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BIDRAG TILL MEDLEMSBLADET 

REDAKTÖREN HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 

Jag heter Mona-Lisa Mårtensson 

och tar nu över som redaktör för 

vårt medlemsblad efter Gunilla 

Sundberg.  
 

Jag vill på både min och styrel-

sens vägnar rikta ett stort och 

varmt tack till Gunilla för de här 

åren när hon som redaktör på ett 

föredömligt sätt har fyllt vårt medlemsblad med in-

tressant läsning. 
 

Nu hoppas jag att jag med hjälp från er läsare ska 

kunna fortsätta på den inslagna vägen så att vi även 

fortsättningsvis får ett medlemsblad med intressant  

och läsvärt innehåll. Ett stort tack till er som bidragit 

med material till detta nummer! Jag hoppas att ni vill 

fortsätta att bidra och även att det är flera som vill 

dela med sig av sina minnen, upptäckter, kunskaper 

mm till oss andra. 
 

I det här numret får vi bland annat ta del av företags-

historia gällande Bergmans i Örnsköldsvik, minnen 

berättade av en möbel!, ändrade rutiner vid hanter-

ing av mjölk och hur synen på gamla föremål kan 

förändras, presentation av nya böcker och informa-

tion om det digra material som finns tillgängligt från 

byggnadsinventeringen som gjordes på 1970-talet.  
 

Med önskan om en riktigt skön sommar! 

Mona-Lisa Mårtensson 

Artikel från Anders Nordström i Björna angående  

YNGVE RICKLUNDS och hustrun  

INGRID RICKLUNDS tavlor: 

I Björna hänger på offentliga lokaler en del av dessa 

konstnärers målningar: 

På BJÖRNGÅRDENS BIBLIOTEK: Två oljemål-

ningar med motiv från fjällen. Praktfulla och i stort 

format. 

I FÖRSAMLINGSHEMMET: Sju tavlor, av Yngve 

5 st, och av hustrun Ingrid 2 st. Motiv är från fjällen. 

På BJÖRNABORG: Ca tio tavlor. Konstnärer är 

alltså även där makarna Yngve & Ingrid Ricklund. 

 

ÄGARE TILL ALLA DESSA TAVLOR: Ja, på var-

je tavla sitter en tryckt etikett: ”Gåva till Björna IF 

från Göte & Lizzie Norberg”. Götes stora intresse 

var Natur med fiske, jakt och utflykter. Detta hade 

lett till, att han tidigare köpt några oljemålningar av 

både Folke och Yngve Ricklund. 

 

BRÖDERNAS bakgrund: Fader Ricklund var krono-

jägare och flyttade i unga år från Sollefteå till Sol-

berg, Anundsjö sn. I familjen där föddes 4 barn: Fol-

ke år 1900, Yngve 1903 och ytterligare 2 barn. Kro-

nojägare Ricklund flyttade efter tiden i Solberg upp 

till Vilhelmina. Barnen växte upp i Saxnäs. 

Båda pojkarna ägnade sig åt att måla i olja. Motiven  

trängde på runt omkring - fjällvärlden med bergtop- 

par, fjällbjörk, myrar osv. Yngve fick stå något efter 

Folke i måleriet. Folke utbildade sig och blev en i 

vida kretsar uppskattad konstnär. Båda pojkarna gif-

te sig och då med kvinnor, som själva hade anlag för 

måleri: Emma med Folke, Ingrid med Yngve. Alla 

målade; så vi hade fyra konstnärer med namnet 

Ricklund. Nu, år 2011 lever änkan Ingrid i Ö-vik; 

hon var yngre än sin Yngve och född 1927. I Ö-vik 

bor även deras dotter Birgitta. 

 

Nu ligger initiativet hos Björna IF, som ju äger Yng-

ves & Ingrids donerade tavlor - donatorn heter Göte 

Norberg m hustru. Alla konstverken är yrkesmässigt 

fotograferade av fotografen Johannes Samuelsson, 

Göteborg, son till Göran S. från Björnabyn/Umeå. 

Målet är att ge ut en bok med bilder på konstverken 

och levnadsbeskrivning av Yngve Ricklund. Spon-

sorer efterlyses. 

 

Förutom de ovan nämnda 19 tavlorna finns ung. lika 

många till i lager. Hos ägarna leker tanken att kunna 

anordna en KONSTUTSTÄLLNING. Men, ack, 

Herre: Huru och var och bevakning och … ? 

 

Nedtecknat efter besök på ovannämnda lokaler, och 

efter samtal med BIF:s ordf. och införsatta personer. 

Kontakter har tagits av BIF med Saxnäsgården i 

Saxnäs.  

YNGVE OCH INGRID RICKLUNDS TAVLOR I BJÖRNA 

För att ge er medlemmar ett så läsvärt medlemsblad 

som möjligt efterlyser vi bidrag av olika slag för 

publicering i kommande nummer. 

 

Berättelser, foton, efterlysningar mm. Känner du 

kanske till någon intressant bok du vill lyfta fram? 

Saknar du något i medlemsbladet? Synpunkter och 

önskemål mottas tacksamt! 

Skicka ditt material till:  

Hembygds- och släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

Eller e-posta till: monalisa.martensson@passagen.se 

Eller lämna in det när föreningslokalen på Ånger-

manlandsgatan håller öppet. 

Artikelförfattaren ansvarar själv för sin artikel. 
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L. E. Bergman 1822--1894 
Från boken Blad ur köpenskapens historia 

I boken ”Blad ur köpenskapens historia” av Tage 

Forsberg som utkom 1937 finns merkantila kåserier 

om gamla Örnsköldsviksaffärer som tidigare varit 

publicerade i Örnsköldsviks-Posten. 
 

