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tvhnfrsd Johansson

i siljeåsen berättar

om SPRINGAR-ANTE.

Jiimtradions morgonprogram derr 26 febr. 1985 efterlyste Fredrik Fredriksson
Borgafjä11 histori-er om en nttn,som i början av 1900-ta1et vandrade omkring
i- norra J:intland och södra VZisterbotten.Han kallades för Springar-Ante,ibland
även för Dala-Ante.Om hans vandringar i nlinrrda trakter finns ett flertal historier.Gn han var känd även på andra hå11,vet jag inte.Han omtalas som kringvandrande djlr1äkarermen var mesL kind ftir sin fiirmåga at.t snabbt kurna spring-
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a 1ånga vägsträckor.
I Frostvikens församlings dödsbok är antecknatYBegraven å SjouLnäs kapells
lqrrkogård den 4 oktober 1916.En ti11 både nauul och födelseort okand kringlöpande manspersonromkring 60

är

ganrnalrkänd under narrret Springar-Ante".

Ovanstående anteckning om hans begrarneing torde vara den enda uppgj-ftrsom
finns i offentliga handlingar från Springar-Antes senare lerrnadsår. I någon

församling i Dalarna firurs vä1 hans födelsedag antecknad ,men i våra trakter
vet ingen något därom. Springar-Ante llinu-rade inte ut några uppgift.er.När man
frågadervad han hett.ersvarade han:" AnLe KorinLe Korante Korej.frn sina föräldrars nann upplyste han:" När jag for hemifrån,kal1ade jag dem far och mor".
När någon frågade AnLervarifrån han komrsvarade han:"lufiLt nanrr finns skrivet
på en ladudörr i Dalom".
I en hembygdsbok,som beskriver. byn Storåbrlinnarberättas om en Dala-Ante.Sprlngar-Ante kallades ju även Dala-Ante,så det torde vara sarma person som åsyftas.
Ur kapitleL Original i. sanrna bok citeras,"Dala-Ante hade en näsa som "ruttnade bort",så han täckte den med gråpapper,som han klistrade fast..Här omlalar,
han,att han kom från Små1and "och hade sju bröder som a1la var sjökaptener"
Sjä1v hade han studerat tii veterinär men blivit hästgetare.De uppgifter han
ltinnade om sig sjä1v och sina sju bröder Lorde vara för att vilseleda.Itran 1är
ha berättal för någon,att han i sina yngre år haft en drängtj?inst,som han ryrnt

ifrån.Detta

sku11e vara orsaken

ti11 att

han hö11

sig

undan.

Springar-Antes sista resa berättar Arvid Jönsson i Norrsjön.Springar-Ante
kom vandrande från Tåsjö.Arvid var då tretton år ganrnal.Idan minns,att Ante
satt på vägkanten och vilade si-g,i.nnan han fortsatte färden över Svansele moL
Sjouten-området..IIan hade med sig en stövare av blandras.Tidigare ägde han en
hr:ndrsom hette Larven.Denne blev dock skjuten av lappar,när han en gång iagade och ski-ngrade deras rerrtrjord.Arvid Jönsson hade vid ett tidigare t.i11fä11e
köpt. en klocka av Anteren nyckeldragare, som han änmr har i sin ägo.Ilan rninns,
när ante fortsatte sin vandring på de st.igar,som ledde mot SjouLen.Det var
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sista

gången

Arvid såg Springar-Ante.
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sin vandring kom ti11 Hovde vid sjön Sjoutens sydända,orkade
han ej låingre.Han var sjuk och trött och blev liggande vid den väg'som
fortsatte llingre upp utefter sjön.
På södra sidan om Sjouten fanns vid denna Lid en gård,som var bebodd,det var
före sjöns reglering.En kvä11 hörde folket i denna gård några r:nderliga ljud
från den älv,som ri-nner från Sjouten.De trodde,att del var något djur de hörNär Ante på

de.Kanske en uggla.

