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Örnsköldsviks Sjukhus i början av 1900-talet. Bild från ett gammalt vykort. 
Så här vackert var lasarettet som invigdes i december 1907. Det ersatte då det första lasarettet från 

1873. Det är mycket som förändrats på dessa snart 144 år som gått sedan Örnsköldsvik fick sitt 
första sjukhus. Under alla dessa år har sjukvården utökats och moderniserats och nya sjukhus-
byggnader tillkommit. Men under de senaste åren har alltmer mörka moln börjat hopas när det 

gäller vården här i vår kommun. Kan vi ändå få hoppas på en förändring till det bättre,  
med förnyad framtidstro, med utveckling istället för avveckling?  

Läs mer om Örnsköldsviks Sjukhus historia på sidan 14. 
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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 
 
   Ett nytt år stundar och släkt- och hembygds-
forskning blir mer och mer populärt. Vill här 
passa på att rikta ett varmt tack till alla er som 
bidrar med bilder, artiklar och tips till vårt med-
lemsblad. Det är alltid lika spännande att få ta 
del av allt intressant ni delar med er av! Jag 
hoppas att ni även under 2017 fortsätter att 
skicka in frågor, berättelser, foton, tips med 
mera så att vi kan fylla medlemsbladen med 
varierande och intressant material. 
   Detta medlemsblad innehåller en mängd olika 
artiklar, berättelser med mera och jag hoppas 
att du ska hitta något som intresserar just dig! 
 
   Nu är det snart dags för föreningens årsmöte. 
Det kommer som vanligt att hållas i Studie-
främjandets lokal på Apoteksgränd 3 i 
Örnsköldsvik. Varmt välkommen dit på lördag 
4 mars klockan 13!  
   Det har kommit en del frågor om våra CD-
skivor och USB-minnen och på sidorna 5-8 
finns en liten ”manual” med exempel på hur de  
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Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs finns på plats på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik 

vid Släktforskningens dag. 
 

Varmt välkommen att besöka oss där! 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG  

LÖRDAG 18 MARS 2017 

fungerar och vilken information man kan hitta 
på dem. Hoppas att denna ska vara till hjälp och 
besvara i alla fall en del frågor. Om du funderar 
på något annat så var snäll hör av dig till oss! 
 
   En mycket aktuell fråga är den som gäller 
vårt textila kulturarv som förvaras på Textilar-
kivet i Sollefteå, och som nu är allvarligt hotat. 
Läs mer om detta på sidan 18-19. 
   Den framtida akutsjukvården vid vårt sjukhus 
är också en aktuell fråga som engagerar. I sam-
band med detta kan det kanske vara intressant 
att titta på lite av sjukhusets äldre historia. Se 
vidare på sidan 14. 
 
   När det gäller släktforskning växer antalet 
som DNA-testar sig med rent lavinartad fart! 
Mer om DNA i släktforskningen finns att läsa 
på sidorna 12 och 13.  Föreningen planerar 
även för att anordna ”DNA-juntor” för intresse-
rade där man kan dela med sig av sina erfaren-
heter inom DNA-forskningen och kanske till 
och med träffa släktingar som man inte vetat 
om tidigare!     Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson                                    



BÖCKER, CD-SKIVOR OCH USB 

BÖCKER:  PRIS/ST: 
Androm till skräck och varnagel av Selling/Hanaeus   50 kr 
Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement   350 kr 
Anundsjö släkter och gårdar enbart supplement   40 kr 
 

Bykistorna i Anundsjö berättar   60 kr 
Byarnas historia i Anundsjö   60 kr 
Familjeregister för Själevads socken 1681-1785  120 kr 
 

Flottningens historia i Anundsjö av Johan Wikström   50 kr 
Från byling till batong av Afvander/Selling   50 kr 
Fäbodar och fäbodliv i Anundsjö   60 kr 
 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten  200 kr 
Minnen från Sörvåge by 1920-talet till cirka 1990.  Del 3  180 kr 
Rötter i Anundsjö  200 kr 
 

Sidensjö och Skorped, Släkter och gårdar  360 kr 
Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915  295 kr 
Släkter och gårdar i Nätra 1535-1900  295 kr 
 

Släktforskning - vägen till din egen historia  230 kr 
Särtryck ur medlemsbladet 1980-87   40 kr 
Särtryck ur medlemsbladet 1988-97   95 kr 

      PRIS/ST: 
Bondeköpmän av Mats Morell   50 kr 
Jordbruket i Arnäs under fem århundraden   50 kr 
Folkskolan 150 år   50 kr 
 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten av Seija Hultman och Siv Persson  200 kr 
Kyrkor och Kapell Nolaskogs av Ingrid Telhammer   50 kr 
Låt Farfar vila i frid av Ola Lindbäck   50 kr 
 

Olåt och munbruk av Tyko Lundkvist   50 kr 
Örnsköldsviks Busstation 1935-1995   50 kr 
Örnsköldsvik 100 år   50 kr 
 
 

CD-skivor och USB-minnen med släktuppgifter finns för nedanstående församlingar: 
 
 Pris  Pris 
 CD-skiva  USB 
 
Västernorrlands län 
Anundsjö församling 1688-1907 270 kr  315 kr 
Arnäs församling 1668-1750 190 kr  235 kr 
Björna församling 1795-1901 190 kr   235 kr 
Gideå församling 1807-1915 270 kr  315 kr 
Grundsunda församling 1700-1900 270 kr  315 kr 
Mo församling 1827-1882 270 kr  315 kr 
Sidensjö församling 1689-1930 190 kr  235 kr 
Själevad församling 1681-1820 190 kr  235 kr 
Själevad församling CD eller USB tillsammans med boken Familjeregister 310 kr  355 kr 
Skorped församling 1776-1930 190 kr  235 kr 
Trehörningsjö församling 1865-1904 270 kr  315 kr 
 
Västerbottens län 
Lycksele/Malå församlingar 1700-1930 200 kr  250 kr 
Norsjö församling 1743-1900 200 kr  250 kr 
Åsele församling 1686-1930 190 kr  235 kr 

 

Medlemsrabatt 20 kr på CD-skivor och USB-minnen! 
Reservation för eventuell slutförsäljning eller kommande prisförändringar. 

Enstaka exemplar av nedanstående böcker finns också till försäljning. Vi säljer dem till starkt 

reducerade priser och måste reservera oss för slutförsäljning. ”Först till kvarn” gäller! 

Finns till försäljning i föreningslokalen. Pris enligt lista nedan. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas. 
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Vi får en del frågor och funderingar angående hur våra CD-skivor och USB-minnen funge-
rar och vad man kan hitta för uppgifter på dem. Är det böckerna i digitalt format eller inne-
håller de andra uppgifter? 
 
Redaktör’n ska här med hjälp av lite exempel från Anundsjöskivan försöka illustrera funktion och 
innehåll. 
 
Först och främst ska nämnas att CD-skivorna och USB-minnena för varje socken har samma inne-
håll. Att båda varianterna finns beror på att många nyare datorer inte har någon CD-enhet utan en-
bart USB. 
 
Viktigt att tänka på är att uppgifterna på skivorna - precis som böcker och uppgifter som kan hittas 
på internet - är andrahandsuppgifter. De är hämtade från kyrkböcker och andra källor (som nor-
malt brukar anses vederhäftiga) men eftersom det är människor som registrerat alla uppgifter som 
finns på skivorna finns alltid en viss risk för felskrivningar eller feltolkningar. Vi är mycket tack-
samma om den som hittar något fel kontaktar oss så att vi kan rätta uppgiften!  
 

ANUNDSJÖ-SKIVAN 1688 - 1907: 

VILKA UPPGIFTER KAN MAN HITTA  
PÅ VÅRA CD OCH USB? 

När man öppnar skivan får man upp dessa mappar 

Klicka på HTML-dokumentet anund 
 
Då kommer först en bild på Anundsjö kyrka och en karta över Anundsjö socken. 
 
