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Bildtext: Slåttanna på Prästbordet, Nätra ca 1910. På bilden står till vänster arrendator Ullsten med hustru 

och dottern Hanna (sedermera diakonissa i Härnösand). Sönerna Herman, Karl, Viktor och Johan står vid 

hästarna. Vi är mycket tacksamma och du kontaktar oss om du vet namnet på någon fler av personerna på 

bilden! Bilden ägs av Nätra Hembygdsförening. 

Fotograf: Komminister G. F. Lundgren. 
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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskar-

vän! 

 

Nu är det äntligen sommar i 

alla fall, åtminstone om man 

ska tro på almanackan! När 

det gäller temperaturen och 

vädret vet jag inte riktigt vad 

man ska tro, känns mest som 

det varit aprilväder både i 

maj och hittills i juni. Men vi 

får väl i alla fall säga att vi haft en ganska ”riktig” 

vinter och då borde det väl kunna bli en ”riktig” 

sommar också även om den verkar lite trögstartad! 

 

Nu har vi lite ”sommarlov” när det gäller öppethål-

lande i föreningslokalen på Ångermanlandsgatan. 

Men det finns i alla fall två dagar under sommaren 

när lokalen är öppen, nämligen den 3 juli och 7 au-

gusti, båda dagarna mellan klockan 10 och 19. Då är 

alla, både medlemmar och andra intresserade hjärt-

ligt välkomna!  

 

Hembygds- och släktforskare Nolaskogs kommer 

också att finnas vid Hembygdsgården i Bredbyn un-

der Hembygdsfesten helgen 7-8 juli i sommar. Då är 

du varmt välkommen in i Burstugan för att få tips 

och råd om släktforskning samtidigt som du kan titta 

på den utställning med anundsjöfoton från förr som 

hembygdsföreningen visar. 

I det här medlemsbladet får vi som vanligt läsa en 

mängd intressanta artiklar som ni läsare välvilligt 

delat med er av. Här bjuder till exempel Sören By-

ström på en spännande björnhistoria från 1800-talet, 

Erik Ölund på ett tidningsklipp om den tiden när 

man fick betala skatt på brukande av spelkort och 

Kjell Arne Persson på en djupdykning i 1700-talets 

motsvarigheter till dagens ersättningar från försäk-

ringskassan. KarlEric Axenström bidrar med ett ut-

drag från sin forskning om den svenska emigratio-

nen och Anders Nordström berättar om instrumentet 

Psalmodikon samt om hur man handskades med tim-

merbrötar vid flottningen. 

 

Här finns även information från vårt årsmöte i mars 

samt presentation av två intressanta böcker: 

”Örnsköldsviks busstation 1935-1955” och  

”En Liten Släktbok om Forsbergs Hörnells Locks 

och Strandbergs i Själevad och Örnsköldsvik” 

 

Med detta önskar jag och styrelsen alla läsare en rik-

tigt skön sommar!                     Mona-Lisa Mårtensson 
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BÖCKER: PRIS/ST: 

Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement  350 kr 

Anundsjö släkter och gårdar enbart supplement                40 kr 

Bykistorna i Anundsjö berättar                                           60 kr 

Byarnas historia i Anundsjö                                               60 kr 

Familjeregister för Själevads socken 1681-1785 110 kr 

Fäbodar och fäbodliv i Anundsjö                                        60 kr 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten 200 kr 

Minnen från Sörvåge by 1920-talet  

till cirka 1990. Del 3 180 kr 

Rötter i Anundsjö 200 kr 

Sidensjö och Skorped, Släkter och gårdar 360 kr 

Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915 460 kr 

Släkter och gårdar i Nätra 1535-1900 495 kr 

Släktforskning - vägen till din egen historia 230 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1980-87   40 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1988-97   95 kr 

Öreälvens byar 275 kr 

BÖCKER OCH CD-SKIVOR TILL FÖRSÄLJNING 

Kan köpas i föreningslokalen. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas. 

Pris för böcker enligt lista nedan.  

Pris för CD-skivor 170 kr/st (150 kr/st för medlemmar) förutom skivan med supplement till boken Sidensjö 

och Skorped, Släkter och Gårdar som kostar 50:- vid enbart köp av CD och 25:- vid samtidigt köp av boken. 

CD-SKIVOR  

Supplement till boken Sidensjö och  

Skorped, Släkter och gårdar  

 

Västernorrlands län 

Arnäs församling 1668-1750 +  

Trehörningsjö församling 1864-1920  

Björna församling 1800 (1795)-1900  

Gideå församling 1807-1880  

Grundsunda församling 1700-1920  

Sidensjö församling 1689-1930  

Själevad församling 1681-1820  

Skorped församling 1776-1920  

 

Västerbottens län 

Åsele församling 1686-1930  

TIPS! 
Databasen INDIKO är nu fritt tillgänglig för alla 

över Internet. Tidigare krävdes abonnemang. 

Besök Demografiska databasen vid Umeå universi-

tets hemsida för mera information: 

www.ddb.umu.se/ 

www.ddb.ume.se/tjanster/indiko/ 
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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 

Färghandelsaktiebolaget i Örnsköldsvik och detta fö-

retags historia. 

”Tiden kring sekelskiftet kännetecknades av ett 

kraftigt uppsving för köpenskapen i den unga staden 

Örnsköldsvik. Järnvägens tillkomst hade naturligtvis 

varit en av de kraftigast bidragande orsakerna, men 

dessutom hade den oavlåtligt pågående ökningen av 

sjöfarten - varvid den goda hamnen i icke ringa grad 

stimulerade till införsel över Örnsköldsvik - bidragit 

till den ökade livaktigheten. Under de händelserika 

åren, då Örnsköldsvik fick järnväg och stadsrättighe-

ter, hade också folkmängden befunnit sig i ständig 

stegring, och medan den år 1890 endast utgjorde 

1094 personer hade den vid sekelskiftet vuxit till 

2650. Utvecklingen är ännu mera markant om man 

jämför den beskattningsbara inkomsten inom sam-

hället för dessa två år. Medan siffran år 1890 utgjor-

de endast 339 900 kr hade den tio år senare stigit till 

1 242 280 kr, och detta säger mera än något annat 

vilken väldig expansion som ägt rum. 

