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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 

Vad skönt det känns att dagarna 

nu blir längre och längre. De 

dagar när solen skiner börjar 

man ju nästan få vårkänslor! Nu 

går det fort, snart börjar det 

droppa från taken och tänk, det 

är bara några månader tills våren 

är här på allvar. 

Nu är det också snart dags för vårt årsmöte som i år 

kommer att hållas den 3 mars i Studiefrämjandets 

lokal på Apoteksgränd 3 i Örnsköldsvik. Årsmötet 

börjar klockan 13 och efteråt blir det fika och sedan 

får vi lyssna till Gustav Lindström från Bredbyn som 

kommer att berätta om personligheter han mött under 

sina år som lokalredaktör för Örnsköldsviks Allehan-

da. Redan nu kan vi avslöja att en av personerna han 

kommer att berätta om är ”Stor-Kalle”. Mer än så 

avslöjas inte ännu men jag kan nog lova att det blir 

en intressant och rolig timme med Gustav!  

 

I slutet av det här medlemsbladet kan du ta del av 

verksamhetsberättelsen för 2011 så att du är uppdate-

rad på vad som hänt i föreningen under det gångna 

året. 

 

I övrigt innehåller medlemsbladet som vanligt en 

ganska blandad ”kompott”. Det är så roligt att så 

många skickar bidrag till bladet så att vi får ta del av 

alla möjliga sorters berättelser och information.  

 

I detta nummer får vi till exempel läsa om humleod-

lingens betydelse i Södermanland. Det finns inget 

krav att bidragen måste handla om Nolaskogs utan 

om du har en berättelse från någon annan ort, eller 

kanske från något annat land, som är av allmänin-

tresse så tveka inte att skicka den till mig!  

 

Vi får också ta del av en ruskig historia som stod att 

läsa i Örnsköldsviks Allehanda 1925. Här kan vi 

verkligen se att det skedde riktigt otäcka våldsbrott 

även förr i tiden. Vad som är frapperande med ny-

hetsrapporteringen från den tiden är hur utförligt 

man beskrev händelserna och inte bara själva hän-

delsen utan även vad man visste om bakomliggande 

orsaker.  

 

Nu hoppas jag att just du som läser det här bladet har 

en intressant berättelse som du kan dela med dig av 

till oss andra. Den behöver inte vara maskinskriven 

utan det går så bra med handskrift så skriver jag ut 

den. (Även om jag inte är apotekare så brukar det gå 

rätt bra att läsa handstil!) 

Mona-Lisa Mårtensson 
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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 Blomsterhandel i Örnsköldsvik och detta 

företags historia. 

”Finns det något under-

barare i vår underbara 

värld än blommorna? I 

varje fall finns det knap-

past något som mera har 

inspirerat skalder och 

målare än dessa skiftan-

de, ibland blygt sirliga, 

ibland prunkande stolta 

blomster, som berikat 

poeternas språk, och som 

lånat av sin färg till 

konstnärernas tavlor. I 

det lillas värld intar 

blomman hedersplatsen. Den armbågar sig inte fram 

bredbröstat och skränigt, men den vinner ändå oav-

låtliga segrar genom sin tysta, oförlikneliga charme. 

Den bringar tröst i sorgen och den gör glädjen dub-

belt intensiv. 

   Är det kanske någon som tycker, att blommorna 

höra till lyx och onödigt prål? Knappast. Inte någon 

som vill acceptera de första betingelserna av det som 

gör livet värt att leva. Och därför har också en 

blomsteraffär sin stora mission att fylla i det moder-

na samhället, kanske mera än någonsin i dessa in-

dustrialismens dagar, då i jäktet och brådskan så väl 

behövs den harmoniska avspänning, som enbart an-

blicken av naturens största och mest fulländade små 

konstverk förmår skänka. 

 

   I raden av äldre affärsföretag i Örnsköldsvik, vars 

tillkomst och historia skildras i detta arbete, intager 

Blomsterhandel L. Dahlbergs Eftr. sin givna plats. 

Det blir icke någon spännande berättelse om stora 

krafttag och djärva spekulationer - ”branschens” na-

tur är icke sådan - men det ger ändå en inblick i att 

kärlek till yrket och insiktsfull ledning kan leda till 

bestående resultat. Då staden Örnsköldsvik var ung - 

eller man måste kanske säga yngre, eftersom den 

ännu inte uppnått den mognadens milstolpe, som de 

50 åren anses utgöra - fanns det inte någon blomster-

handel i Örnsköldsvik, men det fanns en ung man, 

som tidigt kommit att förälska sig i det mest roman-

tiska av allt skapat - blommorna. Han hette Emanuel 

Dahlberg, var son till gamle bokhandlare J. Dahl-

berg, och var egentligen en tvärvigg, men blommor 

förstod han sig på. Det visade sig först och främst 

vid ”Trädgårdsföreningen” i Härnösand, där han  

 

gjorde sina första lärospån, men ännu mera, när han 

fullkomnade sitt vetande genom studier vid en rad  

andra kända handelsträdgårdar ute i landet. 

 

Och när han kuskade omkring och lärde sig yrket 

efter konstens alla regler, var det klart, att han då 

och då skulle komma att tänka på, att det uppe i 

”Nolaskog” fanns en stad, som hade mycket liten 

hum om vilka skönhetsvärden blommorna kunde 

skänka. Det var alltså ganska självklart, att han rätt 

snart skulle komma tillbaka, och ”i det av magistra-

ten härstädes förda handelsregistret”, som den kända 

termen lyder, står prydligt och ordentligt antecknat, 

att firman ”O. E. Dahlbergs Blomsterhandel” starta-

de den 5 maj 1905. Däremot står det icke, att det var 

den första blomsteraffären i staden, som därmed 

startade, som en fridens idyll mitt i unionskrisens 

dagar. Och det står heller icke, att Dahlberg arrende-

rade ett tomtområde av staden uppe vid Smedjeback-

en för att anlägga trädgård och växthus i sydslutt-

ningen däruppe, men drätselkammarens protokoll 

har däremot kunnat förmäla om den saken. Men hur 

det nu var ville icke de goda örnsköldsviksborna rik-

tigt förstå blommornas värde, och trots att Emanuel 

Dahlberg frestade med de grannaste penséer och 

”tulipaner”, som skulle ha fröjdat en holländare, vil-

le inte affärerna gå riktigt bra. Kanske berodde det 

på, att han inte trivdes lika bra bakom disken som då 

han fick pyssla om sina kära blommor, eller att det 

skulle vara tid till för att lära sig nymodigheterna - 

alltnog, kunderna duggade inte så tätt. 