När man scrollar vidare ner på sidan kommer först ett klickbart register över namn. 
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VILKA UPPGIFTER KAN MAN HITTA  
PÅ VÅRA CD OCH USB? 

Därefter ett likaså klickbart register över födelseorter. 

Sedan ett register över födelsedatum på de personer som finns med på skivan. Även dessa  
naturligtvis klickbara. 

Så det finns flera olika möjligheter att hitta den person man söker. 
 
På nästa sida kommer ett exempel på sökning via registret över namn.   
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VILKA UPPGIFTER KAN MAN HITTA  
PÅ VÅRA CD OCH USB? 

I exemplet söker vi efter redaktörn´s farfars far Olof Olofsson. 
Vi går tillbaka till Registret över namn och scrollar nedåt på sidan.  

OJ! Olof Olofsson är ju inte något ovanligt 
namn direkt. Och här verkar finnas en väldig 
massa sådana. 
 
Men eftersom redaktör’n vet att farfars far var 
född 1829 känns det troligt att han borde finnas 
någonstans i mitten av alla ”Olof Olofssonar” 
när de är sorterade efter födelsedatum.  
 
Vi prövar att klicka här. 

Två Olof Olofsson födda 1829. 
 
Farfars far var ju född i Kubbe, så då borde det 
här vara rätt person. 
 
Vi prövar att klicka på den raden så får vi se om 
det är rätt. 
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VILKA UPPGIFTER KAN MAN HITTA  
PÅ VÅRA CD OCH USB? 

Minsann! Här dök farfars far upp, komplett med 3 generationer bakåt i tiden samt maka och barn. 

Alla understrukna upp-
gifter är klickbara (de är 
även blåmarkerade för er 
som får medlemsbladet 
per mail och därmed i 
färg). 
 
Så man kan gå längre 
bakåt i tiden för att hitta 
äldre anor och framåt i 
tiden via de olika barnen. 
 
Det finns även direkt-
länkar för att gå till  
startsidan eller till de 
olika registren. 

Så skivorna och böckerna är inte likadana. De kompletterar varandra på ett bra sätt eftersom det i 
böckerna finns mera historia om olika byar och släktgårdar, bilder med mera, medan skivorna  
oftast innehåller uppgifter om fler personer och släktskap i socknen. 
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NORDEMANS JERNHANDEL 
   I boken ”Blad ur köpenskapens historia” 
av Tage Forsberg som utkom 1937 finns 
merkantila kåserier om gamla Örnskölds-
viksaffärer som tidigare varit publicerade i 
Örnsköldsviks-Posten. 
 
Nedan följer ett kapitel från boken som 
handlar om Nordemans Jernhandel  i Örn-
sköldsvik och detta företags äldre historia. 
 

   ”Alfabetisk uppställning har sina fördelar men 

kan också, liksom i detta fall, leda till att den krono-
logiska ordningen förryckes. Ty F. W. Nordeman, 
som var grundaren av Nordemans 
järnhandel, *) har redan tidigare 
porträtterats i denna bok - i sin 
egenskap av grundare av Dahlbergs 
bokhandel (kapitlet fanns med i 
Medlemsblad nr 96, reds anm) - 
men hans egentliga livsverk sam-
manföll dock med järnhandeln och 
dess utveckling, och järnhandeln 
hade han till på köpet startat redan 
året innan han öppnade 
Örnsköldsviks första boklåda. Låt 
oss därför knyta an vid berättelse-
tråden, där vi sist slutade. 
   År 1863 överlät alltså Nordeman 
sin boklåda till resepredikanten Jo-
han Dahlberg, och alldeles säkert 
skildes han med saknad från sina 
böcker. Men hans Jernkramhandel 
krävde så mycket av hans tid, att 
han året förut t o m måst avsäga sig 
hamnfogdesysslan, som han inne-
haft sedan denna tjänst tillkom vid 
en köpingsstämma 1858. Och när det kom till den 
stund, då han hade att välja mellan boken och jär-
net, var det naturligt att Eskilstuna-arvet gjorde sig 
kraftigast gällande, även om det nu var åtta år sedan 
han stadde tjänst som bodbetjänt hos storhandlan-
den Johan Ödberg. Måhända hade flitig umgängelse 
med tyska skeppare lärt honom ordstävet: ”Wer 
etwas tun will muss auch etwas unterlassen”, men i 
varje fall hade den forne principalens öde på ett slå-
ende sätt illustrerat sanningen i de orden. Med alla 
sina företag, handel, skeppsvarv, rederi och allt 
hade Ödberg, den pampen, gjort konkurs år 1858, 
och sådant kunde minsann mana en ung köpman att 
iakttaga försiktighet. 
 
    
*) Stoffet till denna uppsats har till största delen 
hämtats från det specialnummer, som Örnsköldsviks
-Posten utgav den 2 december 1937 till Nordemans 
Jernhandels 80-årsjubileum, vid vars tillkomst utom 
förf. redaktionssekreteraren Folke Bergström med-
verkade. 

   Nåja, nu fick han alltså tillfälle att med hela sin 
energi ägna sig åt järnhandeln. Men en järnhandlare 
om någon bör väl ha många järn i elden, och det 
kan man också säga, att F. W. Nordeman hade lik-
som att han behärskade konsten att smida dem. 
Hans rastlösa natur kom honom att försöka sig på 
än det ena, än det andra företaget vid sidan om järn-
handeln. Och ibland blev det riktiga äventyr, såsom 
då han under Krimkrigets dagar, när oron i världen 
spred sig även till våra farvatten, seglade saltskutor 
mellan Sverige och Finland! Det var emellertid icke 
första gången F.W. Nordeman trampade ett fartygs-
däck den gången, ty det fanns ett gott stycke av sjö-
man hos honom. Han hade seglat förut med frakter 

från Stockholm och Norrtälje, och 
sjöfartens intressen hade också en 
stark befrämjare i honom. Samtidigt 
som han alltsedan 1856 jämsides 
med järnhandeln skötte speditions-
rörelsen i Örnsköldsvik nedlade 
han, som förut antytts, ett bety-
dande arbete för hamnens utveck-
ling. 
   Det är under sådana förhållanden 
också naturligt att F.W. Nordeman 
står som en av grundarna av 
Örnsköldsviks segelsällskap, vilket 
räknas bland Norrlands äldsta. 
   Just det år Nordeman sålde bok-
handeln, alltså 1863, är det emeller-
tid värt att minnas även ur en annan 
synpunkt, ty då fick köpingen defi-
nitivt kommunalt självstyre med 
egen municipalnämnd, där även den 
unge Nordeman inträdde, först en-
dast som suppleant visserligen, men 
sedermera kom han att spela en allt 

mera framträdande roll i köpingens utveckling, var 
kommunalstämmans ordförande under en period, 
men utövade framför allt ett lyckligt inflytande på 
hamnens angelägenheter. Att han icke heller åsido-
satte sina kulturella intressen framgår av att namnet 
F.W. Nordeman även återfinnes bland initiativta-
garna till Örnsköldsviks första blås-orkester. 
 
