärarinnan Maja Beskow, Umeå, avlider. Hon var 
född 1877. 

12 Umeå läroverk till finalen i radions tävling "Vi som vet mest" 
genom seger över Kalmar läroverk med 27 poäng mot 25. 

16 Assar Rönnlund, Umeå, blir i Rättvik svensk mästare på 30 km 
skidor med 1.43.48 — 24 sekunder före Ragnar Persson, Föllinge. 
I lagtävlingen segrar Lycksele (Sture Grahn, Ingvar Sandström 
och Allan Eriksson] på 5.28.34 — 9 sekunder före Sälen. 

Barbro Martinsson, Skellefteå, tvåa i SM:s damlopp 10 km med 
tiden 40.20 efter Toini Gustafsson, Likenäs, 39.20. 

F. d. lappfogde Hilding Johansson, Umeå, avlider. Han var född 
1891. 

18 Assar Rönnlund, Umeå, tvåa i SM:s 15 km-lopp med 50.50 efter 
Ragnar Persson, Föllinge, 49.47. 

Barbro Martinsson, Skellefteå, trea på 5 km vid SM i Rättvik med 
19.28. Segrare: Toini Gustafsson, Likenäs, 19.08. 

20 Skellefteå SK — Ulla Lindkvist, Kristina Barrebo och Barbro Mar-
tinsson — tvåa i SM:s damstafett på skidor med 1.01.17 efter Eds-
byn, 59.38. 

23 Assar Rönnlund, Umeå, tvåa i skidmästerskapens femmilslopp i 
Rättvik — 12 sekunder efter Ragnar Persson, Föllinge, 2.50.53. 
IFK Umeå trea i lagtävlingen med 9.04.12. Segrare: Sälens IF, 
8.53.58. 

Ersmarks och Röbäcks missionsföreningar i Umeå socken 50-års-
jubilerar. 
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26 Riksdagen beslutar att försvarets fabriksstyrelse skall uppföra ett 
tvätteri i Umeå för 7.150.000 kr och med en dagskapacitet av 12,5 
ton. 

Umeå läroverk — trion Sten Berglund, Marianne Granholm och 
Erik Sidenbladh — vinner i Stockholm finalen i radiotävlingen "Vi 
som vet mest" över Norra Real, Stockholm, med 23—17 och blir 
därmed svensk representant i den nordiska "Vi som vet mest"-
tävlingen i Oslo. 

28 I samband med invigning av Folksams nya lokaler i Umeå över-
lämnar bolagets chef, med. dr Seved Apelqvist, Stockholm, 100.000 
kr till Umeå universitet för rehabiliteringsforskning. 

29 Till kanslichef i Skellefteå landskommun utses konsulent Zolo 
östlund. 

Universitetskanslern betecknar som klart otillräckliga de förslag till 
lärarutbildning vid Umeå-universitetet, som Umeå-kommittén och 
lärarutbildningssakkunniga lagt fram. 

Det anses klart, att de nya färjlägena för trafiken mellan Umeå 
och Vasa blir på svensk sida Hillskär och på finsk sida till en bör-
jan Vasklot, 3 km utanför Vasa. 

Byggnadsstyrelsen framlägger byggnadsprogram för den statliga 
verksamheten vid Röbäcksdalen. 

Till nya ledamöter i Umeå-kommittén utses byggnadsrådet Chr. 
Olrog och t. f. budgetsekreterare A. Johansson efter statssekrete-
rare Sven Moberg och framlidne byggnadsrådet M. Linman. Till 
ordförande i kommittén förordnas professor Lars-Gunnar Larsson, 
Umeå. 

Bolidens Gruv AB beslutar vid Rönnskärsverken uppföra ännu en 
svavelsyrefabrik i nära anslutning till den nuvarande. Investeringar 
på inemot 25 miljoner kr kommer att krävas och Rönnskärsverken 
blir landets största svavelsyreproducent. 

Medicinalstyrelsen begär hos regeringen åtgärder för en ökad ut-
bildningskapacitet vid tandsköterskeskolorna i bl a Umeå. 

Regeringen begär att interimstyrelsen för Universitetet i Umeå får 
ta emot en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 
264.000 kr för att inreda elektrofysiologiskt laboratorium vid öron-
kliniken vid universitetet. 

I proposition föreslår ecklesiastikministern att socialinstituten från 1 
juli ombildas till socialhögskolor. 

Till driftkostnader för de fyra socialhögskolorna — Stockholm, 
Göteborg, Lund och Umeå — äskas inalles 3,4 miljoner kr. Antalet 
utbildningsplatser ökas med 30 i Umeå f r o m läsåret 1964/65. Två 
nya universitetslektorat föreslås inrättade i Umeå. 

229 



Lycksele stad hävdar i skrivelse till ecklesiastikministern, att semi-
nariet i staden bör vara kvar. 
Till en tävling om bästa souveniren för Stensele socken inkommer 
137 förslag. 
Handelsministern begär i proposition ett investeringsanslag på 
600.000 kr för utbyggnad av gruvkontoret i Malåträsk. 

Mars 

Den 1 Bengt-Erik Grahn, Tärna, blir svensk mästare i storslalom i Tärna-
by med 106.94. Lagsegrare: IK Fjällvinden, Tärna, (B.-E. Grahn, 
E. Dahlberg, S. Mikaelsson] 332.02. 

När arbetet på den första universitetsbyggnaden i Umeå påbör jades 
togs denna b i ld . 
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3 Staffan Lindgren, Tärna, svensk mästare i specialslalom i Tärnaby 
med 134.45. Lagsegrare: Fjällvinden 410.70. 

Umeå stad och landskommun får av Norrbygdens vattendomstol 
tillstånd att från ett reningsverk på Ön avleda avloppsvatten från 
staden samt från Sörfors, Brännland, Kåddis, Baggböle, Backen och 
Teg. Avloppsvattnet får låggradig rening men skall dessutom be-
handlas med klor. 

Arbetet för den första universitetsbyggnaden i Umeå påbörjas. 
Byggnaden skall tas i bruk hösten 1965 och inrymma lokaler för 
bl a histologi och anatomi. 

Kenneth Israelsson, Umeå, blir i Stockholm svensk mästare i box-
ning, fjädervikt. 

4—5 Den ryske kosmonauten Valerij Bykovskij besöker Umeå. 

5 Umeå läroverk på andra plats med 18 poäng i nordiska finalen i 
Oslo i radiotävlingen "Vi som vet mest". Danmark segrar med 19 
poäng. 

Kommunalfullmäktige i Holmsund antar byggnadsplan för Lövö-
uddens fritidsområde. 

6 Hovrättsrådet Bo Rydstedt, Umeå, utnämns till häradshövding i 
Lindes och Nora domsaga. 

7 Den nya snöbandsvagnen deltar för första gången i större omfatt-
ning vid en vintermanöver i och med att Västerbottens regemente 
som första förband har fått en fullt utrustad bataljon med ett 60-
tal bandvagnar. 

8—10 Burträsk-bygdens konstförening firar sin tioåriga verksamhet med 
en utställning av ett 20-tal oljemålningar av Hugo Zuhr. 

8 Sture Grahn, Lycksele, vinner Kalvträskloppet på 3.44.27 före Len-
nart Larsson, Jörn, 3.44.28. 

9 I svensk skrivning för studentexamen deltar i länet 485 abiturien-
ter, varav 243 i Umeå, 169 i Skellefteå, 47 i Lycksele och 26 i Vil-
helmina, där man har studentskrivningar för första gången. 

Mellanbygdens vattendomstol lämnar tillstånd till dämning och 
idrifttagande av Degerforsens kraftverk i Åseleälven. 
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Sammanträde i Åsele med representanter för Åsele, Dorotea och 
Fredrika kommuner beslutar att senast den 1 juli 1964 inrätta en 
samarbetsnämnd i Åsele kommunblock med tre ledamöter från 
vardera kommunerna. 

Luleå stifts missionsråd väljer vid årsmöte i Nordmaling kyrkoher-
de Birger Wiking, Piteå, till ordförande efter kontraktsprost Johan 
Hedquist, Nordmaling, som avsagt sig. 

Lycksele stads skolstyrelse föreslår, att en filialklass av handels-
gymnasium inrättas vid läroverket f r o m höstterminen 1964. 

12 Lagman Bengt Sandström, Umeå, väljs till JO:s ställföreträdare för 
fyra år. 

Till rektor vid statliga gymnasiet i Vilhelmina utnämns rektor S. 
B. R. Nygren. 

14 Låg- och mellanstadieskola i Teg invigs av undervisningsrådet 
Jonas Orring. 

Svensk gynekologisk förening har sammankomst i Umeå, varvid 
ett helt vetenskapligt program redovisas av Umeå-forskare. 

15 Umeå vinner kvalserien i ishockey och går upp i division I. Trots 
seger i Karlskoga över K B 63 med 7—4 flyttas Clemensnäs IF 
ned från division I i ishockey till division II. 

Sjumilaloppet på skidor Vindeln—Robertsfors åks för första gången 
och blir en seger för Assar Rönnlund, Umeå, 3.52.04, före K. Hä-
mäläinen, Finland, 3.57.44 och Sture Grahn, Lycksele, 4.05.32. IFK 
Umeå vinner tävlingarna för tre- och sjumannalag. 

Barbro Martinsson, Skellefteå, skriver skidhistoria genom att vin-
na damloppet 10 km i Holmenkollen med 39.36 före Toini Gus-
tafsson, Likenäs, och Sovjets olympiska guldmedaljör Klavdija Bo-
jarskikh. 

15—21 US A-vecka i Umeå. 

19 Vid stämma med Sundsvallsbanken fastställes styrelsens förslag 
att med anledning av bankens den 15 oktober infallande 100-års-
jubileum bilda Sundsvallsbankens norrlandsstiftelse för sådan 
forskning och högre utbildning, som kan antas vara av betydelse 
för näringslivets utveckling i Norrland. Under loppet av tio år stäl-
les en miljon kr till förfogande. 

Jörns kommunalfullmäktige beslutar bygga ett medborgarhus i 
Jörns centrum. 
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20 Proposition framläggs i riksdagen om fortsatt utbyggnad av Umeå 
universitet. Utbyggnadsplanen upptar sammanlagt 20 professurer 
och 23 ordinarie universitetslektorat. 

Regeringen bestämmer att Vilhelmina landskommun och Vilhel-
mina köping skall sammanslås till en köping från den 1 januari 
1965. 

21 Ecklesiastikministern lägger fram proposition om universitetens 
och högskolornas organisation och förvaltning. Universitetet i Umeå 
kommer att byggas ut i huvudsak enligt den plan och i den takt, 
som den särskilda utredningskommittén har föreslagit. 

Örträsk kommunalfullmäktige beslutar uppföra pensionärshem. 

22 Västerbottens DX-förbund, en av Sveriges största radioorganisa-
tioner, ombildas till Norrlands DX-förbund. 

23 Västerbottens läns sparbank öppnar på Berghem, Umeå, sitt 38:e 
kontor. 

28 Umeås förste atlantflygare, järnhandlare Sixten Jonsson, Umeå, 
landar på Umeå flygfält. 

Handelsgymnasisten Eila Norman, Umeå, blir med 24 poäng av 
25 möjliga enda flicka bland de tio första pristagarna i årets nu-
tidsorientering. Bästa flickskola blir Umeå kommunala flickskola 
och i lagtävlingen mellan folkhögskolor segrar Medlefors folkhög-
skola. 

I remissvar till k.m:t ställer sig länsstyrelsen i Umeå negativ på en 
hel rad punkter till en ÖN-central i Skellefteå. 

Arbetsmarknadsstyrelsen ifrågasätter i sitt yttrande beträffande den 
planerade servicecentralen i Skellefteå om denna inte bör kunna 
väsentligt förenklas utan att ÖN-planens syften behöver efter-
sättas. 

Länsstyrelsen i Umeå tillstyrker i yttrande över författningsutred-
ningens förslag enkammarsystem och proportionella val. 

Västerbottens skidförbund och Tärna IK Fjällvinden toppar SM-
statistiken 1964 med resp 143 poäng före Dalarna 141 och 89 po-
äng före Östersund—Frösö SK, 59 poäng. 

Till sjukhusintendent vid lasarettet i Lycksele utses sjukhusinten-
dent Mats Lindmark, Gävle. 

Till avdelningschef vid landstingets kansli, allmänna avdelningen, 
utses skolkamrer, civilekonom Erik Karlsson, Örebro. 

Landstingets förvaltningsutskott beslutar föreslå landstinget bygga 
en neurokirurgisk klinik i Umeå samtidigt med att den av lands-
tinget beslutade neuromedicinska kliniken uppförs. 
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Klarsignal för nattpostflyg på linjen Stockholm—Umeå—Stock-
holm, som beräknas starta den 1 september. 

Norrländska Cellulosabolaget ("Skogsägarna"] och MoDo köper 
Forss-koncernens industrier och skogar, d v s anläggningarna på 
Köpmanholmen samt 150.000 hektar skog, NCB övertar industri-
anläggningarna, varefter skogarna proportionsvis fördelas mellan 
NCB och MoDo. 

Den industritekniske experten i kommittén för den planerade 
fabriken i Storuman, civilingenjör Gunnar Hasselberg, Broby, fö-
reslår att i Storuman uppföres en kombinerad massa- och pappers-
fabrik för 50 miljoner kr och med en årskapacitet av 50.000 ton. 

Styrelserna för Norr- och Västerbottens slakteriföreningar beslu-
tar att slå samman de båda företagen till ett nytt företag, som skall 
heta Slakteriföreningen Norra Sverige med Umeå som centralort. 

April 

Den 3 I musikfrågekamp i TV besegrar Umeå (dr Per-Gösta Bergfors, 
distriktslantmätare Björn Ahlquist och civilingenjör Lennart Öst-
man] Uppsala med 2P/2 poäng mot 2OV2. 

En konferens "Kulturer i kommuner" öppnas i Skellefteå med ett 
100-tal deltagare, bl a representanter för norrländska landsting, 
städer, kulturinstitutioner och bildningsorganisationer. 

4 Logen Skärgårdsblomman i Holmsund 80-årsjubilerar. 

Lycksele—Björksele församlingars samfällda kyrkofullmäktige be-
slutar att snarast uppföra ett församlingshus i Lycksele. Byggnads-
kostnaderna beräknas till ca 1 miljon kr. 

7 För första gången avlägges tandläkarexamen i Umeå av 22 odon-
tologer. Föregående årsgrupper har måst avsluta sina studier i 
Stockholm. 

Länsarbetsnämndens nya lokaler i Umeå invigs av generaldirek-
tör Bertil Olsson. 

Hr Henning Gustafsson, Skellefteå, förordar i motion i andra kam-
maren en utredning om inrättande av en geologisk utbildnings-
och forskningsorganisation med en professur inom ämnesområdet 
vid universitetet i Umeå. 
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Tandläkarexamen avläggs för första gången i Umeå •— föregående 
årsgrupper har måst avsluta sina studier i Stockholm. Inalles blev 
det nu här i Umeå 22 nya tandläkare. 

8 Skellefteå stad ingår till regeringen med framställning om förord-
nande att i staden skall finnas nämnd med uppgift att medverka 
till biläggande av hyrestvister. 

Universitetskansler Nils Gustav Rosén gör ett första besök i Umeå 
efter utnämningen för att orientera sig om förhållandena i univer-
sitetsstaden. 

9—12 Vännäs sockens konstförening anordnar i veterinärbostaden i Vän-
näsby en utställning av konstnären Sven Erixson. 

11 Umeå sockens kyrkofullmäktige beslutar bygga kyrka och för-
samlingsgård i Teg enligt förslag av arkitekt Carl Hampus Bergman 
och konstnär Harald Garmland. 

Sjöfarten på skelleftedistriktet öppnas efter rekordkort avbrott i 
skeppningarna. 

Storumans fabriks- och hantverksförening 40-årsjubilerar. 
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16 Svenska Pressbyrån inviger i Skellefteå distriktscentral för övre 
Norrland. Den skall betjäna ett område lika stort som en tredjedel 
av Sverige. 