 

   Då kom en syster till hjälp, Lydia Dahlberg hette 

hon, och hon hade försökt sig på en annan bana tidi-

gare, där det också fordrades viss konstnärlig blick - 

fotografens. Nu kom hon närmast från Boden, där 

hon inte haft så särdeles stor framgång med sina 

”sittningar”, men hade 

det inte velat lyckas 

så väl för henne att få 

sävliga norrbottningar 

att anlägga sitt vack-

raste söndagssmil 

framför fjälldekoratio-

nen i fotografiateljén, 

så hade hon så mycket 

större framgång när 

det gällde att lära örn-

sköldsviksborna att 

uppskatta blommor. 

Blomstervän hade hon 

också alltid varit och 

såg inte bara på 

blommorna ur mer-

kantil synpunkt.  

DAHLBERGS BLOMSTERHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 

Lydia Dahlberg 
Bild från boken  

Blad ur köpenskapens historia 



kaskad av färger, som man har att välja mellan, är 

det verkligen inte svårt att åstadkomma något som 

fägnar ögat. Tänk till exempel på hur utsökt vacker 

en kombination av rosor och lejongap är, otaliga 

andra variationer att förtiga. Denna frihet vid kom-

poneringen av blomsterdekorationen måste givetvis 

stimulera i arbetet och skänker möjlighet till något 

som man skulle vilja kalla självständigt skapande av 

det vackra material som blommorna erbjuda. 

   - Och har blommorna definitivt erövrat vår tids 

människor? 

   - Ja, det tror jag att man måste säga. Man känner 

på sig, att ett hem utan blommor är ganska dött och 

livlöst, och ingen bedömer längre naturens vackraste 

konstverk som ”onyttigt skräp” eller ”onödig lyx”. 

Blommorna ha en stor uppgift att fylla även i våra 

dagar, och tack vare blomsterförmedlingen kunna de 

ju dessutom komma till användning som kära på-

minnelser också när det gäller vänner, som uppehål-

la sig i helt andra trakter av vårt avlånga land. Det är 

en av de viktigaste nyheter som tillkommit under 

senare tid, slutar fru Östlund. 

I boken ”Kvinnoprofiler i Örnsköldsvik under 100 

år”, utgiven av Örnsköldsviks Museum, Örn-

sköldsviks Kommun 2000, kan man läsa mera om 

blomsterhandlaren Bertha Nordgren-Östlund. 

 

Där berättas att hon var en av Örnsköldsviks mest 

kända yrkeskvinnor under 1930- och 1940-talet och 

även här betonas precis som i Tage Forsbergs text 

hennes skickliga handlag och konstnärliga blick 

samt hennes kärlek till blommor.  

 

Bertha var dotter till J. N. Nordgren och hans hustru 

Nancy Viksten. Hon växte upp på familjens jord-

bruksfastighet Eriksro som låg vid Örnsköldsviks 

norra utfart, bortom kyrkogården. 

 

Hon var född den 21 november 1907 så hon var 

knappt 24 år gammal när hon blev egen företagare. 

Hennes konstnärlighet visade sig bland annat i den 

fantastiska julskyltning som L. Dahlbergs Blomster-

handel Eftr. var kända för och som var en stor attrak-

tion på skyltsöndagen varje år.  

 

År 1936 gifte hon sig med Knuth Östlund från Jär-

ved och paret fick tre barn. Berta drev sin rörelse 

fram till 1948 då hon på grund av sjukdom tvingades 

sälja. Affären togs över av Rune Nathanaelsson som 

då hade varit ”förste man” i några år. 
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Hon tyckte sig i dem finna levande väsen och upp-

skattade mer än de flesta deras skiftande, karakteris-

tiska egenskaper. Det där var kanske hemligheten 

med hennes framgång, ty snart nog skulle alla köpa 

blommor hos ”fröken Lydia”, och när hon efter någ-

ra år fann det en smula besvärligt att samarbeta med 

brodern, som hade sitt kynne för sig, tog hon resolut 

och startade egen firma. Den 5 oktober 1908 är ock-

så den nuvarande firmans egentliga födelsedatum. 

 

  Hur sedan tiderna ha skiftat, hur ”en ung mans väg  

till ena pigo” icke längre behövde apostroferas med 

en platt liten bukett med förgät-mig-ej eller bellis 

med tårtpapper omkring, utan hur andra blomster 

kommo i ropet, som ansågos kunna tala för sig själ-

va utan papper med krusiduller på, hur blomstren 

började tåga segrande fram på festborden, och hur de 

till slut erövrade hemmen även i grå vardag, som 

älskvärda färgstänk, allt detta blir en för lång historia 

att berätta. Men framåt gick det, och med stormsteg 

till på köpet. 

 

   Den 29 september 1931 överlät ”fröken Lydia”, 

som långt dessförinnan hunnit gifta sig och skaffa 

sig efternamnet Byström, sin affär till nuvarande in-

nehavarinnan, fru Bertha Östlund. Fru Östlund bör-

jade som biträde i affären för 16 år sedan och visade 

så stor fallenhet i den ingalunda lätta konsten att 

handskas med blommor, att hennes chef genast in-

såg, att hon här hade att räkna med en värdefull 

kraft. Hon överlät alltså mer och mer arbete på det 

unga biträdet, som också fick komplettera sina prak-

tiska rön i Örnsköldsviksaffären med en kurs i 

blomsterdekoration och kransbindning under några 

av Stockholms skickligaste yrkesmän. När därför fru 

Byström i september 1931 beslutade sig för att draga 

sig tillbaka från affären, var det också självfallet att 

hon skulle överlåta den på sin ”högra hand” under 

alla dessa år. 

 

   Fru Östlunds insatser på området ligga så nära i 

tiden, att var och en själv kan bedöma dem, men så 

mycket torde kunna sägas, att hon väl förvaltat tradi-

tionerna inom facket. 

   Vad har nu en blomstervän av facket att andraga 

om nutida krav på blomsterdekorationer och dylikt? 

Ja, det är en hel del. Fru Östlund har ordet: 

   - Det fanns en tid, då första budet för en blomster-

handlare löd, att en blombukett, om den skulle för-

tjäna att kallas vacker, endast fick innehålla en sorts 

blommor, antingen det var fråga om nejlikor, rosor 

eller något annat. Nu har man dessbättre större fri-

het, och det anses inte bara tillåtet utan också som en 

förhöjning av bukettens värde, om man sammanför 

flera slag av blommor. Man har bara ett rättesnöre - 

att färgerna måste harmoniera, och med en sådan  

DAHLBERGS BLOMSTERHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 

Annons från telefonkatalogen 1948 



ordförande. Vanliga återkommande frågor var kyr-

kans och fattigvårdens räkenskaper, diskussioner 

kring allmogens mer eller mindre obligatoriska 

dagsverkesplikt för kyrkan och herrgårdarna, frågor 

om väghållning, utdömande av böter och kyrkotukts-

straff, leverans av trävaror, takspån och kalksten etc 

till kyrkan och till sockenstuga, fattighus, hospital 

samt frågor om stöld, osämja och otrohet o dyl. En 

speciellt viktig fråga var respektive gårds placering 

(i kyrkbänkarna) under den obligatoriska gudstjäns-

ten varje söndag. Sittplatserna var uppmärkta på en 

särskilt upprättad lista. 