   Det fanns kanske ännu kvar något av nybyggar-

stämning över samhället kring den tiden. Driftiga 

affärsmän hade sökt sig hit från när och fjärran, men 

framför allt hade de handelns män, som varit med 

om att bygga upp köpingen och sedan staden Örn-

sköldsvik, en säker blick för vad tiden krävde och 

försutto inga tillfällen till nya merkantila landvin-

ningar. Skulle det ha funnits en Örnsköldsviksfilm 

från sekelskiftet är det visserligen att förmoda, att 

den kräsna publiken av idag skulle ha lett medlid-

samt åt den enkla anblick, som stadens stora affärs-

stråk erbjöd, ty skyltteknik och ljusreklam voro täm-

ligen okända begrepp ännu på den tiden. Men tänker 

man på att det var kring 1900-talet som ett stort antal 

av stadens numera ledande firmor grundlades, då får 

man respekt för framsyntheten och kraften hos de 

företagare, som då verkade. 

   Tillkomsten av Färghandelsaktiebolaget i Örn-

sköldsvik får också ses mot bakgrunden av vad som 

ovan sagts. Det var inte vanligt med specialaffärer 

på den tiden, då ännu ”hökarboden” sålde allt mellan 

himmel och jord - liksom det än i dag är fallet med 

en och annan lanthandel - och då hantverket ännu 

inte fått träda tillbaka för standardiseringen. De färg-

handelsbutiker, som funnos i Norrland, voro också 

lätt räknade, men i Stockholm hade det sedan några 

år funnits dylika specialaffärer, och köpmännen i 

Örnsköldsvik voro inte sena att begagna sig av ett 

värdefullt uppslag. Och den 27 mars 1902 kunde 

stadsborna läsa en annons i Örnsköldsviks-Posten, 

vari de som tecknat aktier 

i det blivande företaget 

kallades till sammanträde 

på handlanden Axel 

Ömans kontor ”för att 

pröfva frågan om bolagets 

bildande, välja styrelse 

och revisorer mm.” 

   Det var inte något impo-

nerande aktiekapital man 

grundade firman på - det 

rörde sig endast om 9700 

kr. Men det var erfarna 

affärsmän, som stodo i 

spetsen för företaget, 

utom handlanden Öman 

Axel Barchæus, Axel 

Huss och J. W. Grund-

berg samt som speciell ”branschman” målarmästaren 

och handlanden Nils Burholm, vilka tecknat 15 akti-

er vardera. Det tövade aldrig länge mellan beslut och 

handling på den tiden, och sedan bolaget i juni må-

nad samma år blivit vederbörligt registrerat, öppna-

des omedelbart butik i bokhandlare Dahlbergs gård 

vid Storgatan - där alltså firman alltsedan dess varit 

förlagd. Bolagets förste verkställande direktör blev 

handlanden Axel Öman och till föreståndare utsågs 

Nils Burholm.  

   Nisse Burholm var själevadspojke och hade tidiga-

re prövat på målareyrket samtidigt som han drivit 

affärsverksamhet. Nu blev han den som först stod 

bakom disken i ”Färgbolaget”, sålde krita till stadens 

jungfrur, ty det var noga med att det var bländande 

vitt kring spislarna i köken, linolja och färgstoff till 

målarmästarna, blyvatten till ängsliga mammor, som 

ville avvärja att lillen skulle få ”tandslag” och kan-

ske lite ”äkta persiskt insektspulver” till en och an-

nan förtroligt viskande kund. Affärerna gingo gans-

ka bra redan från början, även om man numera hin-

ner omsätta lika mycket på ett par veckor som då för 

tiden på ett helt år, men hur det kom sig blev det nå-

gon fnurra på tråden mellan styrelsen och förestån-

daren, och Burholm separerades från företaget redan 

efter ett år. I juli 1903 kom det alltså en ny förestån-

dare till affären, nämligen A. O. Melin från Gävle, 

vilken under många år varit biträde i Lindbergs färg-

handel i Gävle. Han beskrives som en mycket sam-

vetsgrann och ordentlig man, men med utgången av 

år 1909 slutade han för att starta eget företag på an-

nan ort. Alltjämt var emellertid handlanden Öman 

”chefen” i företaget samtidigt som han drev sin egen 

firma, inspekterade ofta och hade små välvisa råd att 

ge både föreståndare och expedit. Kanske han nicka-

de särskilt farbroderligt åt den långe, gänglige 

springpojken, som brukade dra färgkvarnen ”på ledi- 

FÄRGHANDELSAKTIEBOLAGET I ÖRNSKÖLDSVIK 

Bild från boken  
Västernorrlands län - ett bildgalleri 



sistnämnde fann att skötseln av hans egen affär kräv-

de all hans tid. Och därefter har utvecklingen fortgått 

i den normala och sunda takt, som är så välgörande 

för all affärsverksamhet. Färghandelsaktiebolagets 

senare öden torde vara för väl kända för att de här 

skola behöva skildras. Men utvecklingens 

”innersida” kan endast fackmannen själv ge något 

begrepp om, och direktör Dynesius har sålunda or-

det: 