   En dag i en järnhandel på 1800-talets senare del 
var säkert lugnare än nu. Kunderna ”strömmade” in 
någon gång då och då, kanske inte någon på flera 
timmar, ty det var ett helt företag för en landsbo, att 
då taga sig in till Örnsköldsvik, när varken tåg eller 
bussar funnos. Och det var landsborna, som handeln 
byggde på. 
   Men var dagen lugn, så var den desto längre. Kl. 7 
på morgonen - senast! - öppnade man och stäng-
ningsdags blev det först vid 9-tiden på kvällen. Och 
fanns det inte alltid kunder att betjäna saknades där-
för icke bestyr. Före marknadsresorna fingo således 
biträdena i Nordemans järnhandel hålla på med pa-
ketering av spik i veckotal. Det var sedan fabriks-
spiken kommit och gjort revolution på detta område  

Fredrik Walfrid Nordeman 
1827-1889 

Från boken Blad ur köpenskapens historia 
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NORDEMANS JERNHANDEL 
av järnhandeln. 
   Det fordrades också en flytande tunga och många 
och övertygande argument för att skingra den miss-
tro, med vilka de lancerade nyheterna mottogos. 
Skördemaskinerna hälsades sålunda med löje och 
undran av bönderna, och första året de salubjödos i 
Örnsköldsvik gick det åt bara ett par stycken. Nästa 
år, sedan man fått se vad de gingo för, såldes ett 30-
tal! I ett järnhandelslager på den tiden dominerade f. 
ö. sådana artiklar som Stång- och Manufakturjern, 
Hästskor, Hästsöm, Grepar, Hugg-, Hand-, Tälg-, 
Tuv-, Jord- och Fåryxor, Pickor, Spadar, Skyfflar, 
Bergnafrar, Sten- och Smidessläggor, Kokslefwar, 
väldiga Kittlar på 25 och 50 kannor, Blockbussar, 
Klocklod och ”Krönta Wigter efter nya systemet” i 
satser från 1 skålpund ända upp till flera centner. 
Det sista borde ha varit något för ett ungt järnhan-
delsbiträde att hugga i med. Men man får väl an-
taga, att det icke var någon större artikel vid Åsele-
marknaderna, ty i så fall hade nog fororna aldrig 
kommit fram. 

 
   Den Nordemanska järnhandeln utvecklades raskt 
och särskilt firmans lappmarksaffärer fingo till slut  

en omfattning av ganska enastående slag för en rö-
relse, som helt drevs på minuthandel. Det var först 
efter sågverksindustriens genombrott och lanthan-
delns uppblomstring i slutet av 1800-talet, som par-
tiaffärer i större skala började förekomma. Ända 
upp till Tornedalen utvidgades firmans handelsom-
råde, och affärerna där uppe blevo till slut så livliga, 
att man fick anledning att starta en filial i Neder-
kalix. Denna drevs i tio år till 1911, då den överläts 
åt järnhandlaren Åke Larsson, förut biträde i affären 
i Örnsköldsvik. 
   F.W. Nordemans järnhandel har emellertid under 
hela sin 80-åriga historia haft karaktären av ett ut-
präglat familjeföretag. Under en mycket kort period 
i firmans första år sköttes den av Nordemans med-
hjälpare Lyberg, men därefter drevs den helt av 
F.W. Nordeman till hans död 1889. Axel Barcaeus, 
vilken anställts i firman 1883, skötte efter grunda-
rens död företaget för sterbhusets räkning till 1896, 
då han och två av F.W. Nordemans söner övertogo 
firman. Samma år lades också den av fadern förut 
bedrivna speditionsrörelsen i Carl Nordemans hän-
der. 
 
   Under det våld-
samma uppsving han-
deln i Örnsköldsvik 
fick under 1800-talets 
sista decennier och i 
början av 1900-talet i 
samband med trävaru-
industriens segertåg 
och järnvägens till-
komst, varvid folk-
mängden ökade från 
ca 1000 invånare 1899 
till 2650 år 1900 och 
nära 4000 ett decen-
nium senare, följde 
också Nordemans 
jernhandel med ut-
vecklingen i sådan 
takt, att firmans om-
bildning till aktiebolag 
blev nödvändig. År 1900 bildades Örnsköldsviks 
första aktiebolag, A.-B. F. W. Nordemans jernhan-
del. Alla F.W. Nordemans barn - sju söner och tre 
döttrar - inträdde som delägare i bolaget, som fick 
ett aktiekapital av 125 000 kr. Den första styrelsen 
bestod av Axel Barcaeus, Elis Nordeman och kon-
sul P.J. Hedberg. Efter Elis Nordemans död år 1905 
invaldes i styrelsen i hans ställe Hj. Quist, vilken 
varit anställd i företaget sedan 1897. 
 
   Den sistnämnde har målande och medryckande 
berättat om strapatser under åren 1900-1914, då han 
även tjänstgjorde som resande för bolaget. Två 
långresor efter häst på cirka 200 mil vardera gjordes 
årligen. ”De äventyr och upplevelser av både trev-
ligt och mindre trevligt slag, man under denna tid  

Bilder från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 

En bild av de borggårdsliknande magasinen  
och rörupplaget på gårdsplanen 

Ännu en bild från järnhandelns ”borggård” 

Axel Barchaeus 
1861-1930 

Foto från boken ”Västernorrlands län -  
ett bildgalleri  1927 
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NORDEMANS JERNHANDEL 
fick vara med om, skulle säkert enbart de kunna 
fylla en hel bok”, skriver han. ”Totalminnet är dock 
av allra angenämaste slag! Sedan man rest några 
gånger och blivit bekant med kundkretsen kände  
man sig nästan som hemma i familjen och det var 
ofta mycket svårt att lämna de goda vännerna, när 
tiden var inne att fortsätta resan. Tiden var emeller-
tid knapp och man fick ofta resa om nätterna, vilket 
särskilt på vintern hade sin stora tjusning. Det var 
härligt att sitta eller ligga väl ombonad i sin släde en 
natt i gnistrande kyla och åka genom skogarna och 
över vidderna i ett skimrande månsken, som över-
sållade snötäcket med strålande diamanter. Och än  
mera storslaget var det någon vinternatt norr om 
Polcirkeln, när man såg och hörde norrskenet stråla 
och spraka över himlen. 
Det är något, som en nu-
tida resande i sin bil, icke 
kan njuta av på samma 
sätt.” 
 
   Den tidens resor i fjäll-
bygderna fordrade större 
fysiska krafter hos resan-
dekåren än vad som be-
hövs med nuvarande kom-
munikationsmedel. Som 
ett exempel på vad man då 
kunde råka ut för, nämner 
Quist en vinterfärd mellan 
Vilhelmina och Stensele. 
   Det var omkring sekel-
skiftet. Landsvägen mellan 
dessa platser gick då över 
Lycksele och mätte 22 mil. 
Fågelvägen är det emeller-
tid endast 6 à 7 mil och för att vinna tid beslöt han 
att taga sig fram över myrarna, via de tre små byar, 
som finnas mellan Vilhelmina och Stensele. Föret 
var emellertid kärvt och vid kvällstiden hade han ej 
nått längre än till Frånberg, en liten fattig by på tre 
hushåll vid den tiden. Oaktat snön började falla allt 
tätare ville både skjutskarlen och Quist söka taga 
sig fram till det någon mil därifrån belägna Knösen, 
en ensamliggande gård med ett präktigt och renligt 
folk. Emellertid blev snöfallet allt värre och blåsten 
allt hårdare och till slut var det sådan snöstorm, att 
hästen ej längre orkade taga sig fram. Lyckligtvis 
hittade man då vid myrkanten en mindre lada med 
slåtterhö. Dit trampade Quist och hans körsven iväg 
och sedan de med förenade krafter och med skaklar-
na som hävstänger lyckats bryta bort ett par stockar 
i ladväggen kunde de även få in hästen i skydd för 
stormen. Hästen fick fällarna över sig och de kröpo 
ner i höet och där somnade de som i den bästa säng. 
När de långt fram på morgonen vaknade stod solen 
redan högt och pålle höll på med ett ordentligt mor-
gonmål. Sedan trygorna fastbundits vid hästens ho-
var fortsattes färden och efter någon timma anlände 
de till Knösen, där det smakade härligt med några 
koppar varmt kaffe. 