 

1642 års Tiggarordning och 1686 års Kyrkolag ålade 

socknen att bygga fattigstuga och dessa föreskrifter 

ålade också Prästen att flitigt förmana sockenborna 

att ge allmosor till de fattigaste och sjuka; ”af frij 

willia efter råd och ämne”. Det äldsta bevarade pro-

tokollet från Stora Malms socken är från en stämma 

den 19 maj år 1728. Sockenstämmorna upphörde 

först år 1930 genom det årets kommunallagar, där de 

ersattes av dagens kommunal-fullmäktige. 

 

Att protokollen började föras år 1728, har nog bl a 

sin förklaring i att hos St Malms församling  
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Lydia Dahlberg som senare blev blomsterhandlare i 

Örnsköldsvik ägnade sig, som nämns i artikeln på de 

föregående sidorna, även åt fotografyrket. 

 

Hon föddes den 26 augusti 1866 i Örnsköldsvik som 

dotter till bokhandlaren Johan Dahlberg från Nätra 

och hans hustru Johanna Kullenberg från Härnösand. 

 

Sin bana som fotograf påbörjade hon genom att från 

slutet av 1896 i cirka ett år arbeta som fotografbiträ-

de hos fotografen Oscar Olsson i Östersund. Hon 

flyttade tillbaka hem till Örnsköldsvik i november 

1897 och övertog fotografen Betty Nilssons ateljé i 

Emanuel Johanssons gård vid Lasarettsgatan.  

 

Från hennes tid som fotograf i Örnsköldsvik finns en 

hel del porträttfoton bevarade och man kan på 

Sveriges Släktforskarförbunds hemsida  

(www.genealogi.se) i databasen Porträttfynd i dags-

läget se 95 stycken foton som hon tagit. 

 

Hon överlät 1901 ateljén i Örnsköldsvik till två 

kvinnliga fotografer som flyttat in från Stockholm, 

Lovisa Eleonora Lundin och Märta Kristina Råde-

ström. Därefter flyttade Lydia Dahlberg i november 

1903 till Boden där hon arbetade som fotograf i cir-

ka 3 år innan hon åter flyttade tillbaka till  

FOTOGRAFEN LYDIA DAHLBERG 

Örnsköldsvik och övergick till yrket som blomster-

handlare. Från hennes tid i Boden finns även några 

porträttfoton att se i databasen Porträttfynd. I dagslä-

get finns det 13 sådana foton där. 
Källor: Boken Yrkesfotografer i Örnsköldsvik av Christer Gunnarsson och 
Olof Kågström, www.piteforskare.se, husförhörslängder samt församlings-

böcker. 

Red. 

Exempel på porträttfotografi samt baksida med fotografen 

Lydia Dahlbergs tryck. Fotot ägs av familjen Persson i Bred-

byn och en kopia finns i Anundsjö hembygdsförenings bildar-

kiv. Porträttet föreställer Erik Edström född 1869 från Vattu-

gården, Anundsjö. 

Från Landskapsingenjören (Ling) Kjell Arne  

Persson i Forssjö, Katrineholm, tidigare Anundsjö-

bo uppvuxen i Mellansel, har vi fått följande utred-

ning som bland annat berör humleodlingen i Söder-

manland i början av 1700-talet. Texten ger även en 

intressant inblick i hur dåtidens sockenstämmor gick 

till: 

”Sveriges befolkning bestod under en lång tid till 

största delen av bönder/odlare, fram till långt in på 

1800-talet. Här var humleodlingen ett viktigt inslag. 

Humlen var en viktig ingrediens vid öltillverkningen 

och öl var något som dracks i massor, inte minst på 

grund av den salta maten. Jag har här gjort ett utsnitt 

från ett sk sockenstämmo-protokoll från år 1740 vid 

Stora Malms församling/socken, som visar lite på 

betydelsen av denna humleodling. 

 

Dåtidens sockenstämmoprotokoll är att likna vid da-

gens protokoll från kommunstyrelsens sammanträ-

den. Kyrkoherden hade att utlysa (från predikstolen) 

ca en vecka i förväg, dessa två påbjudna möten un-

der året. Ett vid ”Philippi Jacobi” och ett vid 

”Michaelis tid” dvs 1 maj och 29 september. Vid 

slutet av 1600-talet började man föra protokoll vid 

sockenstämmorna, där socknens kyrkoherde var  

HUMLEODLINGEN I SÖDERMANLAND 
i början av 1700-talet 
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den 15 februari detta år, installerades som kyrkoher-

de /pastor loci/ Johannes Dalenius (då 34 år gam-

mal) född 1694, död 1770 (76 år gammal). Johannes 

Dalenius var en högt utbildad akademiker, som 

myndigt med klubban i hand förde den tidens sam-

mankomster. 

 

Rangordningen/hierarkin inom socknen framkom-

mer tydligt i protokollen. Överst står de höga Herr-

skapen: ägarna till St Djulö och Ericsberg men också 

deras ”respektive betienter”. Därefter kommer sock-

nens äldsta, säkerligen en kollektiv beteckning för 

dem, som kommit med livet i behåll från krig och 

pest (pesten härjade i Sverige 1710-1713). Så kom-

mer kyrkovärdarna, som hade vård om kyrkan och 

dess egendom och var sockenbornas särskilda förtro-

endemän. De justerar också protokollen. De har inte 

själva kunnat skriva under dem, men har satt dit sina 

bomärken. Sexmännen eller Rotemästarna (det val-

des sex stycken för socknen), var socknens betrodda/ 

tjänande bröder. De hade uppsikt över kyrkotuk-

ten=brott mot goda seder t ex ”lönskaläge”/hor, för-

summelse av gudstjänsten, svordomsvana etc, var 

och en i sin rote, och de hade också den säkerligen 

icke angenäma uppgiften att buda oftast trilskande 

sockenbor, till arbete på socknens hus eller indriva 

”sammanskotten” (det som samlats in) till de fattiga. 