   - Vad som faller mest i ögonen vid en jämförelse 

mellan tidpunkten kring firmans startande och nu är 

det oerhörda uppsvinget i försäljningen av hushålls-

förbrukningsartiklar. Den tekniska industriens ut-

veckling har skapat en mängd nödvändighetsvaror, 

som tidigare icke existerat, men som nu med rätta 

anses oumbärliga i varje hushåll. Man behöver för-

resten bara erinra om korkmattsfernissa, en produkt, 

som av självklara skäl var obehövlig kring 1900-

talet, då korkmattor voro ett tämligen okänt begrepp 

för flertalet. De färdigberedda standardprodukter,  

som numera möjliggöra att var och en själv - om han 

så önskar - kan ”bättra på” en skamfilad möbel med 

litet färg, har naturligtvis också stimulerat förbruk-

ningen i hushållen. Tillägger man så, att det under 

senare år uppstått material, som i viss grad revolutio-

nerat även det hantverksmässiga bedrivandet av må-

lareyrket - cellulosalackerna, halv- och helsyntetiska 

lacker etc - vilka genom sin snabbare genomtork-

ningstid möjliggöra ett rationellare utnyttjande av 

utrymmena i målareverkstäderna, tidsvinst och där-

med också ekonomisk vinst, finner man, att den ut-

veckling, som skett på färghandelns område, varit 

till båtnad för alla parter. Så intensivt som det arbe-

tas på detta område, skola säkerligen nya märkliga 

uppfinningar se dagen, vilka ytterligare förbättra 

möjligheterna för yrkesmannen, slutar direktör  

Dynesius.” 
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ga stunder” och som alltså bland annat hade till upp-

gift att leverera ”märkfärger” till sågverken i distrik-

tet, Domsjösågen, Hörneborgssågen, Framnässågen, 

Knorthemssågen, Jerfedssågen, Alnesågen, Bodums-

sågen och så vidare. Och det var en ganska omfat-

tande affär. Han hette Einar Dynesius, den där långe 

springpojken, och var son till en av Axel Ömans 

gamla affärsvänner, förre järnhandlaren Gustaf Dy-

nesius, och han hade kommit i affären år 1906 som 

16-åring. Numera är han känd som direktör och äga-

re av firman. 

   Han var bara 20 

år, när han blev 

föreståndare, ty 

den som efterträd-

de A. O. Melin på 

posten kvarstod 

inte mer än några 

månader, och då 

föll valet på den 

unge Dynesius. Nu 

följde förkrigsti-

dens livliga upp-

blomstring i affä-

rerna. Och det 

dröjde inte länge 

förrän den unge 

föreståndaren såg 

en möjlighet att 

själv övertaga affä-

ren, vilket skedde år 1913, då han och färghandlan-

den Oskar Harju, som redan innehade den andra 

färghandeln i staden, gemensamt övertogo aktiepos-

terna av Barchæus, Öman och Axel Huss. Nu blev 

Einar Dynesius direktör i bolaget, och kompanjon-

skapet med hr Harju kvarstod till år 1919, då den  

    

FÄRGHANDELSAKTIEBOLAGET I ÖRNSKÖLDSVIK 

Bild från boken Norra Ångermanland -  
handel, hantverk, industri 

SKATT PÅ KORTSPEL OCH VINDRICKANDE 
Erik Ölund i Örnsköldsvik har under många år sam-

lat tidningsurklipp och har nu låtit Medlemsbladets 

redaktör ta del av ett urval av dessa. Nedanstående 

text kommer från ett klipp ur Örnsköldsviks Allehan-

da: 

   ”Visst tycker vi lite till mans att de skatter som 

drabbar oss är på tok för höga och över huvud taget 

orättfärdiga. Men tittar vi bakåt i tiden via gamla 

handlingar och protokoll, så finner vi, att man även 

då fick skatta för de mest ”underliga” saker. Som  

t ex skatt på brukande av spelkort ... Jo, ni läser rätt! 

   I t ex Arnäs socken betalade år 1819 fem personer 

skatt för dylik skattepliktig sysselsättning. Av dessa 

fem var tre präster, vilket väl får tolkas så, att kort- 

spel ändå inte ansågs som någon syndig sysselsätt- 

ning. I varje fall namnges dessa präster till att vara  

prosten Olof Delldén, adjunkten A.F. Häggström  

och comministern Olof Hasselhun. De övriga två 

kortspelarna var inspektoren L.L. Hallerström på 

Gideå bruk och John Larsson i Överön. Av denna 

uppräkning av socknens skattepliktiga kortspelare 

måste man dra den slutsatsen, att det inte rörde sig 

om något nöje för allmogen, precis. 

   Också vindrickandet tycks ha varit förbehållet 

överklassen. Förutnämnda år, alltså 1819, skattade 

åtta personer i Arnäs för användandet av vin och här 

finner vi att länsmannen i socknen, E. Sidenblad, 

finns med i förteckningen liksom församlingens 

prost Olof Delldén, adjunkten A.G. Häggström, 

comministern Erik Sjöding, comministern Olof Has-

selhun, rektorn L.M. Ström, indpektoren L.L. Hal-

lerström och gästgivaren i Täfra, Per Ödmark. 

   Vi lägger märke till att i stort sett samma personer 

figurerar i båda de nämnda skatteexemplen.” 



5 

Denna händelse utspelades i slutet 

på 1860-talet, troligen 1868 eller 

69, vid Noret som ligger i Resele 

socken vid västra änden av Her-

mansjön. Den som har berättat var 

då en liten grabb 7 eller 8 år, hans 

namn är Erik Kristoffersson Nor-

din, en son till Kristoffer Persson 

och Katarina Matsdotter. 

 

Erik har berättat för sin dotterson 

Östen Nordin som sedan har talat 

med undertecknad. 

 

Pappa Kristoffer skulle fara till ett sågverk som 

fanns ca: 7 km bort, Vitbergssågen, och på grund av 

avståndet så skulle han ligga över vid sågen, men 

innan han skulle fara dit så gick han och satte ut en 

björnsax en bit från Svanatjärn en sträcka på ungefär 

1 km väster om Noret. 

