
8."Orn dramat vid Sjouten".

I sina för någon tid sedan i- öe g3orda reflektioner angående boken "Lappen

Sjul berättar",framhå11er herr Jonas Atrr6n bl.a. aLt nybyggarna vid Sjouten,

per Åhrberg och hans hustru,ej blevo mördade,utan de måhanda helt enkelt

drunhrade.

Denne Ährberg var född i Tjärntorpet i Ka11s socken och hade före sin utvand-

ring ti11 Sjouten varit bosatt och henmahörande vid Slagsån i Undersåker,

varest han antagligen haft arbete vid hyttverket därstädes.

För ungefär 50 år sedan inflöt 1 en östersundstidning (J:imtlands-Posten) en

följetong,betitlad:Ett sorgespel bland fjä11en,e11er någon lilcrande n:brik..

f denna följetong skildrades i a1la fal1 h:indelsen i fråga,huru Ährberg och

hans hustru och tre barn samt kreatur vandrade den långa vägen från Unders-

åker upp ti11,som det då kallades,Sjugden,samt deras sorgliga öde därstädes.

Enär lndertecknad redan förut hört händelsen berättas,b1.a. av gamla farrnor,

var för den sku11 skildringen åin mera .Synnerligast var de tre barnens för-

fär1iga lott ägnad att etsa sig fast i minnet..De gamla hade ju redan förut

berättat huru ett av barnen,en flicka,,som avlidit invid fårkätten - bostaden

utgjorde ju även ladugård - innan kö1d och svä1t gjorde slut på hennes li-

dande,i sin förfär1iga hr:nger gnagit av fårkättens grind.I följetQngen om-

förmä1es också,att flickan hade ett brutet ben.Hon ansågs ha fa11it ned från

sovstället,d.v.s. en lave r:nder taket,och därvid fått benet avbnrlet.

I följetongen måste ju händelseförloppet ti11 övervägande del varit uppkon-

struerat,men nog tycktes det framgä,aLL vad rannsakningen med de såsom skyl-

di-ge ansedda lapparna anginge,så hade rätLens protokoll utgjort stoff för

författaren.Att tro,såsom herr Åhr6n säger sig ha hört gamla lappar berätta,

att bekärrnelserna om morden blivit framtvtngna rnedelst. tortyrrär högst mot-

bjudande.Svensk rättskipning har vä1 dock aldrig varit någon bolsjevikisk -

Stalinsk.

Efter vad lapparna vid rannsakn-ingen bekände,voro ju två av dem in i Åhrbergs

bostad,sedan makarna Åhrberg på ett e1ler annat sätt omkonrnit.Dessa bägge 1ap-
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par åtnrinstone,borde ju ha anat och förstått,vilket öde väntade de arma

barnen! Bekärrnelsen om denna detalj,besöket i Åhrbergs hem efteråt,kan vä1

knappast genom tortyr blivit avpressad.För övrigtlRättens protokoll finnas

vä1 ännu i dag tillglingliga.

Detta om detta.

Förhå11andena me11an bondebefolkningen och samer,vid ifrågavarande tidpunkt

och cirka 40 är framöver,är ett ganska mörkt blad i - det rnåste sägas -

synnerligast de förstnlin'nndas historia.Kanske att så ej var fa11et i den

de1 av länet varest denna förenåinu'rda händelse passerade,men i vissa trak-

ter i västra J2irntland försiggingo en de1 affärer,som sannerligen kunnat or-

saka tragedier.Det förefarrrs ej egentligen någon bitter fiendskap me11an ve-

derbörande.I(nappast någon fiendskap alls.Det är detta som,i- åtanke på åsyf-

tade affärer,är mer än märkvärdigt.I4an lernde vara frestad att säga "sorg-

1igt".

Det 1är dock ha hiint,aLt en ansvarsk?innanderlydligen nykter samerbragts ti1l

raseri vid åsynen av sj-na stamfränders godtrogenhet och förfa1l,ryckte upp

en pistol och satte för bröstet på en renköpare.En köpare som antagligen

idkade "byteshandel'j....Då pistolen weds ur samens händer,röt han i despe-

ration:

- Det finns flera pistoler.

Det kondock icke frarn något mer skjutvapen,lyckligtvis!

om en de1 förhå11anden,som då voro för handen,förvånas

Menrsedan man vet

man atl det gick som

det gick.