Ursprungligen hade sexmännen även uppsikt över 

”tiondet” (ursprungligen från bibeln) dvs motsvarade 

en tiondedel av jordbrukets produktion, som skulle 

betalas i skatt. Oftast betalades det in natura (säd 

eller husdjur/fisk). Vanligtvis gick 1/3-del av tiondet 

till sockenprästen. 

 

Sist kom ”menige man” en namnlös skara bland de 

församlade på sockenstämman. De hade föga att 

säga till om, eftersom de flesta var ”landbor”, arren-

datorer på gårdar som tillhörde godsen. När Herrska-

perna eller deras ombud sagt sitt, var frågorna i all-

mänhet avgjorda. 

 

I staten Sverige vid denna tid, var Karl XII död och 

på tronen satt kung Fredrik I (en tysk lantgreve som 

gifte sig med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora). 

Karl XII:s död (1718) innebar slutet på ”Stora nor-

diska kriget” men kung Fredrik visade sig måttligt 

intresserad av politik och regeringsarbete. Trots att 

han var kung i Sverige under 30 år, orkade han ald-

rig lära sig svenska. Han talade enbart tyska och 

Fredrik var nog mest intresserad av unga söta flick-

or. Tiden (1721-1772) kallas ”Frihetstiden” och bl a 

antogs en ny grundlag med reformer för riksdagen. 

Riksdagens makt ökade betydligt och koncentrera-

des till ständerna (adelsmän, präster, borgare och 

bönder). Det utvecklades en livlig politisk verksam-  

HUMLEODLINGEN I SÖDERMANLAND 
i början av 1700-talet 

het. Kyrkoherden i Stora Malm; Johannes Dalenius 

var även riksdagsman för präste-ståndet. Han var 

präst i Stora Malm, ända fram till sin död (dvs i hela 

42 år). 

 

Dessa sockenstämmoprotokoll från Stora Malm 

finns nedskrivna (och på ett förnämligt sätt redigera-

de) av Katrineholms siste Borgmästare: Hilding 

Hjelmberg. De är uppdelade på ett antal skrifter/

häften (om vardera ca 130 sidor), tryckta och utgiv-

na i Katrineholm år 1959 och ett antal år framåt. 

Dessa utgör i sig en verklig kulturskatt. De finns att 

tillgå hos: Katrineholm-Stora Malms Hembygds-

förening tel 0150-521 96 (tel-svarare), mail-adress: 

expedition@ksmhembygd.se. Hilding Hjelmberg var 

för övrigt denna förenings ordförande under ett 25-

tal år. 

 

Jag har redigerat något i texten (för bättre läsbarhet) 

 

”År 1740 den 21 september höll man, efter 8 dagars 

föregående pålysning från Predikstolen, allmän 

Mickelsmässo-Sockenstämma med St. Malms För-

samling, i närvaro av HofRättsRådet Wählborne 

Herr Isaac Sahlmoon på Catharineholm, Löjtnanten 

ädle och Manhaftige Herr Anders Lidstrand på 

Erichsberg även Bokhållare på St. Juhla och Dufwe-

holm, Kyrkans Föreståndare, Sexmän och meniga 

man i Församlingen, då följande blev avhandlat. 

 

§1. Upplästes Protokollet som hållit blef på sista 

Walborgsmässo-Sockenstämman, och blev till we-

derbörlig underskrivande godkändt. Och när man till 

den…………………… 

_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. 

 

§10. Uppgav Kronolänsmannen E. Hinsing, angåen-

de från Landskansliet till Kronobefallningsmannen 

L. Landberg utfärdade order, att enligt Höglofliga 

Kammar- och Kommerskollegiernas skrivelser, i 

Församlingarna undersökas skulle: 

 

Pro primo: Om spannmålen vid tröskningen i detta 

år, ökat eller minskat meden den i förleden sommar, 

på alla orter, så ganska dyr var? 

 

Pro secundo: Att respektive Herrskaperna jämte 

Prästerskapet och meniga man, måtte giva sitt betän-

kande, angående att förbjuda brännvinstillverkning-

en av Spannmål: nämligen om icke Spannmålen 

bättre kunde sparas och saluföras till någorlunda 

skäligt pris, antingen genom att helt förbjuda bränn-

vinstillverkningen av säd, eller att inskränka detta 

till någon del? 
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Pro tertio: Om Humleväxten på orten blir i år så ym-

nig, att den kan säljas till andra orter? 

 

Målet var så mycket angelägnare, eftersom Höga 

Landshövdinge Ämbetet skulle med det snaraste 

lämna sanningsenliga besked, till ovannämnda Ri-

kets Höglovliga Kollegier, som sedan till instundan-

de Riksdag skulle rapportera för Rikets Höglovliga 

Ständer. 

 

Församlingen enades om följande utlåtelser: 

 

Pro primo: Att Rågen och Vetet synes giva bättre ”i 

spann”, som man brukar säga, i år, än förra året, men 

Kornet icke så. 

 

Pro secundo: Att det synes för varjehanda orsakers 

skull vara betänkligt att helt avskaffa brännvinstill-

verkningens bruk av säd; men att det ofelbart kunde 

leda till inbesparandet av Spannmål och detta leda 

till ett någorlunda lågt pris, om brännvinstillverk-

ningen kunde ske ganska sparsamt samt med rätt 

metod kunde tillåtas. 

 

Pro tertio: Att på Humlen det är en sådan allmän  

HUMLEODLINGEN I SÖDERMANLAND 
i början av 1700-talet 

brist på orten, att snarare var och en till husbehov 

nödgas köpa sådant, om det funnes, än att till andra 

kunna avyttra och sälja. 

 

§11. Ville Kyrkoherden veta vilka tjänstehjon som i 

höst skulle härifrån avflytta till andra Församlingar, 

med begäran att de skulle anteckna sina namn samt 

att deras förra Husbönder giva tillkänna om deras 

uppförande; vilket ock alltsammans skedde. 

 

§12. Anhöll Pastor om att Församlingens äldste, 

nästkommande söndag, ville komma till Sockenstu-

gan för att avhandla ett mål, som berättas ha inträffat 

emellan Per Andersson i Jättorp och bortkommende-

rade nummer-soldaten Anders Stenbergs Hustru, 

eftersom icke detta kan avhållas nu under svarande 

partens bortavarande. 

 

Således är framlagt och avslutat, attesteras på För-

samlingens vägnar 

 

J. Dalenius Pastor loci” 

 

Källa: Hjelmberg, Hilding, Stora Malms socken-

stämmoprotokoll, II 1728-1741, Katrineholm 1959” 

FETTISDAGSMINNEN FRÅN ANUNDSJÖ 
Kersti Pallin-Matsson, uppvuxen i Bredbyn, Anund-

sjö bidrar med en berättelse om sina minnen från 

barndomens fettisdagar: 

 

Fettisdag - en högtidsdag att minnas. 