 

Kristoffer kom tillbaks och tog adjö av familjen, och 

därmed så axlade han sin packning och begav sig till 

Vitbergssågen. 

Morgonen efter kom Erik in - mamma, mamma det 

är ett hemskt ljud ”borti skogen” kom får du höra, 

mamman gick ut och lyssnade, björnen har nog fast-

nat i ”järnet” och till Eriks förvåning så gick hon in 

igen, han hade trott att det skulle bli färd till björnen 

och få se något riktigt spännande, han kände en liten 

besviken känsla. 

 

På eftermiddagen när Katarina kom ut för att göra 

sina dagliga sysslor hörde hon hur björnen vrålade ut 

sin ilska över sin belägenhet. 

 

Katarina tittade på sina 4 söner, pojkarna var på hel-

spänn över den otroligt spännande situationen, hon 

sa plötsligt - jag tror jag ska gå och ta död på stacka-

ren. 

 

”Får vi följa med” skrek pojkarna med förtjusning, 

nej, sa hon bestämt, men så tillade hon och tittade på 

äldste sonen Olof som var runt sexton år, du Olof 

kan följa med. 

 

De andra tre blev sorgsna i synen och gick besvikna 

in i huset. 

 

Katarina gick in och tog ned ”lobössan” från väggen 

och även björnspjutet och så begav hon sig mot plat-

sen för björnsaxen och björnen med sin äldste son i 

släptåg. 

NÄR BJÖRNEN FASTNADE I BJÖRNSAXEN 

Katarina hörde hur björnen kämpa-

de med att försöka bli fri med den 

envisa tingesten som fjättrade ho-

nom, allt efter som hon närmade sig 

skådeplatsen så kände hon en 

klump i magen, så såg hon björnen 

mellan träden, den hängde med hu-

vudet och var rätt tyst, men så hör-

de han en fara som närmade sig och 

ett våldsamt vrål kom från den 

dreglande käften. 

 

Katarina stannade upp och ställde 

sig bakom ett träd, la ned spjutet på 

marken och började att ladda, hon hade sett hur 

Kristoffer hade gjort, så efter en bra stund så var hon 

färdig, hon tittade om hon kunde se Olof men såg 

inget, han hade säkert gömt sig, troligen ett bra val. 

 

Hon smög med bössan i händerna fram mot björnen, 

den vrålade med olika skräckinjagande ljud, hon 

gick så ljudlöst som hon kunde. Så såg hon hela dju-

ret, avståndet var kanske 25 meter, hon lyfte bössan 

och siktade så gott som hon kunde, hon hade aldrig 

skjutit förut. 

Skottet gick av, men istället för att björnen föll så 

blev det ett ännu värre vrål, Katarina sprang tillbaks 

och tog spjutet med andan i halsen och med pulsen 

som dunkade så det nästan hördes och hjärtat var på 

väg ur bröstet. 

 

Hon kom tillbaks och när björnen såg sin plågoande 

gjorde den ett våldsamt anfall för att med ett enda 

slag med sin starka ram döda den då nästan försvars-

lösa kvinnan. 

 

Men hon var inte riktigt försvarslös, hon höll i björn-

spjutet, och trots sin stora skräck som hon befann sig 

i så tappade hon inte fattningen, så när björnen rusa-

de fram så mycket han kunde på grund av björnsax-

en, och precis innan det blev stopp för björnen då 

körde hon fram spjutet mot björnens bringa. 

 

Björnen slet spjutet ur kvinnans grepp, Katarina såg 

med fasa den dreglande käften och ett avgrundsvrål 

från björnen, men samtidigt som spjutet rycktes ur 

hennes händer så föll det ner till marken och på 

grund av att björnen var på framryckning så kördes 

det in i dennes bringa. 

 

Björnen slängde med huvudet och flög runt i dödlig 

ångest, den sjönk ner på knä och så föll den ner på 

sidan. Katarina blev lugnare och såg med lättnad att 

Sören Byström i Aspeå, Skorped delar här med sig av en spännande berättelse  

om en händelse som utspelade sig för ungefär 150 år sedan. 
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björnen låg stilla. 

 

Hon och sonen gick hem och slappnade av. Hon be-

stämde att hon och sönerna Olof och Magnus skulle 

bära hem köttet. 

Och så blev det, de lyckades efter stor möda få hem 

det mesta av björnen. 

 

Så när Kristoffer kom hem efter arbetet på sågver-

ket, kunde han med stor förvåning se att det fanns 

björnkött på bordet. 

Epilog: Det var en enastående hjälteroll som Katari-

na utförde som nog saknar motstycke, speciellt som 

kvinna, även om det var en vansinnig handling. 

 

Katarina dog 22/5 1881. 

Kristoffer dog 4/2 1877. 

 

Sonen Olof dog 14/12 1924. 

Sonen Magnus dog 12/5 1937. 

Sören Byström 

NÄR BJÖRNEN FASTNADE I BJÖRNSAXEN 

BILDGÅTA 
Känner du igen det här huset och/eller logen och vet var de låg/ligger? 

Fotot fanns i förre ordföranden i Nätra Hembygdsförening, Olle Norbergs, ägo tillsammans med en del andra 

bilder från Anundsjö och Örnsköldsvik. Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening, har skannat fotot så att 

en digital kopia finns i föreningens fotoarkiv och originalet har lämnats till Örnsköldsviks Museum.  

 

Det finns tyvärr ingen anteckning på fotot om var det är taget. Olle Norbergs mor härstammade från Sörböle i 

Anundsjö men vi har inte hittat någon som kan känna igen att bilden skulle vara därifrån. Så nu hoppas vi att 

någon av våra läsare sitter inne med lösningen på den här bildgåtan och vill hjälpa oss med upplysningar om 

var huset och den stora logen finns eller har funnits!   