Nedan följer ett kapitel från boken som handlar om 

det anrika företaget Bergmans i Örnsköldsvik och 

detta företags historia. 

”En höstdag på 1860-talet. 

   Löven ha redan gulnat på björkarna utefter den 

smala och slingrande vägen, som går genom en så 

tät skog, att bonden på trillan, som i sakta mak rullar 

fram på vägen, ofrivilligt böjer sig ned ibland för 

grenarna. Men nu har han skogen bakom sig. Nu är 

han i den stolta lilla köpingen Örnsköldsvik. Inte för 

att kärrhjulen gnissla mindre på stadsgatan, och inte 

för att fjädrarna kunna dämpa stötarna mot den 

ojämna körbanan, men bonden ser sig ändå omkring 

med belåten min, när han ptroar åt hästen framför 

färgar Bergmans gråvita envåningshus, där en snidad 

garnhärva, skönt bemålad i prunkande färger, anger 

vad det är för slags yrkesman, som här residerar. 

 

   Bonden kliver ned från trillan, litet stelbent efter 

den långa färden, och plockar sävligt fram en kalv-

kropp och en smörbytta ur bakvagnen, skjuter upp 

dörren, varvid dörrklinkan skräller ljudligt välkom-

nande. Där inne upprepas färgprakten från skylten 

utanför dörren. Garner i alla färger äro instoppade i 

hundratals fack, men tygbuntarna förråda mer spar-

tanska ideal. De domineras av vadmal i ljusare och 

mörkare grått, i blått och svart, men det finns förstås 

också lite finare ”fabrikstyger”. Utanför den blank-

slitna disken ser man hyllfack med fiskgarn i alla 

grovlekar, ty fiskargubbarna från Trysunda, Skepps-

maln och ända från Ulfön ge sig då och då ut på den 

långa rodden in till köpingen för att få sig garn till 

sina fiskedon. 

 

   Innaför disken står färgar Bergman själv, bred och 

myndig, och en smula självsäker som den gärna blir, 

som börjat med två tomma händer och av egen kraft 

skaffat sig en solid ställning i samhället. Han är ju 

också ”ordningsman” i köpingen, den gode Berg-

man, en befattning, som kanske är mera en hedersti-

tel än någon ansträngande syssla, ty örnsköldsviks-

borna äro beskedliga och hyggliga. 

 

   Nu hälsas det omständligt som bruket är i en tid, 

då inga ilskna telefonsignaler kunna störa umgänget 

folk emellan, och bonden framför sitt ärende. Han 

skall köpa vadmal åt pojken, som skall konfirmeras, 

men han har litet ”förning” med sig. Kalvkroppen 

och smöret kan utjämna priset. Och färgar Bergman 

blir inte förvånad över anbudet. Byteshandel är en 

vanlig form av affärer, handelsmän och bönder  

BERGMANS I ÖRNSKÖLDSVIK 

emellan, och snart är kalvkroppen vederbörligt vägd 

på besman och smöret i byttan instuvat i fru Berg-

mans skafferi. Och bonden får sina duktiga alnar 

vadmal. 

 

Men under tiden kommer kanske en ”fröken” och 

skall ha mera ullgarn till sitt stramaljbroderi, och en  

”piga” kommer och vill köpa en schalett, fast hon     

sneglar smått avundsjukt på ”frökens” svajiga hatt, 

väl vetande, att sociala skrankor hindra henne från 

att lägga sig till med en sådan prydnad. 

 

   Och rulljangsen går, dörrklinkan ljuder då och då, 

och det blir senan kväll, innan färgar Bergman upp-

söker sina två kumpaner garvar Blomberg och skräd-

dar Strandberg för att få sig en aftontoddy. Då hän-

der det att garvar Blomberg efter den första toddyn 

säger: 

   - Det smaka gott det här. Jag tror vi tar en tredje. 

   - Det står på stampen, säger färgar Bergman, som 

har sina specialuttryck fast han är en kvick och spy-

dig karl, och som gärna påminner om, att han är sta-

dens ende färgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färgaren L. E. Bergman var född i Örebro den 11  

september 1822 och kom som utlärd färgaregesäll 

till Örnsköldsvik år 1853. Här startade han sitt färge-

ri, vilket han rätt snart utvidgade med en butik, 

byggde sig två hus, det ena mot Storgatan, där Ko-

operativas fastighet numera är belägen, inrymmande 

bostad och butik, och det andra in på gåden och in-

rymmande färgeri och tork. Det var inte någon stor 

och ståtlig affär precis, och skulle en sådan butik 

uppstå i Örnsköldsvik av idag skulle den nog ses 

med medlidsamma blickar. Ett enda litet fönster 

släppte in ljuset och utrymmet i affären var inte så 

särskilt stort. Men så brukade det inte heller vara så 

särdeles stor trängsel i Örnsköldsvik på den tiden. 

 

 Men man får ingalunda tro, att färgar Bergman var 



misslottad i jämförelse med sina kolleger i köpen-

skapsskrået. År 1853 var långt före fönsterreklamens 

och ljusskyltarnas tid, och reklam existerade inte i 

annan form än att goda och rejäla varor fingo rekla- 

mera för sig själva. Färgar Bergman var också den  

som aldrig lät pruta med sig.    