I4an har berättat - jag såg det icke - att på ett stä11e var man så gästfri,

att man t.o.m. hä11de aquavitae (akvavit) i en same t111s han dog.

Man har ock berättat:För 1änge sedan hände en gång,att en same i en fjä11-

by 1åg och drack sig vild och galen samt sade sig skola köra s:-g och ren

ned i en vak på sjön,vilket han ock gjorde.Renen vi11e ej dö men piskades

ned.Piskades så att ti11 sist var ett öga utslaget på djr.:ret.- Undertecknad

såg det ej.

Man har omtalat att srnåhandlare från bygden a11tid hade att fordra av sa-

men,då det kom til1 uppgörelse.Alltid! (Undantag firrrnos givetvi.s men kanske
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få).

Man har ock omtalatratt en sameren präkti-g ock skötsam rnanrsom ägde

bortomkri-ng 5 000 renar att efterlännea,men vilken renhjord ej räckte den

andres livstid ut.Denne andra var nog fa11en för "byteshandel".

Det vore mycket att trärvidlag andragaroch en sLor de1 är 1ängesedan glOmt.

Att svenska folket. haft stor skuld ti11 samerna,lär ej gå bestrida fastän

åtskilligt har dock nu i många årtionden gjorts för gäldandet därav,och en

lyckligare tid i påtalade förhållanden har för 1änge sedan inträtt.Sedan

man 1ärt känna och värdera t.ex;de gamla vännerna Jon Fjä11gren och hans

bror Nilsrnumera avliden,samt ordningsmannen i dubbel bemärkelse Kråik,samt-

liga hövdingetyper bland sitt folk,då förstår man,att den för ortens samer

inträdda ljusa tiden även konrner att fortvara,ty de a11ra flesta,män och

kvinnor,äro av samma moraliska halt. som de.

tterr Åhr6n bestrider ,att den gamla traditi.onen om "rännskjuls" och "ka11-

bad" sku11e äga någon gn:nd.Ja, säg det.! Samerna,även de,voro barn av sin

t.id,och för övrigt vad vi1le samerna göra med sina gamla? Det var ju ej vär-

re,än när de gamla nordborna utsatte slna barn! Vissa folkslag torde görp

så än i dag.Änkor,Lydligen lnte bara garnla,brändes i Indien.Även samerna

Lorde ha varit hedningar.

Underteclcrad har i min ägo en anteckning gjord efter en gan,nal mans uppgif-

ter i nddio av 1800..Här påvisas ävenledes att de gamla samerna i forna ti-
der förhjälptes ti11 döden.

En myckeL garrnal s€tme,som var i-nackorderad och dog i en gård i denna socken

för c:a 50 år sedan,lär påstått,att, han.sombarn,alltså for omkring I25 är

sedan,var närvarande då en gaurnal same störtades utför stup i Anarisfjäl1en.

D.v.s. här 1är en sådan färd kallats "härskensskjuss",tvenne andra dödssätt

voro "kållibad" och "tånåbjörk" (tunupjörsk).
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g.Rasisti-sk dom i Sjoueden.Öp -78 5/12.

fngegerd Gothe skrev i insändare om Strömsunds Kulturnlinrrds ev. minnesmärke

vid Harbäckenrllillingsåsrdär de tre samerna Clement. BengtssonrJon Jonsson

d.ä. och Jon Jonsson den yngre fick sona sina i11dåd meddelst halshuggning

1813. anklagade för mord på nybyggarparet Åhrberg,intill nuvarande fnviken

vid sjön Stor-Sjougden,men mera bekant under benlinrringen "sjougdendramat.

Vilket från samehå11 aldrig erkänts som verklighetstrogen.

Detta drama från nybyggarepoken i Sameland,haf omsorgsfullt bevarats och

återgetts i tid efter annan 1 skrifter och kultr:rartiklar.Och bland arurat

som ju11äsning i speciell jultidning.

I Sjougdnäs kape11 fanns förut dramat tryckt och framlagt för besökare.Dess-

utom upplystes,att en minnessten finns på den plats inti11 sjön,där Åhrbergs

hade bott,då de bragtes om livet.Varvid tre värnlösa barn samt kreatur lljm-

nades åt sitt öde.

Efter reaktj-oner från samehåll mot skriften,avlägsnades denna r:r kape11et.