17 Planen för Mariehemsområdets exploatering godkänns av Umeå 
stadsfullmäktige. Planen kostar totalt 5,5 miljoner kr och uppdelas 
i etapper för att vara genomförd 1969. 

19 Nysätra kyrkokör firar 50-årsjubileum. 

20 I Umeå samlas 25 platschefer och kamerala arbetsledare på AMS' 
arbetsplatser i Norrland till informationskurs, den första i sitt slag 
som hållits utanför Stockholm. 

23 Regeringen fastställer distrikt för polis-, åklagar- och exekutions-
väsendet. Västerbottens län kommer att omfatta fem polisdistrikt. 

Skolstyrelsen i Umeå avslår förslaget om försöksverksamhet med 
5-dagarsvecka i stadens skolor. 

26 Bengt Persson, Umeå, svensk mästare i Sundsvall på långa ter-
rängen ca 12.000 m med 34.27 före S. O. Larsson, Sundsvall, 34.30. 

Det från Fiskartorpet i Stockholm till Lars Färgares på Gammlia 
flyttade Skidmuseet invigs av landshövding F. Kristensson. 

29 Chefen för Västerbottens regemente, överste Å. H:son Söderbom 
utnämns till försvarsområdesbefälhavare för Uppsala och Västerås 
försvarsområden. 

Till överste och chef för Västerbottens regemente utnämns över-
stelöjtnanten vid Jämtlands fältjägarregemente A. J. M. Månsson. 

Premiär för automatisk teletrafik från Nordmalings-, Robertsfors-, 
Umeå- och Vännäsområdena till bl a Stockholm och Sundsvall. 

Norrbottens läns landsting och länsstyrelsen i Luleå säger nej till 
den i Skellefteå utarbetade öN-planen. Det anses bl a, att planen i 
realiteten innebär att till Skellefteå samla organ och funktioner, som 
redan upprättats i de olika residensstäderna. 
Statistiska centralbyrån noterar åtta avfolkningslän, bland dem 
Västerbottens län, där 1964 års folkmängdssiffra, 235.012, innebär 
tillbakagång med 1.755 personer. 
Häradshövding Sten Ohlsson, Umeå, utses till vikarierande lagman 
i Hovrätten för Övre Norrland. 

Byggnadsstyrelsen begär hos regeringen att få utföra första etappen 
av nybyggnad för kemiskt övningslaboratorium vid Umeå univer-
sitet. Kostnaderna beräknas till 6V2 miljoner kr. 
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Efter att på Vilhelmina köpings uppdrag ha utrett frågan om 
kyrkstaden i Vilhelmina föreslår Västerbottenskommunernas ar-
kitekt- och byggnadskontor, att kyrkstaden förvandlas till en tu-
ristisk "sovstad" med plats bl a för 220 bäddar. 

Den 6 Förslaget om sammanslagning av slakteriföreningarna i Västerbot-
ten och Norrbotten bordläggs vid den norrbottniska slakteristäm-
man i Luleå. 

10 Ny mässkrud invigs i Vindelns kyrka. 
Dorotea missionskyrka återinvigs efter omfattande restaurerings-
arbete. 

11—12 Första studentexamen i Vilhelmina. Tjugo erövrar vita mössan. 

Första rektorsvalet v id Umeå universitet: Ord föranden i interimssty-
relsen för universitetet, kansl irådet Georg Topelius, f lankeras av 
professor Nils Törnblom (t vi och byrådi rektör Rolf Linné. Professor 
Einar Hollström lägger sin valsedel i urnan. 
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11 Fem representanter för Skellefteå överlämnar i Stockholm stadens 
skrivelse till konungen med yttrande över remissyttrandena om 
ÖN-planen. 

12 Professor Lars-Gunnar Larsson väljs till rektor vid Umeå universi-
tet med tillträde den 1 juli. Prorektor blir professor Lennart Lysell. 

13 Riksdagen beslutar att socialinstituten från 1 juli skall ombildas 
till socialhögskolor. Till driftkostnader för de fyra socialhögsko-
lorna — varav en i Umeå — anvisas 3,4 miljoner kr. 

17 Till Bjurholms kyrka överlämnas en röd mässkrud, som skänkts av 
kyrkliga syföreningen. 

20 Riksdagen beslutar om fortsatt utbyggnad av Umeå universitet. 
Den matematisk-naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ut-
bildnings- och forskningsorganisationen byggs ut successivt fram 
till 1970. Ett universitetsbibliotek inrättas. Från nästa läsår byggs 
den medicinska högskolan ut till en fullständig medicinsk läro-
anstalt. Universitetet ges en egen forskningsprofil genom att vissa 
av professurerna ges en ämnesbeteckning, som utgör en avgräns-
ning eller speciell inriktning av resp ämnesområden. 

21 Fil. lic. Ragnar Bergling — bördig från Umeå — försvarar i Upp-
sala en avhandling med titeln "Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrk-
liga, merkantila och judiciella funktioner under 16- och 1700-talen". 

22 Den forskningsnämnd, som är knuten till riksföreningen mot can-
cer, sammanträder i Umeå och fördelar anslag på 600.000 kr. Pro-
fessor Lars-Gunnar Larsson blir universitetsstaden Umeås repre-
sentant i nämnden. 

Representanter från fyra västerbottenskommuner och nio norrbot-
tenskommuner m fl beslutar på sammanträde i Arvidsjaur att upp-
vakta regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen för att kräva åt-
gärder som syftar till att säkerställa råvarubehovet för inlandets 
trävaruindustri. 

Umeå stadsfullmäktige antar stadsplanen för Ålidhem. 

Skytteanska Samfundet håller högtidssammanträde i Umeå med 
professor Göran Lindahl, Stockholm, som gästföreläsare. 

23 Landstingets förvaltningsutskott fördelar 20.000 kr, som lands-
tinget anslagit till främjande av medicinsk och odontologisk forsk-
ning inom länet, mellan 17 forskare. 
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24 Sörmarka flygplats i Åsele tas i bruk. 

25 Föreningen Blå vägens första årsmöte hålls i Umeå. 

Bolidens Gruv AB får norska regeringens koncession att förvärva 
50 procent av aktierna i Det norske zinkkompani A/S i Odda i 
södra Norge. 

26 Konst för ett inköpsvärde av ca 17.000 kr — tillhopa ett 15-tal 
verk — fördelas vid sammanträde med Umeå stads kulturnämnd 
på olika skolor och andra kommunala institutioner. 

27 Umeå musikskolas första elevuppvisning. 

28 Vid Västerbottens företagareförenings årsstämma i Umeå — före-
ningens 25-årsjubileum — delas hedersbelöningar ut till tre före-
tagare, direktör Lars-Anton Lindqvist, Skellefteå, fabrikör Per Nor-
berg, Storuman, och direktör Karl Ragnar Åström, Brännland. 

30 Första kullen av lärare med treårig utbildning vid seminariet i 
Lycksele — 43 kvinnliga och tre manliga — utexamineras. 

Åseles tredje kyrkogård invigs av kontraktsprost Bertil Clausén, 
Lycksele. 

Efter översyn av eldistributionen i Västerbottens län framlägger 
länsstyrelsen ett förslag till planmässig lösning av landsbygdens 
distributionsförhållanden. 

Regeringen förordnar att Umeå domsaga med undantag av Umeå 
landskommun från den 1 januari 1965 skall förenas med Väster-
bottens södra domsaga till en domsaga med benämningen Väs-
terbottens södra domsaga. Tingsställen skall finnas i Umeå, Nord-
maling och Vindeln. Domsagans kansli skall vara förlagt till Umeå. 

Juni 

Den 1 Det nya politiska partiet KDS, Kristlig demokratisk samling, 
håller sitt första offentliga länsmöte och beslutar bilda 14 avdel-
ningar i Västerbottens län. 

4 Till e. o. byråchef vid Umeå universitet förordnas t f kamreraren 
vid Uppsala universitet L. O. Mårdell. 
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Vid Sävargårdens åter invigning överlämnar di rektör A. Sundbom t i l l 
restaurangchefen fru Sigrid Holmström Konsums hedersutmärkelse i 
form av en ¡ättenyckel med renkrona. 

6 Rektor Karl Fahlgren tar helt oväntat avsked som chef för folk-
skolseminariet i Umeå. Som skäl för sin två år för tidiga avgång 
åberopar han seminariets omstöpning till lärarhögskola och egen 
ohälsa. 

6—7 Svensk förening för klinisk kemi har kongress i Umeå. 

Västerbottens blåbandsförbunds 60 :e årskonferens på Edelviks 
folkhögskola, Burträsk. Till distriktsstyrelsens ordförande väljs 
kyrkoadjunkt Seth Lindgren efter rektor Simon Hofverberg, som 
avsagt sig. 

10 Sävargården i Umeå återinvigs efter en omfattande restaurering. 

10—12 De skogliga beredskapsarbetenas organisatoriska och ekonomiska 
uppläggning i de fem nordligaste länen samt Kopparbergs län dis-
kuteras på konferens i Umeå. 
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16 Kommunalfullmäktige i Lövånger beslutar att hos arbetsmarknads-
styrelsen ansöka om högsta möjliga bidrag för fortsatta renove-
ringsarbeten på 15 kyrkstugor i Lövångers kyrkstad, uppförande 
av ett gästhem m m för en beräknad kostnad av 1 miljon kr. 

18—20 Blåbandsungdomens riksmöte i Umeå. 

20 Biskop Ivar Hylander återinviger Skellefteå landsförsamlings kyrka 
efter en omfattande restaurering, som kostat ca 1,6 miljon kr. 

21 Stiftsgården i Skellefteå invigs av biskop Hylander. 

Lennart Hedmark sätter i Örnsköldsvik svenskt juniorrekord — 
och distriktsrekord för Västerbotten — i spjutkastning med 80.38 
m. 
Karl-Uno Olofsson, Umeå, sätter västerbottniskt distriktsrekord på 
1.000 m med 2.23,6. 

24 Grundaren av HSB, arkitekt Sven Wallander, Stockholm, disku-
terar med representanter för Umeå stad utformning och place-
ring av en skulptur för 200.000—300.000 kr, som HSB vill skänka 
till Umeå för Järnvägstorget. 

Bygdeå kommunalfullmäktige beslutar med 16 röster mot 13 ut-
byggnad av ålderdomshemmet i Robertsfors med 30 vårdplatser. 
Flera reservationer från representanter för södra Bygdeå anmäles. 

25 Regeringen bemyndigar fortifikationsförvaltningen att inom en 
kostnadsram av 11,3 miljoner kr låta utföra de nya byggnaderna 
för Norrlands dragonregemente i anslutning till Västerbottens re-
gementes kasernområde: två kaserner, kanslihus, marketenteri, un-
derbefälsmäss m m. 

26 Futurumfabriken i Byske med en dagkapacitet av 360 köksventi-
latorer invigs av landshövding F. Kristensson. 

Vid Västerbottens lutherska missions- och ungdomsförbunds års-
konferens i Skellefteå inväljs för första gången i förbundets 56-
åriga historia en kvinna i förbundsstyrelsen, nämligen folkskollä-
rare Lisa Boman, Frostkåge. Ordförande efter kontorschef Aron 
Strömgren, Umeå, blir byggnadsingenjör Gustaf Karlsson, Skel-
lefteå. 

Umeå stadsfullmäktige anslår 545.000 kr till utbyggnad av stads-
biblioteket. Tillbyggnaden, 15 m lång, skall till en början hyras av 
universitetet. 
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28 Bjuröklubbs fiskarkapells 100-årsjubileum firas med högmässa av 
biskop Ivar Hylander. 

Byn Nästansjö i Vilhelmina firar 100-årsjubileum. 

Ungefär en halvtimmes snöfall i området mellan Gitsfjället och 
Gejegetjem. 

29 Till professor i pedodonti vid Umeå universitet utnämns avdelnings-
tandläkaren vid tandläkarhögskolan i Malmö docent H. W. Grah-
nén. Han är född i Granö 1919. 

Sekreterare Inga Elgqvist, Umeå, förordnas till e o byrådirektör vid 
Umeå universitet. 

Till universitetslektor i sociologi vid socialhögskolan i Umeå ut-
nämns docent S. A. Runeberg, Helsingfors. 

Rektor L. D. Sjöquist, Skellefteå, förordnas till rektor vid tekniska 
gymnasiet i Eskilstuna. 

Provinsialläkare L. A. Åkerström, Åsele, förordnas till provinsial-
läkare i Kramfors läkardistrikt. 

Apotekare O. B. R. Tolf, Vilhelmina, tilläggs personligt privile-
gium på apoteket Gripen i Nyköping. 

Hovrättsrådet Nils Lindroth, Umeå, förordnas att uppehålla hä-
radshövdingämbetet i Umeå domsaga. 

Lycksele stadsfullmäktige beslutar tillbygga ålderdomshemmet för 
beräknat 1,3 miljon kr, inkl. inventarier. 

30 Enligt dom av Nedre Norrbygdens vattendomstol om korttidsreg-
leringen i Umeälven skall för de 13 kraftstationerna från Storuman 
till havet årligen inbetalas sammanlagt 694.350 kr, när Betsele 
kraftstation blir färdig. 

Medeltida träskulpturer från Skellefteå landsförsamlings kyrka 
visas på Statens historiska museum, sedan de varit i Stockholm 
för konservering. 
Nämnden för föreningen Verdandis skriftserie tilldelar författaren 
Erik Nilsson Mankok i Marsfjäll ett stipendium för att på detta 
sätt fästa uppmärksamhet på författarens litterärt och socialt 
märkliga skildring av samernas nutida situation i romanen "Mitt 
lassokoppel" [1962]. 
Ändrad valdistriktsindelning i många kommuner i Västerbotten 
vid höstens riksdagsval aviseras, varigenom antalet valdistrikt 
minskas från 493 till 433. 

Av vattenregleringsmedel för Storjuktan anvisar regeringen 200.000 
kr till anordnande av en lift på Nalovardo fritidsområde i Sorsele 
socken och 100.000 kr för att ordna en stuga där. 
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Regeringen tilldelar Burträsk kommun statsbidrag med högst 
1.755.000 kr till planerad högstadieanläggning. 
Till skogsdirektör i Mo och Domsjö AB utses hittillsvarande skogs-
chefen Thorsten Andrén och till skogschef biträdande skogschefen 
A. Peterson-Berger. 
Till komminister i Robertsfors utnämns kyrkoadjunkten i Neder-
luleå pastorat Egil Johansson. 

Landstinget beslutar att fr o m höstterminen öka intagningen vid 
sjuksköterskeskolan i Umeå från 30 till 50 elever. 

Juli 

Den 1 K.-G. Burlin, Rönnskär, sätter i Västerås svenskt juniorrekord i 
stavhopp med 460 cm. 

8 I trelandskampen — Sverige, Norge, Finland — i fri idrott i Stock-
holm vinner Karl-Uno Olofsson, Umeå, 1.500 m på 3.45,1 före 
Olavi Salonen, Finland, 3.46,5. 

9 I trelandskampen sätter Bengt Persson, Umeå, svenskt rekord på 
3.000 m hinder med 8.39,6. Karl-Uno Olofsson segrar på 800 m 
med 1.50,6 före S. Rindetoft, Sverige, samma tid. Olofsson belö-
nas med Kabom-pokalen för bästa svenska insats under lands-
kampen som segrare på både 800 och 1.500 m. 

Umeå-kommittén föreslår i sitt slutbetänkande om högre utbild-
ning och forskning i Umeå inrättande av en professur i pedagogik 
vid Umeå universitet. 

12 Spölands EFS missionsförening 60-årsjubilerar. 

16 Bengt Persson, Umeå, sätter i Norrköping nytt distriktsrekord för 
Västerbotten på 3.000 m med 8.05,6. 

Karl-Uno Olofsson, Umeå, segrar i Norrköping på engelska milen 
med 4.04,6, distriktsrekord för Västerbotten, då ingen notering 
finns. 

19 K.-G. Burlin, Rönnskär, förbättrar i Karlshamn svenska junior-
rekordet i stavhopp till 464 cm. 

22 Bengt Persson, Umeå, sätter i Oslo nytt västerbottensrekord på 
3.000 m med 8.03,4. Placering: 4. 
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22—23 Ambassadrådet N. Volodarskij vid Sovjet-ambassaden i Stockholm 
studerar Röbäcksdalens försöksgård och norrländskt jordbruk i öv-
rigt. 