EFTERLYSNING! 
Nr 1 av vårt medlemsblad 

Detta är nummer 98 av vårt medlemsblad så det är snart dags för ett jubileumsnummer, nr 100! Inför detta 

nummer är vi mycket intresserade av att komma i kontakt med någon i vår ärade läsekrets som har kvar ett 

exemplar av Meddelande nr 1 för dåvarande Föreningen Norra Ångermanlands Hembygdsforskare och som 

vill låta oss kopiera av detta för införande i jubileumsnumret. Stort tack på förhand!                       Redaktör´n 
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Reflexioner 

 

Här skildras en verklighet för dåtidens människor, 

jämfört med vår egen verklighet. Man kan tala om 

1700-talets ”sjuk-penning”, alltså motsvarigheten till 

dagens ersättning från vår försäkringskassa. Trots 

dagens, i mångas ögon ”torftiga” ersättning, måste vi 

ju ändå inse att det gjorts en del framsteg inom da-

gens moderna samhälle. 

 

Observera också skillnaden mellan rik och fattig, 

mellan ”folk och fä”; att när det gällde Prästgårdens 

renovering, uppenbarligen fanns en möjlighet att 

skaffa fram pengar! 

 

Ur Stora Malms sockenstämmo-protokoll: 

 

År 1735 den 1 maj, blev på Allmänn Walborgs-

mässo Socken-Stämma, följande beslutat; 

 

§ 3.    Beslutades, att Eric Larsson ifrån Låskebol, 

Bengt Persson ifrån Kåhlberga, Per Månsson ifrån 

Sundstugan, Anders Thomsson ifrån Råstock, hä-

danefter skall åtnjuta del av de fattigas förskott utom 

[utanför] fattighuset. Ock den gamle Michel ifrån 

Koppartorp, som tidigare fått tillstånd att hava hus-

rum uti nya fattighuset med samma underhåll som 

han förut åtnjutit, men icke mera för denna gången. 

Menade Församlingen för rådeligast, att låta Fattig-

Kassan något hämta och stärka sig, innan man anta-

ger flera fattiga, eftersom Kassan nog blir uttömd av 

och igenom den nya fattigstugans upprättande. Vid 

samma tillfälle kunde inte heller Församlingen sam-

tycka till åboens i Låskebol, Olof Perssons, begäran, 

att för sin gamla moders underhållande, undkomma 

att betala det som honom åligger för hela hemmanet, 

till de sockenfattigas tjänst. 

 

År 1745 den 1 maj; 

 

§ 21.    Till Olof Thomssons sjukliga hustru i Rå-

stock, utger Församlingen månatligen 1 daler och 16 

öre kopparmynt [en huspiga fick vid den här tiden ca 

40-45 daler i månaden, en kanna öl (2,6 l) kostade 

ca 3/4 daler], till nästkommande Sockenstämma; 

med alvarsam förmaning till Olof, att dessa pengar 

till sin hustrus nytta använda. Ifrån Ericsberg lova-

des henne också någon hjälp, i sitt stora elände. 

 

År 1745 den 13 oktober; 

 

§ 2.     Uppvisades riktiga förteckningar, samt verifi-

kationer, på inköpta material som spån, spik, bräder 

NUTID - DÅTID (1700-TALETS SVERIGE) 

och tegel etc till den stora Prästgårdsbyggnadens i 

sommar och höst utförda och fullbordade reparatio-

nen, samt arvoden till vederbörande arbetare, nämli-

gen snickare, glas- och murarmästare, har i sin hel-

het betalats av Kyrko-medlen, enligt tidigare god-

kännande från Församlingen, till en Summa av: 571 

daler kopparmynt och 13 öre. 

 

[Denna summa motsvarade ungefärligen dåtidens 

värde av 16 stycken kor] 

 

§ 3.    Berättade Pastor uti närvarande samman-

komst, att det till den nyligen nämnda reparationen 

av Prästgården använda medel, mycket överstigit 

vad man tänkt sig och även Byggmästaren vid Djula 

Kvarn Lars Olofssons givna förslag; varefter Kyrko-

herden försökte övertyga Församlingens innevånare, 

att de ej skulle tycka det vara för svårt att betala des-

sa penningar till Kyrkan; emedan den stora Byggna-

den på Prästgården, nu är så renoverad, att den ge-

nom Guds bevarande hjälp, på ganska många år ej 

behöver någon reparation; endast det spånbelagda 

taket behöver tjär-strykas, vilket Pastor nu som tidi-

gare, lovade att på egen bekostnad tillse, även inklu-

derande den andra halvan av taket som egentligen 

tillhör Församlingen att sköta, så att den med Herr 

Kyrkoherdens egen del, alltid skall vara i gott skick. 

 

§ 4.    Beslutades, att den uti § 2 angivna summan 

för Prästgårdsbyggnaden, bör av Församlingen beta-

las till Kyrkan per år, nämligen 2 daler silvermynt 

[motsvarande 6 daler kopparmynt, vilket motsvarade 

t ex ca 8 kannor öl (=20 l)] av varje helt hemmantal1  

under fyra år och vad som sedan återstår på det 5:e 

året, så att hela summan på varje hel gård i fem år 

blir ungefär: 9 daler och 9 öre kopparmynt. Skulle 

således varje betalningstermin räknas från Valborgs-

mässodagen ena året till samma dag nästkommande 

år, och så vidare, samt att omtalade betalning sker 

mellan Jul och Matzmässodagen vintertid, emedan 

Församlingens innevånare då kunna ha bästa tillfäl-

let att förskaffa sig Penningar [silvermynt]. 

 

§ 5.    Så blev även beslutat med Kyrkoherdens bi-

fall, för att underlätta saken för Sexmännen, att des-

sa Penningar skulle levereras uti Sockenstugan varje 

år, och av Pastorn själv mottagas, sedan det blivit 

vederbörligen uttalat ifrån Predikstolen. 