   - Det är goda och rejäla varor till billigt pris, bru-

kade han säga, om någon försökte övertyga honom,  

att garnet borde vara billigare. Och sedan han tryggt 

och säkert sagt sin mening, gick det inte att få ho-

nom att ändra sig. 

 

   Skicklig yrkesman var han också. I färgeriet fingo 

hans gesäller under hans konstförfarna ledning för-

vandla färglösa garner till de mest prunkande fines-

ser. Där var den stora ”kypen” med indigoblått, som 

bet in sig så kraftigt, att gesällerna i hela sitt liv 

fingo gå omkring med djupblå naglar, och där var 

andra grytor med rött, violett och grönt. Ute i Nor-

danås hade färgar Bergman byggt den stora vad-

malsstampen, som drevs med ett vattenhjul, och där 

vadmalen stampades samman med ett par trästockar 

i stora träkar som fylldes med kokande vatten. Efter 

den proceduren forslades den stampade vadmalen 

hem till den Bergmanska gården i Örnsköldsvik och 

spändes upp på träramar för att torka, varefter press-

ningen vidtog, vilket krävde både tålamod och 

skicklighet. Det tillgick så, att vadmalen lindades 

upp varvtals mellan lager av tjocka pappskivor, heta 

järnplattor och järnplåtar, och sedan man ”byggt 

upp” vadmalsbunten nästan till manshöjd pressades 

det hela tillsammans i en stor handpress. 

 

   Färgar Bergman var en av de handelns pionjärer, 

som skapat Örnsköldsvik, och han efterlämnar min-

net av en ovanligt redbar och präktig man, flitig och 

kunnig i sitt yrke, kanske medveten om sin vikt och 

betydelse men en hjärtans bra karl. Han skaffade ett 

mycket fast underlag och en stor kundkrets åt firma 

L. E. Bergman, och när han år 1894 avled och änkan 

övertog rörelsen, var det en mycket solid rörelse, 

som hon fick i sina händer. Den utvecklades också 

än ytterligare, ty Örnsköldsvik hann ju under tiden 

bli stad och en livlig blomstringsperiod uppstod och 

när änkefru Karin Bergman år 1907 avled var det en 

stor firma, som mågen Wilhelm Lindahl fick överta-

ga. 

 

   Firmans skiftande öden under senare år äro kanske 

väl kända av de allra flesta. År 1919 flyttade hr Lin-

dahl till Stockholm för att starta affärsverksamhet i 

huvudstaden, och firman ombildades till aktiebolag. 

År 1924 inträdde nuvarande ägaren köpman Einar 

A. Larson som föreståndare, och då han år 1934 i 

samband med fastighetens försäljning förvärvade 

aktiemajoriteten beslöt han, på grund av svårigheten  
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av att erhålla tillräckligt stora lokaler samt tidens 

krav på specialisering, att upphöra med garn- och 

manufakturavdelningen och i stället uteslutande 

ägna sig åt en avdelning, som på senare år fått allt  

större betydelse, herrkonfektionen. Firman har som  

bekant numera sina lokaler i Centralhuset. Men vi 

låta hr Larson själv få ordet för en presentation av  

den nuvarande verksamheten: 

   - Man behöver väl inte ens erinra om vilken sago-

lik utveckling det skett på snart sagt alla områden, 

sedan firman grundades år 1853 till våra dagar, säger 

hr Larson. ”Den gamla goda tiden” med sin långt 

drivna hemslöjd gjorde försäljningen av råvaror till 

en huvudsak. Med tidens rastlösa tempo har speciali-  

seringen kommit, och medan landsbygdens husmöd-

rar förr själva spunno, vävde och sydde och egentli-

gen endast behövde hjälp av yrkesmannen för vad-

malsstampningen och färgningen - i mycket stor ut-

sträckning köpte de för övrigt själva färgstofferna 

hos färgar Bergman - ha numera de standardiserade 

produkterna måst komma i förgrunden. Man må 

säga, att det är en utveckling på gott och ont, men i 

fråga om den moderna herrkonfektionen har dock en 

fullständig revolution inträffat. Personer, som för 

endast fem år sedan inte kunde köpa ”färdigt”, fram-

håller hr Larson, kunna numera alldeles säkert få vad 

de önska. Det finns kostymer inte endast för 

”normalt” vuxna personer. Med icke mindre än 42 

standardstorlekar och modeller kan varje herre - han 

må sedan ha en liten kalaskula eller vara långbent 

och smal - erhålla en passande kostym. 

 

Visst är det ett stort språng, som skett i tiden, sedan 

färgar Bergman etablerade sig här i Örnsköldsvik. 

Socialt och materiellt har mera inträffat än som ens 

kan antydas i en kort tidningsartikel. Men nuet och 

framtiden måste byggas på det förflutnas grund. Fär-

gar Bergman var en av dem, som lade hörnstenarna i 

det nuvarande samhället Örnsköldsvik, och den tra-

dition av redbarhet och kunnighet, som han var med 

att skapa, har sedan blivit en codex för följande ge-

nerationer av initiativrika och driftiga köpmän i Örn-

sköldsvik.” 
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Sök foton på dina anor! 
På Sveriges Släkforskarförbunds hemsida 

www.genealogi.se finns under avdelningen  

Porträttfynd en databas med gamla porträttfotogra-

fier. De är ordnade efter landskap, ort och fotograf 

och det finns i nuläget drygt 112 000 foton inlag-

da. Från Ångermanland finns det drygt 9 800 foton 

och av dessa är ungefär 2 550 tagna av fotografer i 

staden Örnsköldsvik. Säkert finns här bilder på 

släktingar till de flesta av oss! 

http://www.genealogi.se


ÖRNSKÖLDSVIKS HISTORIA I BILDER 

På bilden ses Johan Ödberg-sällskapets ordförande Göte Nordmar framför en förstoring av ett flygfoto över Örnsköldsvik från 1923. 