Men man siculle i likhet med and.ra besökare,förfasat sig över grynheterna

men samtidigt känt tillfredsstä11e1se att förövarna fick med livet plikta si-
na illdåd.Före halshuggni-ngen miste de dessutom ena ar:nen,för att straffet

skulle vara kännbart också under den de1 av livet som återstod.Om de ti11

äventyrs mot förmodan efter avräLtningen icke hanu'rade i det "Brinnande Je-

herina".

Min reaktion vändes i stä11et mot det synsätt,som då rättfärdigade erövri-ng-

en av Sameland.Nåimligen fnrktan för ryssarna.Tre år tidigare stod ju ryssar-
na vid Sävar j- Västerbotten.Och tvingade Sverige att avstå från hela Fin-

land.Nybyggarna skulle nu,som tack för av staten givet Samelandrförsvara

norra Sverige mot ev. angripande ryssar.

Kolonisationen innebar att nybyggare kunde s1å sig ned i fjäl1världen,ta

för sig nödvändiga lartdom,råden från samerna och tillerkännas lagfart.fndi-
rekt konfrontation med samerna,som då drevos längre in i fjä1lvar1del;dar
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d.eras antal snabbt ökades med påfOljd,att de krympande sameområdena icke

förmådde försörja dem.

Härav fö1jde en stigande fattigdom, och'Tiggarfärder'lEn av dessa fatLiga

tiggarfarniljer ti11fuog sig sedermera dåvarande pastor Michael Sandells upp-

märksamhet.Varefter denne fronrne man 1ät uppföra Fridsbergs barnhem i Hil1sand.

Ti11 sameallmogens fronrna.

Jag har genom den rm-rntliga samiska traditionen fått samerrlas syn på Sjougden-

dramat.Den håivdar b1.a. aLt makarna Åhrberg drunknade under fiske i Sjougden,

förmodligen vid första isbildningen,då lekfisken gick mot land och då t.o.m.

kunde klubbas ihjälEn metod som sedan utvecklades ti11 ljustring.

Den officiella versi-onen av dramat uppfattades av samerna,som en konstruktion

av önskelinkande från kolonisaLörers och myndigheters slda.Fantasin fick

frirr spelnrm,då liken efter de påstått dOda aldrig påträffades.Trots 1ång-

varigt intensivt sökande

Däremot påtraffad"es i samevj-stet vid. Bastr:näsfjäll (Ahpetje) ett stort förråd

av fisk,sorn d.å i d,en hätska stlimningen mot samerna påstod.s vara stulen från

Ährbergs efter mordet.

Detta påstående motsägs enellertid också i Levi Johanssons bok,där han vld

samtal med barn efter förste verklige nybyggaren i Inviken,upplysts om'alt

tid för fiske icke fanns för nybyggare.Dessa hade fu1lt upp att göra med att

bärga vinterfoder,röja markrsvedja,bygga,väva tyger och sköta hem och djur.

Visserligen gjordes enstaka försök med när,men de var av så grov tråd,

aLt fisken säl1an fastnade i dern.Ti11 saken hör att den förste nybyggaren

kom dit 30 år efter Åhrbergs försvinnande.Och att sanernas fiskekonsL över-

träffade nybyggares,då fisket utgjorde en naturlig de1 i samernas försörj-

ning.

Av de anklagade samerna var det bara Clement. Bengtsson,som kunde förstå

något litet svenska.Språksvårigheterna styrks också i tingsprotokollen.

Liknande en s.k. Brasklapp ti11 framtida historieskrivni-ng.

För kolonisatörer och myndigheter var det viktigt statuera exempel mot de

tredskande samerna.Vilka i sina strävanden freda renbetesmarkerna,vägrade

erkänna koloniseringen.
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81.a.med. stöd av sina skattefiällshand1ingar.

Vid tre ti11fä11en förbigick samerna de 1oka1a myndigheLerna och genom en

samekvirrna,stina Clenentsdotterrombud för frostvikensamerna,framförde klago-

må1 direkt ti11 svenske klngen i Stockholm.Varvid dennes represenlant besök-

te sanerna i Sielkenområdet.För att på ort och stä11e bilda sig en uppfatt-

ning.Detta var kring 1812 - 1820.

Samerna hade liten tillfro Li1l de 1oka1a myndigheterna,då dessa enbart för-

fäklade nybyggares intressen.

Kgngen insåg sannolikt att om kolonisationen ti11äts fortsätta,sku1le hela

samefolket,speciellt i Jiimtland,slås ut.Då nu dessa förutom renbetesmarkerna

även förlorade jakt- och fiskemöjligheterna.Varifrån den de huvudsakliga

skatteinkomsterna kom från dessa landområden.Nybyggare åtnjc;to 15 frihetsår

vid kolonisering..