30 Karl-Uno Olofsson, Umeå, förbättrar i Hässleholm distriktsrekor-
det på 1.500 m för Västerbotten till 3.43,6. 

Till rektor vid samrealskolan i Nordmaling utses läroverksadjunkt 
Einar Hedquist, Stockholm. 

Danske läkaren Preben Geertinger förordnas att under tiden 1 
augusti—30 juni 1965 vara rättsläkare och till föreståndare vid 
statens rättsläkarstation i Umeå. 

En bi ld från Långdaigruvans utbyggnad, var i Bol iden-bolaget inves-
terar 12 mil joner kronor, enl igt under ¡uli o f fent l igg jor t beslut. 

\ 
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Landstingets förvaltningsutskott begär Odontologiska fakultetens 
vid Umeå universitet medverkan till en revision av det tandvårds-
avtal som upprättades år 1957 med k. m:t och Kronan, då sju års 
erfarenhet har visat, att avtalet var "olyckligt". 

Bolidens Gruv AB beslutar investera 12 miljoner kr för fortsatta 
arbeten vid Långdal-gruvan, åtta km från Bolidens samhälle. Gru-
van skall vara klar för drift 1967 och ersätta den då utbrutna gru-
van i Boliden. 

Landstingets bidrag för året till skyddade verkstäder i länet före-
slås av en utredningskommitté till 80.000 kr. 

Kustlandsdelen av Västerbotten bör tillsammans med Västernorr-
lands län och Jämtlands län bilda ett andra skattekraftsområde, 
framhåller en kommitté från Västerbottens läns landsting i yttrande 
över 1958 års skatteutjämningskommittés betänkande "Kommunal 
skatteutjämning". Tillskottet i detta område bör uppgå till den 
nivå som motsvarar medelskattekraften, d v s 100 procent. För 
lapplandsdelen av Västerbottens län fordras ett tillskott motsva-
rande 115 procent av skattekraften. 

För universiteten och högskolorna tillsätter ecklesiastikminister 
Ragnar Edenman lokal- och utrustningsprogramkommittéer med 
uppgift att utarbeta program för de högre läroanstalterna på or-
terna. Till ledamöter i kommittén för Umeå utses professor Lars-
Gunnar Larsson, Umeå, tillika ordförande, byråchef Sixten Fors, 
byråchef L. Lindquist, lektor O. Moll och byråchef Rolf Rudhe. 
Kommitténs arbete skall t v grundas på antagandet, att det år 
1970 finns 3.700 studerande i Umeå. 

Norrlandsförbundets arbetsutskott utdelar för konstnärliga och 
kulturella insatser Norrlandsbjörnen för 1964 till bl a jägmästare 
J. E. Wretlind, Malåträsk, och Olof Högberg-plaketten till bl a 
lasarettsläkare P. G. Lundgren, Umeå. 

Rektor K. E. Fahlgren, Bjurholm, förordnas att till den 1 juli 1967 
vara rektor vid lärarhögskolans i Uppsala övningsskola. 

Rektor Olle Markgren, Skellefteå, utnämns till skolinspektör i 
Östergötlands län. 

Skolinspektör Bertil Bergquist, Umeå, utnämns till skolinspektör i 
Uppsala län. 

Länsstyrelsen i Umeå anhåller hos regeringen att Tärna kommun 
får disponera 450.000 kr av regleringsmedel från Överuman— 
Ajaure-företagen. 
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Västerbottens läns hushållningssällskap f i rar sina 150 år i samband 
med "Jordbrukets d a g " på Nol ia-utstä l ln ingen i Umeå. 

Augusti 

Den 4 Karl-Uno Olofsson, Umeå, sätter i Stockholm nytt västerbottens-
rekord på 1.500 m med 3.42,6. 

7 Karl-Uno Olofsson sätter i Boden nytt rekord för Västerbotten på 
1.000 m med 2.21,5 — 2 sekunder bättre än det gamla rekordet. 

7—16 Umeå-mässan Nolia 64 med Västerbotten visar. 

9 Västerbottens läns hushållningssällskap firar 150-årsjubileum. Säll-
skapets direktör Nils Tärnvik får sällskapets guldmedalj i 12:e 
storleken. 

Greger Lindström, Skellefteå, sätter i Kemi nytt västerbottensre-
kord i höjd med 210 cm. 
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13 Till professor i anatomi vid universitetet i Umeå utnämns docent 
Ebba Cedergren, Karolinska sjukhuset och till professor i histologi 
prosektor Jan-Erik Edström, Göteborg. 

15 Västerbottens och landets äldste manlige invånare, f. hemmans-
ägare Olof Samuelsson i Kåsböle, Lövånger, avlider på Lövångers 
sjukhem. Han var född 1 juli 1860. 

Tre västerbottningar blir svenska mästare i fri idrott, nämligen Len-
nart Hedmark, Skellefteå, i spjutkastning, 76.35 m., Karl-Uno 
Olofsson, Umeå, på 1.500 m med 3.48,5 och Bengt Persson, Umeå, 
på 3.000 m hinder med 8.47,4. Hedmark får även godtemplarför-
bundets guldmedalj som Sveriges främste godtemplaridrottsman. 

20 Statsminister Erlander meddelar, att en av televerkets två nya 
verkstäder skall förläggas till Skellefteå med upp till 250 anställda. 

Bolagsstämman konfirmerar beslutet om Hilding Carlssons meka-
niska verkstads utflyttning till Holmsund sommaren 1965. 

25 Vid tävlingar i Karlstad förbättrar Karl-Uno Olofsson, Umeå, väs-
terbottensrekordet på engelska milen med 2 sekunder till 4.02,6 
och erhåller Dickson-pokalen. 

25—28 Vid svenska mästerskapet i modern femkamp i Umeå blir Lars 
Edstedt, Umeå, fyra med 5.072 poäng. Segrare: H-G. Liljenvall, 
Jönköping, med 5.334 poäng. K 4, Umeå, blir tvåa i lagtävlingen 
efter A 6, Jönköping. 

31 Vännfors EFS firar 60-årsjubileum. 

Som deltagare i olympiska spelen i Tokyo föreslås bl a Lars Ed-
stedt, Umeå, Lennart Hedmark, Skellefteå, Karl-Uno Olofsson, 
Umeå, och Bengt Persson, Umeå. 

Enligt landstingets nu redovisade budgetavräkning utgjorde om-
slutningen under 1963 kr 99.185.042:44 med ett nettounderskott 
av 1.537.014:01. 
Rektorn vid folkskolseminariet i Umeå Karl Fahlgren beviljas ent-
ledigande från 1 september och avsked som lektor i Visby. 
Till jägmästare i Södra Sorsele revir utnämns jägmästare Thure 
Andersson, Sollefteå. 
Till provinsialläkare i Byske läkardistrikt utnämns leg. läkare Die-
ter Orth. 
Universitetet i Umeå tillförs denna höst ett flertal nya utbildnings-
linjer och ämnen. Det är klart med de nya befattningshavarna för 
dessa. 
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Till avdelningsdirektör och chef för Svenska Handelsbankens ume-
avdelning från den 1 november utses chefen för notariatavdelning-
en i Hälsingborg, bankjurist Holger Clarkson. 

September 

Den 1 Föreläsningarna vid filosofiska fakulteten vid universitetet i Umeå 
börjar. 

Första nattpostflygplanet på linjen Stockholm—Umeå—Stockholm 
avgår från Umeå. Hela Västerbottens kommunikationsnät påverkas 
av nattpostflyget. 

På kvällen den 1 september invigs nya nattpostf lyget mellan Umeå 
och Stockholm. Tio minuter efter midnatt landar planet på Bromma, 
där första postsäcken lastas ut av — från vänster — byråchef Al f 
Lindeberg, Stockholm, postmästare M. O. Gjerul f , Umeå, distrikts-
chef Lennart Jangrel l , Umeå, och Linjeflygs VD, Sven ös t l ing . 
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Sju nya professurer och fyra laboraturer föreslås av universitets-
kanslern bli inrättade vid Umeå universitet nästa budgetår. Även 
en rad andra högre tjänster tillkommer vid lärosätet. 

2 Meddelas det: Umeå stad övertar den lokala busstrafiken från och 
med den 1 januari 1965. 

3 Historiskt ögonblick för det akademiska Umeå i och med att den 
1000:e legitimationen utfärdas. 

Konservator Evert Larsson, Hössjö, avlider i Ljusdal. Han var född 
1898. 

4 Svenska turisttrafikförbundet öppnar femdagarsmöte i Umeå med 
närmare 200 deltagare från hela landet. 

9 Till professorer utnämnts vid universitetet i Umeå i neurologi do-
cent Lisa Welander, Göteborg, tillika överläkare vid neurologiska 
kliniken på lasarettet, och i röntgendiagnostik, tillika överläkare 
vid röntgendiagnostiska avdelningen vid lasarettet, docent G.-F. 
Salzman, Stockholm. 

10 Till Sveriges representant i Tokyo-olympiadens moderna femkamp 
uttas bl a Lars Edstedt, Umeå. 

11 Foco-fabriken i Hedensbyn invigs av inrikesminister Rune Johans-
son. I den nya fabriken har investerats 9,3 miljoner kr. 

Redaktör K. J. Sandberg, Vilhelmina — en av arbetarrörelsens 
pionjärer i Västerbotten — avlider, 76-årig. 

En för Sverige helt ny giv för behandling av reumatism börjar i 
Robertsfors, där ett rullande fysikaliskt institut, bemannat med två 
sjukgymnaster, debuterar. Det skall inom provinsialläkardistriktet 
behandla reumatiskt sjuka i hemmen. 

13 Vid friidrottslandskamp i Helsingfors blir Karl-Uno Olofsson tvåa 
på 800 m med 1.48,9 och segrar på 1.500 m med 3.47,0, Jarl Bur-
man, Skellefteå, blir i sitt debutlopp på 10.000 m tvåa med 30.22,2 
och Lennart Hedmark kommer fyra i spjutkastning med 79.82. 

13 Till kyrkoherde i Västra Ryds och Stockholms-Näs församlingar i 
ärkestiftet väljs komminister Erik Fahlgren, Vilhelmina. 

Vid SM-tävlingar i gång i Köla hemförs ungdoms-cupen av Bal-
sjö, Bjurholm. Segern i klassen för pojkar 12—14 år går även till 
Balsjö. 
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14 Snöfall över stora delar av lappmarken, intensivast i Dorotea och 
Vilhelmina, där snötäcket framåt aftonen uppgår till ca decime-
tern. 

Fyra västerbottningar uttas till landskampen i friidrott Italien— 
Sverige—Norge i Rom: Karl-Uno Olofsson och Åke Lindström, 
Umeå, Lennart Hedmark och Jarl Burman, Skellefteå. 

17 Västerbottens civilförsvarsförbund 25-årsjubilerar vid årsmöte i 
Lycksele. 

18 Umeå stadsfullmäktige beslutar, att den blivande teatern skall 
ligga i kv Idun vid Rådhusesplanaden. 

Laborator Tage Marklund — bördig från Burträsk — förordnas 
till forskningschef vid försvarets forskningsanstalt. 

20 Vid friidrottskampen i Rom vinner Karl-Uno Olofsson, Umeå, 
1.500 m med 3.47,5. 

21 Vid årets kronoskogsauktion i Umeå är utbudet 137.559 skogs-
kubikmeter mot 143.969 i fjol. Den försålda kubikmassan uppgår 
till 119.672 skogskbm. Kubikmeterpriset blir i genomsnitt kr. 36: 62 
mot 29:06 året förut och försäljningssumman 4,4 miljoner kr 
mot 3,7 miljoner i fjol. 

Halvard Nilsson, Skellefteå, blir i Piteå norrlandsmästare i orien-
tering. 

22 Vid skogsauktion i Skellefteå säljs 119.764 skogskubikmeter eller 
94 proc. av utbudet för sammanlagt 4,6 miljoner kr. Per skogs-
kbm noteras ett pris av kr 38:55 mot 28:42 i fjol eller en pris-
höjning av 35 procent. 

23 Tandläkare Bure Engström, Umeå, försvarar doktorsavhandling i 
Umeå. 

Karl-Uno Olofsson, Umeå, 1.500 m, och Bengt Persson, Umeå, 
3.000 m hinder, uttagas bl a till Sveriges representanter i friidrott 
vid olympiaden i Tokyo. 

24 Bolidens Gruv AB inviger det nya slagfumingverket, som har en-
dast en motsvarighet i världen, nämligen i Kanada. Anläggningen 
har kostat 36 miljoner kr. 
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En delegation av den franska senatens kommission för kulturella 
ärenden, vilken sysslar med bl a utbildnings- och forsknings-
problem, anländer till Umeå och besöker medicinska fakultetens 
nya institutioner. Fransmännen är inbjudna av UD. 

27 Fjärrblockering även för tågsträckan Trehörningsjö—Hörnsjö in-
förs, innebärande att en man på fjärrblockeringscentralen i Vän-
näs klarar av säkerheten för hela bandelen ned till Långsele. 

28 Femton bulgariska tandläkare, som skall tjänstgöra i folktandvår-
den, framförallt i Norrbotten, kommer till Sverige för att genomgå 
en preparandakurs vid tandläkarhögskolan innan de träder i tjänst. 

29 En deputation från Umeå uppvaktar ecklesiastikminister Edenman 
och begär en snabbutredning av frågan om att ge Umeå universitet 
en yrkespedagogisk institution. Forskningsfältet skulle bli en pla-
nerad yrkesskola, utformad som särskild försökskola. 

30 Sammanräkningen för andrakammarvalet i Västerbotten klar. Val-
resultatet blir [1960 års siffror inom parentes): H 12.827 (15.276), 
C 20.964 (19.914), F 26.110 (28.331), S 58.075 (63.244), K 3.395 
(2.643), Kds 5.065 (—). Nyvald för högern blir predikant Tore 
Nilsson, Agnäs, Bjurholm. 

Skolöverstyrelsen föreslår i sina riksdagspetita att ett förskolese-
minarium skall inrättas i Umeå. 

Till avdelningschef vid landstingets allmänna avdelning utses fil. 
mag. Gunnar Forsell, Grubbe. 

Till länspolischef från 1 januari utses landsfogde Å. Moberg, Umeå, 
och till länsåklagare biträdande landsfogde L. G. Andersson, Umeå. 

Klarsignal för utbyggnad av länsväg 343, Storuman—Gubbträsk, 
Stensele, för 4,5 miljoner kr. 

AMS-bidrag med 250.000 kr till Statens järnvägars nya verkstads-
lokal i Vännäs, som skall sysselsätta ca 15 personer. 

En kommitté inom landstinget föreslår nytt sjukhem i Skellefteå 
med 60 vårdplatser, omvandling av sjukstugorna i Nordmaling och 
Robertsfors till tvåläkarstationer, upprustning av sjukhemmet i 
Lycksele samt en utökning av vårdplatsantalet vid sjukstugorna i 
Tärna, Nordmaling, Robertsfors och Sorsele. Genom ombyggnad av 
Dorotea sjukstuga tillkommer också vårdplatser. 

Med. lic. Hans Melin försvarar i Umeå en doktorsavhandling om 
sina undersökningar över atrofisk hudförändring hos diabetiker. 
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Oktober 

Den 1 Två nya SJ-distrikt med Umeå som centralort träder i funktion 
med trafikchef Runo Renntun och överingenjör Sten Smith som 
chefer för resp drift- och bandistrikt. 

I 20 :s nye regementschef överste Allan Månsson tar emot rege-
mentet. 

Västerbottens läns allmänna försäkringskassa flyttar in i nya loka-
ler i Umeå och därmed har försäkringskassan flyttat från Skellefteå. 

2 Landshövding Filip Kristensson beviljas avsked med utgången av 
juni 1965. 

Studiehjäipsnämnden i Umeå har sitt första sammanträde: Fr v med. 
kand. Christer Backman, bankdirektör Erik Ehn, rektor Birgit Hem-
gård och odont. kand. Mauri tz Persson. Den nya nämnden har fem 
ledamöter, men en av dem, rektor tars Sköld, var förh indrad av 
mi l i tär inkal le lse. 
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4 Hembygdsföreningen Umbygda inviger en västerbottensgård som 
en rotebondegård vid soldattorpen i Brännland. 

