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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 

Nu närmar sig julen med rekord-

fart. Kanske känner du som jag 

att du inte riktigt hunnit med. 

Det känns så underligt att vi re-

dan är inne i advent trots att det 

fortfarande är grönt på gräsmat-

torna. Men det är i alla fall roligt 

att få sätta upp adventstjärnor 

och ljusstakar och få lite ljus i denna mörka tid! 

Dessutom vänder det ju snart mot ljusare tider igen. 

Men innan dess hoppas i alla fall jag att vi får lite 

snö för nog skulle det kännas konstigt med en grön 

jul. Vi är ju inte direkt vana vid det vi som bor här-

uppe! 

 

I det här numret av medlemsbladet får vi bland annat 

ta del av en berättelse om hur barndomens jul upp-

levdes vid tiden runt 1940. Vi kan även fördjupa oss 

i lite företagshistoria. Historien om Dahlbergs bok-

handel i Örnsköldsvik är intressant och likaså berät-

telsen om Sven Larsson och hans söner i Ödsbyn, 

Anundsjö där vi även får se en bild som visar hur 

man fraktade en ångmaskin från Ödsbyn till Billsta i 

slutet av 1800-talet. Dessutom får vi några glimtar 

från Skorped med bland annat berättelsen om Oskar 

Jonsson som man verkligen måste säga var ett tek-

niskt geni. 

Förutom detta finns här även en mycket annorlunda 

antavla, spännande hästhistorier från Björna och en 

liten lektion i Björna-målet. 

 

Ett stort tack till er som bidragit till innehållet i med-

lemsbladet! Jag är säker på att det finns många fler 

av er läsare som har berättelser, bilder, historier med 

mera på lut. Så tveka inte! Hör av dig så att vi kan få 

ta med just dina tankar i kommande medlemsblad.  

 

Nu vill jag tillsammans med styrelsen önska er alla 

en riktigt fin fortsättning på advent, en god och glad 

jul och ett riktigt gott nytt år! Stressa inte, njut istäl-

let. Det är inte städningen eller antalet klappar eller 

mängden mat som gör julen god. Det är istället vär-

men och omtanken om varandra som skapar den rät-

ta julstämningen!  

Mona-Lisa Mårtensson 

BIDRAG TILL MEDLEMSBLADET 
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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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 

Dahlbergs bokhandel i Örnsköldsvik och detta före-

tags historia. 

”En rivande duktig karl är han då, den där Norde-

man”, erkände köpingsborna glatt och villigt, när de 

passerade förbi den nya boklådan, som öppnats det 

året. Man skrev 1857, och det var en tid, då stora 

och revolutionerande händelser inträffade i det unga 

Örnsköldsvik. Året förut hade man ju efter pepprade 

skrivelser och välmotiverade inlagor tilltvingat sig 

postkontorets förflyttning från Bjästa till Örn-

sköldsvik, och i år hade man fått egen telegrafsta-

tion. Och nu hade den här F. W. Nordeman öppnat 

bokhandel till på köpet, så att man inte längre be-

hövde skriva till Härnösand, om man ville ha ett ex-

emplar av de där roliga ”Gluntarna”, visboken som 

en lektor i Skara skrivit, och som intog hedersplatsen 

bland enkla skillingtryck och annat i skyltskåpet 

utanför den lilla butiken. Jojo, Gunnar Wennerberg 

var kanske inte någon litteratör, som man behövde 

skämmas för. Liksom den där C. J. L. Almqvist, som 

visst hade gjort sig skyldig till giftmord, eller vad 

det var, och som rymde som en annan förbrytare till 

Amerika. Det viskades med förtrytelse om den saken 

ännu, de bokintresserade emellan. 

 

   Men innanför dis-

ken i den trånga och 

skumma lilla butiken 

(belägen där speceri-

handlanden Herbert 

Forslund nu har sin 

affär) satt den 30-

årige F. W. Norde-

man och kalkylerade 

och räknade. Han 

hade många järn i 

elden, minsann, och 

han fick stjäla sig till 

tid, när han skulle 

läsa några av de rari-

teter, som vandrade 

över hans disk. Han 

hade ju järnhandeln 

att sköta också. Och på sommaren blev det inte 

mycket tid över för boklådan, eftersom man ju också 

var ångbåtskommissionär efter Joh. Ödberg, stor-

handlanden, som sjösatte den ena skonaren efter den 

andra vid Varvet, och som drev så stort, att han rakt 

inte hade kunnat tänka på att behålla det lönande 

kommissionärskapet. Men Nordeman gömde myck-

en kraft och envishet inom sin satta och bredaxlade  

lekamen, och han skulle nog lyckas. Järnhandelsyr-

ket  kunde han förut på sina fem fingrar - han var väl 

inte Eskilstunapojke för ro skull - men i Hudiksvall, 

där han tidigare satt upp en järnkramhandel, hade det 

inte gått honom så väl i händer. Då hade han hört 

talas om Örnsköldsvik, den lilla köpingen i 

”sörkörarnas” land. Där fanns det framtidsutsikter, 

hade inte en utan flera skeppare sagt, och så hade 

han resolut flyttat vidare norrut. 

 

   Och nu satt han här bakom disken i sin boklåda  

och kalkylerade och räknade. Men guitarren, som 

hängde på väggen, var frestande nära, och rätt vad 

det var, sköt Nordeman räkenskaperna åt sidan, tog 

ned guitarren, knäppte några klirrande ackord och 

gnolade: 

”Vad det är skönt ändå….” 

Ty sångare var han också, den mångkunnige Norde-

man, och egentligen hade han en särskild förkärlek 

för visböckerna i sitt lager. När elementarskolan 

slutligen kom till, det var 1861, erbjöds han också 

sånglärarebefattningen vid den tvåklassiga pedagogi, 

som inrättats, och köpingsborna hade alltså stor re-

spekt för hans talanger. 

 

Men det befanns att järnhandeln, kommissionärska-

pet vid hamnen och boklådan tillsammans blev en 

alltför vidlyftig apparat att sköta för en man, i syn-

nerhet som den alltmer omfattande sjöfarten krävde 

god eftersyn, ty numera var det inte bara ”Thule” 

och ”Berzelius”, som angjorde Örnsköldsvik. F. W. 

Nordeman fick se sig om efter någon, som kunde 

övertaga affären. År 1863 uppträdde en hugad spe-

kulant i resepredikanten Johan Dahlberg, en Själe-

vads-bo, som redan tidigare torde ha haft förbindel-

ser med Nordeman, då Dahlberg i egenskap av 

”kolportör” försålt religiös litteratur i orten. 

 

Johan Dahlberg var en liten spenslig man med yviga 

polisonger, nätt och sirlig i sitt uppträdande och ivrig 

predikare. Han ägnade sig med liv och lust åt sin 

bokhandels skötsel. Han var född 1833 och alltså 

liksom Nordeman jämnt 30 år, när han startade egen 

rörelse. Med sin präktiga hustru flyttade han in i vå-

ningen ovanför butiken, från vilken en smal 

spiraltrappa ledde rätt upp i makarna Dahlbergs 

sängkammare, varför han hade lätt att utöva den nö-

diga tillsynen över affären. Det var ganska självfal-

let, att Johan Dahlberg med sina religiösa intressen 

kom att lägga huvudvikten på den andliga litteratu-

ren och mångfaldiga voro de exemplar av Retzius 

postilla, som funno köpare i hans lilla butik. För att 

inte tala om den bok, som då för tiden fanns i de 

flesta hem och var nästan lika spridd som bibel och 

psalmbok, nämligen ”Adina” eller ”Herren av Da-

vids stam”. Men de praktiskt inriktade ”nolaskogsar- 

DAHLBERGS BOKHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 

F. W. Nordeman, f 1827 
Från boken Blad ur köpenskapens historia 



fattningsförmåga, men den goda viljan fanns där 

ändå, och äldre örnsköldsviksbor minnas säkert ännu 

med vördnad bokhandlar Dahlbergs uppbyggel-

sestunder. 