 
1 ”hemmantal” (detsamma som mantal), var ett besutten-

hetsmått/förmögenhetsmått, till grund för beskattning. 

Enligt beräkningen i § 4 ovan, skulle Stora Malms pasto-

rat bestå av beskattningsunderlaget: 62 enheter ”hel gård”   

Från Landskapsingenjören (Ling) Kjell Arne Persson i Forssjö, Katrineholm, tidigare Anundsjöbo uppvuxen i 

Mellansel, har vi fått följande jämförelse mellan 1700-talets och nutidens sociala skyddsnät: 
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Begreppet ”hel gård” var oftast något högre/fler till anta-

let, än siffran för hemmantal/mantal. Man kan jämföra 

med t ex Skara (i nuvarande Västra Götaland), några de-

cennier senare, där hemmantalen efter Jordeboken (sedan 

fastigheten Prästbordet avgått/frånräknats), är noterat för 

64 enheter. Detta skulle innebära att Skara då, var aning-

en ”större” än Stora Malm år 1745. Skara var/är ju också 

ett biskopssäte. 

 

Källor: Hjelmberg, Hilding, St Malms sockenstämmopro-

tokoll, II, 1728-1741, Katrineholm 1959 och III, 1742-

1760, Katrineholm 1960. 

www.sv.wikipedia.org,  

www.historiesajten.se/mynt,  

www.algonet.se~hogman/slmynt,  

www.ne.se,  

www.bgf.nu/historia/6/matt, 

www.google.se ”Förteckning över samtliga Pastoratens 

hemmantal och vederlag (ersättning/lön) i Skara Stift, 

varefter Kyrkoherdarnas vederlag bör tillkomma, i spann-

mål utsatt. Efter Kongl. Majt:s nådiga Resolution daterad 

Stockholm den 27 januari 1770”. 

 

I en av källorna ovan, dvs ”Förteckningen”, framgår 

att kyrkoherden i Skara, skulle erhålla drygt 6 tunnor 

(vilket motsvarade: ca 900 liter /struket mått/ spann-

mål) i ersättning. För t ex Kjellby pastorat, där för 

övrigt idag finns Familjen Dafgård, som var/är en 

landsortförsamling, utgick ”bara” drygt 4 tunnor 

(motsvarande: ca 600 liter spannmål) i ersättning. 

Överlag så visar tabellen att kyrkoherdarna i städer-

na hade en något högre ersättning än deras motsva-

righet i landsortsförsamlingarna. 

NUTID - DÅTID (1700-TALETS SVERIGE) 

EMIGRATION FRÅN SVERIGE TILL NORDAMERIKA 

Under åren 1800-1850 växte Sveriges befolkning 

från 2,3 till 3,5 miljoner, en ökning med 46%. Det 

var den relativt sett största folkökning som vårt land 

dittills hade upplevt, men alla grupper i samhället 

ökade inte lika mycket. Städernas andel av folk-

mängden förblev i stort sett oförändrad, ca tio pro-

cent. Det var landsbygden som stod för den stora 

befolkningstillväxten, som drabbade i första hand de 

fattiga klasserna, torpare, statare, backstugusittare 

och andra arbetare inom jordbruket. 

 

Befolkningsmängden på landsbygden blev den allt 

överskuggande politiska frågan under 1800-talets 

förra hälft. Fattigproblemet diskuterades vid 1840-

1841 års riksdag, där även tanken på utvandring som 

ett sätt att lösa fattigfrågan på landsbygden fanns 

med i debatten. 

 

År 1841 publicerades den första skriften om utvand-

ring till Amerika: ”Några korta underrättelser om 

Amerika till upplysning och nytta för dem som ämna 

dit utflytta”, den trycktes på Lars Johan Hiertas 

tryckeri och byggde på ett arbete av norrmannen Ole 

Rynning. 

 

Massutvandringen från Sverige till Nordamerika 

började omkring år 1845. Från detta år och fram till 

1930 beräknas att omkring 1 200 000 svenskar 

emigrerade till USA och Kanada. Av dem skulle 

över en miljon svenskar stanna kvar i Nordamerika 

resten av sina liv. 

 

Redan före 1845 förekom det utvandring från  

Sverige till USA. Från år 1820 var fartygsbefälhava-

re som anlände till nordamerikanska hamnar skyldi-

ga att överlämna lista på sina passagerares namn, 

nationalitet, ålder, kön och yrke. Forskaren Nils  

William Olsson har gått igenom detta enorma mate-

rial och kunnat identifiera ett mycket stort antal rese-

närer med hjälp av kyrkböcker och andra källor. En-

ligt vad han funnit har över 800 svenskar stigit i land 

i nordamerikanska hamnar åren 1820-1844, siffran 

är säkert ännu högre, eftersom en del svenskar tycks 

ha tagit sig i land med mindre båtar som inte blivit 

registrerade. 

 

Enligt de bevarade passagerarlistorna var det endast 

120 svenskar som under åren 1820-1829 hade anlänt 

till Förenta Staterna. 

 

Det intressanta är att dessa emigrationspionjärer till 

övervägande del kom från andra samhällsklasser än 

bönderna, som senare skulle bilda huvuddelen av 

utvandrarna. Pionjärerna var officerare, köpmän, 

präster, hantverkare och studenter. Alla var inte emi-

granter i vanlig mening utan kom till Amerika för att 

göra affärer och studera landet. De verkliga utvand-

rarna bland dem var missnöjda med förhållandena i 

Sverige, med dåliga avancemang- och sysselsätt-

ningsmöjligheter. Alla lockades av amerikalegenden 

som gavs i böcker, tidningar och broschyrer. 