Nytt församlingshem i Boliden invigs av biskop Hylander. 

5 Länets landsting öppnas. 

Anglo-American Club bildas i Umeå med bankdirektör Erik Ehn 
som ordförande. 

Till kommunalfullmäktigeordförande i Vilhelmina väljs Bo Lin-
dahl, Dikanäs. Ordförande i kommunalnämnden blir Yngve Lauritz. 

6 Lotsfartyget Orion avseglar för sista gången från distriktet. Hon 
skall läggas upp i Stockholm t. v. 

7 Landstinget antar förslaget om utbyggnad av Umeå lasarett för en 
räknad kostnad av 25.715.000 kr. I statsbidrag beräknas 25 procent. 

Landstinget beviljar 30.000 kr till länets pensionärer för fritids-
verksamhet. 

8 Studiehjälpsnämnden i Umeå sammanträder för första gången. 
Ordförande är bankdirektör Erik Ehn. 

9 Regeringsrätten upphäver kommunalfullmäktiges i Dorotea beslut 
att låta bygga ut Hotell Borgafjäll samt anlägga fritidsområde i 
Avasjö för 4,6 miljoner kr. 

Sara Lidman publicerar en ny roman, "Med fem diamanter", med 
motiv från Kenya. 

Landstinget beslutar med 38 röster mot 25 att behålla undervis-
ningen vid lantbruksskolorna i Umeå och Skellefteå samt att bygga 
ut skolorna med 60 resp 32 elevplatser. Skolorna i Vindeln och 
Malgomaj läggs ned. 

Landstinget beslutar ny lanthushållsskola i Skellefteå för 1,3 mil-
jon kr. 

Landstinget anslår 1,5 miljon kr som bidrag till anläggningskost-
naderna för tre flygfält i lappmarken, i första hand 500.000 kr 
under en femårsperiod för ett fält. Detta betyder dock inte att in-
landet omgående får ett flygfält. 

Sundsvallsbanken 100-årsfirar i Umeå, varvid bankens veterangå-
va, ett guldur utdelas till anställda med 25 eller flera tjänsteår. 
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10 Landstinget anvisar för sjukvårdsinrättningar i länet totalt 
58.977.114 kr på driftbudgeten och 1.495.593 på kapitalstaten. 
Därav drar Umeå lasarett resp 27,5 miljoner och 608.000 kr. Till 
utrustningen av de nya byggnaderna vid Umeå lasarett anvisas 
dessutom 3 miljoner kr. 

Landstingsskatten i Västerbottens län höjs med 50 öre till 7 kr. 
Beslutet fattas med 32 röster mot 31 från den borgerliga minorite-
ten, som röstar för en skattehöjning av 30 öre. 

Landstingets kulturstipendier på sammanlagt 10.000 kr fördelas 
med 4.000 kr till konstnären Sture Meijer, Skellefteå, samt 3.000 
kr vardera till sameslöjdaren Sune Enoksson, Tärnaby, och skel-
leftefödda sångerskan Karin Langebo-Lilliebjörn, Stockholm. 

Bjurholms nya kyrkogård invigs av biskop Ivar Hylander. 

11 Församlingsgården i Sofiehem, Umeå, stadsdelens kyrkolokal, in-
vigs av biskop Ivar Hylander. 

12 Landstingsman Gustaf Widman, Grubbe, väljs till stadsfullmäkti-
ges ordförande i Umeå vidgade stad. Vattenrättsingenjör Gunnar 
Aspegren väljs till drätselkammarens ordförande intill 1967 års 
utgång och till vice ordförande ombudsman Torsten W. Persson. 

13 Stadsfullmäktige i Lycksele beslutar med 13 röster mot 8 — en 
ledamot avstår — att inte låta bygga skidbacke i Lycksele till 
svenska mästerskapen på skidor 1965. Därmed upphävs fullmäk-
tiges tidigare beslut om att bygga den s k Himlabacken på Tann-
berget. 

Den nya drätselkammaren i Umeå väljer arbetsutskott: socialdemo-
kraterna får två av de fem platserna, högern, folkpartiet och cen-
tern vardera en. 

14 Interimstyrelse utses för Umeå studentkårs barndaghem. 

16 Informationsmöte i Umeå med anledning av Vattenfalls planer på 
utbyggnad av Långforsen i Vindelälven 1969. 

18 Vindelkretsen av Svenska Röda korset firar 50-årsjubileum. 

19 Stor-Umeås stadsfullmäktige väljer styrelser och nämnder. 

Karl-Uno Olofsson utslagen i ena semifinalen till olympiadens 
1500-metersfinal. Hans tid: 3.44,8. 

Skogsbruksskolan i Vindeln invigs av landshövding F. Kristensson. 
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21 En kinesisk delegation, bestående av bl a Kinas vice hälsovårds-
minister Tsui Yi Tien besöker Umeå där lasarett och universitet 
studeras. 

22 Ett för sjöfartsstyrelsen byggt isbrytande lotsdistriktsfartyg m/s 
Vega, som skall få hemort i Umeå och tjänstgöra inom Övre 
norra lotsdistriktet, levereras i Åmål. 

23 Till ledamot av riksdagens första kammare efter riksdagsman P. 
Petersson i Gäddvik, som avsagt sig, utses vid sammanräkning i 
Umeå kapten Bertil Strandberg, Boden. 

24 Jörns kyrkofullmäktige beslutar bygga ny klockstapel för 100.000 
kr. 

Åsele kyrkofullmäktige beslutar bygga ny prästgård för kyrkoher-
den. 

25 Hörnsjö missionsförsamling firar 80-årsjubileum. 

Premiären i Umeå för IFK Umeå i ishockey div I norra mot Solna 
AIK slutar 3—7 [1—3, 1—4, 1—0], 

26 Lövångers kommunalfullmäktige beslutar bygga ny läkarbostad 
för 125.000 kr. 

29 Första tingshusstämman i nya Västerbottens södra domsaga. 
Hyresregleringen häves från 1 mars 1965 i ytterligare ett 40-tal 
orter, bland dem Åsele municipalsamhälle. 

Förste bibliotekarien vid Uppsala universitet Paul Sjögren utnämns 
till överbibliotekarie vid Umeå universitet. 

30 Den nya stadsfullmäktigeförsamlingen bestämmer den samlade 
kommunalskatten i Stor-Umeå för 1965 till kr 19: 50 per skatte-
krona för den gamla stadens del och till kr 19: 77 för den nuva-
rande landskommunen. 

31 Redaktör Carl-Ola Andersson, Skellefteå, avlider, 53-årig. 

Det bokföringsår, som avslutades den 31 augusti, var ett rekordår 
för Mo och Domsjö med en ökning av omsättningen av nära 100 
miljoner kr. 

Vid det stora klapperstenfältet Stora Romlet på sydsidan av ön 
Obbola finner fabriksarbetaren Anders Granström, Obbola, två 
spännen i förgylld brons och fragment av ett skelett. Tydligen är 
det en grav från vikingatiden som härmed påträffats. 
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Nedre Norrbygdens vattendomstol förklarar att den finner regle-
ringen av Abelvattnet tillåtlig ur alla synpunkter som vattendom-
stolen har att pröva. I fråga om Abelvattnet har k m:t förbehållit 
sig beslutanderätten. Byggande av Gejmåns kraftstation medgives. 
Vetenskapsakademin reagerar i skrivelse till kammarkollegiet mot 
Vattenfalls planer på att exploatera Vindelälven, som betecknas 
som ett forskningsobjekt av största värde, vars försvinnande särskilt 
skulle drabba Umeå universitet, då såväl botanik- som zoologipro-
fessurerna där har bundits till ekologien. 
Centralbibliotekarie Sven-Ola Hellmér, Umeå, blir den förste som 
belönas ur den av byrådirektör Bengt Hjelmqvist skapade och av 
Sveriges allmänna biblioteksförening förvaltade fonden för belö-
ning av framstående insatser på folkbiblioteksområdet. 

November 

Den 1 Den av Lycksele församling resta gravvården över kyrkoherden 
teol. dr Hugo Berlin avtäcks. 

2 Generalpoststyrelsen föreslår regeringen en decentralisering av den 
löpande förvaltningen av postverkets diligenstrafik från 1 septem-
ber 1965 med huvudkontor för diligensrörelsen i Umeå. Diligens-
postmästarna föreslås få ökade befogenheter. 

De första socionomerna utexamineras från socialhögskolan i Umeå. 
Här mottar Ingemar Dahlqvist sitt d ip lom av rektor Lars Sköld. 
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Malå kommunalfullmäktige beslutar uppföra sporthall i Malåträsk 
för 1,9 miljon kr. 

F. hovrättspresidenten i Umeå Carl Romberg avlider i Göteborg. 
Han var född 1895. 

3 Länskommitté bildas i Vindeln för ett närmare samarbete mellan 
centerpartiet och folkpartiet med sikte på partisammanslagning 
och ett enat uppträdande i 1966 års kommunalval. 

F. riksdagsman Oskar Åkerström, Klemensnäs, avlider. Han var 
född 1896. 

Regeringen lägger fram proposition i lokaliseringsfrågan. Under en 
femårsperiod föreslås 800 miljoner till lokaliseringsfrämjande åt-
gärder, främst i de fyra nordligaste länen. 

Kommitté bildas i Umeå med dr Björn Moraeus som ordförande 
med uppgift bl a att begära omprövning vad Vindelälven beträffar 
av den överenskommelse som träffats för några år sedan mellan 
Vattenfall och företrädare för naturvården. 

5 Umeå debuterar som landskampsstad i bollspel, ishockey: Sverige 
besegrar Norge med 9—5. 

9 Övre norra lotsdistriktets nya fartyg m/s Vega kommer till sin 
stationsort i Umeå uthamn. 

Grosshandlare David Renman, Umeå, avlider. Han var född 1904. 

11 Svenska mekanförbundet har verkstadskonferens i Skellefteå, var-
vid meddelas att den svenska verkstadsindustrin skall stimuleras 
att satsa ordentligt på Norrland. 

15 Hörnefors kommun firar 50-årsjubileum. 
Byn Balfors i Bjurholm högtidlighåller 200-årig tillvaro. 

16 Teaterkommittén i Umeå beslutar utlysa arkitekttävling, till vilken 
även finländska arkitekter skall inbjudas. 

Umeå stads kulturnämnd beslutar tilldela Lasse Lystedts orkester 
1964 års kulturstipendium på 5.000 kr. 

20 Underläkaren vid Torsby lasarett Sten Bolt utnämns till provin-
sialläkare i Nordmalings läkardistrikt. 

Provinsialläkare N. G. J. Knutsson, Fredrika, förordnas till provin-
sialläkare i Vimmerby norra läkardistrikt. 
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Kyrkoherde E. Janulf, Holmsund, utnämns till kyrkoherde i Lilla 
Malma och Dunkers församlingar i Strängnäs stift. 

Leg. läkare Torsten Ringqvist, Umeå, förordnas till överläkare vid 
kliniskt-fysiologiska laboratoriet vid Vänersborgs lasarett. 

22 Dorotea ålderdomshem invigs av landshövding F. Kristensson. 

Västerbotten vinner i Jönköping finalen om TV-pucken i ishockey 
över Stockholm med 2—0 och hemför vandringspriset för alltid. 

25 De sex första färdigutbildade socionomerna utexamineras från so-
cialhögskolan i Umeå. 

28 Västerbottens läns hushållningssällskap firar sitt 150 :e årsmöte. 

28 Umeå gymnasieförening högtidlighåller uppnådda 100 år med ju-
bileumsklubb och jubileumsmiddag. 

Nya gravkapellet i Hörnefors invigs av biskop Ivar Hylander. 

29 Strömsunds kapell i Stensele återöppnas efter genomgripande 
restaurering. 

30 Umeå stadsfullmäktige beslutar uppföra värmeverk, kombinerat 
med förbränningsstation i Ålidhem. 

Umeå stadsfullmäktige beslutar utvidgning av hamnområdet för 
Umeå uthamn. 

Meddelas det, att det nya bostadsområdet Böleäng väntas bli klart 
att exploatera våren 1965. Området beräknas rymma omkring 440 
lägenheter. 

Landsantikvarie Gunnar Westin och turistintendent Stellan Holm-
gren reser till Haag för att inviga en ny turistbyrå i Svenska turist-
trafikförbundets regi med en PR-aktion för Västerbotten. 

Stiftelsen J C Kempes Minne donerar till Umeå universitet 300,000 
kr. Donationen är avsedd för en forskningsfond som får namnet 
"J. C. Kempes Minnes forskningsfond". Avkastningen skall använ-
das till vetenskaplig forskning och undervisning, vari inbegripes 
studieresor med vetenskapligt syfte. 

Länsstyrelsen i Västerbotten framhåller i yttrande över lokalise-
ringsutredningens betänkande att möjligheterna att till Umeå uni-
versitet förlägga ytterligare ämnesområden, exempelvis skogliga, 
geologiska och tekniska, snarast bör utredas. Dessutom är det syn-
nerligen viktigt att en humanistisk fakultet snarast inrättas i Umeå. 

K m:t beviljar kyrkoherde Zachris Nilsson avsked från sin tjänst i 
Kågedalen med utgången av september 1965. 
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En av landets största kommunfusioner föreslås av samarbetsnämn-
den för Skellefteå. Det gäller Skellefteå stad, Skellefteå landsför-
samling, Bureå, Byske, Jörn och Lövångers kommuner med en 
sammanlagd yta av 5.000 kvadratkilometer, d v s nästan lika myc-
ket som Göteborgs och Bohus län. 

Efter förslag av Umeå studentkårs stipendienämnd utdelas ur J. C. 
Kempes Minnes stipendiefond fem stipendier på tillsammans 17.000 
kr. 

En buss med påhängsvagn — störst i Sverige — sätts in av post-
verket på sträckan Storuman—Klippen. Ekipaget mäter 15 m i 
längd. 
Arkitekttävlingen om nya grundskolan i Lycksele vinns av ett 
VAB-team, bestående av arkitekterna SAR Ingvar Olsson och Erik 
Lindgren samt arkitekt Richard Hjelmstedt. 

December 

Den 2 Representanter för länets landsting uppvaktar arbetsmarknadssty-
relsen i fråga om landstingets ev köp av fabriksstyrelsens tvätteri-
lokal i Umeå och diskuterar åtgärder för att med statsbidrag finan-
siera det föreslagna patienthotellet. 

Sammanläggningen av Umeå stad och Umeå landskommun f irades på 
mångahanda sätt, bl a med ett jät tefyrverker i . Här fyra nya "stor-
stadsbor" , fr v Pontus Lindgren, Ingegerd Strömberg, Bo Sandberg 
och Anita Johansson, 
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3 Turbinen och generatorn i Gallejaurbygget körs för första gången. 

6 Gräsmyrs lutherska missionsförening 70-årsjubilerar. 

7 Den gamla åklagarorganisationen i länet samlas till sin sista års-
sammankomst. Vid årsskiftet avgår landsfiskalerna Ragnar Ed-
ström i Umeå södra distrikt och Helge Fröbergh, Lycksele. 

9 Wasa Express, som tar 800 passagerare och 115 bilar gör premiär-
tur på leden Vasa—Umeå uthamn. 

11 Styrelsen för Riksföreningen mot cancer fördelar 2.003.540 kr till 
svenska cancerforskare. Ett av de största enskilda anslagen tillde-
las professor Lars-Gunnar Larsson, Umeå, för undersökningar över 
benmärgens funktion med hjälp av scintigrafisk teknik. För ända-
målet beviljas 60.000 kr, och för forskningsarbete vid betatronen 
i Umeå beviljas 3.612 kr. 

Docent Stig Sjölin, Uppsala, utnämns till professor i pediatrik vid 
Umeå universitet, tillika överläkare vid medicinska barnkliniken 
där. 