För att 1ösa problernet,sattes hela dåvarande renskötselområdet r:nder direkt

statlig kontroll genom den s.k. awittringsplanen.Vilken b1.a. innebar att

samerna avhiind"ades sina skatteland och nybyggarna sina lagfarter .Under fO-

revtindning att renbeLesområdena måste utvi-dgas.Men nybyggarna ti11äts bo

kvar med oi-nskränkLa rättigheter mot att renskötseln ti11äts fortgå även

inom nybyggesområdena, s.k. kronohenrnan.

Den nu pågående skattefjällsprocessen gä11er just dessa skatteland.

Kolonisationen medförde helt naturligtvis en hård konfrontation rnellan de

båda kulturgrupperna.Åhrbergs försvinnande ulnyttjades skickligt av motstån-

darsidan,parad med rasism.Och sågs från samehå11 som ren maktdemonstration.

Blotta rnisstanken om brott var ti11räcklig.Den s.k. Tok-Jonkes jojlceing i

fy11an och vi11an i Ramsele om dramat togs som bevis mot de anklagade.

Domslutet och avrättningen i }iarbäcken gjorde samerna praktiskt taget rätts-

1ösa:Fiskare från Strömsund band fast och rodde ett par samer til1 den s.k.

Lappholmen i Sjougden.Där de i likhet. med Åhrbergs barn,fick svä1ta ihiä1.

Andra försvinnanden ägde också nun efter samerrlas flyttningsleder.Ja,så

1ångt nere som i Ramsele.Men myndigheterna lade sig i-nte i det.

Renägare visade mig den rryr öster om Sjoutfjä11et,där 30 kalvfärdiga vajor

sköts ner en vårmorgon.Stlinu-ri-ng mot förrövarna var otänkbartrdå kolonister

icke vittnade ti11 förmån för samer..Nåeot som senare tiders samer också
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också fick erfara.

Dornslutet.ravrättningenrde spår1ösa försvinnandena och hätskheLen mot samer-

na tvingade dess att för en tid upphöra med renflyttningarna förbi trakter-

na av Strömsund.Istället förlades vinterflyttningarna ti11 ornrådet kring

Tunsjön i Norge.Dit man flyttade förbi nuvarande Gäddede.Och sinnnde över med

renhjordarna vid Kärleksudden.

ErnellerLid höjde norrmännen betesavgifterna år från år.AtL samerna s1ut1i-

gen icke hade råd beta sina renar där.

0et skal1 dock understrykas,att förhållandet rnellan samer och kronoarrendato-

rer sedermera blev förhållandevis gott.De senare 1ärde sig tala e11er åtmins-

tone förstå sam-iska för atl ktnna kolnrn:nicera med de enda,som bröt deras

året-nnt-isolering i fjä11vär1den.

Men kvar finns miruret av en rasj-stisk dom efter folkets krav.Och helt fö1j-

aktligen ingen rättegång e11er minnessten över de samer,som fastbands och

liinn'rades öde på Lappholmen i Sjougden. ,e11er som på annat sätt spårlöst för-

svunno.

För övrigL speglar Lövi Johanssons bok rasisrnen mot samerna.Där nybyggarna

franrkrö11s som stora,starka,förståndiga och franråt.Medan samerna framstä11-

des som dunma,barnsliga,lögnaktiga och fick a1ltid stryk av de ärorika ny-

byggarna.

fnte ens legendariske Klockar-Ante slapp undan durnhetsbetyget.Lurades in i

vidlyftiga affärer och blev utfattig.Medan den samiska versionen berättar,

att vargar s1äckte hans sLora renhjord under en fö1jd av år.

Rasismen chockerade t.o.m. förfatLaren självrsom växte upp bland samer.Från

denna rasistiska epok skall domsluteL ses.Men det berättas också,att det

var med stolthet och värdi-ehet de tre samerna mötte övermaktens böde1 i Har-

bäcken.

Oscar gnren
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10. Var avrättningen av lapparna justitiemord?

LT L977

Var avrättningen av lappmännen Klement Bengtsson,Jon Jonsson d.y. och Jon

Jonsson d.a. ett justitiemord?