   Quist tillträdde år 1918 befattningen som verk-
ställande direktör och efter hans frånträde år 1935 
efterträddes han av sin son Sture Quist. Styrelsens 
ordförande är nu sedan år 1935 apotekare Nils Nor-
deman och den tredje styrelseledamoten är köpman 
Sten Quist.  
   I företaget ingår slutligen sedan 1925 A.-B. F. W. 
Nordemans bilaffär. 
   Under hela sin tillvaro har Nordemans jernhandel 
drivits å den plats där lokalerna nu befinna sig och 
den nuvarande affärsbyggnaden är delvis uppförd å 
den gamlas grundmurar. Magasinsbyggnaderna 
nedbrunno år 1894 i samband med den stora W 6-
branden och de nuvarande magasinen uppfördes 
därefter. 
 
   Hur firman under de år, som förflutit sedan F.W. 
Nordeman år 1856 satte upp sin lilla blygsamma 
jernkramhandel, utvecklats till ett storföretag i bran-
schen, obestridligt en av Norrlands och därmed 
även Sveriges största järnvaruaffärer, framgår väl 
icke av dessa små glimtar ur dess historia. Direktör 
Sture Quist får ordet för att ge en sammanfattning 
av den utveckling, som skett. 
   - Några speciellt utmärkande drag för den norr-
ländska järnhandelsrörelsen är det kanske svårt att 
peka på, eftersom den egentligen är ”speciell” i sig 
själv, framhåller han. Det finns nämligen icke nå-
gon motsvarighet till så vittomfattande företag i 
branschen annorstädes. Överallt på den europeiska 
kontinenten ha järnaffärerna för länge sedan delats 
upp i specialaffärer av olika slag - för järnvaruma-
nufaktur, för byggnadsämnen, för sportartiklar osv, 
och utvecklingen har gått i samma riktning även i 
södra och mellersta Sverige. Det är bara här uppe i 
Norrland, och i viss mån även i Finland, som järn-
affärerna omspänna så vittomfattande och vittskilda 
grenar. Och för närvarande ser det åtminstone inte 
ut, som om det finns anledning att förutspå någon 
utveckling i annan riktning. Det förklarar kanske 
också, att av vår samlade omsättning utgör minut-
försäljningen en mycket ringa procent, medan vår 
väsentliga avsättning går till återförsäljare och 
större förbrukare, bland vilka vi framför allt räkna 
de nordångermanländska storindustrierna. 
 
   Det är en framgångsrik, av strävsamhet och idog-
het präglad och på sunda affärsprinciper uppbyggd 
utveckling Nordemans jernhandel kan se tillbaka 
på. Osökt rinner i minnet följande ord av en gam-
mal tänkare, vilka så väl beteckna den verksamhet, 
som framdrivit ett av Örnsköldsviks äldsta affärsfö-
retag: ”Livet är som stålet. Brukar man det, så glän-
ser det, låter man det ligga stilla, så fräter rosten 
det. Att vara overksam är att rosta. Älskar du glans 
och ära så älska arbetet.” De orden kunna sägas ha 
tjänat som ett motto icke blott för A.-B. F. W. Nor-
demans jernhandel utan för många andra av vår 
stads affärsföretag, gamla som unga, vilka bidragit 
till att göra Örnsköldsvik till en driftig och välfrej-
dad affärsstad.” 
    

Gotthard HJALMAR Ludvig 
Quist 

1868-1944 
Foto från boken ”Västernorrlands län -  

ett bildgalleri  1927 
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DNA OCH SLÄKTFORSKNING 

”OMVÄNDA VÄRLDEN 
   Johan har släktforskat i många år. Otaliga är de 
timmar som han haft glädjen att sitta och söka i ar-
kiven för att kartlägga sitt släktträd både bakåt och 
framåt. Han älskar lyckokänslan de gånger han, ef-
ter mycket möda och stort besvär, lyckas hitta ännu 
en ny släkting. Johan har lärt sig att om han bara 
håller på tillräckligt länge, och letar i tillräckligt 
många källor, brukar han till slut kunna hitta en 
släkting till. Och på vägen hittar han alltid en massa 
spännande saker om både sina släktingar och om 
bygden de levde i. 
 
   Med tiden har det blivit svårare och svårare att 
komma vidare och det går allt längre tid mellan fyn-
den av nya släktingar. Det finns förstås många svåra 
släktnötter kvar att knäcka, de som kräver djupdyk-
ningar i domböcker och lite udda arkiv, men Johan 
saknar släktforskningen i de mer lättillgängliga  
kyrkoarkiven. Nu får han höra talas om en sorts 
släktforskare som har vänt släktforskningen ”bak-
och-fram”. Istället för att söka sig fram i arkiven, 
för att till slut förhoppningsvis hitta en ny släkting, 
gör de här släktforskarna precis tvärtom! De sitter 
hemma i soffan och väntar på att nya släktingar ska 
dyka upp. Och sedan söker de fram hur de är släkt 
med sina nya släktingar. 
 
Hur kan de veta? 
 
   Det låter väldigt märkligt, tycker Johan, men tyd-
ligen är det så att ungefär varannan vecka rasslar det 
till och de här släktforskarna får namn på några nya 
släktingar som de inte tidigare känt till. Då ger de 
sig in i arkiven för att försöka klura ut hur de är 
släkt med sina nyfunna släktingar. Det är verkligen 
omvända världen jämfört med hur traditionell släkt-
forskning går till. Hur fungerar det här? Var får 
dessa släktforskare alla dessa nya släktingar ifrån? 
Och hur kan de inte veta hur de är släkt? 
 
   Johan tar reda på mer om detta och det visar sig 
att dessa ”omvända” släktforskare har en sak ge-
mensamt - de har alla DNA-testat sig. Tack vare sitt 
test finns de nu med i en stor databank med DNA-
testade släktforskare från hela världen. Ungefär 
varannan vecka kommer det resultat för nya testade 
släktforskare. Om testerna visar att någon har delar 
av sitt DNA gemensamt med någon annan - då be-
tyder det att de är släkt! DNA visar dock inte exakt 
hur två personer är släkt. Det är därför de här släkt-
forskarna får ge sig in i arkiven för att klura ut hur 
de är släkt med sina nyupptäckta släktingar. 

Vi blir fler och fler som intresserar oss för släktforskning via DNA. Och visst är det väldigt 
spännande möjligheter som detta ger oss!  
 
Vi saxar ett litet avsnitt från Peter Sjölunds bok ”Släktforska med DNA” som på ett väldigt bra sätt 
åskådliggör vad man kan förvänta sig när man gett sig in i denna nya värld av släktforskning: 

Flera hundra släktingar 
 
   Nu har Johan själv DNA-testat sig och fått en lista 
på flera hundra släktingar som han inte kände till 
sedan förut. Huvuddelen av dem bor i Sverige, Fin-
land och Polen, men flera finns i USA, Irland, Ryss-
land och Saudiarabien. De flesta av släktingarna har 
han ingen aning om hur han är släkt med. De släkt-
skapen finns tydligen för långt tillbaka i historien 
för att kunna hittas i skriftliga källor. Men han har 
hittat kopplingar till en fyrmänning, några femmän-
ningar och ett par mer avlägsna släktingar. 
 
   Johans många släktingar i Finland förbryllade 
honom i början, då han inte känner till att han skulle 
ha några finska rötter. Men nu har han fått veta att 
det troligen i hans värmländska rötter finns kopp-
lingar till Finland via invandrade skogsfinnar på 
1600-talet. Skogsfinnar som lämnat spår i det DNA 
som Johan bär på. Det är en svindlande tanke att 
han själv faktiskt går omkring och bär på spår av 
släktingar som levde för fyrahundra år sedan. 
 
   Med jämna mellanrum rasslar det till när Johans 
lista med släktingar fylls på med nya namn. Då får 
han automatiskt nya spännande släktforskningsut-
maningar att ta tag i. Och i försöken att forska fram 
hur han och släktingarna är släkt har han fått många 
nya släktforskarvänner i flera länder. 
 