 

   Men tiden gick och samhället började stadga sig 

alltmera. Man hade drömmar om att få järnväg och 

röster började till och med höjas för att man skulle 

ansöka om att köpingen fick bli stad. Bokhandeln 

var vid det laget vorden en institution, och eftersom 

andra göromål alltmer upptog innehavaren, och en 

av sönerna var väl skickad att taga vid, där fadern 

slutade, överlät Johan Dahlberg år 1889 affären på 

Johan Efraim Dahlberg. Denne hade avlagt student-

examen och skulle visst helst ha velat bli läkare, 

men någon måste sköta affären och eftersom Johan 

Efraim befanns vara den lämpligaste, måste han böja 

sig för ödet. Alldeles övergav han emellertid inte sin 

gamla dröm utan ägnade många och långa kvällstim-

mar vid fotogenlampan åt studiet av digra folianter 

om den medicinska vetenskapen. Ytterligare en hob-

by hade han dessutom - han fotograferade och gjor-

de vida strövtåg med sin stora kamera för att fånga 

norra Ångermanlands skönhet på plåten. Negativen 

preparerade han för övrigt själv, liksom han iord-

ningställde framkallningsbaden på egen hand, fram-

kallade och kopierade, allt i ett litet krypin bakom 

affären, där han helst ville hållas ostörd, och som av 

biträdena respektfullt kallades ”labbis”. Tillägger 

man att Johan Efraim Dahlberg också var ridlärare, 

förstår man, att han var en mångsidig man. Men för 

dessa bi-intressen åsidosatte han inte affärens sköt-

sel. År 1892 hade ju järnvägen invigts, och den 1 

januari 1894 inträdde Örnsköldsvik i stadsrättighe-

ter, och därmed började det stora uppsvinget. Det 

befanns nödvändigt att flytta bokandeln i nya och 

större lokaler, och år 1897 inköpte Johan Efraim 

Dahlberg den s. k. Rockströmska fastigheten, vilken 

försågs med en tillbyggnad, vari den nuvarande affä-

ren är inrymd. 

 

   Det var säkert en av Norrlands elegantaste bokhan-

delslokaler på den tiden. De vita pelarna med sin 

glänsande förgyllning gåvo en viss anstrykning av 

klassisk värdighet över butiken, och under en lum-

mig palm bakom disken breddes boknyheterna ut, 

liksom för att ytterligare understryka den klassiska 

karaktären. Just under den palmen höll sig bokhand-

larns biträde med förkärlek på förmiddagarna. Frö-

ken Sofie Sundström hette hon, var inte så litet ro-

mantiskt lagd, och när hon satt med sitt handarbete 

och ”höll salong” för stadens bokintresserade damer, 

förde hon en älsklig och elegant konversation om 

tidens vittra män. Det hade ju kommit många stora 

nyheter att propagera för. Heidenstam hade trätt 

fram och gjort succés, Fröding höll på att bli om 
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na” försummade inte heller att hos Dahlberg inköpa 

”Nya lathund”, så fort den kommit ut i marknaden, 

ty där fick man ju många små råd och anvisningar 

om hur man skulle förfara vid alla situationer, om de 

besvärliga måttenheterna, hur man skulle reda ut den 

inte mindre besvärliga multiplikationstabellen etc. 

Och när beväringarna skulle rycka in för att tjäna 

kung och fosterland på Sånga hed, fanns det en liten 

bok som hette ”Kärlekstelefon”, vilken var som 

klippt och skuren för unga krigare, som hade bekym-

mer om hur de skulle formulera brevet till fästmön 

hemma i Klingre eller Ovansjö. Men även bondemo-

ran, som brukade omhulda sin make med ömma hus-

kurer, när han kom från vedbacken med en förkyl-

ning i kroppen, kunde köpa ett särdeles intressant 

litet häfte i Dahlbergs bokhandel. Det hade erhållit 

den drastiska titeln ”Brännvin och salt” och var en 

samling huskurer, som kanske skulle ha kommit en 

modern aeskulap att häpna, men innehöll också någ-

ra goda sundhetsregler. 

 

   Men vi skola inte ytterligare bläddra i det enkla 

lilla lager, som fanns på bokhandelsdisken på den 

tiden, i all synnerhet som en sådan fragmentarisk 

redogörelse inte gör rättvisa åt Johan Dahlbergs 

goda smak och omdöme. Våra klassiker saknades 

nämligen ingalunda i den lilla boklådan, och vid det 

laget hade örnsköldsviksborna länge hänförts över 

de ståtliga rytmerna i Frithiofs saga och deklamerade 

med samma förtjusning den unge Snoilskys roman-

tiska dikter. 

Medan bokhandelns 

förste innehavare F. 

W. Nordeman ned-

lade ett intresserat 

och uppoffrande 

arbete på att för-

bättra köpingens 

hamn, kom bok-

handlare Johan 

Dahlberg att ägna 

sig åt en annan 

kommunal fråga av 

stor betydelse. Han 

blev nämligen initi-

ativtagare till den 

första ”småbarns-

skolan” i staden. 

Den tillkom år 

1865, då avtal träffades med diakonianstalten om 

undervisningens besörjande. Bilden av Johan  Dahl-

berg skulle inte ha varit fullständig, om man under-

låtit att erinra om hans insats för skolväsendet. Hans 

varma intresse för skolan yttrade sig också i täta be-

sök i klassen, med vilken han höll korta andaktsstun-

der. Kanske översteg hans predikningar barnens 

DAHLBERGS BOKHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 
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Interiör från Dahlbergs Bokhandel. 
Bild från boken Blad ur köpenskapens historia. 

skapsspektakel” under regi av ingen mindre än kro-

nofogde Robert Westman, och som värdigt presente-

rade många goda skådespel. Av vilka åtminstone 

några förskaffades genom bokhandelns förmedling. 

 

   Ja, sedan börja vi komma fram till en tid, då var 

och en känner till utvecklingen. Fru Sara Dahlberg 

drev bokhandeln till år 1929, då företaget ombilda-

des till aktiebolag, vari bokhandlare Ivar Hallin in-

trädde som direktör. 

 

- Bokhandeln har 

nog samma betydel-

se än idag som för 

tre kvarts sekel se-

dan, säger bokhan-

lare Hallin, då vi 

intervjua honom för 

att med en glimt av 

1937 avsluta denna 

snabba återblick på 

företagets historia. 