12 Vid kyrkofullmäktiges sammanträde presenteras en kalkyl för 
kyrko- och församlingsgårdsbygget i Teg, slutande på 6.150.000 kr. 
Den konstnärliga utsmyckningen är kostnadsberäknad till 266.000 
kr. Förslaget godkännes. 

Mariagården i Kassjö, länets första hem för utvecklingsstörda, in-
vigs av landshövding F. Kristensson. 

Nya yrkesskolan i Storuman invigs av skolinspektör Bengt An-
dersson. 

13 Åmsele församling firar 90-årsdagen av sin kyrkas tillkomst. 

15 De ryska nobelpristagarna professorerna Aleksander Prochorov och 
Nikolai Basov samt den amerikanske nobelpristagaren professor 
Charles Townes besöker Umeå. Den förstnämnde föreläser. 

16 Vännäs skolförbund utser rektor Erling Ohlsson, Vännäs, till skol-
chef. 

Under interpellationsdebatt i riksdagen lämnas besked om att ett 
förslag till rättspsykiatrisk klinik i Umeå snart kommer. 

Sista ordinarie tinget i Umeå domsaga, som upphör vid årsskiftet. 
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18 Vid en högtidlighet i Alfredshem delar Mo och Domsjö AB ut 160 
B-aktier och 238 ljusstakar i sterlingsilver till 119 trotjänare vid 
bolaget, vilka varit anställda vid företaget i 25 år eller däröver. Av 
dessa är 43 västerbottningar. 

Sista sammanträdet med det gamla Umeås stadsfullmäktigeför-
samling. Redaktör Elon Dufvenberg nedlägger klubban efter 22 år 
i ordförandestolen. 

19 Stensele kommunalfullmäktige beslutar uppföra högstadieskola, 
gymnastiklokaler och inomhusbad i Storuman för 8 miljoner kr. I 
samma skola inrättas ungdoms- och fritidslokaler för ca 200.000 kr. 

20 Umedalens IF vinner premiären i Umeå div. Il-bandy genom att 
besegra norrbottenslaget Nyborgs SK med 3—0. 

22 Bure Bolag belönar 64 arbetarveteraner. De som har mer än 50 
års tjänst erhåller premieobligationer för 500 kr, och sådana med 
mellan 30 och 50 års tjänst obligationer för 400 kr. 

24 Västerbottens-Kurirens guldplakett för bästa idrottsprestation 1964 
tilldelas Karl-Uno Olofsson, Umeå, och Kristina Barrebo, Skellef-
teå. 

28 Åsele kommunalfullmäktige beslutar kommunalisera vatten- och 
avloppsanläggningarna i byarna, om de ekonomiska föreningarna 
så vill. 

30 Sista kommunalfullmäktigesammanträdet i Umeå landskommun. 

31 Umeå stad och Umeå landskommun sammanläggs till den stad, 
som till ytvidden är Sveriges näst största och till folkmängden 
Norrlands tredje stad. 

Vilhelmina köping och Vilhelmina landskommun sammanslås. 

Nedre Norrbygdens vattendomstol utdömer drygt 750.000 kr till 
sakägare, som berörs av Överumans reglering. 

Avsked beviljas kontraktsprost C. Y. Andersson, Skellefteå, S:t 
Olovs med utgången av 1965. 

Västerbottens läns hushållningssällskap får ur Norrlandsfonden 
175.000 kr för inventering och undersökning av fiskemöjligheterna 
ovan odlingsgränsen. 

Östersunds-Postens norrländska litteraturpris på 3.000 kr tilldelas 
författarinnan Sara Lidman för hennes roman "Med fem diaman-
ter". 
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Länsstyrelsen i Umeå och länsstyrelsen i Härnösand förordar Lyck-
sele som huvudkontor för postverkets diligenstrafik. Utredningen 
har lagt sitt ord för Umeå som förläggningsort. 

Mo och Domsjö AB:s nettovinst för räkenskapsåret september 
1963—augusti 1964 uppgår till 16 miljoner kr. 

Byborna i tre små doroteabyar, Bränna, Måntorp och Fjälltuna 
får — lagom till jul — elström efter 45 års väntan. 

Bolidens Gruv AB beslutar tillvarata en malmfyndighet i Kimhe-
den inom Malå, 3 km från Kristineberg. För undersökning och 
för att ställa gruvan i drift anslår bolagsstyrelsen 4,2 miljoner kr. 
Ur gruvan beräknas utvinnas ca 70.000 ton koppar och svavelkis-
malm årligen. 

AB Norrlands Byggtjänst, ingenjör C-M. Wiklund, Umeå, och 
Svenska Plastföreningen, civilingenjör Bengt Svensson, Holmsund, 
tilldelas av Statens råd för byggnadsforskning anslag med resp. 
40.000 och 60.000 kr. 

Ekonomisk förening för industriell servicecentral konstitueras i 
Skellefteå. 

Vapstens lappby motsätter sig i skrivelse till regeringen genomfö-
rande av reglering av Abelvattnet. Skulle företaget tillåtas begär 
lappbyn, att sökandeparten åläggs att inlösa hela den av lappbyn 
bedrivna rennäringen. Vidare hemställes om undersökning av möj-
ligheterna för upplåtelse av andra områden, för lappbyns rensköt-
sel eller medverkan till att lappbyn kan få emigrera till Skottland, 
Grönland, Kanada eller annat land, där renskötsel kan bedrivas. 

I sitt betänkande anser 1957 års epileptikerutredning att anstalter 
för såväl barn och ungdom som vuxna inrättas i Norrland och för-
läggas till Umeå. 

Västerbottens läns folkmängd vid 1964 års slut är enligt vid års-
skiftet föreliggande preliminära uppgifter 233.882 personer, en 
minskning under året med 1.135. Städerna har ökat med sam-
manlagt 22.605 personer. Denna höga siffra har sin grund i sam-
manslagning av Umeå stad och Umeå landskommun. Det gamla 
Umeå har ökat med 940 personer och Skellefteå stad med 105. 
Lycksele har minskat med 32. Det vidgade Umeås folkmängd är 
47.268 personer, Skellefteå räknar 23.774 och Lycksele 6.179. Lä-
nets äldste invånare är Sara Greta Nilsson, Skellefteå landsför-
samling, som den 25 november skall fylla 102 år. 

SAMMANSTALLNING: TORSTEN CEDERBERG 
BILDER: BOLIDENS GRUV AB, INFORMATIONS-
AVDELNINGEN VF OCH VK 
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Förenings-

en 

meddelanden 





VÄSTERBOTTENS LÄNS 
HEMBYGDSFÖRENING 

Hedersledamöter: 

AXEL ENSTRÖM direktör Sundsvall 
ERNST MANKER intendent Stockholm 
KARL SÖRENSEN länsarkitekt 
PETRUS LUNDSTRÖM banktjänsteman Umeå 
RAGNAR KEMPE direktör Örnsköldsvik 

Styrelsemedlemmar 

GÖSTA SKOGLUND statsråd/ordf. Umeå 
C. D. BREDBERG kraftverksdir.lv. ordf. Skellefteå 
ELON DUFVENBERG redaktör/v. ordf. Umeå 
G U N N A R WESTIN landsantikvarie/sekr. Umeå 

1966 

G. RENHORN folkskollärare Skellefteå 
TORSTEN CEDERBERG redaktör Umeå 
RUBEN ÅDELL folkskollärare Nordmaling 
ERIK LÖK slöjdlärare Umeå 
ERNST WESTERLUND intendent Skellefteå 
OLOF WiERNÉR kontraktsprost Sorsele 
SETH LINDGREN konstsmed Umeå 
ARTUR NÄSSTRÖM disponent Dorotea 
SIMON JOHANSSON skoldirektör Teg 
ÅKE LUNDBERG länsarkitekt Umeå 
J. P. JOHANSSON länsblockledare Vännäsby 
BIRGER DAHLBERG arkitekt Skellefteå 
E. PLANHAMMAR disponent Hörnefors 
HOLMFRID NORDSTRÖM hemmansägare Stöckeby 
OSCAR DAHLQVIST landstingsman Skelleftehamn 
K. S. ÖSTLUND landstingsman Bureå 
H. RITZÉN samekonsulent Umeå 
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1963—1966 

SVEN HULDT överstelöjtnant Umeå 
SIGRID NYGREN leg. läkare Skellefteå 
MARTIN BACKMAN bankkamrer Vilhelmina 
U N O OLOFSSON f . riksdagsman Hornmyr 

Styrelseledamöter, utsedda av Västerbottens läns landsting 

1964—1967 
MATTS BALGÅRD redaktör Umeå 
VALBORG LODIN fru Umeå 

Suppleanter 

SIGVARD HEDLUND hemmansägare Myckle 
Skellefteå 

J O H N LINDBERG direktör Norsjö 

Styrelseledamöter, utsedda av stadsfullmäktige i Umeå 

G U N N A R BERG länsskolinspektör Umeå 
GUNNAR ASPEGREN vattenrättsingenjör Umeå 

Arbetsutskott 
GÖSTA SKOGLUND statsråd/ordf. Umeå 
C. D. BREDBERG kraftverksdirektör/v. ordf. Skellefteå 
ELON DUFVENBERG redaktör/v. ordf. Umeå 
G U N N A R WESTIN landsantikvarie/sekr. Umeå 
SVEN H U L D T överstelöjtnant Umeå 
H. RITZÉN samekonsulent Umeå 
MATTS BALGÅRD redaktör Umeå 
ERIK LÖK slöjdlärare Umeå 

Suppleanter 

ÅKE LUNDBERG länsarkitekt Umeå 
G U N N A R ASPEGREN vattenrättsingenjör Umeå 
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Kassaförvaltare 

KLAS JÄRVHOLM syssloman Grubbe 

Revisorer 

RUBEN ERICSSON kamrer Umeå 
BENGT BÄCKMAN direktör Umeå 

Suppleanter 

E. DAHLGREN f . stadskassör Umeå 
E. B. BÄCKMAN f . bankkassör Umeå 

Revisor, utsedd av Västerbottens läns landsting 

TORE LUNDQVIST annonschef Umeå 

Suppleant 

BERTIL CARLSSON inköpschef Umeå 

Revisor, utsedd av länsstyrelsen 

GÖSTA ANDERSSON landskanslist Umeå 

Revisor, utsedd av stadsfullmäktige i Umeå 

F. PAUL WIKNER grosshandlare Umeå 
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1964 

Allmänna förhållanden 

Styrelsen har under året haft 3 och arbetsutskottet 1 samman-
träde. 

Anslagen från Landstinget, Umeå stad och Umeå landskom-
mun har utgått med samma belopp som föregående år. En viss 
höjning av statsbidragen har skett för det senare halvåret ge-
nom att riksdagen bifallit en fyrpartimotion, som på initiativ 
av Landsantikvarieorganisationernas Samarbetsråd väckts i 
båda kamrarna. Statsbidraget kommer härigenom att utgå med 
90 % på viss lönegrad för de båda tjänster, som enligt KK ang 
statsbidrag till landsantikvarieorganisationen beviljas förening-
en. Även om den reella bidragsökningen ej är så stor, innebär 
förändringen dock ett större statligt engagemang i verksam-
heten. 

Då ökade krav ständigt ställes på länsmuseets utställnings- och 
undervisningsverksamhet, har landsantikvarien gjort uppvakt-
ningar i Ecklesiastikdepartementet om särskilt anslag till denna 
verksamhet i samband med den försöksverksamhet, som håller 
på att organiseras från departementet. Ansökan härom har in-
givits och sedermera lett till resultat. 

Den kommitté, som arbetar med planerna för en organisatorisk 
förstärkning av formerna för den kulturminnesvårdande och 
museala verksamheten i länet kunde under slutet av året över-
lämna ett förslag till stadgar för en stiftelse till underhands-
granskning av Ecklesiastikdepartementet. 

Arbetet med restaurering och tillbyggnad av Sävargården har 
under året fortskridit, så att restaurangen successivt under vå-
ren kunde öppnas för allmänheten. Nytt avtal med arrenda-
torn Konsum Södra Västerbotten har träffats. Från Umeå stad 
har föreningen erhållit ett bidrag för den yttre planeringen. 
Arbetet med denna måste avbrytas vid vinterns inträde. Även 
i övrigt har arbetet ännu ej till alla delar slutförts, varför en 
slutlig redovisning för de ekonomiska förhållandena ej torde 
kunna färdigställas förrän under senare delen av år 1965. 
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Den yttre verksamheten 

Genom anslag från Stiftelsen J. C. Kempes Minne har de arkeo-
logiska undersökningarna vid Bjurselet i Byske kunnat fort-
sättas. Undersökningarna har även detta år stått under ledning 
av docenten Hans Christiansson. 

Tidigare påbörjade undersökningar har fortsatts. 

Hemslöjds- och hantverksundersökning. Denna undersökning, 
till vars fortsättning medel erhölls från Stiftelsen J. C. Kempes 
Minne, har varit årets huvudundersökning. Den har omfattat 
inspelningen av sexton filmer, fotografering av slöjdarbetet och 
förvärv till museet av de framställda föremålen. Filmningen 
har utförts i 16 mm färgfilm av ingenjör Rickard Tegström, 
från museet har Katarina och Per-Uno Ågren deltagit. Av fil-
merna förelåg följande femton preliminärt redigerade: 

Hemgarvning av en kohud. Kängskosömnad. Inspelad hos Erik 
Sjödin, Ulvoberg, Vilhelmina. 

Kängskotillverkning. Inspelad hos skomakaren August Anders-
son, Mångbyn, Lövånger. 

Tillverkning av sälskinnsskor. Inspelad hos Fritz Holmgren, 
Avan, Lövånger. 

Lappskosömnad. Smöjning av skoband. Inspelad hos Anna 
Kristoffersson, Klimpfjäll, Vilhelmina. 

Hemgarvning av renskinn. Sömnad av skinnpåse. Inspelad hos 
Maja Nilsson, Lövberg, Vilhelmina. 

Tillverkning av förskinn. Inspelad hos skomakaren Almar Löf-
roth, Broträsk, Lövånger . 

Fällmakeri. Inspelad hos Frans Jonsson, Bäsksjö, Vilhelmina. 

Tillverkning av rotkorg. Inspelad hos Sofia Rönnér, Tärnaby, 
Tärna. 

Rep av granrot. Inspelad hos G. Byström, Sorsele. 

Näverrep. Inspelad hos N. E. Jonsson, Lövberg, Vilhelmina. 

Tillverkning av lappkniv. Inspelad hos Sune Enoksson, Tärna-
by, Tärna. 
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Tillverkning av stavarkorg. Inspelad hos Algot Nilsson, Flar-
ken, Nysätra. 

Tillverkning av smörask. Inspelad hos Erik Sjödin, Ulvoberg, 
Vilhelmina. 

Tillverkning av tjärtunna. Inspelad hos Sigfrid Eriksson, Gull-
bäck, Vännäs. 

Spinnrockstillverkning. Inspelad hos spinnrocksmakaren August 
Jonsson, Fårträsk, Malå. 

Upptagningarna för den sextonde filmen, som inspelas hos gar-
varen Axel Berg, Ledusjö, Nordmaling, är ej avslutade. Totalt 
omfattar filmmaterialet ca 3.100 m. 

Umeå stadsplane- och arkitekturhistoria. Undersökningarna har 
liksom tidigare närmast omhänderhafts av Karin Eriksson. De 
har varit inriktade på att skapa underlag för en redovisning av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom Umeå generalplane-
område, som skall ingå i den generalplan som är under utarbe-
tande. 

Hembygdsföreningen har stått som medarrangör i ett återkom-
mande program om västerbottenskunskap, "Hemma i länet", 
som Sveriges Radio i Umeå ordnat under hösten. Genom fri-
kostighet av donatorer kunde hembygdsföreningen ställa ett 
antal priser till förfogande. Landsantikvarien tjänstgjorde som 
domare och biträdde delvis vid sammanställningen av frågorna. 
Prisutdelningen förrättades av föreningens ordf. 

På uppdrag av länets bildningsförbund höll landsantikvarien på 
ett flertal platser under våren föredrag över ämnet Västerbot-
ten — forntid till nutid. Han har vidare i ett flertal fall hållit 
föreläsningar i kulturhistoriska och naturvårdsämnen bl. a. vid 
fortbildningskurser för lärare. Landsantikvarien har vidare 
föreläst över ämnet "Kommunen och kulturminnesvården" vid 
konferens över ämnet Kultur i kommun, som anordnats av 
Skellefteå stads kulturnämnd under våren. 