En ny dimension 
 
   - Det här är en ny dimension i släktforskningen, 
säger Johan. - Släktingarna kommer till mig och jag 
får klura ut hur vi är släkt. Det är verkligen om-
vända världen! Men den ”vanliga” släktforskningen 
då? - Jo, den är lika spännande som alltid och DNA 
kan inte berätta om vad mina släktingar gjorde eller 
var de bodde, den informationen måste jag fortfa-
rande söka i arkiven. Men släktforskning är helt 
klart lika rolig ”rättvänd” som ”bak-och fram”. ” 
 
Redaktör´n har också blivit en sån här ”bak-och 
fram” släktforskare! Och att det är precis så roligt 
och spännande som det beskrivs ovan kan jag 
skriva under på. Jag testade mig vid Släktforskar-
dagarna i Umeå i höstas och har hittills fått uppgift 
om 1655 släktingar! Eftersom  fler och fler testar 
sig så rasslar det nu till och med flera gånger per 
vecka, så antalet byggs på hela tiden. Man får 
också uppgift om ungefär hur långt bort släktskapet 
kan ligga, exempelvis kusiner, tremänningar, fyr-
männingar och så vidare.                                  Red. 
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DNA OCH SLÄKTFORSKNING 
DNA-forskningen utvecklas väldigt snabbt och det är många intressanta rön som framkom-
mer. Nedan finns exempel på några läsvärda böcker i ämnet. 

Genvägar - praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning 
Av Magnus Bäckmark. Utökade 2:a upplagan tryckt 2013.  
Bok i A4-format, 96 sidor. Från författarens förord: ”Om du läser boken från bör-
jan kommer ganska snabbt olika fackord att dyka upp. De förklaras i ordlistan 
längst bak, ibland genom hänvisning till något ställe i boken. Boken är främst tänkt 
att vara ett stöd under din egen upptäcktsfärd genom dina DNA-resultat, så olika 
företeelser är samlade till olika avsnitt. I boken förklaras alltså saker och ting inte 
från nybörjarnivå i början till mer komplicerade saker i slutet. Även om boken inte 
funkar så bra för sträckläsning av den anledningen, så hoppas jag att den ger dig 
det underlag som du behöver för att förstå dina DNA-resultat.” 

Det finns även mycket bra information om DNA-släktforskning på internet, några exempel: 
DNA Academy, en sida på svenska där  Chr istina Sagersten och Peter  Sjölund tillhandahål-
ler ett antal olika webbkurser. De kostar en slant, men det finns även en gratiskurs där Peter 
Sjölund går igenom vilka olika DNA-test som finns och vilken nytta man har av dem.  
Länkadress: www.dnaacademy.se 
 
SSGG - Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi, även detta en svensk sida med bra  
information. Länkadress: ssgg.se 
 
Sveriges Släktforskarförbunds Anbytarforum där  det bland allt annat även finns ett antal 
forum om DNA-forskning. Länkadress: http://forum.genealogi.se/index.php?board=8146.0 
 
Om du är med på Facebook finns gruppen DNA-anor där  allt som har  med DNA i släkt-
forskningen diskuteras. Länkadress: https://www.facebook.com/groups/dnaanor/ 

Släktforska med DNA. Sveriges Släktforskarförbunds handbok 9 
Av Peter Sjölund. 2:a upplagan tryckt 2016.  
Bok i något mindre än A4-format, 127 sidor.  
Från presentation på bokens baksida: ”Peter Sjölund är en av pionjärerna inom 
svensk DNA-släktforskning. I den här boken redovisar han hur DNA ärvs och hur du 
kan använda DNA-tester för att verifiera din ”pappersforskning”, identifiera okända 
fäder, kartlägga släktskap i tiden långt före de skriftliga källorna och mycket annat”.  
Se även utdraget från boken på förra sidan! 

Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. 
Av Karin Bojs. Tryckt 2015. Bok i något större än A5-format, 486 sidor.  
Från presentation på bokens baksida: ”Många svenska släktforskare lyckas kartlägga sina 
förfäder nio, tio generationer bakåt i tiden. Den nya DNA-tekniken öppnar ännu större 
möjligheter. Karin Bojs bestämde sig för att släktforska på djupet och genom DNA-
analyser få veta mer om sina band till forntidens människor. Hon läste hundratals veten-
skapliga studier, intervjuade världsledande forskare och reste i ett tiotal länder för att 
följa spåren bakåt. Resultatet är en bok om Europas historia, från den första invandrings-
vågen till i dag - om vikingar, tidiga jordbrukare i Mellanöstern och flöjtspelande grott-
människor i Tyskland och Frankrike. Den historia hon skildrar är också vår egen. Vi är 
släkt med varandra. Någonstans, någon gång levde vår senaste gemensamma förmoder 
och förfader. DNA-trådarna knyter ihop oss alla.” 

Svenskarna och deras fäder. 
Av Karin Bojs och Peter Sjölund. Tryckt 2016. Bok i något större än A5-format, 234 sidor.  
Från presentation på bokens baksida: ”Karin Bojs och Peter Sjölund följer DNA från 
svenska mäns Y-kromosomer. De utgår från akademiska forskares DNA-studier, men läg-
ger dessutom till resultat från flera tusen släktforskande privatpersoner. Med denna unika 
kombination kan de för första gången visa hur Sverige fick sina fäder. Fram tonar en ny 
bild av vårt gemensamma förflutna. I denna släkthistoria finns plats för varje enskild 
svensk att hitta sin egen position och sina egna rötter.” 
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ÖRNSKÖLDSVIKS SJUKHUS 

   Örnsköldsviks sjukhus och hur det 
ska bli med akutsjukvården i fram-
tiden är ett hett samtalsämne idag. 
Det kan ju då vara intressant att 
göra en liten tillbakablick på 
Örnsköldsviks äldre sjukhushistoria. 
 
   Örnsköldsvik har haft sjukhus sedan 
1873. Det första lasarettet - som man 
sade då - fanns vid nedre delen av La-
sarettsgatan. Den förste läkaren vid 
detta lasarett var Joachim Wallmark 
som efterträddes av Erik Lind. 
 
   När detta lasarett blev för litet och 
inte uppfyllde de stigande kraven be-
slöts att bygga ett nytt lasarett. Detta 
byggdes på det område där det nuva-
rande sjukhuset ligger och invigdes 
den 12 december 1907. Det är den 
vackra lasarettsbyggnaden som syns på 
omslagsbilden på det här medlemsbla-
det.  
 
   1923 byggdes lasarettet om. Huset 
höjdes med en våning och flyglar 
byggdes till. Därmed fick man totalt 
170 vårdplatser. 1927 invigdes även ett 
sanatorium för lungtuberkulos med 72 
vårdplatser på platån ovanför och väs-
ter om lasarettet.  

Skiss över sjukhusområdet  
från boken ”Örnsköldsviks nya lasarett” utgiven 1952  

   Men sjukvården utvecklades snabbt och det tog 
inte många år förrän platsantalet även i det ut-
byggda lasarettet var för litet. Redan 1932 besluta-
des att åter bygga ut lasarettet. Men utvecklingen 
gick med en rasande fart och på grund av att den 
planerade utbyggnadens utformning inte godkändes 
av Kungliga Byggnadsstyrelsen beslutade man 
1941 att istället bygga ett helt nytt lasarett.  
 
   På grund av rådande krigsförhållanden dröjde 
dock byggnadstillståndet och det nya lasarettet 
kunde inte börja byggas förrän 1944.  

Huvudbyggnaden på det nya lasarettet i Örnsköldsvik 
som invigdes i oktober 1949 

   Det var slutligen en toppmodern och över hela 
landet uppmärksammad sjukvårdsanläggning som i  
oktober 1949 högtidligen invigdes av inrikes-
minister Eije Mossberg i närvaro av landshövding 
Ragnar Stattin och chefen för Kungliga Medicinal-
styrelsen Axel Höijer samt landstingets ledamöter 
och ett stort antal inbjudna. 
 