Visserligen har, 

fortsätter hr Hallin, 

standardisering och 

industrialisering inte 

kunnat undgå att sät-

ta sina spår även på 

bokproduktionen, men massproduktionen av billiga 

bokverk har dock haft det goda med sig, att även den  

goda litteraturen numera är tillgänglig för var och 
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möjligt ännu mera populär. Och ”fröken 

Sofi” hade många vackra skaldestycken att 

recitera under palmen. Men Strindberg läm-

nade hon försiktigtvis helst på sidan om 

samtalet. Visst var han förfärligt kvick i 

”Röda rummet”, men var det inte litet an-

stötligt? Och Fröding beredde henne en 

chock, då polisen en vacker dag kom och 

skulle lägga beslag på alla exemplar av 

”Stänkt och flikar”, som blivit föremål för 

åtal. 

 

   Ja, det var en händelserik tid. 

   Men hur det var förlorade sig fröken Sofi 

själv i romantiken, svarade på en äkten-

skapsannons från Amerika, reste bort och 

gifte sig och var försvunnen från staden. Då 

hade emellertid Johan Efraim Dahlberg fun-

nit ett annat litterärt intresserat biträde, frö-

ken Sara Åström, som en tid hjälpt fröknarna 

Sally Löfstedt och Maria Sjöblom som lära-

rinna vid flickskolan, och som till och med i 

dessa hedervärda mamsellers sällskap gjort 

en resa i Tyskland. Nu kom hon som sagt till 

bokhandeln, och där blev hon så oumbärlig, 

DAHLBERGS BOKHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 

att Johan Efraim Dahlberg en vacker dag friade. Och 

fick ja. 

 

   Han avled år 1905, varvid hans maka fortsatte att 

driva affären. Som stadens enda bokhandel blev den 

ganska självfallet ett 

centrum för alla bokens 

vänner, och då läsecirk-

lar kring sekelskiftet 

uppstodo i staden - det 

var framför allt från 

några av inackordering-

arna på Tilda Blom-

bergs pensionat som 

impulserna härtill ut-

gingo - var det många 

bokentusiaster, som 

gjorde täta visiter på 

bokhandeln. Där var 

David Wahlberg, läro-

verkslärare och brin-

nande i anden för kultu-

rens seger, där var jour-

nalisten på Ö.-P. Nils 

Lago Lennqvist, sedermera själv uppburen författa-

re, där var Siri Öhngren med varmt intresse för den 

nyväckta folkbildningsidén m. fl. Och skall man mot 

bakgrunden av Dahlbergs bokhandels öden skildra 

kulturlivet i staden på den tiden, så bör man inte hel-

ler glömma sällskapet D. B. G., vilket är uttytt ”De 

Barmhärtiga Gycklarna”, som uppförde täta ”säll- 

Sara Dahlberg, f Åström 1875 
Bild från boken Västernorrlands län ett 

bildgalleri av Wilh. Lindeberg 

Ivar Hallin, f 1890 
Bild från boken Norra Ångermanland Handel 

Hantverk Industri av B Hallberg 



viken är en naturlig utbuktning på ån som borde pas-

sa som vattenmagasin om ett damm byggdes. 

 

Sven Larsson och Johan V. Bergström ingick kom-

panjonskap och beslöt att bygga ett ramsågverk i 

Ödsbyn. Byggandet påbörjades 1894 och förlades på 

Sven Larssons ägor nedanför Selsviken. Den bygg-

des av kraftiga täljda bjälkar av kärnfura c:a 40-50 

cm grova. En kanal grävdes för att leda in vatten till 

den nyinköpta ångmaskinen, ångpannan och till 

”timmersumpen” dit timret rullades ner innan det 

meddels ett uppfordringsverk drogs upp till övervå-

ningen på sågen. 
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Skrivet av Tage Norlén med Ture Svensson och tid-

ningen Örnsköldsviks Posten som källor: 

Sven Lars såga i Yssby - 

Bröderna Svenssons Såg och Snickeri. 

Sven Larsson 1844-1907 var en framsynt och driftig 

bonde som hade många strängar på sin lyra. Han 

hade stor åkermark och därtill stort skogsskifte. Han 

insåg att ett sågverk skulle vara bra för bygden samt 

att han fick utlopp för sin egen kreativitet. Bönderna 

kunde leverera timmer till ett sågverk uppe i skogs-

landet och därigenom få inkomster. Sven Larsson 

bedömde att vid norra sidan av Anundsjöån nedanför 

Selsviken skulle det gå att bygga ett sågverk. Sels- 

en. Utvecklingen har fört med sig att även boken har ”demokratiserats” i ordets bästa bemärkelse. Det är ett 

jättesprång, som skett i utvecklingen även för den svenska bokhandeln sedan år 1857, då den först boklådan i 

Örnsköldsvik tillkom, men även om bokflodens ansvällning är både på gott och ont, så vittnar det dock om en 

sak - ett alltmer stigande bildningsintresse. Trots kampen med mer eller mindre kolorerad veckopress och trots 

de alltmera jäktade betingelser, varunder de flesta nutidsmänniskor ha att leva. 

 

Säkert är att bokhandeln, ledd med personligt intresse och klok omsorg, ingalunda är någon ringa faktor i kul-

turutvecklingen. 
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Ovanstående bild visar när transporten av en ångmaskin passerade Anundsjö kyrka cirka 1896. Ångmaskinen fraktades från ram-

sågverket i Ödsbyn, Anundsjö (Sven Lars såga i Yssby) till Billsta Trävaru AB i Billsta, Själevad. Bilden finns med i den dokumenta-

tion av industrialiseringen i Ödsbyn som Tage Norlén skrivit och delar med sig av nedan. Det finns tyvärr inget tryck på bilden så vi 

vet inte vem fotografen är. Om någon läsare vet något om detta är vi mycket tacksamma för uppgifter! 



och Reinhold tre söner, som även de växte in i före-

taget. De köpte grovt timmer av furu, gran och 

björk. 2-3000 timmer per år sågades och förädlades, 

plus legosågning från byarna runt omkring. 

 

Björkplankorna som skulle användas till timmerdo-

ningar var c:a 30 cm breda och c:a 10-12 cm tjocka, 

de var tunga att lägga upp för torkning. En räls lades 

ut som grenade sig och de kunde då lägga flera stap-

lar i bredd så det var en stor brädgård som tornade 

upp sej intill sågen. Rälsen ned till Gensjösjön togs 

bort. Nu var det lastbilar som fraktade trävarorna till 

bestämmelseorterna. 

 

Om somrarna var det 7-8 man som hade arbete vid 

sågen. Hästar och timmerbilar körde fram timret till 

sågen, det rullades sedan ner i ”sumpen”, som var 

slutet av den tidigare nämnda kanalen från viken 

uppströms. Från ”sumpen” var timmerintaget till så-

gen, som låg på övre våningen. I våningen under 

stod planhyvel, kantverk och rikthyvel kombinerad 

med kutter för skidtillverkning. 

 

Under sågen fanns en källa som var omtalad för sitt 

goda och kalla vatten. Det var rena isvattnet. De som 

arbetade på sågen brukade ta upp vatten som fick stå 

i en flaska i solskenet för att värmas upp. Alla varna-

des för att dricka direkt ur källan men ibland hände 

det att någon inte brydde sig om varningen. Dagen 

efter hade denne ingen röst utan det bara väste när 

han skulle prata. 

 

En dag hade Ture Svensson och Gustav Westman 

gjort upp om kvälls-ackord att bära in de torra björk-

plankorna. De tänkte att det skulle bli en kort dag 

men plankorna var tunga. De orkade inte mer än en 

planka i taget och bära den i var sin ända så dagen 

blev längre än de hade beräknat och dessutom blev 

de utarbetade. 