En som vi11 tro det var prosten i Ström och riksdag$nannen N.O.Wagenius.Men

när han tog sig an händelsen hade många år förf1utit. sedan lappmåinnen straf-

fats först med aLt ena handen höggs av,sedan att de halshöggos och därefter

steglades.De avrättades kroppar blev uppsatta på på1ar 1ängs vägen och sedan

begravda i en ku11e i närheten av platsen,som ligger i Harbäcken,vilken rin-

ner ner i Ströms Vattudal i Näsviken.

Att de tre avrättades berodde på att de vid det vårting som bcirjade i Lorås

med Jåimtlands norra domsaga den 15 mars 1813 dömdes ti11 döden för mord på

två nybyggare i Sjougden.

Men var de tre skyldiga ti11 mord?Kanske nybyggarna dn:nh:at r:nder fiske?

Nybyggarfarniljen Åhrberg drog dagen efter midsournardagen 1812 upp mot fjä11-

vär1den för att bosäLta sig vid Sjougden.Familjen bestod förutom av makarna,

båda i 3O-årså1dern,av tre barn,två flickor och en pojke.

För att upprmntra folk att an1ägga nybyggen i fjä11vär1den hade genom kung-

ligt dekret av den 3 september 1695 utlovats skatterätt gratis,frälserätt,

frihetsår från skatt,ränta och andra skyldigheter.S jull 1995 beslöts att

frihetsräLten sku11e vara 15 år men ökades sedan ti11 30 och 35 år.

Nybyggare Åhrberg hade sitt bostadshus klart j-nnan hösten,och bostaden dela-

des med djuren.Nybyggarna hade också bargat ett foderförråd,som sku11e räc-

ka över vi-ntern;

Lapparna såg med oblida ögen på at.t folk slog sig ner i områden,som av hävd

var deras.Det berättas i olika dokument från 1800-talet om hur rena krig

brukade förekonrna me11an lappar och nybyggare.

Vid Sjougden hade lapparna Nils Pålsson,Skryt-Nisse kallad,Hans Jonsson och

Klement Kristoffersson renbeten ett tag under hösten r:nder ett uppehå11

i vandringen från fjä11en och ner mot. skogslandet.De sku11e ha vari.L för-

bittrade över nybyggarens intrång i lapplandet.
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Fjärde böndagen i oktober samrr,a år som farniljen Ättrberg slog sig ner vid

Sjougden sku11e de ha gått ti11 skrift,men de kom aldrig.

17 december safirrna år åkte nybyggaren Anders Nilsson i Harrsjön och drängen

Per Mikaelsson i Gubbhögen skidor ti1l Åhrbergs nybygge.

De båda skidåkarna förvånades över aLt inga spår på sjön fanns som gav bevis

på atr Åhrberg hade vakar för fiske öppna.Han brukade fiska med nät och åka

skidor me1lan vakarnarenligt vad besökarna Lrodde sig veta.

Men över sjön 1åg snön jlinrr och orörd..Det hela påminde mest om ett. tak.

när de kom fram ti11 byggnaden hittade de båda miinnen a1la tre barnen döda.

De hade avlidit förmodllgen av kyla e11er htrnger,kanske i en kombinatj-on av

båda sakerna.

Vid tinget gavs vittnesmål att någon sagt "vem fan har givit den djävulen

1ov att b1i nybyggare i lapplandet.Gn han konnner dit ska vi snart dänga och

piska honom därifrån'i

En lappman vittnade att Jon Jonsson d.y. vid Ramsele kfrka i sä11skap med

andra lappar sku11e ha jojkat om mordet,som sku11e ha ti11gått så,att de

slog ihjä1 nybyggaren och hans hustru och fuog ut kropparna och dränkte dem

i sjön.Men varför slog de inte ihjäl barnen också?

En fjärdingsnan i Ström och en lappman skldade fastkedjade vid varandra

ti11 Sjougden,för att lappmarrren slcu11e peka ut var kropparna sänkts i siön.

Fjärdingsmannen var ensam med lappmannen sedan de andra som utsetts att fö1-

ja rned dragit sig undan.Det sades att fjärdingsrnannen blev vit i håret r:n-

der den resan.

Vid Linget i Lorås sade Klement Bengtsson att han och de båda Jonssönerna

begav sig ti11 nybygget och där sköt ihjä1 Bengtsson Åhrberg och Jonsson d.y.

hustrun.Hur avlivades de båda makarna? Blev de ihjä1s1agna enligt jojken,,

e11er blev de skjr:.tna enligt det som sades vid tinget.Om det fanns blod i

stugan när Anders Nilsson och Per Mikaelsson kom dit,så står det ingenting

därom i protokollet som åberopas I Strömsboken,där händelsen återges..