 

De flesta tänker nog på semlor när de hör det ordet. 

Men det gör jag inte alls. Ordet väcker hos mig så 

många roliga barn och ungdomsminnen. 

 

Jag tänker på skollov, pjäxor, godis, häst och släde, 

spark och bruna bönor. Skollov, därför att vi var fak-

tiskt lediga den dagen. Jag gissar att anledningen var 

att det var lite av fest, för att ladda upp inför den 

stundande fastan. Något av en tradition. Eller kanske 

var det skurlov. Det städades ju riktigt i skolorna på 

den tiden. 

 

Eftersom dagen var vår, räckte tiden till mycket. 

 

Som barn, klädde vi ut oss till påsk-käringar med 

röda kinder, huckle, förkläde och kvast. På sparken 

hade vi spänt fast mammas klädkorg i spån. Så var 

vi klara för att göra ”byn” osäker. I korgen skulle vi 

samla det, som vi lyckats få av alla tanter. Tanter 

fanns det gott om, eftersom då var mammorna hem-

ma och skötte man, hem och barn. Vi sparkade runt  

med några av våra bästa vänner, knackade på dörrar-

na och sade: ”Kan vi få något gott eller också river 

vi ned muren”. Att vi bara vågade! Det var nog på 

gränsen, men just den här dagen var det ju tillåtet. 

Varför vi skulle riva muren, vet jag ej. 

 

Ja, vad fick vi då? Det kunde vara en semla, hem-

bakt förstås. Frukt var inte så vanligt, eftersom apel-

siner och bananer kom hit först efter kriget. Godis- 

kanske en ”studentchoklad” eller en två-öres kola 

med hallonsmak. Ibland kanske det till och med blev 

en slant. 

 

När vi åkt runt till tanterna Selinder, Lindkvist, Mår-

tensson, Hörnström, Jonsson, Palmér med flera och 

vi var nöjda med korgarnas innehåll, åkte vi till 

Olympiabacken. I halva backen fanns en lodrät 

”bergvägg”. Den såg ut som en dörr. Där inne trodde 

vi att tomten bodde, men bara till julen. Där ovanpå 

lade vi granris, satte oss ned och undersökte våra 

korgar. Delade upp i högar och satte igång att äta. 

Att vi skulle ha mått dåligt efter kalasandet har jag 

inte något minne av. När jag nu tänker tillbaka, tror 

jag förstås att det var råge på våra korgar, men i 

verkligheten kanske det goda täckte botten. Allt för-

storas ju så lätt med åren. 
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FETTISDAGSMINNEN FRÅN ANUNDSJÖ 
Någon av dagarna runt fettisdag hade vi skidtävling i 

skolan. Det borde ju ha varit en höjdpunkt. Men icke 

så för mig. Trots att jag var duktig att åka skidor, 

fanns det två aber. 

 

Det första var att jag alltid blev etta eller tvåa. Man 

kan ju tycka att det skulle ha varit lycka. Men icke! 

Det var så att priserna var hoptiggda på byn. Min 

pappa, som hade järnhandel, skänkte ofta skidor, 

stavar eller bindningar. Eftersom dessa väl var bland 

de bästa priserna, fick ettan, tvåan eller trean dessa. 

Vad skulle jag med dessa till? Jag, som fick välja 

fritt vilken skidutrustning jag ville ha. 

 

Det andra var, att efter skidtävlingen bjöds vi på fika 

vid bord uppställda i avklädningsrummet för ytter-

kläder. På den tiden hade vi inte matsal i skolan, ef-

tersom vi hade matsäck med oss hemifrån. Nu fick 

vi semlor med varm mjölk, som hade skinn på sig, 

vilket var fruktansvärt enligt min åsikt. 

 

Skidtävlingsdagen, som kunde ha varit så rolig, var 

nog den värsta på hela året.  

 

Som ungdom hade ritualerna ändrats. Ibland hade 

min pappa, Carl Pallin, hyrt hästar och släde, som vi 

fick åka i. Färden kunde gå runt Anundsjösjön. Via 

Sörmesunda blev första anhalten Mellansel, där vi 

stannade för att fika på Dannbergs kafé. Där ställdes 

ett stort brödfat fram och det var bara att säga till om 

vi ville ha påfyllning. Detta till samma pris.  

 

Hemfärden gick på andra sidan sjön, alltså via  

 

 

 

 

 

 

Norrböle-Norrmesunda. Resan slutade ofta i mitt 

hem. Där vankades bruna bönor och fläsk. Annat det 

än pizza, tacos eller kebab! 

 

Klädseln var full skidmundering. Hemma måste vi i 

alla fall ta av oss pjäxorna, trots att det hette att det 

skulle bli pjäxdans. Nu vevades grammofonen upp 

och dansen tråddes. Så många stenkakor hade jag 

inte, men jag kan komma ihåg Dream Boggie 

(Charlie Norman), Perfidia (Glenn Miller), Jazz me 

Blues (Les Paul) och Everybody loves my baby 

(Sven Arefeldt). Efter vevgrammofonen kom ju 

skivspelaren, vilken vi upplevde som ett under. Vad 

vi inte visste var att den skulle komma att förstöra 

våra skivor genom att hålet blev större och större 

och till sist gick skivan inte att spela. Nåja, det kom 

ju nya skivor också. Aldrig glömmer jag, när en 

kamrat till mig hade beställt en ny sorts skiva av 

plast. Den skulle i alla fall hålla i evighet. Hon skul-

le visa mig och kastade skivan i backen. Den gick 

om inte i tusen bitar, så i många. Där stod vi med 

lång näsa. 

 

När vi tröttnat på att dansa, kunde vi sitta tysta på 

golvet och bara ”spisa”. Dagen efter vår dans i 

”sockfötterna” var min mamma tacksam och glad, ty 

aldrig var våra golv så välbonade och blanka. 

(askonsdag). 

 

Det hände också att alla elever i min realskola hade 

skid- sparkutflykt på sjön. Skolan var internat, så där 

var man inte ledig. Vi åkte då ofta till vår sommar-

stuga. Där eldade vi i en järnkamin, som var installe-

rad i öppenspisen på vintern. Av värmen rann fukten 

på väggarna. Fikade gjorde vi gärna på timmerstock-

ar, som låg på sjön, nedanför stugan. 

 

Dessa minnen gör mig så glad och tacksam. Tack-

sam över en barn och ungdom så fri från 

”farligheter” och så fylld av roligheter. 