Det är fantastiskt att se vilken skärpa detta foto har när man tänker på vilken utrustning fotograferna hade på den tiden och att den 

här fotografen dessutom satt i ett flygplan!  I bakgrunden syns även en del av fotoutställningen med gamla Örnsköldsviksbilder.  

För den som är 

intresserad av 

gamla foton och 

Örnskö ldsviks 

historia rekom-

menderas även 

ett besök på Örn-

sköldsviks muse-

um och konsthall 

sommaren 2011. 

Här visas flera 

kulturhistoriskt 

intressanta ut-

ställningar.  

 

Medlemsbladets 

omslagsbild är ett 

av de foton som 

ingår i utställ-

ningen ”Arbetssamt” som visas 18 juni till 27 au-

gusti. Utställningen består av foton ur muséets arkiv 

som visar människor i arbete, både i staden Örn-

sköldsvik och i trakterna runt om. Till vissa foton 

finns utförliga beskrivningar på vad och vilka de fö-

reställer medan man inte vet så mycket om historien 

kring andra. Om du som besöker utställningen vet 

mer är man från muséets sida mycket intresserade av 

att få ta del av dina uppgifter så att man kan  

komplettera informationen.  

 

När det gäller vår omslagsbild: Själevads lantman-

naskola, visst bör det vara Tvillingsta? Om du vet 

mer om bilden, till exempel känner igen någon av 

personerna eller vet ungefär när den kan vara tagen, 

blir jag mycket glad om du hör av dig till HSN med 

dessa uppgifter så att vi kan ta med dem i nästa med-

lemsblad. 

 

En annan intressant utställning på muséet är 

”Örnsköldsvik - staden, arbetet och människor-

na”. Det är en kulturhistorisk utställning med bilder 

och föremål som visar Örnsköldsviks utveckling från 

bondbyn Norrlungånger till industristaden Örn-

sköldsvik via handel och hantverk. Den visas 18 juni 

2011 till 14 april 2012. 

 

Här kan man följa hur Örnsköldsvik utvecklats på 

flera olika sätt. Dels hur man försörjt sig under olika 

perioder och hur näringarna förändrats, dels hur kom-

munikationerna utvecklats och dels hur utvecklingen 

från människokraft och hästkraft via ångkraft fram 

till elkraft har förändrat förutsättningarna för bygden. 

I den avdelning som beskriver handeln kan man 

bland annat bli nostalgisk över en modeutställning 

från Acke & Bojans klädaffär!   
Text och bild: Redaktören 

Utställningar vid Örnsköldsviks museum och konsthall 

Utställning vid Ödbergska gården i Örnsköldsvik 
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På denna bild har muséet besök av en 

Hägglundsbuss från 1930 som ägs av 

den industrihistoriska föreningen  

Primus Motor. 

I det vackra gamla trähuset Ödbergska Gården som ligger på Skyttegatan 3 i Örnsköldsvik finns bland många 

andra intressanta ting en fotoutställning med bilder från det gamla Örnsköldsvik. Ett besök för att ta del av 

denna bildskatt rekommenderas varmt! Ödbergska gården flyttades till sin nuvarande plats 1912-13 eftersom 

Örnsköldsviks Sparbank då började bygga sitt bankhus på den plats där Ödbergska Gården tidigare stod.  



BYGGNADSINVENTERING 

På bilden till vänster visar fotografen Göran Omnell en del av det 

omfattande arkivmaterialet. Färgen på pärmryggen visar vilken 

socken materialet tillhör. Pärmar med röd rygg innehåller till exem-

pel dokumentationen från byarna i Anundsjö. 

 

Stephan Lundberg och Göran Omnell på muséet visar mycket gärna 

materialet för den som är intresserad och det går även bra att få ko-

piera dokument man är intresserad av. Eftersom pärmarna innehål-

ler originaldokument och därför förvaras i det låsta arkivet bör du 

dock tänka på att kontakta dem i förväg och kontrollera att någon 

av dem finns på plats innan du gör ett besök. Särskilt viktigt är det-

ta nu under sommaren när det är semestertider. 

Kontaktuppgifter: 

Stephan Lundberg tel: 0660-888 50.  

E-post: stephan.lundberg@ornskoldsvik.se 

Göran Omnell tel: 0660-0660-887 17 

E-post: goran.omnell@ornskoldsvik.se  

Örnsköldsviks museum och konsthall,  

Läroverksgatan 1, 891 33  ÖRNSKÖLDSVIK 
Text och foto: Redaktören 
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I Örnsköldsviks museum och konsthalls arkiv finns en mycket intressant dokumentation av alla byggnader i 

byarna i nuvarande Örnsköldsviks kommun. Inventeringen av dessa gjordes i form av arbetsmarknadsåtgärder 

som startade 1974 och avslutades ungefär 1988. Samtliga byggnader på varje gård dokumenterades både med 

foton och text och denna dokumentation finns nu samlade i pärmar. De är sorterade efter by och fastighetsbe-

teckning vilket gör det lätt att hitta just den gård man är intresserad av. Tätorterna finns inte med i denna in-

ventering men finns istället ofta dokumenterade på andra sätt vilket byarna sällan gör. Nedan visas som exem-

pel dokumentet för fastigheten Norrflärke 5:26 i Anundsjö. (I förminskat skick, A4-format i verkligheten.) 

mailto:stephan.lundberg@ornskoldsvik.se
mailto:stephan.lundberg@ornskoldsvik.se


MJÖLKLEVERANS 

Av Anders Nordström, Björna: 

 

Förr i tiden: Färden från kons bås till matbordet i 

stan innebar många lyft av mjölken. 