För jämförande studier har landsantikvarien gjort en resa ge-
nom östra Finland. 

Som tidigare har landsantikvarien varit sekreterare i Lands-
antikvarieorganisationernas Samarbetsråd. 
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Han har även varit ordförande i landstingets kulturstipendie-
nämnd. 

Som tidigare under en lång följd av år har han varit vice ordf. 
i länets hemslöjdsförening och ordf. i dess arbetsutskott. 

Han har vidare varit v. ordf. i Västerbottens Turisttrafikför-
bund och ordf. i förbundets arbetsutskott. I denna egenskap 
gjorde han tillsammans med turistintendenten Stellan Holm-
gren under våren en resa till Helsingfors och under hösten en 
resa till Paris, Haag och Frankfurt, där bl. a. en utställning om 
Västerbotten demonstrerades. Tillfälle har givits även till di-
verse museistudier. 

Landsantikvarien har med biträde av Per-Uno Ågren på Eck-
lesiastikdepartementets uppdrag utarbetat en redogörelse för 
katalogiseringsmetoder vid svenska museer. 

Katarina och Per-Uno Ågren har föreläst över kulturhistoriska 
ämnen vid pedagogdagar, hos Västerbottens läns Hushållnings-
sällskap, länets Husmodersförbund och Lantmannaskolan samt 
har med kulturhistoriska program medverkat i regionalradion 
och i skolradioprogram över riksradion. 

Även under 1964 har den Nordiska Kulturkommissionen för-
lagt en sommarkurs för finska studenter till Umeå. Kursen har 
som tidigare haft en viss anknytning till museet. 

Den inre verksamheten 

Föremålskatalogen ökade med 213 nummer. 

Under året har sammanlagt 7.504 negativ registrerats i de olika 
formatserierna. Flera omfångsrika äldre negativarkiv ingår i 
denna accession. Färgbildssamlingen har ökat med 1.116 dia-
positiv. 1.477 svart-vita diapositiv 8 X 8 har erhållits med den 
Rosénska arkivsamlingen. 

Biblioteket har ökat med 675 band. Ca 400 volymer har bun-
dits i museets bokbinderi. 

Arkivkatalogen har ökat med 412 nummer. I accessionen ingår 
bl. a. en samling handskrifter efter framlidne landshövdingen 
Gustav Rosén. 

Inlåning av arkivalier för enskilda forskare har skett. 
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Utställningsverksamheten framgår av utställningskalendern, s. 
213. 

Under våren anordnades varje vecka söndagsvisningar med 
demonstrationer av pågående utställning jämte filmvisning. En 
söndag i månaden var visningarna speciellt avsedda för barn. 
Barnvisningarna fortsattes under hösten, medan söndags-
arrangemangen i övrigt knöts till utställningsvernissagerna. 

Museet har även arrangerat utställningen Älven skapar staden 
för Sundsvallsbanken i samband med invigningen av dess nya 
lokaler i Umeå samt Vad är Västerbotten? en trespråkig 
skärmutställning för Västerbottens Turisttrafikförbund. 

Svenska Skidmuseet invigdes i sina nya lokaler i Lars Färgares 
den 26 april, sedan samlingarna nyuppställts av Göran Rosan-
der, som även utarbetat en vägledning till samlingarna. 

Den omfattande skolvisningsverksamheten vid museet har va-
rit föremål för diskussion med länsskolnämnden. Som ett resul-
tat av överläggningarna närmast med länscentralen för peda-
gogiska hjälpmedel och ämneskonsulenterna, föreligger stenci-
lerade anvisningar för skolklassers studiebesök i länsmuseet, 
utarbetade i anslutning till läroplan för grundskolan. Likaså 
föreligger planer på iordningsställandet av låneutställningar och 
diabildserier. 

Gammlia 

Kyrkan Helena Elisabeth har varit välbesökt under året. Guds-
tjänster har hållits varje söndag kl 13. Studentprästens, stifts-
adjunkt Ingmar Lundgren, verksamhet har varit förlagd till 
kyrkan och antalet besökare har visat en markant ökning vid 
lunchandakterna och kvällsgudstjänsterna. Till såväl ordinarie 
gudstjänster som studentprästens begagnande av kyrkan har 
Umeå stads församling lämnat bidrag. 

Många vigslar och dop samt konfirmation av mindre grupper 
har ägt rum i kyrkan. 

Lars Färgares har enligt stadsfullmäktiges beslut nu som tidi-
gare stått under föreningens förvaltning och har kommit till 
stor användning för olika ändamål. Fastighetens utgifter för 
året är kr 90.815: 57 och inkomster kr 92.000: 61. Överskottet 
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kr 1.185: 04 avsättes till det av staden och hembygdsföreningen 
uppgjorda programmet för färdigställandet av gårdsplan och 
reparationer av fastigheten. 

Vandrarhemmet som varit inrymt i byggnaden har under som-
marmånaderna haft 4.046 logi. Medräknas de gäster som bebott 
uthyrningsrummen under samma tid samt de som under övrig 
tid av året beretts tillfälligt nattkvarter har gården haft 5.884 
övernattningar. Vandrarhemmet och hotellrörelsen har under 
året knutits direkt till föreningen och närmast stått under syss-
lomannens ledning. 

Friluftsmuseets byggnader har hållits öppna under sommar-
månaderna. Under sommaren har i stallbyggnaden inhysts 
ponnyhästar som använts för ridning av den yngre generatio-
nen, vilket varit mycket uppskattat. 

I de olika byggnaderna har sammanlagt 12.895 besök registre-
rats under denna tid. 

Röjning och markvårdsarbetena har fortsatts. 

Valborgsmässoaftonen firades med kanonsalut, fyrverkeri och 
brasa under hävdvunna former och stor tillslutning. Från mu-
seets översta gavelbalkong talade teaterchefen Lars-Levi Las-
stadius. 

Antalet registrerade besökare på länsmuseet uppgick till 25.176 
varav 13.171 skolelever, uppdelade på 544 grupper. 

Personal 

Verkställande ledamot har varit landsantikvarie Gunnar Wes-
tin. Antikvarier har varit Per-Uno Ågren och Katarina Ågren. 
Amanuens Karin Eriksson har tjänstgjort på halvtid. Antikva-
rie Göran Rosander, Uppsala och ingenjör Rickard Tegström 
har anlitats för speciella uppdrag. Konservator Evert Larsson 
har tjänstgjort en kortare tid. Syssloman har varit Klas Järv-
holm, kanslibiträde Inga-Lisa Grahnberg, skrivbiträden Barbro 
Högdahl, Ann-Beate Holmgren och Aira Eriksson och rust-
mästare Ragnar Grahn. Som extra befattningshavare har Wiant 
Schöldström tjänstgjort. Städerska har som tidigare varit Gun-
hild Granberg. Vid vårstädningen har ytterligare två städerskor 
anlitats. 
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Genom Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreningen haft 
tillgång till särskild arbetskraft. Antalet sålunda anställda har 
varit 12 månadsavlönade och 4 timavlönade. 

För vakthållning vid stugorna under sommarmånaderna har 
föreningen anlitat 12 skolungdomar, för parkvård och div. 
handräckning 9 diversearbetare. Sammanlagt har under året 
anlitats 98 personer för en lönekostnad av 453.311 kronor, en 
lönestegring med 60.594 kronor mot år 1963. I lönesumman 
ingår AMS-arbetskraft. 

Ekonomisk översikt 

Beträffande föreningens utgifter och inkomster under året 
hänvisas till särskild tablå, där dessa uppgår till 830.015:32. 
Tillgångar och skulder balanserar på kronor 1.586.942: 95. 

Umeå den 10 maj 1965. 

FILIP KRISTENSSON 

GUNNAR WESTIN 
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FÖRENINGENS EKONOMISKA 
STÄLLNING FÖR ÅR 1964 

Balansräkning den 31 december 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Fastigheter 1.498.598:47 
Inredningar och inventarier 6.270: 02 
Museiföremål 1: 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Förskotterade anslagsmedel 24.276: 42 
Kassa, bank och postgiro 12.210: 59 
Debitorer 21.518: 59 
Kapitalkonto för Väinö Nykvists konstfond . . 24.067: 86 

Summa tillgångar 1.586.942: 95 

SKULDER 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Värderegleringsfond 135.000: — 
Lån för Sävargårdens ombyggnad 894.508: 

KORTFRISTIGA SKULDER 

Kreditorer 26.010: 59 
Källskatt 25.944: — 
Reserverade medel 52.901:51 
Reserverat statsbidrag 25.470: 
Donationer och gåvor 10.184: 68 
Evert Larssons minnesfond 1.175: 
Ragnhild Sandströms minnesfond 1.410: — 
Amy & Väinö Nykvists konstfond 24.567:86 
Eget kapital 389.771:31 

Summa skulder 1.586.942: 95 
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Vinst- och Förlust Konto för dr 1964 

KOSTNADER 

Löner museets personal 227.600: 34 
„ AMS- „ 107.153:65 

„ T-arbetare 10.083:54 
Pensionsavgifter 13.470:28 
Allmän sjukförsäkring, ATP 20.130: 
Fastigheternas underhåll och driftskostnader . . 81.803: 62 
Mark och parkvård 41.946:40 
Skrivmaterial 6.966:74 
Telefon och porton 9.930: 38 
Foto 7.370: 50 
Bibliotek 9.068:58 
Museiföremål 6.862:40 
Underhåll av inventarier 1.568:32 

„ „ samlingarna 15.712:46 
Försäkringar 10.203: 
Bilkostnader 10.254:72 
Årsboken 21.221:10 
Utställningar 15.204: 29 
Räntor 5.781:94 
Skatter 714: — 
Hyror 7.072:98 
Övriga utgifter 26.385:70 
Film och hemslöjdsinventering 23.273:59 
Utgrävningarna i Bjurselet 42.082" 76 
Lars Färgares med vandrarhemsrörelsen 92.000: 61 
AMS T-arbeten utom löner 2.028: 18 
Avskrivningar 14.125 24 

Summa utgifter 830.015:32 

INTÄKTER 

Anslag från Statsverket 54.609: — 
„ Landstinget 150.000: — 
„ Umeå stad 150.000: — 

„ „ „ stads kyrkoförsamling . . . . 4.000: — 
„ „ „ landskommun 10.000' — 

„ stad till bänkar 5.000: — 
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Anslag från Umeå stad till driftskostn. för Sä-
vargården 15.000: — 

„ „ Stiftelsen J. C. Kempes Minne t. 
film o. hemslöjdsinventering . . . . 20.000: — 

„ „ Hemslöjden t. film o. hemslöjdsin-
ventering 2.856: — 

,, „ Stiftelsen J. C. Kempes Minne t. 
Bjurselet-utgrävn 20.000: — 
Bjurseleutgrävn. kvar från 1963 . . 9.648: 94 

„ „ Bikubens Forvaltningsavd. Köpen-
hamn, t. Bjurselet-utgrävn 7.433:82 

„ „ Byske kommun till Bjurseleutgrävn. 5.000: — 
,, ,, Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen t. 

AMS-personal 102.136:31 
„ „ Umeå stads Sociala byrå t. AMS-

personal 5.017: 34 
„ „ Länsarbetsnämnden till T-arbetare 12.111:72 

Behållning från föregående år 21.310: 51 
Souvenirer och vykort 236: 95 
Annonser och böcker 8.240: — 
Inträden och visningar 12.060: 25 
Hyror 49.430: — 
Helena Elisabeth 12.970: — 
Räntor 2.165:36 
Lars Färgares med vandrarhemsrörelsen 92.000: 61 
Årsboken 25.380: — 
Gåvor 145: — 
Övrigt 33.263:51 

Summa inkomster 830.015: 32 

Umeå den 31/12 1964. 

KLAS JÄRVHOLM 
Kassaförvaltare 
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Revisionsberättelse 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1964 få här-
med 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 be-
lopp. 

I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt 
tillgångar och skulder överensstämma med räkenskaperna. 

Siffergranskning har under året utförts av undertecknad Bäck-
man. 

Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen 
ej föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för styrelsen och kassa-
förvaltaren för den tid revisionen omfattar. 

Umeå den 20 maj 1965. 

R. ERICSSON B. BÄCKMAN 
av hembygdsföreningen utsedda revisorer 

G. ANDERSSON 
av länsstyrelsen utsedd revisor 

BERTIL CARLSSON 
av landstinget utsedd revisor 

F. PAUL WIKNER 
av stadsfullmäktige utsedd revisor 

E. B. BÄCKMAN 
siffergranskare 
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VÄSTERBOTTENS NORRA FORNMINNESFÖRENING 

Föreningens styrelse har under året bestått av följande perso-
ner: Redaktör Carl-Ola Andersson, ordförande [1/1—31/10), 
kommunalnämndsordförande V. Stenberg, v. ordförande, lä-
rarinnan Zelma Lindström, Ursviken (suppl. hemmansägare 
Sven Svensson, Finnfors), advokat Ulf Berglöf, arkitekt Birger 
Dahlberg, köpman Gunnar Lindekvist, Skellefteå, samt folk-
skollärare Sivar Olsson, Gummark, konstnären Hannes Wagn-
stedt, Skellefteå, yrkesvalslärare Torsten Tegby, Skellefteå och 
förrådsförvaltare K. S. östlund, Bureå. 

Intendenten har fungerat som sekreterare och kassör. 

Arbetsutskottet har utgjorts av herrar Andersson, Stenberg, 
Dahlberg och Tegby samt fröken Lindström. 

Revisorer har varit hemmansägare Arthur Hedlund, Myckle 
(1/1—3/10) och grosshandlare Bengt Hällberg, Skellefteå med 
kommunalkamrer Rud. Fahlgren som suppleant. 

Föreningen har under året hållit ett sammanträde, styrelsen två 
och arbetsutskottet tre sammanträden. 

Fältarbeten och fynd 

Några förhistoriska lösfynd har även under 1964 blivit kända 
från området. Det är bl. a. en nordbottnisk hacka från Ren-
bergsvattnet, som bekant ett fyndrikt område, samt en bit flinta 
från den stora fyndplatsen i Kusmark. 

Även under sommaren 1964 fortsatte utgrävningsarbetet i Bjur-
selet, Byske. Utöver ett antal svenska arkeologer och arkeologi-
studerande, deltog några danskar och en finska i arbetet som 
pågick drygt en månad, tidvis med en ganska stor arbetsstyrka. 
Utom skrapor, avslag och benbitar samt en del anhopningar av 
skörbränd sten i den gamla strandkanten, påträffades även en 
nordbottnisk hacka. 

I samband med detta arbete företogs en del rekognosceringar 
längre upp efter älvdalen, företrädesvis i trakten av Blankselet 
inom Jörn. Förutom ett stort fångstgropsystem fanns nere på 
älvskanten en mängd eldringar, till synes av lapsk typ. I back-
sluttningen strax intill och sydväst om gården Blankselet på-
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träffades en mer än decimeterstor knuta av skånsk flinta. Om 
fyndet är förhistoriskt eller flintan har kommit till platsen i se-
nare tid kan inte avgöras förrän hela området blir undersökt. 

Andra fynd tyder på att en förhistorisk boplats har funnits ne-
danför fångstgropsystemet. Lämningarna kan emellertid myc-
ket väl vara lapska. 

Vissa iakttagelser i Åselet ger anledning till misstanken att en 
boplats eller lappvall funnits nära älvsstranden. Några närmare 
undersökningar är inte gjorda här ännu. 

Planenligt kommer undersökningarna i Bjurselet att fortsättas 
instundande sommar. 
I samband med arbetena i Bjurselet företogs en del besök i 
Kusmark och flintfyndplatsen där. Vid ett tillfälle gjordes där 
en intressant upptäckt av doc. H. Christiansson. På en dikes-
kant strax utanför det egentliga fyndområdet har en från åkern 
upptagen sten legat. Stenen mäter cirka 0,6 X 0,4 X 0,4. På 
två sidor av stenen finns en del skåror som vid närmare under-
sökningar befanns vara ristningar. Figurerna är ännu inte tol-
kade, men där finns bl. a. en fotsula, en fisk och dessutom skå-
ror ristade över varandra som om arbetet utförts i olika etapper. 