 

Snickeriverkstaden var murad av tegel, med en stor 

skorsten. Här hade ångmaskinen stått. Snickeriet le-

vererade hästredskap som timmerdoningar, skaklar, 

lastvagnar och kärror. Smedjan i Västergensjö för-

stärkte och lade järn på hjulen. Kälkar till traktorer 

tillverkades för Nordmalings Ångsåg, samt kälkar 

till lastbilar. Under andra världskriget var det myck-

et svårt att få tag på gummidäck till fordonen. 

 

3000-4000 par skidor grovtillverkades och lades i 

spänn för vidare transport till Monark koncernen och 

Edsbyn. Under 20-talet levererades också skidor till 

I 21 i Sollefteå. Gengasved var en annan inkomstkäl-

la. 

 

En epok avslutades under 1950-talet när sågen  
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De köpte timmer som sågades på våren och somma-

ren. En räls hade lagts ut för att frakta de sågade trä-

varorna 1,5 kilometer ned till Gensjösjön där en 

brädgård byggts upp. Vagnar kunde då lastas vid 

sågen  och frakta det sågade virket dit. Det var ett 

lämpligt medlut från sågen så det var bara att puffa 

på vagnen så rullade den själv. På vintern fraktades 

det sedan med hästar till Anundsjö Järnvägsstation 

för vidare befordran. 

 

Kompanjonskapet gick inte så bra så Sven Larsson 

köpte ut Johan Bergström. Ångmaskinen såldes till 

Billsta Trävaru AB troligtvis 1896. Det finns ingen 

dokumentation om när ångmaskinen fraktades till 

Billsta. Enligt gamla tidnings-notiser var Billsta-

sågen färdigbyggd och provkördes den 5 juni 1897. 

Den 31 januari 1898 påbörjades sågningen på allvar. 

 

Sågen i Ödsbyn byggdes om till vattendrift. Kanalen 

grävdes djupare för att förse vattenhjulet med vatten 

för att driva sågen. Man kan än idag se vilket arbete 

som utförts, en väldig stenkarm har lagts upp för 

hand mot ån. En spegeldamm byggdes för att leda in 

det vatten de behövde. Den fungerar ännu i dag år 

2002 efter vissa reparationer ovan vattenlinjen. 

 

För att ytterligare höja vattennivån fanns en grov 

bjälke fastkedjad vid ena dammkaret och uppströms 

vid ett träd. När det var lågvatten lossades bjälken 

från trädet och av det strömmande vattnet lade den 

sig tvärs över dammet. Vattenytan höjdes då c:a 30-

40 cm och vattnet tog då vägen via kanalen. När 

bjälken hade fyllt sin uppgift lossades en spärr och 

bjälken lade sig längs med strömmen. De kunde då 

använda hästen för att dra upp den igen ovanför 

dammet. 

 

Sven Larsson reste till Stockholm, köpte där en mo-

dern cirkelsåg, kantverk, hyvel och snickeriutrust-

ning. På vägen hem drabbades Sven Larsson av 

sjukdom och avled i Happsta den 30/7 1907 c:a 3 

mil från hemmet. 

 

Sven Larsson hade 7 söner och 3 döttrar, varav 5 av 

sönerna gick samman och bildade ett familjebolag. 

Bröderna Svenssons Såg och Snickeri. Jonas 39, 

Lars 36, Gustav 29, Reinhold 23 och Viktor 18 år. 

 

Den nya cirkelsågen fick vid Sven Larssons frånfälle 

återgå till försäljaren och sönerna köpte istället en 

begagnad. Cirkelsågen gick bra, högklassigt virke 

producerades. Jonas som var mycket uppfinningsrik, 

ett geni, förbättrade efter hand både såg och snickeri. 

 

Viktor och Reinhold Svensson tog efterhand över 

ledningen av familjeföretaget. Viktor hade en son  
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talet och lades ner i början av 1920-talet. 

 

Sven Larsson, som var musikalisk, byggde en orgel 

som nu finns att beskåda på Anundsjö Hembygds-

gård. 

 

Det berättas att han 

önskade se hur kyrk-

orgeln var byggd. 

Det var de små länk-

armarna han ville se 

konstruktionen på. 

Kyrkoherden nekade 

honom detta men en 

av kyrkovaktmästar-

na gav honom lov 

att undersöka orgeln. 

Kyrkoherden var 

troligen rädd att 

Svens orgel skulle 

användas vid frikyr-

kogudstjänster i 

Ödsbyn och angrän-

sande byar. Det be-

rättas också att Sven 

slog an en ton på 

kyrkorgeln och gick den c:a 1 mil långa vägen hem 

och satte den i sin orgel. Detta måste väl kallas för 

absolut gehör. Virket till orgeln hade torkats inne i 

köket uppe under taket på slåar, som var vanligt på 

den tiden. 

 

Det berättas att när ångmaskinen transporterades till 

Billsta Trävaru AB hade som syns på kortet anställts 

ett antal kraftiga män som skulle assistera vid flytt-

ningen. Där var en karl med stora kroppskrafter  

”n Stor Kebbe”.  Han blev utsedd att bromsa i ut-

försbackarna. Han blev utrustad med ett dammspett, 

(ett väldigt grovt och tungt spett) och när ekipaget 

kom fram till Billsta var spettet krokigt. 

 

Jonas (Jonke) Svensson, den uppfinningsrike, för-

bättrade som tidigare nämnts sågen och industrin för 

övrigt. Han byggde kvarnar, sågar och kraftverkssta-

tioner i Skalmsjö 1918 och i Käl 1920, eventuellt på 

flera ställen. Han räknade då på vattenmängd, fall-

höjd och storlek på turbinen som behövdes för deras 

energibehov. Det berättas att när han behövde något 

smidesarbete utförde han det själv. Mästersmeden i 

Bredbyn omtalade att när Jonas kom till smedjan 

kände han sig som lillpojke som fick stå på sidan 

och se på hur lätt Jonas formade järnet till den form 

han ville ha. 

 

Lars och Gustaf Svensson var också kakelugnsma-

kare. De hade övre Norrland som arbetsområde.  
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och snickeriet lades ner. 

 

Bröderna Svenssons Kraftstation i Ödsbyn 

Kraftstationen byggdes 1922 av bröderna Svensson 

främst för deras eget behov. Den byggdes i anslut-

ning till sågen. Turbinen drev en likströmsgenerator 

som producerade c:a 15 hästkrafter c:a 11 kw, nu 

kom den tidigare nämnda kanalen väl till pass. Led-

ningar drogs upp till byn till deras egna gårdar som 

var de första i byn som hade elektriskt lyse. 

 

1938 förbättrades kraftstationen och en större turbin 

samt likströmsgenerator som producerade c:a 55 

hästkrafter c:a 40 kw införskaffades och man kunde 

nu leverera elström till den angränsande byn Väster-

gensjö. 

 

Kostnaden för elströmmen betalades i början per 

lampa och för elmotorn den kraft som förbrukades. 

De sista tre åren installerades elmätare i gårdarna. På 

vårarna och höstarna vid t ex vedkapning och trösk-

ning gick det åt mycket elström. Lamporna blev gula 

när en större stock kapades eller en för stor kornkär-

ve släpptes igenom tröskverket. Efter en sådan stor 

kärve var det nära att tröskverket stannade och den 

som matade måste då göra uppehåll tills det kommit 

upp i varv igen. 