Mjölkhinkar/krukor skulle lyftas upp på vagnen/

släden - uppe vid vägen lyftas upp på ”mjölkbordet” 

- sedan därifrån upp på mjölkbilen - lyftas av fram-

me vid Mejeriet - hanteras där av mejerister - trans-

porteras till mjölkaffären/kunden - där över i kun-

dens hämtare - äntligen hemma i skafferiet. 

 

I vår tid: Mjölken hämtas hos leverantören och pum-

pas då över i tankar - transport till Mejeriet - för-

packas i kartonger - leverans till affärer - kunden 

handlar och bär hem paketen till kylskåpet. 

 

För några år sedan körde jag bil till platsen för con- 

tainern i byn Movattnet i Björna. Det som inte ham-

nade i containern placerades på marken. Där stod 2 

stora mjölkkrukor - sådana som rymmer 25/30 liter. 

Jag tog med krukorna till Hembygdsgården i Björna. 

Vid en träff där sa någon: 

   - Men ska vi måst´ samla på mjölkkruker´n å? 

Krukorna/hinkarna sattes in på logen. 

 

Några år senare vid en hembygdsfest ser jag att nå-

gon snickrat ett mjölkbord, och där stod de 2 krukor-

na. Men senare på sommaren sattes de åter in på lo-

gen. 

   - Får inte mjölkkrukorna stå kvar på mjölkbordet, 

frågade jag. 

   - Nej, dom kan bli stulna löd svaret. 

Då hade mjölkkrukorna stigit i uppskattning och vär-

de. 

Kersti Pallin Matsson, Västerås, född och uppvuxen 

i Bredbyn, Anundsjö, bidrar med en uppsats som 

hon skrev när hon gick på realskolan i Bredbyn 

1948. Den handlar om en möbel i hennes barndoms-

hem och dess historia: 

 

När mina föräldrar gifte sig fick de en möbel i roko-

ko av min mormor. Den hade gått i arv i fyra genera-

tioner. 

 

Det är lördagskväll. Jag är ensam hemma. Vad skall 

jag göra? Jag kommer att tänka på att jag har en bra 

bok. Var skall jag sätta mig? I gamla rummet natur-

ligtvis. Jag sätter mig i den gamla soffan. Det är så 

tyst. Månen lyser in genom fönstret och kastar spök-

lika skuggor på golvet. En brasa sprakar hemtrevligt. 

Boken, som jag skulle läsa ligger på bordet. Den 

glömmer jag bort.. När jag suttit en stund, slumrar 

jag till. Jag drömmer att möbeln fått liv. 

 

Det var soffan som förde ordet. Stolarna, byrån och 

bordet fingo endast sticka emellan med några få ord.  

 

Minns Ni, började soffan, när vi flyttade första gång-

en, vilket vackert tyg vi var klädda med? Jaa, det 

minns vi, kom det tyst från en av stolarna. Det var 

brunt med blommor på. Tänk på första gången, då 

vår ägare hade gäster i sitt nya hem och alla skulle 

provsitta oss. Och ägaren och hans fru tittade beund-

rande på oss. Vilka vackra kläder de hade! 

 

En dag kom vår ägare in med ett knyte på armen. 

Det var en liten pojke, som fick heta Jon. Det var ju 

på mig, som Jon satt flera år senare och berättade för 

sin far att han skulle gifta sig. Då började vi undra 

om vi skulle flytta, ty vi skulle ju gå i arv, sa bordet  

blygt. Det är riktigt som du säger. En dag kom de 

och hämtade oss. Då fick vi åka tåg. Och en dag  

kom Jon och flyttade oss till ett ljust härligt rum. 

Han tyckte att vi passade där. Med tiden fick de en 

flicka, som hette Kerstin. Kerstin växte upp och gifte 

sig. Denna gång fingo vi resa betydligt längre väg. 

Från det vackra Hälsingland till Ångermanland. 

 

I Kerstins hem fanns många moderna möbler, fort-

satte soffan, men det syntes att vi var ett kärt minne 

för henne ty vi fick stå i det vackraste rummet. 

Minns ni den dagen då Kerstins far kom på besök? 

Vad det var roligt att återse honom. 

 

Aldrig glömmer jag när Kerstins yngste son satt och 

spelade på flygeln i samma rum, som vi stod. Så 

vackert det var. 

 

När Kerstins äldsta dotter var 22 år gifte hon sig och 

flyttade till Bredbyn. Så nu står vi i det här rummet. 

 

Ni pratar och pratar, men ingen har varit med om det 

jag har, hördes en röst från andra väggen. Det var 

byrån som pratade. På mig ställdes dopskålen, när 

barnen skulle döpas och ingen är så innehållsrik som 

jag.  

 

Skryt du, sade bordet. Jag är lika fin, ty på mig ställs 

ju mycket gott. Tyst, nu har Ni pratat nog för idag. 

 

Med ens vaknade jag. Det hade varit en dröm. Jag 

sätter mig upp och tittar mig omkring. Nu förstår 

jag, vad en så här gammal möbel varit med om. 

 

Det är bra att folk har lärt sig uppskatta värdet av 

gamla möbler och saker. 