 

När jag försökt släktforska har jag stött på utvand-

ringen till Nordamerika, men det var också en bety-

dande arbetsvandring och emigration söderut till 

Danmark och Tyskland, kanske större än den till 

Nordamerika. 

 

Av min farmors syskon utvandrade 6 bröder och 1 

syster, av farmors barn utvandrade 4 söner och 2 

döttrar och mormor hade 5 bröder som utvandrade 

till USA.                                                      Forts sid 10 

KarlEric Axenström delger oss några rön från sin forskning om den svenska emigrationen på sockennivå: 



AMERIKAN-LINIEN ANNONS 

9 

Nedanstående annons var publicerad i Sveriges Handelskalender 1903 
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EMIGRATION FRÅN SVERIGE TILL NORDAMERIKA 

Linneryd, som var ”Verklighetens Karl Oskar” i  

Vilhelm Mobergs romaner. Han var född i Västorps 

Lambritsgård i Furuby socken 1813. Han organisera-

de den första emigrantgruppen från Kronobergs län. 

 

I Wexiö-Bladet stod i mars 1852 att läsa: ”Enligt 

underrättelser från Ljuder i Konga härad skall ett 

betydligt antal av socknens invånare hafva beslutat 

att innevarande år öfverflytta till Amerikas fria sta-

ter, för att där bearbeta en tacksammare jord än som 

finnes i deras fädernebygd. Emigrationssällskapet 

säges komma att bestå af både gamla och unga, af 

båda könen, däribland äfven flera raska och före-

tagsamma ynglingar. Några af sällskapet säges hafva 

anhöriga före sig i det förlofvade landet, hvilka i ut-

förliga bref prisat den lycka, de under sitt vistande 

der redan gjort.” 

 

Jag har bearbetat uppgifter om utvandringen från 

Furuby socken från år 1853, databasen omfattar inte 

den tidigare utvandringen. 

 

Jag har sammanställt uppgifter om utvandringen från 

byar, torp och backstugor. 

 

Furuby 72 (1858-1914), Attsjö 65 (1854-1923), Fä-

gerstad 29 (1858-1905), Holkaryd 3 (1867-1901), 

Högstorp 4 (1873-1914), Kårestad 103 (1859-1911), 

Lysteryd 2 (1892-1902), Nyeqvarn 11 (1874-1882), 

Västorp 16 (1869-1907), Särskild förteckning 32 

(1867-1913), 4 soldattorp 18 (1869-1888), 24 back-

stugor 45 (1858-1902), 39 torp 177 (1853-1914). 

 

Utvandringen till Nordamerika omfattade 576 perso-

ner, varav ogifta män 277, ogifta kvinnor 191, gifta 

män 52, gifta kvinnor 56, vari även inräknats några 

änkor. 

 

Gårdsby 

 

Från Gårdsby socken utvandrade 509 personer till 

Nordamerika. Gårdsby gränsar till såväl Dädesjö 

som Furuby, vilket inte hindrar att man funderar på 

registreringen. Men det är svårt att 150 år efteråt be-

döma klassificeringen av utvandrarna. Prästen i 

Gårdsby har endast hittat 19 personer som beteck-

nats ”torpare” och 20 personer som var ”inhyses” 

men ingen var ”backstugusittare” trots att det fanns 

sådana som utvandrade. 

 

Det var prästerna i församlingarna som förde de 

kyrkliga längderna liksom förteckningarna över ut-

vandrarna. I materialet från Gårdsby fanns 20 perso-

ner som var ”inhyseshjon”, en egendomslös under-

klass bland allmogen. Enligt Nationalencyklopedin 

var 20 % av allmogen i Sverige inhyseshjon år 1855. 

Forts från sid 8 
Med den bakgrunden ville jag ha ett större perspek-

tiv och gick till Emibas, utvandringens databas, som 

innehåller utvandringen från 2 300 socknar. Jag har 

begränsat mig till socknarna Dädesjö, Furuby, 

Gårdsby och Tjureda, jag har släktförankring i dessa 

socknar och många fler. 

 

Dädesjö 

 

Dädesjö socken i Värend i Kronobergs län befolka-

des i förhistorisk tid och mer än 700 fornlämningar 

berättar om bygdens historia, men det är från medel-

tiden vi har säkrare uppgifter om gårdar och byar. 

Dädesjö gamla kyrka uppfördes på 1200-talet. 

 

Befolkningen i Dädesjö socken år 1717 uppskattades 

till 540 personer. År 1810 hade socknen 1319 perso-

ner och ökade till 1727 invånare år 1850, men sjönk 

till 1583 år 1900. En ökning med mer än 30 % 1810-

1850. Befolkningen ökade liksom torpen och back-

stugorna. På 1860-talet fanns 39 backstugor som till-

kommit på 1800-talet. Ungefär lika många torp till-

kom under samma tid. Professor Lars-Olof Larsson 

som forskat om Smålands historia skriver att det på 

1860-talet fanns långt fler torp och backstugor än 

bondgårdar (177 mot 122). 

 

Från Dädesjö utvandrade 525 personer till Nordame-

rika, av dessa var 279 män och 248 kvinnor. Av 

männen var 226 ogifta och 53 gifta, av kvinnorna 

var 192 ogifta och 56 gifta. 

 

Jag har bearbetat material från databasen Emibas 

som registrerat emigranterna. Den första utvandraren 

i detta material är Stina Gustafsdotter f 1824, som 

utvandrade från Näsby Kronogård år 1851. Om hon 

ingick i någon grupp eller reste ensam framgår inte 

av materialet, men under 1850-talet utvandrade sam-

manlagt ett 40-tal personer. Åren 1851-1899 utvand-

rade 430, varav enbart på 1880-talet 210 personer. 

Därtill kommer utvandringen från den gamla sock-

nen Eke, som ingick i Dädesjö. 