MODO-GLIMTAR 
MODO-GLIMTAR hette en sida i personaltidningen Insikt 

MoDo som gavs ut som information för anställda vid Mo och 

Domsjö koncernen. På denna sida publicerades roliga historier 

som skickats in av läsarna. Här lånar vi ett par historier från 

tidningar som utkom 1968 och 1969: 

 

Man hade just gått och lagt sig hos A-sons och skul-

le till att släcka lampan. Då stiger plötsligt A upp 

igen och börjar klä sig. 

Frun frågar oroligt varför. 

 - Jo, när ja såg däj gäspa kom ja ihåg att ja inte 

stängt vedbodörrn ... 

Huggar-Anders från Åsele-trakten har ont i magen 

och går till doktorn, som skickar honom vidare till 

sjukhuset för observation. Han läggs in och våndas, 

för tiden går långsamt och Anders är van vid en helt 

annan livsföring och andra drycker än vad sjukhuset 

bjuder. En morgon kommer läkaren med besked: 

 - De va tråkigt de här, men de e faktiskt magsår … 

 - Ä doktorn säker på dä? Kan dä int va en törsprick? 

 

 

 - När det gäller att spara en krona får man inte sky 

några kostnader! 



Lennart Näslund låter oss ta del av nedanstående förteckning på gamla mått och vikter: 
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GAMLA MÅTT & VIKTER 

Observera att millimeterskalan ovan inte är helt skalenlig på grund av att förlagan storleksändrats för att passa 

in på sidan! 
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SVARTSJUKEDRAMA I ÖRNSKÖLDSVIK 1925 

Erik Ölund, Örnsköldsvik bidrar med artikel från 

ÖA 25/9 1925 som handlar om en otäck historia 

med ett mord och självmord som ägde rum i det hus 

i Örnsköldsvik där han själv senare kom att bo: 

 

”Tragiskt slut på en förlovning på narri:  

mord och självmord! 

 

Uppskakande kärleksdrama i går mid- 

dag i Örnsköldsvik. 

 

Orsaken en bruten förlovning! 

 

Förlovningen blott ett påhitt för att göra en f. d.  

beundrare svartsjuk? 

 

   Ett uppskakande svartsjukedrama inträffade i går 

förmiddag här i staden, då en 35-årig rörläggare be-

rövade sin f. d. fästmö och sig själv livet. Rörande 

den hemska händelsen har Örnsköldsviks Allehanda 

lyckats inhämta följande: 

   Mannen ifråga, vilkens namn är Carl T. Anders-

son, bördig från Forshaga i Värmland, blev för cirka 

två månader sedan bekant med en 21-årig flicka, 

Nanna Johanna Carlsson, dotter till stenhuggaren S. 

O. Carlsson i Lungvik. Bekantskapen gjordes vid en 

tillfällig utflykt till Ulvön och sympatierna tyckas ha 

varit ömsesidiga, eftersom förlovning ingicks redan 

den 5 september. Av för utomstående oförklarlig 

anledning - man talar om, att förlovningen från flick-

ans sida endast var ett påhitt för att på något vis göra 

sin förre beundrare svartsjuk - blev förlovningen av 

flickan bruten redan i måndags. Förlovningen hade 

sålunda inte varat mera än drygt två veckor. 

   Andersson tycktes - efter vad hans kamrater kun-

nat se - ha tagit brytningen mycket hårt och de se-

naste dagarna förefallit litet märkvärdig. Under tis-

dagen hade han sålunda huvudsakligen sysslat med 

pilsnerdrickning och vid ett flertal tillfällen uttalat 

leda vid livet. Man hade även iakttagit, att han suttit 

och grubblat gråtande. Under onsdagen var Anders-

son i flickans föräldrahem och försökte övertala hen-

ne att åter taga honom till nåder, något som hon 

dock inte ville veta av. Han beklagade sig vid sam-

ma tillfälle för flickans moder, vilken uppmanade 

honom att ta saken lugnt och försöka finna sig i för-

hållandena. Han uppbrände därefter en del brev och 

korrespondens, som han hade med sig, varefter han 

avlägsnade sig. 

   Senare på kvällen har A. dock tydligen återvänt 

och brutit sig in i en skrubb å´ uthusvinden, till vil-

ken man erhåller tillträde genom en trappa i Carls-

sons vedbod. Antagligen har Andersson beräknat att 

fröken Carlsson skulle tillbringa natten där. Hon har 

nämligen under den varmare årstiden legat däruppe, 

men hade nu inflyttat i familjens lägenhet. Anders- 

son tyckes sedan ha legat kvar däruppe tills morgo-

nen. Då Nanna Carlsson vid halvniotiden i går morse 

kom ut i vedboden för att hämta potatis, träffade hon 

helt oförmodat sin f. d. fästman stående där. Han 

hade då gått ned när han sett henne komma. Han be-

gärde nu att få tala med henne och försökte övertala 

henne, att återtaga brytningen. Flickan avlägsnade 

sig emellertid så snart hon uträttat sitt ärende och 

Andersson förpassade sig åter upp på vindsrummet. 

Vid tolvtiden hade flickans moder varit sysselsatt 

med klädtvätt ute på gården, varvid Andersson hade 

stuckit ut huvudet genom vindsfönstret och bett fru 

Carlsson anmoda Nanna att komma upp på vinden 

med en ask tändstickor, så att han samtidigt skulle få 

säga henne ett par ord. På moderns inrådan gick 

även denna upp med de begärda tändstickorna och 

av allt att döma har ett längre resonemang kommit 

till stånd. Då flickan efter en halv timmas bortovaro 

icke kom ned från vindsrummet, gick modern bort 

till vedboden och skulle just gå uppför trappan, då 

ett skott smällde och ett ihållande skrik hördes från 

flickan. Hon rusade då upp några trappsteg men ryg-

gade tillbaka, då hon såg Andersson med förvridna 

anletsdrag och blodsprängda ögon stå mitt i rummet 

riktande en revolver mot den på sängen liggande 

flickan. Omedelbart därefter föll ånyo ett skott. 

   Fru Carlsson rusade nu ut för att skaffa hjälp och 

sprang sedan åter upp på vinden. På väg dit hörde de 

det tredje skottet - tydligen det, varmed Andersson 

tog sitt eget liv. 

   Uppkomna på vinden möttes de av en hemsk syn. I 

den där befintliga sängen lågo både flickan och hen-

nes f. d. fästman döda. Flickan hade träffats av tven-

ne skott, vilka båda gått genom hjärtat och ut genom 

ryggen. Det ena intill ryggraden och det andra strax 

under skulderbladet. Andersson hade tydligen själv 

lagt sig på sängen, sedan han avlivat kvinnan och 

där riktat revolvern mot högra tinningen på sig själv, 

vilken var genomborrad. Denna kula hade gått ge-

nom hela huvudet och fastnat i baknacken. 