möjlighet att La sig över den ä1ven hade i.nte AnLe,och då hade han ju
inLe någon möjlighet att ta sig fram ti11 gården och få hjä1p.A1ven var
för vat.tenrik.Nu efter regleringen ligger resterna av denna gård flera meter r:nder vattenytan,när det är högvatten.En danrn är numera byggd över ä1ven,
och på danrnen har man byggt en väg,som ti11 och med kan trafikeras av bilar.
Men så var det inte för 7O är sedan.
Vid derrna Lid ombesörjdes posttrafi-ken me11an Lidsjöberg och Sjoutnäset av
PetLer Bengtsson från fnviken.Sonrnartid bar han posten i en'r,'äska.I de sjöar
som fanns efter postvägen hade Petter båtarrsom han anvlinde..Sedan det frusit. ti11 använde han häst,om del fanns möjlighet därti11.I annal fa11 fick
Någon

han La skidorna tl-11 hjä1p.
Denna dag i seplember 1916 korn han vandrande med posten från Lidsjöberg.När
han kom Li11 Hovderfarur han Springar-Ante liggande vid vägkanten.Denne var
vid 1iv men mycket medtagen.Petter hade båt i Sjouten,och AnLe fick fö1ja
honon ti11 Sjoutnäset.Där fick AnLe stanna kvar hos Johan Olofsson Hjä1m
och hans hustru Lisa.Hur 1ång tid Ante var hos demrinnan han dog,är inte bekant.Frrligt Frostvikens.fOrsamlings dödsbok begravdes Ante den 4 okt.Det torde således inte ha varit så lange.
Ludvig Andersson i Härbergsdalen berät.tarratt när Ante var dOdrhoppade hans
hund upp i sängen.Ih:nden var aggressiv och vi11e inte llinna sin döde husbonde,som han a11tid varit ovanligt ti-11given.För att få honom från sängen ti11verkades ett. halsband,som träddes på en kåipp.Efter flera misslyckade fOrsök
lyckades man få halsbandet runt hr:ndens hals,och på så sätt fick de hunden

atL llirna siingen.
begrarmingenrsom torde ha skett i samband med Sjout-mässan,bjöd Hiäln
och hans hustnr på begravningskaffe.Även den kista,som blev Antes sisla vilorum Lillverkades av Hjälm.Detta måste han ha gjort utan ersättning.Ante hade

Efler

inga egna ti11gångar.s
I Avaträsk bys historia niinnes bland djr:rläkare e11er naturdoktoren SpringarAnte"från fjä11et".
Byalaget,en bok omHöglands by i Dorotearberättari ett kapitel om flera "K1oka gubbar".Kapitlet är r:ndertecknat med signaLuren H.V. En av dessa kloka gubbar kom från Tåsjö och kallades Springar-Ante.Han vandrade omkring och botade sjuka djgr.Om en ko inte kunde kalvarsade hanratt honhade "botten".Springar-Ante ord.inarade då "kvar*sockerrsom hart hade med sig.Gn en häst fick blod-
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han ha en medicinrsom kallades "Mika Pers pulver".Man sku11e .'
göra små bo11ar av pulvret och föra dessa så 1ångt ner i häsLens hals,att
denne måste svä1ja.Mika Pers pulvret hade fått sitt nanrr efLer en bonde i
Havsnäs,Mikael Persson Sundin.Man fick skriva ti11 honom,så slinde han medicinen med posten.
Min bror Karl,bosatt i Siljeåsen,minns Springar-Ante nrycket vä1.Han ombads

brist,skulle

på en häsl,som inte var helt kurant.Ante gick ti11 stallet,och
när han sett hästenrvar diagnosen klar:"Hästen är krubbitare.Han drar i sig
fOr mycket luft och får kolik.Köp "Sävenbom" på apoteket för 50 öre och ge
hästen,så blir han kry'l.Denna händelse inträffade omkring 1910.
Några år tidigare,det var vid jultiden,kom han en kväl1 springande över skogen
från Tåsjö.Han var slagen i ansiktet.Hela huvudet var blodigt .Han fick blodet
avtvättat och vilade ut någon dagrinnan han fortsatte.sin vandring.
At1 Springar-Ante varit med om ett slagsmå1 var tydligt,men det. var säkerligen inte hans fel.Ante omtalas som en l*gn,fåmäld person,som aldrig gjorde
en människa förnär.I4an såg gärna,att han kom på besök,och om det'farrns sjuka
djur på gården,var han särskilt välkonrnerrJ{an beskrivs som medelstor ti11
växten rned 1ånga ben och kraftig överkropp.I regel var han då1igt k1ädd och
även på renligheten fanns en de1 att anmärka.
Ante var intelligent och kunde berätta nrycket om vad han upplevt på sina
vandringar.När han ti11frågades,om han varit i Amerika,svarade han:"Dit har
jag vari många gånger i tankom - men inte med skankom".
Spri-ngar-Ante flck en infektion i näsan.Denna infektion förvärrades med åren.
Han brukade fästa papper på näsan för att skydda den mot kylan.Näsan blev
mer sårig.Denna sjukdom Lorde ha varit en bidragande orsak ti11 hans död.