 

Det fanns inga kraftuttag i gårdarna utan motorkab-

larna fästes i långa stänger och hängdes direkt på 

ledningen som givetvis var livsfarligt, men veterligt 

hände ingen olycka. Inne i gårdarna var det monterat 

med isolerade trådar. Isoleringen bestod av gummi 

och en sorts väv utanpå som givetvis var lätta att 

skala av och därmed farliga att vidröra. 

 

1955 lades kraftstationen ner och Vattenfall övertog 

eldistributionen. 

 

Tegelbruket 

I närheten av sågen hade bröderna Svensson anlagt 

ett tegelbruk med torkhus och brännugn för teglet. 

Reinhold tog på sej uppgiften som tegelbrännare om 

somrarna. Lertaget fanns alldeles intill tegelbruket 

på deras egna ägor. 

 

Avfallet från sågen kom väl till pass att elda bränn-

ugnen med. De hade inköpt en lerblandare liknande 

nutidens betongblandare med skovlar som blandade 

lera, sand, sågspån och vatten till en smidig konsi-

stens som pressades ut genom ett munstycke i tegel-

stensformat där lermassan skars till önskad bredd. 

Hur mycket tegel som tillverkades är svårt att säga, 

men det var en tillgång för bygden. 

 

Tegelbruket byggdes under de första åren på 1900- 
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Orgeln som Sven Larsson byggde. 
Foto: Red. 



När han var med om att bygga logen på deras hem-

gård föll en yxa från en bjälke och klöv ena knäskå-

len. 

 

Gustav var också en duktig snickare som snickrade 

möbler och pallar på äldre dar. 
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De åkte runt och murade in kakelugnar och satte ka-

kel ovanför diskbänkar. En gång hade de beställt 

hem 38 kakelugnar i olika modeller. 

 

Lars hade fått ena benet stelt efter en arbetsolycka.  

INDUSTRIALISERINGEN I ÖDSBYN, ANUNDSJÖ 

MIN BARNDOMS JUL 

Kersti Pallin Matsson berättar om sina minnen från 

barndomens jular i Bredbyn, Anundsjö: 

 

Min barndoms jul började, frånsett matförberedel-

serna, som jag inte deltog särskilt aktivt i, dagen in-

nan julafton. Då hjälptes min mor, min lillebror  

Nils-Erik och jag åt att pryda granen med bl a saker, 

som vi gjort själva. Då främst franskarameller. Till 

dessa hade vi kokat kola. Nils-Erik och jag blev ex-

perter på att pilla fram dessa kolor under fransarna. 

När julgransplundringen kom, fanns bara tomma 

papperskarameller kvar. Vi gjorde också hjärtan i 

glanspapper med glitter och bokmärkesänglar på. 

Annat traditionellt pynt skulle också fram. Alla sa-

ker skulle stå på samma ställe som alla föregående 

år. Särskilt viktigt var julkrubborna. En var hela fa-

miljens krubba. Till denna hade mamma sått gräs. 

De flesta hade bomull som botten, men mamma an-

såg att i det Heliga landet fanns nog inte snö, utan 

gräs. Varje jul köpte hon ett nytt djur. 

 

Den andra krubban var min. Den hade jag fått av 

Agda och Harald Fällström. Harald arbetade som 

biträde på pappas järnhandel. Agda hade hattaffär 

och var dotter till dem, som hade ”Gästis”.  

 

Särskilt fint, tycker jag, att det var i vår stora hall. 

Runt hela hallen gick hyllor på väggarna. På dessa 

stod röda ljusstakar. När dessa var tända framstod 

hallen verkligen jullik. 

 

När pyntet var avklarat klippte mamma en kvist från 

granen. Den lade hon på en bricka och tände på den. 

Därefter gick hon först och alla i familjen efter. Vi 

besökte husets alla utrymmen från toalett till matkäl-

lare. Gjordes inte detta så skulle julefriden inte infin-

na sig. Denna tradition tror jag att vi är ganska en-

samma om. 

 

Denna kväll innan julafton, provsmakade vi skinkan 

med mammas hemgjorda senap. Till denna skulle 

det vara tunnbröd eller delikatessbröd. Pappa och jag 

ville gärna också ha en grisfot. Den hämtades ur sin 

issörja, som stod i kar ute på stora balkongen på 

tredje våningen.  

 

Vi lade oss tidigt denna kväll, ty enligt mamma, 

skulle natten gå fortare då. 

 

Julaftonsmorgon vaknade vi och hade bråttom till 

julklappen, som mamma hade lagt på bordet. Ofta 

var det något som kunde sysselsätta oss under dagen. 

Åtminstone fram till kl. 11 då jullunchen började. 

Inbjudna var då personalen från våra affärer, men 

också de kunder, som var där just då. Jag var alltid 

först vid bordet, men var också den sista. Att äta, 

dricka julmust och prata med alla var mycket roligt. 

Min farmor Jenny, hennes bror Johan Lundkvist och 

pappas farbror Valfrid, som förestod tryckeriet, var 

också med. 

 

Ungefär kl. 14 var det dags att med spark åka till 

kyrkogården för att sätta ljuslykta på min farfars 

grav. Därifrån åkte vi för att hämta tant Karin, som 

bodde i ett rött hus mitt emot hembygdsgården. Hon 

var något av en trotjänare i mitt hem, där hon hjälpte 

till både med städning och tvätt. Hennes son Hilding 

arbetade på järnhandeln. 

 

Tant Karin lindade vi in i filtar, satte henne på spar-

ken och åkte hemåt. Hon hade alltid försökt att göra 

sig fin. Särskilt kommer jag ihåg hennes hår. Det 

hade hon lockat med en hårtång, som man lade i 

spisglöden för att värma. Den blev nog för het, efter-

som tant Karins gråa hår alltid var mycket krulligt 

och gult till färgen, nästan bränt. 

 

Jag hade ett stort hjärta för henne och tyckte alltid 

synd om henne. Det hände att jag åkte till henne och 

bar in ved. Då kunde jag ha med mig mat ur vårt 

skafferi. Den maten tog jag utan att fråga mamma. 

Jordiska ägodelar hade tant Karin inte många. Men 

hon hade en liten vit porslinspudel med kort i mun-

nen. Den tyckte jag var så fin. En gång när tant Ka-

rin tyckte att jag hade varit särskilt snäll, så gav hon 

mig denna hund. Denna är än idag en kär sak för 

mig att ha. 

 

Efter tant Karins hämtning serverades kaffe med ju-

lens alla goda kakor. 

 

En sak, som var spännande var att gå runt och önska 

God jul. Den vandringen gick till goda vänner och 

grannar. 
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MIN BARNDOMS JUL 

Nu brann det i knutarna för att hinna hem till julmid-

dagen kl.17. Då hade pappa stängt affären. Därmed 

inte sagt att kunderna gett sig. Nej då! Det kom 

ibland de, som inte hade kollat julgransbelysningen. 

Den var sönder och den hjälpte pappa dem att laga. 

Eller så kunde en kamera inte fungera. Ja, det fanns t 

o m äkta män, som ej hade köpt julklappar. 