   Polisen och tillkallad läkare kunde endast konsta-

tera fakta. Båda hade ljutit en ögonblicklig död. Nå-

got gräl eller bråk syntes ej ha förekommit, ty allt 

var i full ordning och flickans moder som hela tiden 

vistats ute på gården hade inte hört någon som helst 

oväsen. 

   Förmodligen hade Andersson utan vidare - sedan 

flickan ej velat återvinna sig med honom - dragit upp 

revolvern och fyrat av. Vid närmare undersökning 

fann polisen, att fyra skott avlossats. Ett av dessa 

hade dock klickat. Förmodligen det första - eller ock 

det tredje. 

   Andersson, bördig från Forshaga i Värmland, var 

född den 21 augusti 1890. Han lär själv ha uppgivit 

att han varit gift i Stockholm. Dessutom hade han f. 

ö. ett barn, för vilket han utbetalat månatlig ersätt- 
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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! 

 

Om du lämnar in ett citat, ett utdrag ur en bok eller 

som ovan en tidningsartikel, kom ihåg att skriva var-

ifrån du hämtat det så att vi kan ange källan! 

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.) 

Öppettider 1 september - 31 maj 

Måndag-torsdag 10.00-19.00 

Fredag 10.00-17.00 

Lördag 10.00-15.00 

Gunilla Vestman 

gunilla.vestman@ornskoldsvik.se  

SVARTSJUKEDRAMA I ÖRNSKÖLDSVIK 1925 

ning. Hans kamrater och omgivning påstå, att han 

haft synnerligen tungt humör, i synnerhet då det gått 

honom emot på ett eller annat sätt. 

   Nanna Carlsson var född den 28 november 1904. 

o 

Enligt vad Anderssons kamrater veta berätta har A. 

förmodligen gått och ruvat på självmord ända sedan 

i måndags, men att han tänkt avliva sin f. d. fästmö, 

har dock ingen kunnat ana. Man har f. ö. inte heller 

fäst sig så mycket vid A:s tungsinthet och alla hans 

yttranden om livsleda, enär det även förut hänt att 

han visat sig likadan då han haft motgångar. 

   På onsdagen hade Andersson besökt en kamrat och 

för denne yttrat, att han var alldeles utom sig. Han 

kunde inte äta och hade inte sovit en blund de senas-

te nätterna. Hans tankar voro alltid fastkopplade vid 

Nanna Carlsson. På frågan varför han inte arbetade 

och varför han gick klädd i sina bästa kläder, svara-

de A: 

   ”Jag gör det inte utan orsak, och jag kommer inte 

att arbeta mera i denna stad.” 

   Med tårdränkta ögon och under snyftningar, fram-

drog han sedan ett par fotografier; det ena av sig 

själv och det andra av sin f. d. fästmö. Visande på  

kvinnans foto yttrade han: 

   ”Denna kvinna har grusat min stig och krossat mitt 

hjärta och bittert skall hon få ångra detta…” 

   Omedelbart därefter upptog han ur fickan en brow-

ning-revolver och yttrade, att med detta vapen skulle 

han taga sitt liv. Senare på dagen hade Andersson 

överlämnat ett fotografi av sig själv med orden: 

   ”Får jag överlämna detta till minne, ty vi ses nog 

icke mera”. 

   På onsdagskvällen försökte en kamrat, som arbetar 

tillsammans med Andersson, få denne med sig hem 

och lägga sig, men detta var omöjligt. Han skulle än 

en gång se henne, hade han yttrat. 

   Sedan hade A. icke vistats i sin bostad, vadan han 

troligen legat på ovan omtalade vindsrum, där trage-

dien utspelades. 

   Förmodligen har de senaste dygnens sömnlöshet 

och grubbel gjort Andersson mer eller mindre sin-

nesförvirrad, ty att en människa vid sunda vätskor 

med sådan kallblodighet, som faktiskt här förelegat, 

dödar en kvinna och sedan sig själv är otänkbart och 

Andersson var aldrig någon morsk natur, utan tvärt-

om lugn och tystlåten. 

mailto:monalisa.martensson@passagen.se
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Från nr 10 av tidningen ”Stavarsjö Allehanda” som vi tack vare Anders Nordström i Björna fått ta del av häm-

tar vi följande: 
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Hembygds- och  släktforskare Nolaskogs 

kallar till  

Årsmöte  

lördag 3 mars 2012 kl 13.00 

Plats: Studiefrämjandets lokal 

Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik 

Program: 

Årsmötesförhandlingar 

Fika 

Föredrag av Anundsjöprofilen och f d lokalredaktören 

för Örnsköldsviks Allehanda i Bredbyn,  

Gustav Lindström. Han kommer att berätta om  

personligheter han mött som till exempel ”Stor-Kalle” 

och dessutom har han även lovat att bjuda på  

en del musikaliska inslag! 

FASTAN OCH FASTLAGEN 
I boken ”Folktrons ABC” av Ebbe Schön berättas 

följande om fastan och fastlagen: 

 

”Påsken, från latinets pascha, av hebreiskans pesah, 

’förskoning’, är den kristna kyrkans största högtid. 

Den firas till minnet av Kristi offerdöd på korset och 

hans seger över mörkrets makter genom sin uppstån-

delse på tredje dagen. Men de kristna har tagit över 

en judisk högtid som gällde åminnelsen av judarnas 

uttåg ur Egypten. Det kristna påskfirandet har två 

höjdpunkter. Den ena är långfredagen, som präglas 

av sorg och bot, den andra är påskdagen, som känne-

tecknas av triumferande glädje och jubel. Forskare 

har påpekat likheterna med hedniska fester kring en 

död och uppstånden gud, t. ex. i kulten av Adonis. 

   På medeltiden, när svenskarna var katoliker, före-

gicks påsken av en sex veckor lång fasta, då det var 

förbjudet att äta kött. Men under dagarna före fastan 

passade man på att festa desto grundligare, och det 

är vad vi kallar för fastlagen. Ordet kommer av 

plattyska vastelavent, som betydde ’aftonen före fas-

tan’. Det var ett slags karnevalstid, vilket också av-

speglar sig i det senare bondesamhällets seder. 

 

   De tre dagarna före fastan bar namn som vittnade 

om detta: fläsksöndag, bullemåndag och fettisdag. 