   Hela sjukhuskomplexet inklusive det gamla lasa-
rettet som byggdes om till nytt sanatorium omfat-
tade ca 610 vårdplatser med nio specialavdelningar 
representerade: 
Kirurgisk avdelning 140 vårdplatser 
Medicinsk avdelning 100 vårdplatser 
Pediatrisk avdelning   23 vårdplatser 
Öronavdelning   20 vårdplatser 
Ögonavdelning   14 vårdplatser 
Gynekologisk avdelning   20 vårdplatser 
Barnbördsavdelning   28 vårdplatser 
Röntgenavdelning (diagnostik och terapi) 
Infektions- och epidemiavd   46 vårdplatser 
Sanatorium 220 vårdplatser 
Sjukhusets upptagningsområde omfattade vid den 
tiden ca 75 000 innevånare. 
 
Källor: ”Örnsköldsviks Nya Lasarett” Alf Lundgren 
1952 och ”Örnsköldsvik - en bildberättelse” AB 
Allehanda 1993.                                                  Red 
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EN BONDESLÄKT FRÅN LANDSJÖ 
   Efter tips från en läsare kommer här en be-
rättelse skriven av Frideborg Bylund, som var 
pulicerad i boken ”Från bygden Nordanskogs” 
år  1931: 
 
   ”Enligt en gammal muntlig tradition, berättad av 
bonden Johan Svensson i Västerlandsjö, Arnäs, och 
hans gamle far Sven Petter Pettersson (död 1927. 
Denna uppteckning gjordes 1924), skall det hem-
man, som den förstnämnde numera innehar, ha gått 
i arv från far till son i 250 år. 
   Den äldste odalbonden, som de efterlevande hört 
talas om, hette Jan Persson. Han torde ha levat i 
mitten av 1700-talet. Han hemman utgjorde på den 
tiden väl en tredjedel av Västerlandsjö by. Jan Pers-
son dog emellertid rätt ung, och hans son Johan Jo-
hansson (Jan Jansson) var vid faderns död endast 3 
år gammal. Sonen fick nu en förmyndare, som för-
skingrade en stor del av arvet. Så berättas, att en 
fjärdedel av den till hemmanet hörande skogen blev 
förskingrad. Och när Jan Jansson omsider skulle ta 
emot hemmanet, var förmyndaren vid redovisning-
en mycket orolig. Silverspännena i hans kläder 
skallrade, han fruktade vart ögonblick, att någon 
skulle komma med beskyllningen, att han ”levat 
herre”, under den tid han varit förmyndare för Jan. 
Hustrun till Sven Petter Svensson, Lisa Svensson, 
har senare berättat, att även hon hört talas om några 
”falskheter”. ”Fastebrevet var gömt i sparrtaket, och 
gubben gick visst igen, så att det föll ned på gol-
vet.” 
   Jan Perssons änka gifte om sig efter mannens död 
med Sven Kristoffersson från Norsjö eller ”Sven 
Kerstop”, som han kallades. Detta äktenskap hade 
troligen ej blivit av, om ej ”Sven Kerstop”, genom 
trolldom förgjort änkan, så att hon tvingades att 
gifta sig med honom mot sin egen vilja. På sin 
dödsbädd ångrade han sig, omtalade alltsammans 
och bad henne om förlåtelse. 
   Utmärkande för denna släkt är, att de allesam-
mans varit duktiga skyttar och fångstmän. Det sägs, 
att de voro de enda i trakten, som kunde bruka 
skjutvapen. Oftast var det mården, som blev offret, 
när de voro ute på jakt. Även Jan Jansson var jägare 
och fiskare. Han var ofta ute och ”fågele” eller 
”läne” (satte snaror för fågel). 
   En gång, medan Jan Jansson strövade omkring i 
skogen, brann hans gård upp, och två små flickor 
innebrändes. Hustrun och tjänstefolket voro ute på 
logen och sållade korn. De märkte ej något, förrän 
huset stod i ljusan låga. Då fanns ej längre någon 
möjlighet att rädda barnen. När mannen kom hem, 
stod endast den rykande muren kvar. Hustrun mötte 
honom men förmådde ej säga mer än: 
”Båna!” (Barnen!) Jan Jansson blev så förskräckt, 
att han segnade ner, där han stod. Man antog, att 
småflickorna på lek tänt eld i ”linbännen”, som lågo 
uppe i ”åsen” (åsarna i taket) till torkning. När el-
den spred sig, blevo de rädda och kröpo upp i 
”stannsängen”. Detta förstod man, när man fann  

deras förkolnade ben just på det ställe, där sängen 
stått. Men bonden fick ej hänge sig åt sorgen över 
vad som hänt. Det gällde, att så fort som möjligt 
timra en ny mangårdsbyggnad, vilket ej heller stod 
på länge för Jan. 
   Under finska kriget 1808-09 blev Jan Jansson 
kvarhållen av några herrar för att göra krigstjänst. 
Fienden visade sig så nära som ute i 
”Vikesrena” (Vike by i Arnäs). Många ”flykta un-
nan” för fienden. Prästerna i Arnäs ska ha farit ”opp 
i Prästlia” med kyrkböckerna. Jan Jansson fick snart 
komma hem igen, men han måste lämna sin häst, 
som var en ilsken, elak märr. 
   Jan Janssons hustru, Jan Jans´Greta, var en äkta 
kärnkvinna. När man sommartiden hade kreaturen 
”nol i fäbon”, tog Greta i kvällningen ”18-
kannsgrytan” på ryggen och gick en ”fjärdingsväg” 
till fäbo´n, där hon mjölkade och skötte om korna. 
Så stannade hon ensam i fäbodstugan över natten 
bland skrömt och vittror. På morron mjölkade hon 
alla korna och släppte ut dem på bete samt var till-
baka i hemmet före kl sju. Grannasmor, a Per-Pers´ 
Kajsa-Stina, hade då redan flera gånger frågat efter 
sin piga, ängsligt och smått vresigt:  
”Ska int’ piga vor komma tebaks i dag, hon int’ ?” 
   Jan Jansson hade tre söner, Per, Sven och Johan 
samt två döttrar, Karin och Greta. Och nu får mor 
Lisa Svensson berätta om ”en Pete’, en Sventje å en 
Jösse” samt om deras mor a’ Jan Jans’ Greta: 
   ”Nog minns jag a’ Jan Jans’ Greta. Jag, a’ Greta, 
Evelina, Lisa å a’ Sara lekte på stugugolve. Då såg 
vä gammelmora - hon blev blind, då hon blev gam-
mal - leta sej åte öppenspisen. Där vare värmt. Å då 
vek a allti opp kjolkanten opp till knäna å satt där 
vid ogn å värmde sej. Å vi hördena göra bön om 
kvälla, ja varenda kväll; ve va små då, men jag 
minns än, huru hon knäppte hännän i knä och bad: 
”Mildaste Herre Gud bevare mig från en ond bråd 
död och från den eviga döden!” - Pappes bruke ha 
bön (andaktsstund). Å en Sven Jansson (son hen-
nes) komme då å ledde mora ända fram till bönpräs-
ten, där skulle hon sitte å hör på. Då det var skreften 
(skriftermål), fick a’ för sej, att hon skulle ut. Då 
fick dom ro na utöver sjön, för det var så dåliga 
vägar å sedan köra med hästen till körka. Medan 
hon hade lite syn kvar, fick dom, då det var tidigt på 
vintermörna eller sent på afton, lyse na vägen med 
lökten, eller å tog dom tjeresticklunten å tände på. 
   Dom ha ett gammalt härm efter a’ Greta. Hon sa 
en gång: ”En Pete va sä grinet mot en Sventje, å ja 
tulle å tulle, så tulla stod på egg, men han grinte 
ändå. Då tog ja gråtraja en Jan å stoppe om en å 
styrde tulla åte väggen å sa: ”Grin så länge du vell!” 
men förhärde ä’nt en Pete rakare i benum än en 
Sventje”. 
   - ”Ja”, fortsätter mor Lisa, ”en Per Jansson var 
sprättet å rak å sej å, då han var ung. Från en Pete 
ha vi Per Jans’ släkta väst på Svedja. En Sven å en 
Per for till Gettesta å tog var sin söster till käling. 
Dä va Jon Jons’ jänten i Gettesta dä. Maja Lisa  
    15 