 

Nåväl, middagen bestod av hela julbordet igen plus 

lutfisk och gröt. I den låg en mandel och den som 

fick mandeln skulle gifta sig under året. Roligast var 

det om pappas farbror Valfrid fick den. Han var en 

äldre, alldeles hopplös ungkarl, tyckte vi barn. Ris-

grynsgröt har inte varit min starka sida och inte min 

faster Margits heller, så när den nästan var uppäten 

fick vi stiga upp från bordet och börja diska. Vi hade 

då hjälp av hembiträdet, som faktiskt inte var ledig 

denna kväll. 

 

Min avsky till gröten grundade sig på upplevelser 

från julgransplundringarna. Jag var lång som barn 

och ofta störst bland barnen. På nästan alla plund-

ringar bjöds på ris à la Malta. Och alla snälla mam-

mor sa: ”Kersti, Du som är så stor skall väl ha 

mera”. Och så fick jag en klick till, vilken jag för-

sökte få ned med sockerdricka. Aldrig mera Ris à la 

Malta. 

 

Så var det dags för julens höjdpunkt. Julklapparna. I 

mina tidigare år var pappa tomte. Han blev avslöjad 

på skorna. 

 

Julklapparna var många eftersom vi var många, som 

firade jul tillsammans. I Örnsköldsvik hade jag tre 

mostrar och fyra morbröder och dessutom mormor. 

Av dessa fick vi också julklappar. Dessutom var jag 

länge enda barnet i släkten. 

 

Några kommer jag särskilt ihåg. Jag fick ett stort 

paket, och av mammas och pappas nyfikna min, för-

stod jag att det var något särskilt. Men jag ville öpp-

na ensam så jag tog paketet och gick ut i hallen. Den 

var en grön helklockad kjol, en vit lammpäls med 

gröna ärmar och en mössa med lammskinnssidor och 

mitt på huvudet grönt tyg med broderade blommor. 

Oj, så fint! Men mamma och pappa var nog besvik-

na när de inte fick se min min. 

 

En annan sak var min dockstuga. Den fick jag 1940. 

Redan tidigt anade jag ”ugglor i mossen”. Mitt rum 

gick i vinkel till en glasveranda. Från mitt fönster 

såg jag baksidan på ett rött hus. Framsidan täcktes 

av ett vitt tyg. På min förfrågan vad det var, svarade 

pappa att det var ett fågelhus, som skulle vara ute till 

sommaren. Jag tyckte då att så stora fåglar hade inte 

vi. De hade vid övertäckningen av huset 

glömt bort att jag kunde se baksidan. Det 

huset hade vi barn mycket roligt med. 

Konstigt är det att fortfarande är det mesta kvar och 

helt. 

 

Nils-Erik och jag bråkade väl ibland som syskon 

gör. Han kallade mig för ”gris”. Detta måste ha varit 

före någon jul. Till julklapp det året fick jag av ho-

nom en tvål - i form av en gris. Fyndigt! 

 

Pappa skojade med oss varje jul med samma sak. 

Han sparade alltid några julklappar under sin stol. 

När vi hade öppnat färdigt hade han lite av sitt roliga 

kvar. Lite sura var vi varje gång, trots att vi var för-

beredda på det. 

 

För oss var juldagens morgon något alldeles särskilt. 

Vid 4--5-tiden på morgonen kom min farmor Jenny 

eller Ammi, som vi kallade henne, ned och sa sam-

ma sak varje år: ”Nu är det dags”. D v s att vi skulle 

snabbt klä på oss och gå upp till altanen. Där hade 

man en härlig utsikt över dalen. Då kom byarnas 

ungdomar gående med facklor, som de gjort kvällar-

na innan. Man kunde också höra hästarnas bjällror. 

Det var som ett sagospel. När de hunnit till en viss 

korsning måste vi skynda oss till kyrkan för att få 

plats innan alla fackelbärare kom in. Facklorna lades 

i högar runt kyrkan. Jag har hört att denna sed fortfa-

rande finns. Det hörde också till att nu skulle man ha 

någon julklapp på sig för att visa upp. Särskilt kom-

mer jag ihåg en grå muff. Den höll jag hela tiden 

under hakan så att den verkligen skulle synas. 

 

Efter kyrkobesöket var det kyrkkaffe uppe hos 

Ammi. På bordet fanns ljusstakar i form av hästskor. 

En av dessa har jag. Det var roligt att sitta vid fönst-

ret och titta på vilka, som varit i kyrkan. 

 

Halv tio kom bussen. Då kom min mormor från 

Övik. Hon var ju snäll, men vi uppförde oss nog lite 

bättre när hon kom. Eftersom hon var varmt religiös 

hörde hon alltid på radions högmässor. Så fort att det 

var en bön, satt även vi barn snällt med knäppta hän-

der. 

 

Från ungefär 8 års ålder fick jag varje jul en bok om 

Kulla-Gulla. Jag älskade dessa böcker. Problemet 

var att det gjorde också mormor. När hon nu kom-

mit, hade jag inte en chans, att läsa julens bok. Det 

skulle mormor göra. Inte förrän hon åkt så var det 

min tur igen. 

 

Juldagens middag avåts hos Ammi. Då serverades 

julhare med enormt god sås. Till efterrätt var det  
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MIN BARNDOMS JUL 

fruktsallad. Kanske inte så konstigt idag, men då när 

många frukter inte var så vanliga, var det lite exo-

tiskt. 

 

Nu var den ”riktiga” julen slut. För oss barn återstod 

julgransplundringarna. Det roligaste var nog det, 

som kom sist. Nämligen påsen. Varje familj försökte 

att hitta på något eget. Som jag nämnt tidigare var ju 

efterrätten inte min favorit. Men vi fick sockerdricka 

eller must. På den tiden var det inte så vanligt att vi 

fick läsk. 

Hemma hos mig fick vi varmkorv och 

bröd. Mamma hade gjort om vår thevagn 

till korvvagn. Det var festligt. Men det 

roligaste på vår plundring var att pappa visade film, 

vilket vi var ensamma om. Det första barnen sa när 

de kom var: Får vi se film nu? På den tiden fanns ju 

inte TV. 

 

Detta var min barndoms jul. 

Texten något nedkortad, reds anm. 

HÄSTHISTORIER FRÅN BJÖRNA 
Anders Nordström i Björna bjuder oss på följande 

berättelse och efterlyser även fler djurhistorier! Sä-

kert har många av er läsare roliga, tragiska eller 

spännande minnen där djur är inblandade. Vi tar 

tacksamt emot sådana som bidrag till medlemsbla-

det! 

 

Följande bidrag har hämtats ur ÖA i somras. Signa-

turen GN berättar om ett inslag på Björna Hem-

bygdsgård. Jag hade ej tillfälle att närvara där, men 

har fastnat för referatet i ÖA. 

 

”Det var berättarkväll i hembygdsgården. Kvällens 

berättare var Lisbeth Holmgren från Leding som väl-

digt målande berättade om sin uppväxt vid sjön Tre-

hörningen. Det fanns inga vägar dit utan en stig till 

närmsta by, som var Ryssjö. Dit var det 3--4 km. 

Hennes enda lekkamrat var hennes äldre syster. 