EN GAMMAL MÖBEL I MITT HEM 
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NY BOK OM BYN NORRFLÄRKE I ANUNDSJÖ 

Rut Hellström-Björhammar, Boden, som är född och 

uppvuxen i Solagrubb i Norrflärke i Anundsjö har 

kommit ut med en ny bok 2011. 

 

Hon har tidigare bl a gett ut fyra släktkrönikor: 

”Min mormors släkt” en släktkrönika med utgångs-

punkt från Amanda Olofsdotter född 1890 på Södra 

Hof vid Pullsjön i Anundsjö. 
 

”Min morfars släkt” som startar med Erik Wallin 

född 1881 i Brånan/Brännan i Brattsjö, Anundsjö. 
 

”Min farmors släkt” som utgår från Sara Näslin född 

1875 i Lännäs i Skorped. 
 

”Min farfars släkt” där hon berättar utifrån Jonas 

Jonsson Hellström född 1855 i Sjöland, Skorped. 

 

I sin nya bok ”Gårdarnas folk, Norrflärke - en by i 

norra Ångermanland” berättar hon på drygt 260 sidor 

utförligt om byn och dess innevånare från 1500-talet 

och fram till mitten av 1900-talet. 

 

I boken finns förutom uppgifter på alla som bott i 

byn även många små berättelser och anekdoter som 

hon samlat in vid intervjuer med olika personer vil- 

ket gör boken intressant 

inte enbart för den som 

själv har anor i Norrflärke 

utan även för den som har 

ett allmänt intresse av liv 

och sedvänjor i en by i 

Ångermanland under 400 

års tid. 

 

Hon bjuder här på ett litet 

utdrag från boken: 

 

”n´Anners Schvensn” - be-

rättat av Herman Olsson. 

”Anners Schvensn” hade en egendomlig metod när 

han sågade ved. Han hade en bänk med fyra ben och 

ovanpå bänken två stolpar som han hade spänt ett 

sågblad emellan med tänderna uppåt. På den tiden 

var det vanligt att skogsägare levererade 5 kvarters 

ved (ca 75 cm, numera är det 1 meters ved) och när 

”n´Anners Schvensn”  sågade den veden så satt han 

grensle på bänken och fattade vedträet med händerna 

om var sin ände och lade veden på sågbladet samt 

gungade fram och tillbaka och på så vis sågade han.” 
Text: Redaktören 

Hilding Lundberg, Solna, född och uppvuxen i Väs-

tergensjö i Anundsjö, har i år kommit ut med en ny 

och utökad upplaga av sin bok med dialektala ord 

och uttryck från Anundsjö. 

bringat några år i Japan) 

kom att arbeta och bo i 

Stockholmsområdet har 

hans gedigna intresse för 

barndomens dialekt följt 

honom genom åren. 

 

Han har nu under flera de-

cennier via intervjuer och 

samtal samlat ord och ut-

tryck i hembygdens dialekt. 

 

Den förra versionen av bo-

ken: ”Anundsjömålet som det talas i Gensjö med 

omnejd” från 2007 omfattade 190 sidor. Den nya 

upplagan har utökats och kompletterats så att den nu 

omfattar 294 sidor. 

 

Här bjuder Hilding på några ord och uttryck från bo-

ken: 

gamm-ratä = gammalt skräp. 

gôrànste = förstärkningsord. gôrànste tokkät ätt´n 

= heltokig i honom. 

kaffe-tjärälà = kaffekoppar med fat 

môLa pà å ärbæt = arbeta häftigt och intensivt 

vakkär-hanà = den högra handen (den som man 

hälsar med) 
Text och bild: Redaktören 

NY ORDBOK MED ANUNDSJÖMÅL 

På bilden ser vi Hilding Lundberg vid sitt föräldra-

hem i Västergensjö. Huset som uppfördes 1848 är 

byggt med ”tràLj-timmär”, som var en metod att bila 

timmer för att få stockarna jämngrova. Man förde 

klavliknande redskap utefter stocken för att få sam-

ma tjocklek på stockens båda ändar.  

 

Han berättar att han här redan som barn blev intres-

serad av dialekt när han hörde de äldre tala sitt genu-

ina mål. Trots att han tidigt flyttade söderut för att 

studera i Uppsala och därefter (efter att först ha till- 
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SLÄKTER OCH GÅRDAR I NÄTRA 
Denna uppskattade bok finns att köpa hos Hembygds- 

och Släktforskare Nolaskogs för 495 kr. Beställ den 

via hemsidan: www.hsn.nu (porto tillkommer om den 

ska skickas) eller besök föreningslokalen på Ånger-

manlandsgatan 28 A II. 

 

Boken som är på drygt 500 sidor har tagit ca 30 år att 

ta fram. Grunden i boken är en beskrivning över vilka 

människor, som har bebott och skattat för gårdarna i 

de 57 nätrabyarna från skattläggningens början 1535 

till sekelskiftet 1900. I normalfallet är de som skattar 

för hemmanen också ägare, men ofta är ägarna helt 

andra personer, inte minst stadsbor/borgare. Många 

hemman  var hårt skuldsatta. Naturligtvis glesnar 

uppgifterna under 1600-talet och tidigare, men det 

kan vara förvånande, hur det varit möjligt att rekon-

struera nätrabefolkningen trots avsaknaden av kyrko-

böcker före 1809.  