att Litta

Troligen var det kräfta.
Springar-Ante hade under sina tidigare vandringsår en hund,som han kallade
Larven.Denne hund var hans Lrogne fOljeslagare i många år.En gång hade Larven fått tag på en renhjord.som han jagade och skingrade.Detta sku11e enligt
Anders Kristoffersson i Borgafjä11 ha skett på Rajasjöns is i Dorotea socken.
Hunden blev vid detta ti11fäl1e skjuten ti1l döds av renägarna.Springar-Ante
var djupt fästad vid hunden och sörjde honom 1änge.När han var nedståimd Li1l
sinnesrbrukade han vid minnet av hunden deklamera:
I Avaträsk by
Larven b1ödde,
Där han dödde
utav lappens skarpa b1y.
lfu får du sova,
nu får du vi1a,
nu slipper du fara

hela världen vida.

1,r
1,,

Rajasjön ligger på flera mils avstånd från Avaträsk,men hunden torde ha orkat. fö1ja med dit och där avlidit av slcotlskadorna
En annan version av dikten lyder:
l"[in trogna Larv jag ej g1önrna kan,
som sLöp för lappens skarpa b1y
långt upp i Morijärv.
ltu får jag gå som vaLtneL i en å
och fäl1a.mången tår
på nrina kinder små.
MesL omtalad är Springar-Ante för sin förnåga att springa fort 1ånga sträckor.
Han tycks ha stä11t upp i många tävlingar mot skarpsprungna hästar.Dessa täv1j-ngar ägde vanligen rum på isbelagda sjöar,när föret var fint för hästarna.Det
finres berättelser om sådana tävlingar från Ströms vattudalrFrostviken,Tåsjö,
Dorotea,Vilhelnina m f1. plat.ser.Det är i stort'setL likadana historier.Starten utgick från en viss plats i regel belagen vid en sjö.Må1et best2imdes ti11
en annan plats belägen på etL avstånd av en ti11 tre mi1 från starten.I de
historier som beräLtats blev a11tid Springar-Ante segrare.Han stod i alln2inhet,
vid målet och väntade på medtävlaren.Det håinde ibland,att han hade så god tid
på sigratt han hr:nniL ordna rned kaffe i närmaste gård.
Vid denna tid - i början av 1900-ta1et - uppehö11s trafiken av ångaren Virgo.
Virgo trafikerade sträckan Strömsr:nd - Bågede.Vid ett t.i11fä1le kom kaptenen
på Virgo och Springar-Anet överens om,att de sku11e täv1a om vem som först
sku11e hinna til1 Strömsund.Startplats var Bågede.Ante sku11e ta sig fram genast.e och snabbaste landvägen.När Virgo kom fram t.i11 kajen i Strömsr:nd,stod
Anre där och väntade.Virgo förlorade naturligtvis tid genom alt båten rnåste
angöra eLt flertal bryggor och där ta emot och avläinn'ra varor och passagerare.
Ante hade ju inga sådana förhinder utan kunde uLan uppehå11 springa ti11 må1et.
Petrus Forss6n i Lillviken,fodd i Risbäck 1898,omta1ar,att han I sin ungdom
såg Springar-Ante flera gånger.Han gick aldrig som vanliga måirrniskor utan
småsprang - lunkade -,även då han inLe hade bråttom.Då han sku11e springa fort,
hade han en ovanlig teknik.Han tog två,tre sLeg.Sedan hoppade han 4 - 5 meter.
Men han satte sig inte på stjärten som nutida trestegshoppare utan fortsatte
rned oförminskad hastighet utan något uppehå11"
En annan meddelare sägerratt Ante kunde böja benen även framåt.Det verkade
som om han saknade knäskålar som tog emot."Han travade som en ä19".
Doktor Bertil Wikström i Strömsund säger aLt la:räskå1arna egentlugen är ett
skydd för r:nderliggande senor coh rmrskler.Del har hänt aLt knäskå1arna opererats bort,och att patienten sedan kr.rnnat gå ilirnligen obehindrat.Men att någon
efler ett sådan ingrepp rned framgång kurrrat stä11a upp i en 1öpartäv1ing be-

3t'
tvivlade

han.

Springar-Antes fa11 skulle ju det förhå1landeL,att han saknade knäskålar vara
medfott,och att han därför kunde böja knåiet lika bra franåt som bakåt.DeLta
skulle vara en av anlednj-ngarna ti11 att han kr:nde springa så fort'
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