När väderleken blir gynnsammare kommer nya tolkningsför-
sök att göras. Stenen har till största delen legat under markytan. 
Sannolikt har en gång endast de ristade partierna varit synliga 
ovan jord. 

Närmaste motsvarigheter till stenen finns på några ställen vid 
nordnorska kusten. At t det rör sig om mycket gamla ristningar 
torde vara ställt utom tvivel. 

De ben m. m. som upptagits ur några rösen i den bekanta sam-
lingen dylika i Tallhammar, Byske sn, har nu bestämts av mag. 
zool. J. Lepiksaar, Göteborgs naturhistoriska museum. Resulta-
tet är högst anmärkningsvärt. Ben har påträffats efter 8 hästar, 
8 renar, 6 nötkreatur, 6 får eller get, 2 tjädrar och 1 svin, jämte 
ben av småbovider som inte närmare kan bestämmas. 

Hästarna är något större än gotlandsruss. En individ är i storlek 
jämförlig med norsk fjordhäst. En av renarna synes vara skogs-
ren. Svinet tre år gammalt är påfallande litet, närmast att jäm-
föra med medeltida eller tidigt historiska utegångssvin i södra 
Sverige. 
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Det är ännu endast ett halvdussin av de 33 rösena på platsen 
som undersökts och om innehållet i de övriga vet man ingen-
ting. 

Uppgiften om antalet individer är ju baserad på fynd i vart och 
ett röse och således osäker, därför att flera rösen kan vara hop-
lagda samtidigt och ben av samma individ nedlagda i flera 
rösen. 

Någon förklaring till denna mängd djurben i små rösen har 
man ännu inte. Dr Ernst Manker har välvilligt påpekat att den 
bofasta befolkningen ofta uppdrog åt lapparna att slakta hästar. 

Att en bofast befolkning i historisk tid skulle ha anordnat kött-
kalas i denna omfattning — och därtill på hästkött —, nedlagt 
benen och byggt rösen över dem, får anses otänkbart. En C 14-
datering av kol och ben ur rösena kanske kan ge en ledning till 
datering av dessa fynd. Liknande rösesamlingar förekommer på 
ytterligare några platser i norra länsdelen. 

Röjning av gravfält 

Det restaurerings- och städningsarbete som i slutet av 1963 av 
klimatiska skäl måste avbrytas, återupptogs och avslutades un-
der senhösten. Det gällde främst gravfältet i Tjärn, Skellefteå, 
där ris och växande träd röjdes bort och stora plundringsgro-
par fylldes. En del avslutande arbeten utfördes även i Yttervik 
och Åbyn, Byske. Arbetet finansierades genom anslag av Ar-
betsmarknadsstyrelsen. 

Byggnaderna 

Yttermålning har verkställts av huvudgården å Nyborg. Skvalt-
kvarnen hissades och iordningsställdes sedan grunden blivit un-
derminerad av vatten. I övrigt har smärre underhållsarbeten 
förekommit å byggnaderna. 

Verksamheten i övrigt 

Skådesamlingarna har liksom tidigare hållits tillgängliga varje 
dag under tiden 1 juni—31 aug. Visningar för skolklasser och 
studiegrupper har skett i vanlig omfattning. Kyrkostaden har 
vid många tillfällen demonstrerats för olika grupper. 
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2.800 skolbarn åtföljda av lärare besökte samlingarna under 
sommaren. Totala antalet besökare var omkring 3.900 personer. 

Härtill kommer studiegrupper och besökare med årskort. De 
accessionsförda nyförvärven uppgår till 134 nummer därav an-
märkningsvärt mycket textilier, mest kläder i huvudsak från 
tidigt 1900-tal. Biblioteket har ökat med 281 nummer, det 
mesta genom byten och gåvor. Antalet diarieförda skrivelser 
uppgår till 241. Fotoarkivet har ökat med cirka 1.900 bilder 
och 500 negativ jämte ett par hundra färgdiapositiv. Akt- och 
klipparkiven har ökat i normal omfattning. 

Det viktigaste nyförvärvet till arkivet utgör framlidne ordfö-
randen C.-O. Anderssons samlingar av uppteckningar rörande 
skeppsbyggeri och sjöfart i Skelleftedistriktet. Dessa samlingar 
torde vara de enda i detta ämne som finns för våra trakter och 
är av utomordentligt värde för framtida forskning. 

Vid den kulturkonferens som hölls i Skellefteå stad i april må-
nad deltog föreningen med en liten utställning av föremål ur 
samlingarna m. m. 

Riksantikvarie Gösta Selling med sällskap besökte museet och 
orten under ett par dagar i början av oktober. 

Under året har 121 ärenden föranlett längre eller kortare resor. 
De fördelar sig sålunda: Skellefteå socken 37, Byske 31, Bureå 
19, Lövånger 11, Norsjö 6, Jörn 3, Burträsk 2, Malå 1 samt 
övriga 11. 

Restaureringsarbetet i Skellefteå kyrkostad fortsatte hela som-
maren. Avsikten är att fortsätta även instundande säsong. Res-
taureringen av Skellefteå lfs kyrka fortsattes och avslutades 
och kyrkan kunde återinvigas. 

Kommittén för utredningen av frågan om museibygge hade 
under året ett flertal sammanträden varunder olika åtgärder 
diskuterades. Åt arkitekterna Brunnström och Tjärnström upp-
drogs att utreda tomtfrågan och framlägga preliminära planer 
på placering av museibyggnad m. m. Detta uppdrag var vid 
årsskiftet icke slutfört. 

Antalet balanserade ärenden är 39. Erbjudanden av Arbets-
marknadsstyrelsen om ytterligare arbetskraft har icke kunnat 
accepteras i huvudsak beroende på brist på arbetslokaler. 
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Under året har till skolor och enskilda lärjungar utlånats en del 
föremål ur samlingarna samt diapositivbilder. Tre studiecirklar 
med intendenten som handledare var under året verksamma. 

De anslag som föreningen erhåller av länets landsting, Skellef-
teå stad och Skellefteå landskommun har under året utgått med 
samma belopp som tidigare. 

BJURHOLMS HEMBYGDS- O C H TURISTFÖRENING 

Hembygdsföreningens medlemsantal är oförändrat 125, och 
styrelsen består av följande ledamöter för perioden 1965— 
1967. 

Arbetsutskott: Elfred Olofsson, Bjurholm, föreningsordf., Oscar 
Ericsson, Bjurholm, vice ordf., Bertil Näsström, Bjurholm, kas-
sör, Ivar Holmberg, Bjurholm, Ivar Jonsson, Bjurholm, gårds-
karl, Henning Helmersson, Bjurholm, Bength Jacobsson, Bjur-
holm, Dällvis Sjöström, Bjurholm, Ella Hörnsten, Bjurholm, 
Lillan Andersson, Bjurholm, Eivor Jonsson, Bjurholm, Anna-
Lisa Forsberg, Bjurholm. 

Byombud: Fridolf Nygren, Agnäs, Ferdinand Johansson, Bas-
tuträsk, Gunilla Nyberg, Karlsbäck, Sixten Johansson, Nyli-
den, Vivi Höglund, Näsland, Arne Persson, Lillarmsjö, Alfred 
Johansson, Öredalen, Arne Hansson, Vitvattnet. 

Revisorer: köpmännen Sven Andersson och Hugo Hörnsten, 
Bjurholm. 

Nytt yttertak på gammgården har lagts av svart cementtegel. 
Till lillstugan har anskaffats diskbänk med vatten och avlopp 
samt frysbox. 

Turistbyrån har hållits öppen i Olof-Petters stugan dagligen. 

Serveringar och turistservice omsluter i runt tal 5.000 kr. och 
har givit underskott. På grund av vägbygget, som isolerade 
hembygdsgården, och regnig väderlek blev sommaren ogynn-
sam för turismen. Under juni månad kommer studiegrupper 
per bussar, akademiker, skogsmän och skolreseklasser, som i 
vissa fall vill ha servering på viss tid. Efter midsommar anlän-
der de första turisterna, under juli pensionärsgrupper, semes-
terbesökare från Canada, U. S. A. och Sydafrika. 
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Traditionella fester anordnades midsommarafton den 23 juni 
och under hembygdsdagarna den 15—16 augusti; nettoinkomst 
för den förra blev kr. 503: 68 och för hembygdsdagarna kr. 
3.127:92. Föreningens låneskuld utgör 9.200:— kronor. An-
läggningen är försäkrad för 250.000 kr. Sommarsäsongen av-
slutades som vanligt med ett samkväm på hembygdsgården i 
oktober för styrelseledamöter och funktionärer. 

Hembygdstalet den 16 augusti hölls av predikant Tore Nilsson, 
Agnäs, över ämnet Mor — Far — Hem —- Hembygd. Två-
hundraårsjubileum har firats av byarna Högland (den 19 juli) 
och Balfors (den 15 nov.). Kvarnstenar har rests som minnes-
stenar efter nybyggarna, och ordföranden Olofsson har svarat 
för högtidstalen. 

Den kommunala Turistnämnden övertar turistfrågorna för byg-
den och hembygdsföreningens turistsektion är nedlagd. Det 
synes därför lämpligt att all turistservice skötes av Turistnämn-
den; turistbyrån flyttas till centralare plats i samhället, och 
styrelsen finner det naturligt att campingplatsens drift liksom 
ansvaret för balbergsvägen och turisthyddan på Balklinten över-
tages av Turistnämnden. 

Under hembygdsdagarna i Bjurholm utdelades Samfundets för 
Hembygdsvård förtjänstmärke för mer än 15-årig insats i hem-
bygdsföreningens arbete till följande damer: Fruarna Barbro 
Olofsson, Lillan Andersson, Vivi Höglund och Anna-Lisa Fors-
berg. 

BYGDEÅ HEMBYGDSFÖRENING 

Styrelsen har under år 1964 bestått av följande personer: Mar-
tin Edström, Knut Norman, Greta Strömbäck, Bengt Petters-
son, Tycko Hammarberg, Helge Nilsson, Seth Nilsson, Edvin 
Lundström och Thorvald Jacobsson, suppl. K. W. Bäckström, 
Sixten Axelsson, Melvin Nilsson och Karl-Gustav Stenman. 

Revisorer: A. E. Andersson och Harry Hällgren, suppl. Oskar 
Olofsson. 

Ordf. under året har varit Bengt Pettersson, v. ordf. Tycko 
Hammarberg, kassör Knut Norman, sekr. Martin Edström. 
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Hembygdsgården har under sommarmånaderna stått öppen för 
allmänheten, vilket har utfallit till belåtenhet. Vidare har 
"Krigs-graven" i Ratan, blivit föremål för en genomgående 
uppsnyggning, vilket har genomförts av I 20 i Umeå genom 
överste Söderbom och kapten K. E. Ekfelt. 

DEGERFORS SOCKENS HEMBYGDSGÅRDSFÖRENING 

Inkomster och utgifter har under året balanserat på kr. 8.148:54 
med ett underskott på kronor 3.128: —. 

Utgifterna har till största delen gått till underhåll av byggna-
derna och delvis även nybyggnad. Omläggning av yttertak och 
övriga reparationer torde kunna minskas efter ett par år. 

Föreningen har även under år 1964 haft utställning i loftboden, 
kostnaderna härför har gått till kr. 823: 50 medan inkomsterna 
uppgått till kr. 173: —, således ett underskott på kr. 650: 50. 

Besöksfrekvensen har varit ungefär lika stor som tidigare år, 
men de besökande anser sig böra få titta på utställningen utan 
att erlägga inträdesavgifter. 

Styrelsen anser dock att utställningen även för innevarande år 
bör hållas öppen i likhet med tidigare år. 

Enär det ofta är skolklasser som besöker utställningen, anser 
styrelsen att kommunen bör bidraga i kostnaderna för utställ-
ningen. Bidrag från kommunen har hittills icke i någon form 
utgått till föreningen. 

Arbetsutskottet har bestått av: O. A. Karlsson, Signe Sandgren, 
Per Johansson, Ruth Edin och Rune Jonsson. 

Som föreståndare för utställningen har tjänstgjort Ingrid Lund-
ström och som vaktmästare Per Johansson. 

Antalet utställningsföremål och inventarier utgöres av c:a 600 
nummer. 

I tur att avgå ur styrelsen äro: Frans Olsson, Rune Jonsson, Per 
Johansson och K. Fritjof Sandström. Ebba Lindgren har under 
året avlidit. 
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Suppleanter: Rut Johansson, Gerda Andersson, Lennart Nord-
vall och Ingrid Lundström. 

Föreningen fyller under 1965 30 år, den bildades år 1935 den 
10 juni. 

LYCKSELE HEMBYGDSGILLE 

Under 1964 har, tack vare välvilligt bistånd av Mo och Domsjö 
AB, spåntak kunnat läggas på de båda logarna, vilka blev fär-
diga till pingsten 1964. Västerbottens spelmansförbund hyrde 
då Gammplatsen för sin årsstämma, vilken hölls under stor 
tillslutning av spelmän från länet och angränsande län. 

Valborgsmäss och Midsommarafton firades under sedvanliga 
former. Särskilt stor var tillslutningen under midsommarafto-
nen. 

I samråd med Lycksele landskommuns skogsnämnd har en 
stämpling och avverkning företagits på Gammplatsen. I av-
verkningsrätten ingick skyldigheten att ta bort riset efter av-
verkningen. 

Förvärv av gamla redskap och möbler har fortgått, och för-
värvskatalogen omfattar nu 685 nr. 

Föreningen har under året ingivit anhållan till AMS om bidrag 
till projektering av utbyggnader på Gammplatsen. Ingenjören 
Bengt Lidström, VAB, Umeå, fortsätter efter kontakter med 
styrelsen planeringen för överflyttningen av Rusele-gården till 
Gammplatsen. 

Av Lycksele landskommun och Lycksele stad har hembygds-
gillet erhållit anslag med 7.000 kr. från vardera kommunen. 

Styrelsen har under året bestått av hrr Uno Olofsson, ordf., 
Holger Lithner, v. ordf., Wolmar Söderholm, kassör, J. E. Ny-
man, sekr., Jonas Johansson, Axel Bilare, Edvin Eriksson, Dan 
Forsgren och fröken Ebba Hedman. Arbetsutskottet har bestått 
av hrr J. E. Nyman, Wolmar Söderholm, Jonas Johansson och 
fröken Ebba Hedman. 
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MALA HEMBYGDSFÖRENING 

Verksamheten har omfattat underhåll av hembygdsgården med 
tillhörande tältplats och vandrarhem samt indragande av 
elektrisk ström i hembygdsgården. Styrelsen har hållit 6 sam-
manträden varvid ärendena i huvudsak gällt utgivandet av 
hembygdsboken samt infordrande av anbud för tryckning och 
bindning. Boken utkom i början av april innevarande år. Malå 
brandkår har hållit sin sedvanliga midsommarfest med god till-
slutning. 

Styrelsen består av: John Renström, ordförande, Elis Norén, 
sekreterare, Karl Marklund, kommunombud, Johan Granberg, 
kassör och Margareta Ågren, aktförvarare. 

HEMBYGDSFÖRENINGEN UMBYGDA 

Umbygda kan med tacksamhet se tillbaka på verksamhetsåret 
1964. Tack vare många goda krafters samverkan har vi nu 
kommit så långt, att "rotebondegården" vid soldattorpen i 
Brännland står färdig, och årsmötet 1965 kan vi hålla under 
eget tak. Byggnaden blev helt klar mot eftersommaren 1964. 
Slutbesiktningen skedde den 19 november. 

Vi tycker att vi fått en rejäl och fin byggnad, som pryder sin 
plats i landskapet och är ett vackert prov på gammal god bygg-
nadskultur. 

En återblick 

En liten återblick på byggnadshistorien: Vi hade byggnaden, 
som den stod i Norrfors, på hand i flera år innan vi slutligen 
vågade ta emot den. 