EN BONDESLÄKT FRÅN LANDSJÖ 
gefte sej med en Sven, å a’ Karin, ja, de blev Per 
Jans’ Karin dä. Å farn’n åt mora min timre opp Per 
Jans’ bönninga.” 
   Så långt mor Lisa. 
   Per, Sven och Johan kastade lott om hemmanet 
och lotten föll på Sven Jansson. Per Jansson fick 
alltså ta torpet ”väst på Svedja”. Han tog sig namnet 
Vestin. Johan tog sig tillnamnet Vallin och bosatte 
sig i Nordanås, Själevad. Han kallades sedan endast 
”Jöss-Nolås”. 
   Sven Jansson var född 1823 och dog 1918. Han 
var endast 20 år, när han tog emot hemmanet, och 
han innehade det i 40 år. Han var med om stor-
skiftestiden. Men när många andra måste flytta, fick 
han bo kvar på sin fäderneärvda gård. 
   Hustru hans, Maja Lisa, var inte ”inne i faste”, ty 
Sven Jansson hade hemmanet, innan han gifte sig. 
”Ja’ minns, att hon puttere ti de månge gånger!” 
säger sonhustrun, mor Lisa, som blev gift med Sven 
Janssons son, Sven Petter Svensson. 
   Sven Jansson var liksom sin far duktig fiskare och 
skytt. En gång for han till skogs och kom inte hem 
på kvällen. Det var vinter. Sven Petter och de andra 
karlarna i gården voro i timmerkojan. Mor Lisa tar 
vid: ”Å gubben, som aldrig komme hem! Å ja vänte 
å unnere å hade så ontetime, å ja tänkte: ”Nu fo 
gubben legg ute i natt”. Ja la på elden (i öppenspis) 
ett duktigt trä å tänkte: ”Kom han inte inna hänn trä 
ha brunne ut, då ä’n dö! Hur de var, fick ja höre 
nånting, som kacke å lät. Så blev det tyst. Men så 
börje de igen, fast tydligare än förr. Så var de tyst 
igen. Och när ljudet hördes igen, var det ännu star-
kare. Ja var ensam hemma, och åh, va ja var rädd! 
Men så fick ja höre de , nå’n var ute på bron. Då jag 
gick ut, såg jag, dä var gubben. Å han var sä, att han 
fick gå på knäna uppför bron. Å de som kacke å lät, 
dä var uta att det klubbe under skibena, så han 
måste stanna flera gånger och slå av snön med 
stava.” 
   Sven Jansson var tydligen en riktig hedersgubbe, 
godmodig och fryntlig. Bönderna brukade ha lass-
körning till Björna och Viska. När Sven Jansson en 
gång körde varor, hade några säckar med säd gått 
sönder, så att kornen runno ned på marken. Då man 
hojtade åt honom om det, vände han lugnt på huvu-
det och sa helt godmodigt: ”Fågela ska ha na leva 
av å!” 

      Förutnämnde Sven Petter Svensson, som var 
näste arvtagare till gården, var född 1854 och dog 
1927. Han innehade hemmanet i 30 år till 1915, då 
sonen Johan övertog det. 
 
   Detta är bilder ur en bondesläkts enkla historia. 
Det är inga stordåd, inga märkliga bedrifter, som 
här täljas. Det är blott något om detta, som står: 
”Men åkern plöjde han med egna händer”….och - 
”tyst bygga dem bonden och hans son”….Byarna, 
gårdarna - dem har bonden byggt under årtiondens 
trägen flit och tålmodig id. 
 
  En undersökning av kyrkböckerna i Arnäs har vi-
sat, att denna berättelse nog är riktig, då det gäller 
släktleden. 
   Jan Pärsson var född 1734 och dog 1789. Hans far 
hette Pär Pärsson. Om de olika släktleden berätta 
böckerna följande: 
 
1. Bonden Pär Pärsson, född 1709, 14 febr. 
H:u Maria Johansdotter 1709, 9 mars. 
Sonen Pär 1733. Sonen Johan 1734. 
 
2. Bonden Johan Pärsson, född 1734, död 1789. 
H:u Karin Christoffersdotter, född 1745. 
Barnen Maria 1771, Chatarina 1776, Christoffer 
1781, Johan 1784, Lisa 1786. 
 
Efter mannens död gifte hustrun om sig år 1791 
med bonden Sven Kristoffersson från Nordmaling, 
född 1746. 
 
3. Bonden Johan Johansson, född 1784. 
H:u Greta Persdotter 1786. 
Barnen Greta Lisa 1810, Chatarina 1812, Maja 
1814, Johan 1816, Petter 1818, död 1879, Johan 
1829, Sven 1823, den 23 april. 
 
4. Sven Jansson övertog gården, död 1918. 
 
5. Sonen Sven Petter, född 1854, död 1927. 
 
6. Dennes son Johan Svensson, född 1885, innehar 
nu den gård på vilken alla dessa stå skrivna, gård 
n:o 6 i Väster-Landsjö, Arnäs.” 

EN GAMMAL VAGGVISA 

   Från boken ”Från bygden Nordanskogs” år 
1933 kommer följande stycke, skrivet av P.  
Byström: 
 
   ”Denna vaggvisa sjöngs av min mor, som lärt den 
av min mormor, Britta Kajsa Nilsson från Storsele i 
Anundsjö. Hon var född 1816. Fastän jag inte hört 
den sjungas av någon annan, antar jag att den varit 
vanlig i hela nordanskogsbygden. Men det är tro-
ligt, att den sjungits annorlunda i andra socknar. 
Den har väl från början diktats på ett visst sätt, men 

sedan förändrats. Det man hör som barn, uppfattar 
man ofta så underligt, jag är säker på att t ex min 
mor inte sjöng denna visa så, som jag nu upptecknat 
den ur minnet, och skulle jag i min tur sjunga den 
för barn, så skulle de säkert också ändra en del. På 
det sättet har det väl gått till, att en så gammal visa 
blivit så svårbegriplig. Den verkar ju mest som en 
meningslös ramsa. Har den då ursprungligen haft 
någon mening? För min del tror jag visst, att den 
berättar om en händelse, som timat för längesedan. 
Må det tillåtas mig att tala om hur jag uppfattar den! 
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   ”Tussan-lullan ligger i hornet, alla små getter 
springer i kornet.” Det är en höstdag, kornet är snart 
moget - då kommer getterna in i åkern. Den, som 
har haft med getter att göra, vet att det är en ganska 
vanlig händelse, lika väl som att det blir en signal 
för alla småpojkar - och äldre med - att springa efter 
med famnen full av käppar och andra tillhyggen. 
Att en och annan käpp i stridens yra råkar susa iväg 
efter skadegörarna är ju bara mänskligt! Den här 
gången gick det inte bättre än att ”gam-geta”, bästa 
geten, som bonden ägde, fick så mycket, att hon 
stöp. Och nu börjar det sorgliga. I stället för att anse 
det som en olyckshändelse, som det ju i själva ver-
ket var, blir ”boen” ursinnig, griper första bästa till-
hygge - såstången - och klappar om ogärningsman-
nen, Pelle heter han i visan - det är ju möjligt att 
han hetat något annat. Att han blev ”dörratrång” är 
ju inte så lätt att förstå, men det  k a n  tydas så, att 
han blev så mörbultad, att han fick svårt att gå ge-
nom en vanlig dörr. (Betänk hur dörrarna gjordes 
gammalt i världen, har man gått genom en gammal 
häbbersdörr, så vet man, att man får böja ryggen 
och på samma gång dra upp knäet till hakan!) Hur 
som helst med den saken, säkert är, att Pelle ruvade 
på hämnd. Och så kommer till sist hans eldbrand i 
farlig närhet med bondens knut. Då den tog på ryka, 
var det nog bäst för Pelle att lägga benen på ryggen 
och gno iväg inöver stranden. Han var tydligen upp- 

täckt eller åtminstone misstänkt.  
 