 

En annan kartlagd grupp är båtsmännen från yngre 

båtsmanshållet och deras hustrur. Från mitten av 

1700-talet tillkommer torpare. Till en början var tor-

pen ”till låns”, men så småningom kunde de lagfaras 

och gå i arv. Vid sekelskiftet 1900 var torparebefolk-

ningen i stort sett lika stor som bondebefolkningen. 

Successivt under 1800-talet tillkommer allt fler per- 

soner som fick sin huvud-

sakliga utkomst från annat 

än jordbruket. Antalet yr-

kesarbetande växte snabbt. 

Därför har också dessa per-

soner tagits med om de haft 

en yrkesbeteckning. 

 

I boken finns uppgifter om 

under vilken tidsperiod en 

viss person eller familj bott 

på och beskattats för ett 

hemman, ett torp, innehaft 

en båtsmanstjänst eller fungerat inom ett visst yrke. 

Vidare anges när och var en viss person är född, samt 

uppgifter om äktenskap och när han eller hon avlidit. 

Man kan också följa hur flyttningar har skett, dels 

inom socknen, dels till och från andra platser. 

 

I slutet av boken finns ett antal register, som gör det 

möjligt att söka på person, och hitta var i boken den 

personen kan återfinnas. För utsocknes finns ytterli-

gare ett alternativ som att gå in på födelseort, och 

därifrån hitta var i boken personer från denna ort kan 

återfinnas.                  

Jan O Nordvall och Per Sundin 

Medlemsblad per e-post: 
Vill du få medlemsbladet som pdf-fil direkt till din 

dator?  

 

Skicka ditt namn och din e-postadress till medlems-

blad@hsn.nu så får du i fortsättningen medlemsbla-

det per e-post så snart det är klart.  

 

Om du har tillgång till färgskrivare kan du på det 

sättet också få hela medlemsbladet i färg! 

Nyhetsbrev till din e-post: 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som ger dig informa-

tion om intressanta föreläsningar, tips på nya böcker 

och databaser och mycket mer som kan vara intres-

sant för dig som medlem. 

 

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet behöver vi 

ditt namn och din e-postadress. Skicka uppgifterna 

till nyhetsbrev@hsn.nu för att anmäla dig till nyhets-

brevet. 

ANSLAGSTAVLAN  

Öppettider 1 juni - 31 augusti 2011 

Måndag-torsdag 10.00-18.00 

Fredag 10.00-16.00 

Lördag 10.00-14.00 
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Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Verksamhetsberättelse för år 2010 

STYRELSEN 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

 

Ordförande  vakant  

Vice ordförande Lennart Näslund 

Kassaförvaltare Peter Johansson 

Sekreterare  Eva Hörnell 

Ledamöter  Kjell Norenius – avliden strax efter årsmötet 

   Georg Lundqvist 

   Gunilla Sundberg 

Suppleanter  Mats Hedell 

   Bror Andersson 

   Kari Kakkinen 

 

Resursperson  Reine Björkman 

 

Revisorer  Hans Nygren 

   Andero Stenman 

 

Revisorssuppleant Sven-Olof Häggström 

   Folke Westerlind 

 

Valberedning  Sune Edlund (sammankallande) 

   Erik Ölund 

 

Klubbkommitté Jan-Ivan Blomkvist tillsammans med styrelsen 

 

Styrelsen har under året haft 9 (nio) protokollförda sammanträden. 

27 januari, 9 februari, 16 mars 13 april, 18 maj9 juni, 11 augusti, 7 september, 13 oktober, 17 november 

 

Postadress: Box 91, 891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

Besöksadress: Ångermanlandsgatan 28 A II, ÖRNSKÖLDSVIK 

 

MEDLEMSANTAL 
 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 278 medlemmar varav 73 familjemedlemmar samt 2 hedersmedlem. Föregå-

ende år 298 medlemmar samt 76 familjemedlemmar och 2 hedersmedlem. 

 

VERKSAMHET 
 

Årsmöte 

 

Årsmötet för 2009 avhölls lördagen den mars 2010 i Arken biblioteket med ett 35-tal medlemmar närvarande. Före årsmötet höll 

Sonja Sahlén ett föredrag om spanska sjukan. 

 

Rådgivning på biblioteket  

 

Rådgivning har hållits på biblioteket. Den har givits av Georg Lundkvist, Mats Hedell m fl. 

En rådgivningspool för datainformation bestående av Lennart Näslund och Peter Johansson har stått till intresserades förfogande. 

 

 

Sveriges Släktforskares Riksförbund 

 

Vid årets riksstämma som hölls Örebro deltog inte föreningen. 

. 

 

Samarbete med andra forskarföreningar 

 

Lennart Näslund är vår kontaktperson mot DIS-Mitt. Reine Björkman och Georg Lundkvist är ledamöter i DIS-Mitts styrelse. 

Reine Björkman, Peter Johansson och Georg Lundkvist deltog i DIS-Mitts årsmöte. 
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Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Verksamhetsberättelse för år 2010 

Övriga aktiviteter 

Lördagen den 25 september deltagande i marknad på Arnäs hembygdsgård. 

Lennart Näslund har hållit kurser i Disgen. 

Lennart Näslund har i Örnsköldsvik och Nordmaling hållit kurser i släktforskning. 

 

LOKAL 
 

Föreningen hyr en lokal på totalt 117 kvm på Ångermanlandsgatan 28 A II i Örnsköldsvik sedan den 1 augusti 1996. 

Delar av lokalen hyrs ut till studieförbund. 

Lokalen har hållits öppen på tisdagar kl 10.00-20.00 under tiden 13 januari – 28 april och 1 september – 24 november samt 7 juli, 

4 augusti och 29 december samt efter överenskommelse. 