 

Lisbeth var förtjust i hästar och på den tiden gick 

hästarna lösa på skogen. När en grupp hästar passe-

rade så följde hon med dom. När hästarna kom till 

det ställe där dom brukade vila, så lade dom sig ner 

och så gjorde även Lisbeth. Det var 3 km från hem-

met. Hon var barfota och i kortärmad klänning. Tur- 

samt nog visste föräldrarna 

om hennes kärlek till hästar-

na så dom sökte upp hästar-

nas viloplats och där låg 

även Lisbeth. Det var kallt 

och hon hade krupit in under 

manen på en häst. Hon var 

då 4 år. 

 

Som 15-åring körde hon timmer i skogen med häst. 

Att bo ute i skogen hade den nackdelen att när 

skoltiden började så var hon inackorderad i den by 

som för tillfället hade skola. Trots att hon växte upp 

under enkla förhållanden så saknades inget. Hon 

skulle inte vilja byta bort en enda dag av sin upp-

växt. Förnöjsamhet verkar vara hennes ledstjärna.” 

 

Jag ringde upp Lisbeth för samtal i ämnet. Lisbeth, 

att Du litade så fullständigt på hästarna? Joo då, det 

jag minns starkast var, att jag blev så trött efter 

vandringen. Låt mej tillägga, att när Pappa och far-

bror Gösta kom fram till hästflocken, steg alla häs-

tarna upp, utom den häst jag låg intill. Någon be-

skyddarinstinkt styrde henne tydligen. 

 

Nu en tid efteråt lät jag en flicka på 20 år läsa hän-

delsen i urklippet. Jag frågade: Tror Du, att historien 

är sann? Jo, säkert, svarade hon. Jag har själv upp-

levt en liknande händelse: 

I Kärrsjö, där jag har växt upp, ägde familjen 2 häs-

tar. Ett sto fölade och hölls i stallet. Då, berättar  

Erica, var jag in i stallet, klättrade över grinden till 

spiltan och lade mej med sto och föl. Men jag kunde 

inte klättra tillbaks över grinden. Föräldrarna fann 

mej och hämtade ut mej från hästarna. 

/ Anders Nordström 

Vi har tyvärr ingen bild på en häst som härbärgerar en liten 

flicka under sin man, men i alla fall en bild på en fin häst som 

får illustrera historierna. 

Skicka in din bästa djurhistoria till oss: 

Hembygds- och släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

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

Eller lämna in det i föreningslokalen på Ångermanlandsgatan.  

mailto:monalisa.martensson@passagen.se


”ETT Å ANNE” FRÅN SKORPED 

Mosjö by gamla såg 

En av Mosjös gamla sågar var i en bäck som hade  

sitt utlopp i nordvästra Stavarsjön, som av en oför-

klarlig anledning numera på de nya kartorna kallas 

för ”Trollhoppbäcken”. Den bäcken har dock alltid 

kallats för Sågbäcken av ortsbefolkningen och den 

lilla Degermyrbäcken har fått namnet Sågbäcken. I 

den först nämnda Sågbäcken med trollhoppet fanns 

efter det lilla branta fallet rännan till sågen för Mosjö 

byamän. December var den månad som träd skulle 

huggas för då ruttnade de icke, ej heller varde de 

maskätne. Under våren med stort vattentillflöde så-

gades stockarna. 

 

Det har berättats att sågen gick ibland på nätterna 

utan att någon av byamännen var där. Det var vittera 

som huserade i såghuset. Det hördes ett förfärligt 

jämrande och stampande som av flera personer. Vitt-

ran är ett särskilt folkslag, men det var inte kristnat. 

Därför var man förr i världen väldigt noga med att 

alla ord i dopformuläret kom med. Då hade vittera ej 

någon makt över den människan. 

 

Vittran kunde vara både synlig och osynlig. Oftast 

såg man henne i form av vita kvinnogestalter, men 

vittran hade också kor, hästar och hundar. När hon 

flyttade sina husdjur var det väldigt oväsen, korna 

råmade och hundarna skällde. Om man fick se en 

”vitterko” och lyckades kasta stål över henne, så fick 

man kon. Och sådana kor, som alltid var helvita, 

mjölkade förskräckligt mycket. Människor som såg 

vittra var födda på en söndag, natt mot torsdag eller 

var felaktigt döpta, och man var tvungen att vara 

”vittersynt” för att kunna se dem. 
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Forskaren och författaren Åke Hellström har publicerat en diger samling böcker som innehåller en mängd in-

tressanta berättelser och uppgifter om människor och händelser i vår hembygd. Vissa skrifter är tillkomna helt 

av hans egen penna och vissa har han skrivit i samarbete med andra forskare. Red. har fått nedanstående för-

teckning från honom över hans publikationer vilken ger en bra bild av bredden på hans intresseområden: 

● Friherreskapet Arnäs 1653-1675 

● Gamla Spelmanslåtar från Nolaskogs. 1985 
Tryckt av Själevads Hembygdsförening 

● Jubileums låtar Från Skorpedsbygden Del 1. 1994 
Skorpeds Bygdegårdsförening 

● Jubileums låtar Från Skorpedsbygden Del 2. 1994 

● Jubileums låtar Från Skorpedsbygden Del 3. 1996 
Rune Wiklund fick ståta med namnet 

● Detta är några data om Gamla nybyggare i Vilhel-

minas fjälltrakter. 1995 

● Ångermanland och dess lappmarker. 1999 

● Rättsväsendet. 2001 

● Kapten Anckarströms änka i Hemling, Björna 

socken. 2001 

● Byamålet från Mosjö, Skorped i Skorpeds sn,  

Ångermanland. 2002 

● Den gamla kyrkbåten i Anundsjö. 2003 

● Grytsjö kvarnar, sågar och kraftstation. 2004 

● Skorped kvarnar, sågar, kraftstationer och sällsam-

heter från flydda tider. 2004 

● Gamla Spelmanslåtar från Nolaskogs. 2005 
Tryckt av Själevads Hembygdsförening 

● Skorpeds Folkskola. 2005  

● Emigranter från Anundsjö och Skorped. 2006 

● Gårdar och boende i Marsliden. 2009 

● Hedbergs pulver ett missbruk i Anundsjö. 2011 

 

Nedan delar Åke Hellström med sig av några axplock från en av sina böcker, en omfångsrik bok i A4-format 

på 364 sidor ”Skorped kvarnar, sågar, kraftstationer och sällsamheter från flydda tider”:   

Jonas Jonsson Edström 

Det berättades att Jonas Jonsson Edström f. 1866 för-

sökte konstruera ett evighetshjul (Perpetuum Mobile) 

av trä. På den s.k. ”fabriken”, som ägdes av byborna 

i Skorped, och som hans fader var delägare i, var det 

både såg och snickerifabrik. Hjulet hade vikter, som 

skulle ramla över och genom detta skulle hjulet gå av 

sin egen kraft. De hade blivit så glada när hjulet bör-

jade gå, men det stannade bara efter 1-2 varv. 

- - - 

Söddpannkaka från Ottmo i Skorped 

Karl Folke Jakobssons special 

5 personer 

Ingredienser: 

50 gr  Smör i stekpannan 

6 dl  Vetemjöl 

4 dl  Mjölk 

1 tsk  Salt 

Smörj in pannan rikligt med ovanstående smör. Där-

efter hälles i stekpannan vetemjöl, mjölk och salt till 

en tjock deg som omröres väl. Gräddas sedan i ugnen 

i c:a 225 grader i 25 minuter på nedre falsen i ugnen, 

tills söddpannkakan blir lite brunaktig. Det gör inget 

om kanterna blir lite brunare och skarpare. 