Den tidens n?inn'rdemän daltade inte med brottslingar.I domen heter det att de

t,re "sig sjä1va Li11 straff och andra ti11 varnagel var för sig skul1e mista

högra handen,halshuggas och steglas"
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Någon pardon gavs i-nte he11er på högsta ort.lIålet fördes ti11 hovrätten,som

faststä11de tingsrättens dom.

Kung1. Maj:L beviljade ingen nåd utan i utslag den 29 september sades del

att inga skä1 farrrs ti11 benådning.

Så blev det dags för avrättning.Fångarrra fördes från östersund ti11 Ström-

sundrsom var orten för avräLtningen.Första övernattningen skedde i Gisselås

och den andra i Tullingsås.Fångarna förvarades i ett häbbre medan böde1 och

fångftirare huserade i mangårdsbyggnaden.

"Så stor var respekten för böde1n atL man dukat för nästkournande dags må1-

Lid kväl1en irulan" heter det i ti11gängliga käl1or.

Morgonen efter fördes fångarna ti1l avrättningsplatsen vid Harbäcken.Här

hade nycket folk samlats.De dörnda bereddes ti11 döden av kormninister Johan

angman "som var väl' förtrogen med lapparnas språk och livsåskådning".

Sedan anordningarna för avrättning gjorts i ordning ställde sig mlinniskorna

som samlats i en vid cirkel.Även barn fanns med för att få sig inpräntat

att "den i11a gör han i11a far".Skarprättaren fullgjorde sitt uppdrag rnedan

de försa:nlade sjöng psalmer..EfLer avrättningen blev brottslingarnas krop-

par steglade och uppsatta på på1ar vid a1lmåinna landsvägen.Sedan blev krop-

parna nergrävda i en ku11e i närheten.

Men var de domda verkligen slcyldiga? Varför dränktes nybyggarnas kroppar

i sjön medan barnen tydligen fick ligga och frysa e11er svä1ta ihjä1?

Den fjärdingsman,som va1l1ade en fånge vid Sjougden,kunde inte Eala nred lapp-

mannen eftersom de båda ej förstod varandras språk.Några uppgifter om att

kropparna hit.tades ger Strömsboken ej besked om.Troligen därför att några

sådana uppgifter inte fi-nns.

Vid avrättningen fanns en person med som talade lapparnas språk.DeL står

det ingenting om i protokollet från tinget.Där står att Klemenl Bengtsson

berättade om hur mordet gick ti11.0m han talade svenska borde det vä1 vara

honom fjärdingsmannen fört ti11 Sjougden.Men enligt uppgift. så kunde dess

båda i-nte tala med varandra.
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Det är vä1 kanske inte ornöj1igL att nnkarna Åhrberg drunknade under fiske..

Den lapprnan som vi.ttnade om jojkandet i Ramsele kanske vi11e vinna de styran-

des bevågenlret och avgav falskt vittnesbörd?

Men det var hårda tider och strid på kniven om marken mel1an lappar och ny-

byggare på andra hå11 i närheten och b1.a. i Tåsjö var deL rena utrotnings-

krigen me11an lappar och frarndragande svenskar,som vi11e lägga under si-g a1lt

mer av den mark,som lapparna hade för sjn näri-ng.Lappar kallades också den

tidens nomader i vårt land.samer är en benåinmj-ngrsom tillkonnnit på senare tid.

Aldre sLrömsbor min:rs att de i sin ungdom såg de ta11ar,som de avrättades

kroppar hängdes upp i.De träden var förmodligen stora det året för L64 är

sedan,när lappmännen mötle sitt. öde.Huruvida vatten forsade i Harbäcken och

ackompanjerade psalmsången och vinandet från awättningqr,<orna vbt i dag ing-

enrmen jusl nu fogsar inget vatten i den bäck,som givit narrret åt platsen

för något,som kanske var ett. justitiemord.

Vissa tider forsar äved mr vatten i bäcken,son tidigare hette Harbäcken,

eftersom folk fångade harr 1 den.Harrbäcken är rnr narnnet på det område genom

vilket bäcken rinner

I d,sthiir omrd,ået auröttad,es detrela,ppmihm.enKlemsntBengtsson,Jontronsson
d,.ö. och Jon Jonsson d.u. för 164 &r sedan-