På årsmötet gjordes en insamling för mobilt bredband vilket nu är under installation i lokalen. 

 

GÅVOR 
 

Tack till Maine Englund och Stig-Axel Ericson för gåvor till föreningen. 

 

UTGIVNING 
 

CD skivor med databaser för Arnäs 1668-1750, Grundsunda 1700-1920, Sidensjö 1689-1930, 

Själevad 1681-1820, Skorped 1779-1920, Trehörningsjö 1864-1930, Gideå 1807-1880, 

Björna 1800 (1795)-1900, Västernorrlands län. 

Åsele 1686-1920, Västerbottens län. 

 

Två nummer av medlemsbladet har utkommit. 

Föreningen har en egen hemsida med adress www.hsn.nu 

 

INKÖP 
 
Olika böcker och cd-skivor till referensbiblioteket. Ytterliggare mikrokort har inköpts. 

Diverse böcker har köpts in för försäljning till medlemmarna. 

 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
 

Lokalansvarig    Reine Björkman 

Redaktionsgrupp för medlemsbladet Gunilla Sundberg och Lennart Näslund 

Materialförvaltare - bibliotek  Reine Björkman 

Materialförvaltare - lokal   Reine Björkman 

Web-ansvarig     Jonas Forslund 

Forskarsakkunniga    Georg Lundqvist 

Arkivsakkunnig    Marie Asplund 

Datakommitté Lennart Näslund, Peter Johansson 

Programgrupp    Reine Björkman och Georg Lundqvist 

Rådgivare – bibliotek   Georg Lundqvist, Lennart Näslund, Mats Hedell 

Kontaktpersoner - studieverksamhet: 

Vuxenskolan     Bror Andersson 

 

EKONOMI 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av kassaförvaltarens rapport och revisorernas berättelse. 

 

SAMMANFATTNING 
 

Vi säger slutligen ett varmt tack till alla som medverkat till att främja intresset för släkt- och hembygdsforskning Nolaskogs. 

Ett varmt tack också till Örnsköldsviks kommun, kultur- och fritidsförvaltningen och dess bibliotek. 

 

Januari 2011 

 

Peter Johansson Lennart Näslund 

 

Eva Hörnell  Georg Lundkvist Gunilla Sundberg 
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Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

STADGAR 
 

Antagna vid första årsmötet 1980‑02‑02 och ändrade 1989‑04‑29 / 1989‑10‑01 och 

1993‑03‑06 / 1994‑03‑12 och 1996‑03‑02 / 1997‑03‑08. 

 

§ 1 Föreningen har till syfte att befordra släkt‑ och hembygdsforskning och bidraga till ökade 

kontakter mellan forskarna. 

 

§ 2 Föreningen skall arbeta genom föreningsträffar och genom utgivning av ett föreningsblad 

samt på övrigt sätt som medlemmarna finner lämpligt. 

 

§ 3 Medlemskap i föreningen erhålls genom erläggande av stadgad årsavgift. 

 

§ 4 Föreningens styrelse består av ordförande jämte (6) sex ledamöter. Ordförande väljs på (1) 

ett år i sänder. Övriga ledamöter väljs på (2) två år med (3) tre ledamöter vart annat år. 

Dessutom väljes det antal suppleanter som årsmötet bestämmer på (1) ett år. 

 

§ 5 Verksamhetsåret utgörs av kalenderår. 

 

§ 6 Årsmötet hålls under tiden februari till 15 mars. Kallelse och dagordning utsänds senast 14 

dagar före årsmötet. 

 

§ 7 Vid årsmötet behandlas följande punkter: 

Val av ordförande för mötet 

Val av sekreterare för mötet 

Val av (2) två justeringsmän tillika rösträknare 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Styrelseberättelse och ekonomisk rapport 

Revisionsberättelse 

Fråga om ansvarsfrihet 

Styrelseval: 

Ordförande 

Övriga ledamöter 

Val av suppleanter i styrelsen 

Val av (2) revisorer jämte suppleant 

Val av valberedning 

Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår 

Inkomna motioner och styrelsens förslag behandlas 

 

§ 8 Stadgeändring eller upplösning av föreningen sker genom beslut med 2/3 majoritet vid två 

möten med minst en månads mellanrum, varav ett är årsmöte. 

 

§ 9 Upplöses föreningen får sista mötet besluta var handlingarna skall placeras, men att de bör 

ta hänsyn till handlingarnas bevarande och tillgänglighet i ett långsiktigt perspektiv. Övrig 

egendom beslutar sista mötet. 

 

Föreningen Norra Ångermanlands Hembygdsforskare bildades 1978‑11‑11. 

Namnändring beslöts vid årsmöte 1989‑04‑29 och föreningsmöte 1989‑10‑01 till  

Hembygds‑ och Släktforskare Nolaskogs. 
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Byavisa 
 

 

Härhemma i byn här ha vi det bra, 

åkrar och ängar i arv vi ska ta, 

knoga i vinter och knoga i vår, 

glädjas då sommarn för dörren hon står. 

 

Aldrig gol göken så flitig och snäll, 

som den gör hemma i vårfager kväll, 

aldrig så hög och så klarblå är skyn, 

aldrig så vacker som hemma i byn. 

 

Bli vi ej alla vid åker och äng, 

ta vi oss kanske i livet en sväng, 

hem till vår by dock vår längtan skall stå, 

dit där vi lekte tillsammans som små. 

 
 

 

av Hildur Dixelius von Aster 

visan tillägnad 

Anundsjö Hembygdsförening 