 

När söddpannkakan är klar, ställes stekpannan mitt 

på bordet och då göres en smörbrunn mitt i södd-

pannkakan och däri tillsättes en smörklick. 

 

Därefter sätter sig alla runt bordet och krafsar till sig 

en liten bit var av söddpannkakan och av smöret i 

smörbrunnen som fylles på allt eftersom. Så gjorde 

man i äldre tider. Eller skäres upp till lämpliga bitar. 

- - - 



”ETT Å ANNE” FRÅN SKORPED 

Oskar Jonsson hade tillverkat en acetylenanläggning 

hemma i Mosjö med den förut nämnda elsvetsen.  

Den var kraftigt tilltagen av tjock godstjocklek, den 

hade han tagit med sig till Bror Söderström och med 

den svetsade Oskar Jonsson. Han hade en vattenbe-

hållare som droppade vatten till en lägre placerad  

behållare med karbid. Därifrån gick en slang till 

svetsmunstycket där man antände gasen. De kunde 

utöver svetsningen även skära med den gasen. Oskar 

berättade för mig att under kriget 1939-45 hade han 

även en mindre sådan anläggning på sin lättviktare 

och det hade gått bra. 

 

Om jag återgår till den blivande bilen så berättade de 

för mig att de hade provkört den på landsvägen, men 

axeländarna hade vikit sig uppåt, med den påföljden 

att cykelhjulen stod snett. De hade kommit över s.k. 

ballongcykelhjul från transportcyklar som fanns på 

den tiden. Motorn var en motorcykelmotor och från 

den gick en cykelkedja ner till bakaxeln. Troligen 

blev den bilen aldrig färdigställd. 

 

Motorer lindades snabbt av Oskar och hans hustru 

Edla. Ett stort vindkraftverk skaffade han sig under 

tiden 1980-1985. Vid ett besök hemma hos honom 

var vindkraftverket nedtaget. Han sade då att propel-

lern som var från tillverkaren var felkonstruerad. Han 

hade då gjort en ny ritning på en propeller som skulle 

göra att vindkraftverket kunde gå vid mycket svaga 

vindar. Sista tiden av sin levnad åkte han el-bil, efter-

som detta passade honom som el-kunnig person. 

Oskar Jonsson dog den 9/8 1999 i en ålder av 91 år. 

 

Skrivet i samarbete med Oskar Jonsson, som han 

strax före sin död genomläste, och då yttrade han föl-

jande: Det här är så bra, så att det här godkänner jag. 

Skrivet av Åke Hellström på lediga stunder. 

Om något hus var i vägen under ovan nämnda flytt-

ning av husdjuren, hände det ibland att man fick flyt-

ta huset för att få lugn och ro. För vitterkorna skulle  

fram. Det har även berättats att när man kom till Sta-

varsjöbäcken efter allmänna landsvägen från Uberg 

så hände det ibland att hästen stannade och gick inte 

ur fläcken, hur man än bönade, bad och lockade. 

Hästen svettades och ur munnen kom fradga. 

 

Det vill synas att sågen var felplacerad vid Sågbäck-

en och i vägen för den troliga vittervägen. Detta ovä-

sen i kvarnen gjorde att Mosjöborna flyttade sågen 

till Mosjöån. 

- - - 

Oskar Jonsson 

Oskar Jonsson byggde sin första 1-rörs radiomottaga-

re vid 12 års ålder. Vid 12-13 års ålder lagade Oskar 

sin mors spelväckare, efter att ha lovat henne att ej 

slarva bort någon del. År 1920 byggde han små 

vindelverk som användes för el-stängsel för korna. 

Vid 25 års ålder byggde han sig en el-svets. En 440 

Volts likströmsmotor drog en 110 Volts likströms-

motor som var nedkopplad till hälften, c:a 55 Volt. 

Med den svetsade han ganska länge. Oskar hade en 

tid c:a 500-600 klockor att laga, och efter att han 

skaffat sig en klocksvarv gjorde han även vissa 

klockdelar. Han laddade även batterier och bytte cel-

ler, som man kunde göra på den tiden. 

 

Biltillverkning 

I samarbete med Bror Söderström i Överå, Sidensjö, 

byggde Oskar Jonsson en liten bil, som jag fick se 

när vi var på hemresa från Myre där vi då hade vårt 

arbete. Den var vid det tillfället i källaren. Bilen var 

lite över två meter lång och hade en metallstomme, 

som skulle beklädas senare. 

 

 

Öppettider 1 september - 31 maj 

Måndag-torsdag 10.00-19.00 

Fredag 10.00-17.00 

Lördag 10.00-15.00 
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BJÖRNAGÖKENS ANTAVLA 

Anders Nordström i Björna har sänt oss tidningen ”Stavarsjö Allehanda” för vilken han till och med den 10-e 

upplagan varit redaktör. Från detta nummer har vi hämtat nedanstående något ovanliga antavla! 

BJÖRNA-MÅLET 

Från Anders Nordström har vi även fått skriften ”Björna-målet Vår dialekt Nolaskogs - några smakprov”  

Björna sockens hembygdsförenings årsblad 2004 som är en sammanställning från en studiecirkel rörande dia-

lekten i Björna. Nedan saxar vi några avsnitt ur denna intressanta skrift så att vi får ”pröva på” lite av Björna-

målet: 

 

”ARBETSHÄSTAR: 

Då man öppne stalldöra på maran, ”hökkere” hästa, å jäg svara ”Gomaran”. 

På vintern då man skulle ut i skogen å köre, då gatt man kliv opp klocka 4- halv fem ti´n på maran. Då börje 

man vä å stellä hästa, dam feck hö dit i kröbba å så´n pyts vatten. Sen gatt man rengöra spelta å möcka ut 

dynga.. Efter ett tag då skulle hästa ha havra. 

Då de hade börje ljusnä, då vare dags å sela på hästen å ge seg iväg åt skogs. Där feck hästa göra rätt för seg - 

och kuska å. 

Sommartid vare samma procedur varje maran däri stalle. Nog vare trevligare för både hästa och kuska, när det 

var ljusare på maran. 

 

ORDSPRÅK - har hörts i Björna-området. 

(Ett urval - många fler finns med i skriften. Reds anm.) 

Dä söm en gang ha vöre rektet snöggt, blir sällan rektet furt. 

Det osar hett, sa räven, då rompa brann. 

Äta först, sa bonn, då bastun brann. 

Korta visor är fort sjunge. 

Dä ryk länge i gammelstubba. 

Man är bra fattig, om man har ene ficka tom å intfätt i andren. 

De ä´ skamlet å fråge, men rolet å veta. 

Kärringa min, de’ ä gubben dä.” 

I skriften nämns även att  

”I Björna säg dam Gomaran på mörna”.  

Här vill red. gärna göra ett litet tillägg: Min 

mamma som var från Gideå brukade säga 

följande: 

”Gomaran ôm mörna 

Säg jäntern i Björna 

Åt pojka oppi rörna” 

Är det möjligen någon av läsarna som kän-

ner igen detta uttryck/talesätt? 
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Nytillkomna kort under året är markerade med fet stil. 
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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  

mailto:medlemsblad@hsn.nu
mailto:medlemsblad@hsn.nu
mailto:nyhetsbrev@hsn.nu


Avsändare: 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 