   Och så kommer till sist de olika förslag, som för-
äldrarna och syskonen göra honom att klara av sa-
ken. De synas ganska typiska för deras olika inställ-
ning. Modern lovar honom ko och gris till bosätt-
ningen och ber honom sitta och bida, antagligen vill 
hon, att han skall slå sig ned på någon okänd plats, 
tills det hela är glömt. Fadern lovar honom häst och 
sadel och ber honom sitta och rida. Menar han 
kanske att sonen skall gå ut som knekt? Systerns 
förslag verkar mest som ett skämtsamt tillägg, men 
kan också tydas så, att hon helst vill bli kvitt brotts-
lingen - ber honom dra åt skogen helt enkelt, så att 
hon slipper skämmas för honom. - Hur han gjorde, 
omtalas inte i visan. Har det kanske funnits en fort-
sättning? 
 
   Som sagt, jag tror, att visan velat berätta om 
någonting, men det kan ju vara något helt annat, än 
det jag trott mig finna. Det vore intressant att få 
veta, om den sjungits på andra håll och  h u r  den 
sjungits.” 
 
Red kan bara hålla med i denna sista mening! 
Är det möjligen någon som känner igen denna 
visa - även i något annorlunda utförande - och 
vet något mer om den?  
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TEXTILARKIVET 
En ovärderlig kulturskatt är hotad 

KarlEric Axenström vill uppmärksamma oss på att en oersättlig kulturskatt är hotad!  
 

Framförallt för oss hembygdsforskare - men naturligtvis även för alla andra - är de samlingar av äldre hant-
verk som finns bevarade av oskattbart värde. Större och mindre samlingar med hantverk från våra socknar 
finns på flera ställen, bland annat på Örnsköldsviks Museum, på Länsmuseet Murberget i Härnösand och 
hos våra hembygdsföreningar.  
 
Men den absolut största samlingen av välbevarat textilt hantverk finns på Textilarkivet i Sollefteå. Här för-
varas samlingarna i lokaler som är speciellt anpassade för ändamålet och vårdas av personal som är utbil-
dade för att på bästa sätt bevara alla olika typer av textilier. Samlingarna visas i olika utställningar och för-
varas även då i anpassade miljöer för att skona dem från ljus och annat som kan skada de sköra materialen. 

Men nu är allt detta hotat!  

Katarina Östholm har skrivit en uppmärksammad 
artikel om detta som finns att läsa i sin helhet på 
Allehandas hemsida på internet med titeln: ”Satsa 
på kvinnokultur, inte museum över de redan privile-
gierade - lägg inte ned Textilarkivet”.  
Länk till sidan: www.allehanda.se/kultur/katarina-
ostholm-satsa-pa-kvinnokultur-inte-museum-over-
de-redan-privilegierade-lagg-inte-ned-textilarkivet 
 
Hon nämner i artikeln bland annat: ”Det är miljon-
tals timmar historisk kvinnokraft som ger en unik 
inblick i textil tradition och kultur. Det är en kun-
skap som inte finns någon annanstans, en alternativ 
historieskrivning bortom kungarna och fälttågen.”  
Samt: ”Textilarkivet är ett flaggskepp som satt Soll-
efteå på kulturkartan, en guldgruva inte bara för 
framtida forskare utan för alla som vill läsa histo-
rien i en - för omväxlings skull - kvinnlig kontext.” 

Red 

Sollefteå kommun meddelade i början av december 
Länsmuseet Västernorrland att man framöver inte 
kommer att stå för lokalkostnaderna för länets Tex-
tilarkiv på Nipanområdet i Sollefteå. Detta skulle 
innebära att Textilarkivet tvingas flytta från Sollef-
teå senast i augusti 2017. Flyttas vart då? Länsmu-
seet på Murberget i Härnösand är redan idag myck-
et trångbodda så där lär varken förvarings- eller vis-
ningsmöjligheter finnas. De många tusen ovärder-
liga föremålen som finns och vårdas på Textilarki-
vet går i och med detta en oviss framtid till mötes. 
 
Efter en storm av protester mot flyttningen kom 
Sollefteå kommun strax före jul med ett förslag som 
innebär att de skulle kunna fortsätta att betala hyran 
för arkivdelen så att de magasinerade föremålen 
skulle kunna vara kvar där. Utställningslokalerna är 
däremot tänkt att byggas om och användas till an-
nan verksamhet. Förslaget är att utställningar fort-
sättningsvis ska kunna ske någon annanstans i kom-
munen, till exempel i Apotekshuset i Sollefteå. 
 
Detta förslag skapar väl tyvärr mer frågor än svar.  
- Finns klimatanpassade utställningslokaler som 
skyddar de textila verken även i de eventuellt till-
tänkta lokalerna? Om inte, vem står för kostnaden 
för anpassning av dessa? Eller kommer resultatet att 
bli att samlingarna i fortsättningen enbart kommer 
att magasineras och aldrig visas? 
- Vad händer med den kunniga personalen på Tex-
tilarkivet? Deras hjälp och rådgivning är bland an-
nat en ovärderlig hjälp för länets hembygdsför-
eningar när det gäller vård, förvaring och visning av 
föreningarnas egna textila skatter.  
- Är det verkligen ekonomiskt försvarbart att bygga 
om lokaler som är anpassade för denna mycket  
specialicerade typ av utställningar samtidigt som 
man då även troligen behöver anpassa andra lokaler 
för att samlingarna ska kunna visas där? 
- Hur säkerställer man att de sköra materialen inte 
skadas om de ska transporteras till andra utställ-
ningslokaler?  
- Vem kommer fortsättningsvis att ta ansvar för att 
värdefulla textilier från länet från exempelvis döds-
bon tas om hand, vårdas, förvaras och visas så att de 
inte blir förstörda utan kan bevaras för eftervärlden? 

En del av Textilarkivets genomtänkta förvaring av textilier där de 

är väl skyddade och ändå lätta att ta del av. Foto: M-L Mårtensson 
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KONTANTHANTERING 

Bild från en utställning i Textilarkivet med stickade fälltäcken tillverkade av Märta Stina Abrahamsdotter  
från Kubbe i Anundsjö. Textilarkivets samling innehåller några av de få av hennes fälltäcken som finns bevarade  

och som nu är en del av vår kulturskatt som är hotad. Foto: M-L Mårtensson 

TEXTILARKIVET 
En ovärderlig kulturskatt är hotad 

Redaktör´n fick sig tillsänd denna bild 
som bland annat cirkulerar på internet. 
Den är ju lite rolig, men samtidigt 
tankeväckande. För snart börjar man  
känna sig som en brottsling om man 
har kontanter som man vill sätta in på 
banken. 
 
Samtidigt som det kommit helt nya 
sedlar och mynt blir det svårare och 
svårare att hitta någonstans där man 
kan använda dem. Automater måste 
byggas om för stora summor för att 
kunna hantera de nya mynten (som 
dessutom är svåra att se skillnad på). 
Man kan fråga sig om det kanske är 
bättre att vi går tillbaka till gammal-
dags byteshandel istället för att an-
vända kontanter!  
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Avsändare: 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 
Ångermanlandsgatan 28 A 
891 38 ÖRNSKÖLDSVIK 

Kallelse till 

ÅRSMÖTE 

Lör 4 mars 2017 kl 13.00 
Plats: Studiefrämjandets lokal 

Apoteksgränd 3 A, Örnsköldsvik 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 

önskar Styrelsen 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Gösta Johansson deltar 

med sina berättelser.  

 

Han har säkert även 

sitt durspel med 

så vi får lyssna  

till fin musik! 