Vattenfall hjälpte oss på traven genom att inte bara skänka 
byggnaden utan också bekosta nedmonteringen och transpor-
ten till Brännland, och vi fick också 2.000 kr. som starthjälp. 
Sedan kommunen och länsarbetsnämnden kommit överens om 
att uppförandet skulle ske som stats-kommunalt beredskaps-
arbete, s. k. T-arbete, kunde byggnadsarbetet börja sommaren 
1962. Då utfördes som en första etapp ledningsdragning, grund-
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arbetet samt uppförandet av timmerstommen. Denna del av 
arbetet hade kostnadsberäknats till 34.000 kr. I oktober 1962 
kunde vi hålla taklagsfest. 

Sedan blev det ett uppehåll. Våren 1963 gjordes vissa modifie-
ringar i planlösningen. I slutet av juni 1963 beslöt kommunal-
fullmäktige att godta den nya etappen som statskommun alt 
beredskapsarbete, och länsarbetsnämnden visade sig åter hjälp-
sam och förstående. Kostnaderna beräknades till 80.000 kr. 

Byggnadsarbetet återupptogs den 21 oktober 1963. Den 14 
mars var värmeanläggningen i gång, och Umbygdas styrelse 
kunde bland snickarverktyg och ställningar ha ett första sam-
manträde i gården för att besluta om inventarier etc. Under 
försommaren blev målningen klar, och småningom började 
också inventarier anlända. Byggnaden invigdes 4 okt. 1964 av 
landshövding Filip Kristensson 

Något om inventarierna 

Långbänkarna utmed väggarna i den stora salen en trappa upp 
har tidigare varit bänkar i aulan i gamla läroverket. Det var 
Klas Järvholm som räddade dem åt oss. Stolarna är en något 
modifierad modell av en gammal stol från Åsele, och de kraftiga 
furuborden har Bengt Lidström ritat. 

Nedre våningen har möblerats med stoppade stolar av Carl 
Malmstens modell. Till gardiner och lampskärmar har använts 
Carl Malmstens Halla-textilier. 

De närmaste uppgifterna 

Ännu återstår mycket arbete vid anläggningen i Brännland. 
Det är angeläget att kunna åstadkomma förrådsrum för värds-
huset, och torpstugorna behöver yttre restaurering. Spåntaken 
har farit illa av väder och vind, och vi avser nu att i stället läg-
ga svart cementtegel på samtliga tak. 

Anordnandet av ytterligare förrådsrum kan göras utan att an-
läggningens stil brytes. Avsikten är att förlänga logen några 
meter och göra källare under denna tillbyggnad. 

Bengt Lidström har gjort upp förslaget till dessa arbeten, som 
totalt beräknas kosta 30.000 kr. Umeå landskommuns fullmäk-
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tige visade oss in i det sista sin bevågenhet genom att på sitt 
sista sammanträde föra upp detta arbete bland projekt för 
statskommunala beredskapsarbeten. 

Yttre planering 

Det brådskar också med att nu få ställa i ordning Umbygdas 
markområde mellan de båda vägarna och att bereda ytterligare 
parkeringsplatser. Dessa båda problem hänger intimt samman. 
Från början var det tänkt att en avsevärd del av området i vin-
keln mellan vägarna skulle behöva reserveras för parkerings-
platser. Tack vare välvilligt tillmötesgående av Umbygdas gran-
ne Bengt Sandgren i Brännland har vi nu kommit fram till en 
bättre lösning, som utformats i en av trädgårdskonsulent C. H. 
Nordlund uppgjord plan. 

Genom utfyllnad på Bengt Sandgrens mark breddas gamla vä-
gen, så att där kan ordnas snedparkering för ett 40-tal bilar. 
Umbygdas eget tomtområde kan därigenom planeras som en 
trädbevuxen äng med utrymmen för folkdans, lekar och spel 
som badminton eller krocket. 

I planen för områdets iordningställande ingår vidare bl. a. en 
timrad avgränsning mellan den bebyggda tomten och gamla 
vägen, skihag utmed områdets östra gräns, gångväg av impreg-
nerade slipers upp till stora husets entré samt inplantering av 
björk och rönn. Till finansiering av detta arbete har Umbygda 
i mars 1965 ur den av Umeå stad förvaltade Moritzska fonden 
fått låna 40.000 kr. 

Soldattorpens värdshus har snabbt blivit populärt. Besöks-
frekvensen blir naturligtvis något ojämn på ett ställe som detta, 
men på det hela taget är den nog tillfredsställande. 

För att i någon mån visa sin tacksamhet gentemot Umeå lands-
kommun och Umeå stad för den hjälp Umbygda fått bjöd för-
eningen vid två tillfällen pensionärer på utflykt till Brännland. 
Umbygdas styrelse har under 1964 hållit sju sammanträden. 

Medlemsantal och ekonomi 

Tillkomsten av den stora gården har påtagligt ökat intresset 
för Umbygda. Under 1964 har 331 personer erlagt medlems-
avgift. 
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Vi har både detta och tidigare år fått många vackra bevis på 
medlemmarnas aktiva intresse för Umbygda. Föreningen har 
fått värdefulla gåvor till inredningen av de olika byggnaderna, 
och många medlemmar har vid avgiftsbetalningsn frikostigt 
rundat av beloppet uppåt. 
När föreningens likviditet var ansträngd och styrelsen hade 
bryderi för anskaffning av inventarier fick vi ett värdefullt 
handtag genom det anslag på 5.000 kr. som Västerbottens läns 
brandförsäkringsbolag beviljade Umbygda. Längre fram på 
året fick vi sedan ur de av länsstyrelsen förvaltade reglerings-
medlen för Stornorrfors ett anslag på 85.000 kr. Hela det sist-
nämnda anslaget hade inte kunnat lyftas vid årsskiftet, men när 
medlen är uttagna möjliggör de att Umbygda löser de reverser 
på 57.000 kr. som lämnats som säkerhet för Umeå landskom-
muns utlägg för vårt bygge. 

Vi hoppas att sedan kunna erhålla ytterligare regleringsmedel 
till de arbetsuppgifter som nu förestår. 

Till de myndigheter och andra, som med råd och dåd stött Um-
bygdas verksamhet och till föreningens medlemmar som med 
sitt intresse gett oss stimulans i vårt arbete frambär härmed 
Umbygda styrelse ett varmt tack för det lyckosamma året 1964. 

ÖRTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING 

Styrelsen består av: ordf. Alex Hellgren, kassör Torgny Eld-
born, Bruno Dahlgren, Martin Gustafsson, Ingvar Johansson, 
alla Örträsk, Johan Jonsson, sekr. f ru Greta Jonsson, fru Julia 
Jakobsson, alla V:a Örträsk, fru Ebba Königsson, Örträsk. 

Årsmöte hölls den 5 maj 1965. Under året har tre styrelsesam-
manträden hållits. 

Hembygdsfest har liksom tidigare hållits med stor tillslutning 
av folk och god behållning. 

En glädje är att intresset för hembygden har fått mera liv här i 
Örträsk. 
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Annonser 
L D 
t o 



Till de firmor och företag 
som genom annonsering 
lämnat bidrag till årsbo-
kens tryckning framföres 
hembygdsföreningens tack 



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

B O L I D E N S GRUVAKTIEBOLAG 

Prospekteringsavdelningen, Boliden. Telefon Skellefteå 60600 



HOLM-
SUND 

G O L V 
— marknadens mest 

gångbara golv. 



MÖBELHANDLA JMmhsl 
HOS l & n h h H M t t i M f f 

Storgatan 49 Umeå. Tel. 108 40, 108 65 

— P-plats vid Taxi — 

BI/£MANS UR-OPTIK-MUSIK 
Tempohuset, UMEÅ. Tel. 10427, 10437 

Kungsg. 47 A, UMEÅ - Tel. 11000, 11211, bost. 11615 

Vid alla tillfällen 

Jlablströms K L Ä D E R 
Storgatan 49 - UMEÅ 

Tel. damavd. 14524, herravd. 10525 



D e 

K U N G S G A T A N 5 5 UMEÅ 

v ä l k l ä d d a h e r r a r n a s a f f ä r 

TYGER 

GARNER 

HEMTEXTIL 

TRIKÅ 

Välsorterad 
Överskådlig 
Trivsam.. . 
är vår nya bokhandel 
i EPA-huset. 

— Affären där man trivs! — 

HANDEL 
UWUAr 

Tel. 10909 o. 17349 

B OKI 

Inköpscentral för 

enskilda köpmän 

i södra Västerbotten 

Tel. 187 30 - UMEÅ 

Kungsg. 48 Umeå 



PLACERA EDRA SPARMEDEL 

JORDBRUKSKASSAN 
Kapitalräkning — Sparkasseräkning — Checkräkning 

Apoteket Järv ens 
ANALYTISKA AVD. 

V. Espl 9 UMEÅ Tel. 233 41 

Bakteriologiska och fysikalisk-kemiska 
vattenundersökningar. 

Pastöriserings- och fetthaltskontroll på mejeriprodukter 
m. m. 

B r ö d e r n a L i n d f o r s , U m e å 
Telegramadress: Lindforsarna 

Umeå tel. 18530 vx - Skellefteå tel. 14100 vx 

E n d a s t i p a r t i : 

Byggnadsvaror - Järnvaror - Rörbranschens 

artiklar 



Medlefors Folkhögskola 
— SKELLEFTEÅ 3 — 

ligger vackert vid Klintforsån, 500 meter väster om 
landsförsamlingens kyrka. Tar emot 85 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 

^cecléns Heiieizipeiin^ 
med välsorterad gossavdelning 

U M E Å Tel. 10149 

Sjös ted t & Co E l e k t r i s k a KB 
Kungsg. 51 U M E Å Tel. 11314 

Utför elektriska installationer och reparationer 

D I ;A 
Bankum 

B O L I D E N 
S K E L L E F T E H A M N 
S K E L L E F T E Å 
U M E Å 



Slakteriföreningen 
Umeå 

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

Folkhögskolan i Stora man 
H u v u d m a n : V ä s t e r b o t t e n s l äns lands t ing . 

V i n t e r k u r s p å 34 v e c k o r m e d b ö r j a n o m k r i n g 1 sept . 
Fö r s t a , a n d r a och t r e d j e å r s k u r s . Ä m n e s k u r s e r . 

S t a t s s t i pend ie r en l ig t fö r f o l k h ö g s k o l o r n a gä l l ande 
g r u n d e r . P r o s p e k t p å b e g ä r a n . 

A d r e s s : S t o r u m a n . Tel. 284. 

S t r ö m b ä c k s F o l k h ö g s k o l a 
STÖCKEBY Tel. Umeå 43118 

Vinterkurs om 34 veckor l :a och 2:dra årskurs. 

Skolan är ansluten till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. 

J ä r n v a r o r — B y g g v a r o r 
Umeå - Nordmaling - Holmsund 



SUNDSVALLSBANKEN 
N o r r l a n d s b a n k i U m e å 

Erkänt g o d västerbottensprodukt 

Hygien i ska och ändamåls -

enl iga lokaler , m o d e r n 

m a s k i n u t r u s t n i n g och f a c k -

kunn ig pe r sona l h a r givi t 

vå r t n a m n anseende , även 

u t o m läne ts g r ä n s e r . . . 

Västerbottensbryggerier 



Västerbottens Laos FlsklorsflDninoslDrenlDo 
u. p. a. - UMEÅ 

Tel. Partiaffär o. kontor 13300, 13301. 

Minutaffärer 13299, 13302, 14375. 

rZJäséer£oiion s jCäns ^fgrn sföJclsjörGn ing 
Umeå tel. 10429 Skellefteå tel. 10893 

Lycksele tel. 10852 Vilhelmina tel. 302 

Västerbottens Lons 
Brand försäkringsbolag 

Vasagatan 19 - UMEÅ - Tel. 22210 växel 

— Stiftat 1855 — 

Elektriska installationer 
i hela Västerbotten och Lappmarken 

A R M A T U R U T S T Ä L L N I N G 
Riddaregatan 2 a, U M E Å 

Västerbottens Elektriska A B 
Tel. Umeå 18030 



VÄSTERBOTTENS 
FOLKBLAD 

— för läsvärdets skull — 

Till lest och vardag! 

Tel. riktnr 0935/10018 

Västerbottens Söd ra 
Mejer i förening 

Tel. 18005 - UMEÅ 

Mejerier i Röbäcksby, Vännäs, Vindeln, NordmalLng, 
Bjurholm, Ånäset, Överklinten. 



V ä s t e r b o t t e n s Läns S t a d s h y p o ' t e k s f ö r e n i n g 

V ä s t e r b o t t e n s Läns B o s t a d s k r e d i t f ö r e n i n g 
Tel. Umeå 102 04, 105 53 Kungsgatan 37 

LÄNETS LEDANDE INOM BRANSCHEN 

ÅTVIDABERGS 
Umeå - Vilhelmina - Lycksele - Skellefteå 

E G N A H E M S B Y G G A R E 
Vi utför ritningar, ordnar lånehandlingar och offererar 

kompletta byggsatser. 

VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGAREFÖRENING 
Ek. fören. 

Skogens Hus, TEG Tel. Umeå 18160 
Ingenjör Lindström eller Wr an ge bo efterfrågas 

denna bok är tryckt hos 

) N ^ y H e t e r n A s ~ [ r y c K e r i ^ b 

KUNGSGATAN 46 • TELEFON 10294 - UMEÅ 



U N I V E R S I T E T S -

B O K H A N D E L 
Rådhustorget - U M E Å 

Tel. 090 / 257 75 vx 

SHB 
187 

SVENSKA H A N D E L S B A N K E N 
— alltid nära till hands 
— 28 kontor i Västerbotten varav 

4 kontor i Umeå å å 

Inför skidutflykten 

eller fisketuren BLIXTj/sPORT 
rådfråga först Vasagatan 8, Umeå. Tel. 140 70 



E n t r e p r e n a d - och 
s k o g s m a s k i n e r 

( K I e l 

Tag kontakt med 

O 

Ielge s t r ö m s 
^ • ^ M A S K I N A F F Ä R 
Storgatan 6 A U M E Å Telefon 222 20 vx 

fattas det n å g o t . . . 

mm 
. . . har det 

U M E Å - Vännäs - Vindeln - Lycksele - Storaman 



Gör årets bästa 
bilaffär NU! 

HOLMSTRÖMS 
åft- Bilaffär AB 

Riksvägen 2 Teg Tel. 183 55 UMEÅ Torsdagar öppet till kl. 20 



Europas största 

e x p o r t s l r p e r i 

Årst i l lverkning 

230.000 ton våt 

mek. t rämassa 

BOWATERS SVENSKA 
TRÄMASSEFABRIKER 

A B 
- S O F I E H E M , U M E Å -



ROBERTSFORS AKTIEBOLAG 
ROBERTSFORS 

TEL. 0934/105 00 

* 

GJUT- OCH MASKINGODS 
SÅGADE TRÄVAROR 

IMPREGNERADE STOLPAR 
A N N A T IMPREGNERAT VIRKE 

JORDBRUKSPRODUKTER 



BURE AKTIEBOLAG 
B U R E Ä 

Telefon SKELLEFTEÅ 403 50 (växel) 

Postadress BUREÅ 

Godsadress SKELLEFTEÅ STAD 

T i l l v e r k a r 

SÅGADE och HYVLADE TRÄVAROR samt 

TORR och VÅT SLIPMASSA 



Nästan alla 
läser VK! 

Inte mindre än 
83 % av hushållen 
i Umeå köper 

Västerbottens-Kuriren 



> 
dtàbùLenà 

amtauiátet 







RES MED 
ftllJITA ^ 

FRÅN 
S r i l l t l t M K E N 
När Ni skall ut och resa — 
dra nytta av sparbankens se-
mesterservice. Ni vet väl t. ex. 
att Ni kan ta ut pengar på 
Er sparbanksbok inte bara i 
alla sparbankskontor i Sve-
rige utan också i de flesta 
kontor i Danmark, Finland 
och Norge. Resevaluta för de 
f rämmande länder Ni tänker 
besöka ordnar Ni också be-
kvämt i sparbanken. 

VÄSTERBOTTENS LÄNS 
SPARBANK 

y 