Kring kalasandet uppstod en del föreställningar,  

t. ex. att den som inte åt kött på måndagen skulle få 

ont i ryggen hela året. På fettisdagen brukade man i 

linodlande trakter åka för långt lin. Pojkar och flick-

or band samman slädar och kälkar i långa rader och 

begav sig i full fart utför backarna. Ofta ropade de 

en ramsa i stil med denna från Leksand i Dalarna: 

 Åk långt lin 

 långt som linnor 

 segt som sinnor [senor] 

 och vitt som snö, hurra! 

Som så ofta annars i folkkulturen blandades skämt 

och allvar. Ursprunget är en magiskt motiverad tan-

ke att ge kraft åt linet så att det skall växa sig långt. 

   Mest är fettisdagen känd för fastlagsbullarna eller 

semlorna. Tidigare koncentrerade man bullfesten till 

en enda dag, men nu börjar man som bekant sälja 

semlor redan före tjugondag Knut. 

   Under fastan hade mörkrets makter högsäsong, så 

folk borde inte gå ut mer än nödvändigt. Sjukdomar 

angrep nu lätt. Särskilt farligt ansågs det vara att stå 

utomhus och dricka, för vattnet ”jäste” vid den här 

tiden och var till skada om det inte fick stå inomhus 

en bra stund.” 



14 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs   Verksamhetsberättelse för år 2011 

Sid 1 (3) 

 

 

STYRELSEN 
 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

 

Ordförande vakant  

Vice ordförande Lennart Näslund 

Kassaförvaltare Peter Johansson 

Sekreterare Eva Hörnell 

Ledamöter Kari Kakkinen 

 Georg Lundqvist 

 Mats Hedell 

Suppleanter Bror Andersson 

 Robert Edlund 

 Paul Johansson 

 

Resursperson Reine Björkman 

 

Revisorer Hans Nygren 

 Andro Stenman 

 

Revisorssuppleant Sven-Olof Häggström 

 Mona-Lisa Mårtensson 

 

Valberedning  Sune Edlund (sammankallande) 

    Erik Ölund 

 

Klubbkommitté  Jan-Ivan Blomkvist tillsammans med styrelsen 

 

Styrelsen har under året haft 6 (sex) protokollförda sammanträden. 

12 januari, 9 feb, 16 mars, 18 maj, 7 september, 22 november 

 

Postadress: Box 91, 891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

Besöksadress: Ångermanlandsgatan 28 A II, ÖRNSKÖLDSVIK 

 

 

MEDLEMSANTAL 
 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till     medlemmar varav    familjemedlemmar 

samt 2 hedersmedlem. Föregående år 278 medlemmar samt 73 familjemedlemmar och 2 heders-

medlemar. 
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VERKSAMHET 
 

Årsmöte 

 

Årsmötet för 2010 avhölls lördagen den 26 februari 2011 i Studiefrämjandets lokaler med ett 20-tal 

medlemmar närvarande. Staffan Nordstedt höll föredrag om sin bok.. 

 

Rådgivning på biblioteket  

 

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

Erik Ölund 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 Norrköping deltog inte föreningen. 

 

 

Samarbete med andra forskarföreningar 

 

Lennart Näslund är vår kontaktperson mot DIS-Mitt. Reine Björkman och Georg Lundkvist är le-

damöter i DIS-Mitts styrelse. 

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

 

 

Övriga aktiviteter 

Lördagen den 17 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. 

Lokalen har hållits öppen på tisdagar kl 10.00-20.00 under tiden 13 januari – 28 april och 6 sep-

tember – 22 november samt 7 juli, 4 augusti och 27 december samt efter överenskommelse. 

 

GÅVOR 
 

Tack till för gåvor till föreningen: 

Kjell Norenius dödsbo ”Arkivmaterial” 

Gottne Samhällsförening ”Bygdehistoria – Gottne, Hallen, Söle, Östansjö”. 

Åke Hellström ”Den röda bilen kommer till Skorped”, ”Detta är några data om gamla nybyggare i 

Vilhelmina fjälltrakter.” 

Kjell Östby ”Emigrationen från Skorped 1882-1914”. 

”Förteckning på personer som straffats 11 juni 1888”, 
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UTGIVNING 
 

CD skivor med databaser för Arnäs 1668-1750, Björna 1800(1795)-1900, Gideå 1807-1880, 

Grundsunda 1700-1920, Sidensjö 1689-1930, Själevad 1681-1820, Skorped 1779-1920, Trehör-

ningsjö 1864-1930, Västernorrlands län. 

Åsele 1686-1930, Västerbottens län. 

 

Tre 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 

Redaktör för medlemsbladet Mona-Lisa Mårtensson 

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, 

 Erik Ölund 

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 biblio-

tek. 

 

Januari 2012 

 

 

Peter Johansson    Lennart Näslund    Eva Hörnell 

 

 

Mats Hedell    Georg Lundkvist    Kari Kakkinen 



 
Avsändare: 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

1927 gavs en liten bok kallad ”Offergubbar i julparad” ut i Örnsköldsvik. Den innehåller karikatyrer och ver-

ser om mer eller mindre kända personer i Örnsköldsvik med omnejd som tidigare varit publicerade i Örn-

sköldsviks-Posten under rubriken ”Veckans offer”. Det framgår tyvärr inte vilka tecknarna och textförfattarna 

är eftersom förordet till boken endast är undertecknat ”Författare och tecknare”.  

Här ser vi ett exempel från boken där Carl Ohlsson - som var verkställande direktör i A.-B. Svenska Handels-

banken i Örnsköldsvik -  är ”offret”.  

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  

 

 

Nu skola vi besjunga en stadens direktör, 

som ibland andra typer som typ sig också gör. 

Han heter C a l l e O h l s s o n, det vet ni nog ändå, 

när ni de sköna dragen härovan skåda få. 
 

Han ser ju ganska morsk ut och liknar Harry smått, 

om boxare han blivit, vem vet, varthän han nått. 

Nu får han nog sej nöja i denna världens kamp 

med att helt blygsamt vara en enkel Ö-vikspamp. 
 

Som så´n han har att ställa med många små bestyr, 

att ordna våra växlar och taga ränta dyr. 

Han känner sig ha kallet tilldelat ovanfrån 

och är en mäktig herre mot dem, som söka lån. 
 

Han har en del oarter, det undrar man ej på, 

när han så rysligt länge som ungkarl har måst gå. 

Ack, kan ej någon flicka, nå´n tjusande och grann, 

försöka att förvandla´n till en trevlig äkta man? 
 

Han är en smul enveten och tänker inte fort 

- sånt kallas att betänksamt utspela sina kort - 

men i det stora hela han vill nog alla väl 

och bör nog kunna kallas en ganska hygglig själ. 

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