 

Furuby 

 

Furuby socken har gamla anor. Ca 170 fornlämning-

ar är kända, bland dessa en hällkista och några stora 

bronsåldersrösen. Gravfält från yngre järnåldern vid 

Furuby och Kårestad, där det också finns en runsten. 

När den nuvarande kyrkan byggdes 1887-88 revs 

den gamla 1200-talskyrkan, som minde om att Furu-

by var med när Värend kristnades på tidig medeltid. 

 

I en artikel i Kronobergsboken 1978 skriver författa-

ren Sven Adolfsson om Magnus Jonasson från  
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Man kan inte driva analys av materialet för långt, då 

behövs en djupare analys av grundmaterialet. En 

gård på 1/24 mantal, där man hade tre kor och en 

gris, var en dålig försörjningsbas, jämfört med ett 

stort torp där man kanske hade häst och dräng och 

piga, vilket inte gick att ha på den lilla gården. 

 

Hela materialet omfattar 573 personer. Av dessa var 

370 födda i Gårdsby församling, medan 203 flyttat 

in från andra socknar, i flertalet fall tjänstefolk, pi-

gor och drängar, som rörde sig mellan socknarna. 

 

Nödåren 1868/69 drabbade södra Sverige, men värst 

drabbades Småland. Antalet arbetsvandrare till Dan-

mark och Tyskland ökade starkt. 

 

Richard Willerslev är en dansk forskare som ägnat 

sig åt den svenska invandringen till Danmark 1850-

1914. Han medverkade vid ett symposium om Nor-

disk migration som Nordiska Förbundet för Hem-

bygdsarbete anordnade i Växjö 1989. Han berättade 

då om de utfattiga arbetsvandrarna/emigranterna. 

Han citerade ett par ögonvittnesskildringar från de 

svenska konsulerna i Rostock och Lybeck. Mest ut-

förlig är berättelsen från Rostock. De svenska in-

vandrarna som kom till staden år 1869 kunde sägas 

avlösa de tyskar som rest till Amerika. Men det var 

en himmelsskriande skillnad mellan de tyskar, som 

rest till Amerika och de just anlända svenskarna. De 

förra var ofta rätt välmående folk och arbetsdugliga, 

de senare i regel försvagade och odugliga till strängt 

arbete. På samma sätt förhöll det sig med de svenska 

flickorna, deras kläder var i sådant tillstånd, att man 

fick skämmas för deras elände. Enligt lybeckskon-

suln var de anlända svenskarna, både män och kvin-

nor, hänvisade till lång tids arbete för att kunna skaf-

fa sig nödvändiga kläder, som de oftast saknade vid 

ankomsten. 

 

Författaren Martin Andersen Nexö bodde på Born-

holm under en stor del av sin barndom. De många 

svenskarna på ön gjorde ett outplånligt intryck på 

honom och var inspirationskälla för en stor del av 

hans författarskap. 

 

Utan att kalla det för en vetenskaplig bearbetning 

har jag undersökt hur utvandringen till Nordamerika 

fördelar sig på byar i socknen, jag har inte fått fram 

uppgifter om byarnas befolkning 1850, men utvand-

ringen ter sig på följande sätt: Almshult 1 (1867), 

Björnamo 20 (1858-1892), Ekesås 57 (1863-1893), 

Fylleryd 8 (1866-1893), Gasslanda 30 (1853-1888), 

Gårdsby 117 (1851-1892), Haketorp 1 (1883),  

Hestrana 1 (1878), Häljaryd 9 (1854-1883), Kråke-

näs 50 (1868-1892), Kyrkeryd 10 (1867-1874),  

Notteryd 6 (1882-1893), Sporryd 1 (1882),  

Stojby 51 (1858-1893), Tofta 46 (1866-1891),  

Tveta 48 (1856-1893), Ugnahult 8 (1865-1868), 

Ulvafall 1 (1871), Vikensved 11 (1869-1893), 

Norra Åreda 34 (1854-1889). Beträffande kyrkbyn 

Gårdsby misstänker jag att det är sammanblandning 

av byn och socknen. 

 

Tjureda 

 

Även Tjureda socken har gamla rötter, ca 70 forn-

lämningar är kända. Två hällkistor från stenåldern, 

två gravfält från yngre järnåldern och bronsåldersrö-

sen. Den medeltida stenkyrkan revs och ersattes med 

en ny omkring 1860. Församlingen hade 722 invåna-

re år 1995. 

 

Utvandringen till Nordamerika ter sig enligt Emibas 

på följande sätt: 

Tjureda by: 16 kvinnor och 13 män, Ekna by: 3 

kvinnor och 3 män, Eknaholms by: 2 kvinnor och 8 

män, Gunnarstorps by: 7 kvinnor och 4 män, Lerike 

by: 5 kvinnor och 6 män, Lerkemåla by: 6 kvinnor 

och 4 män, Nykulla by: 5 kvinnor och 8 män, Skave-

näs by: 4 kvinnor och 8 män, Åby säteri och by: 8 

kvinnor och 8 män, Övre Juhle by: 6 kvinnor och 6 

män, Särskild förteckning: 2 män. Sammanlagt 62 

kvinnor och 70 män = 132 personer. 

 

Utvandrare / arbetsvandrare till Danmark, Norge och 

Tyskland (Schleswig-Holstein): 7 personer. 

 

Utvandringen från Tjureda ter sig alltså helt annor-

lunda än de tre näraliggande socknarna Dädesjö, Fu-

ruby och Gårdsby. 

 

Detta är en liten sammanfattning av ett mycket stör-

re material, som berättar om den svenska emigratio-

nen på sockennivå. 

Örnsköldsvik 2012-03-03 

KarlEric Axenström 

EMIGRATION FRÅN SVERIGE TILL NORDAMERIKA 

SLÄKTFORSKA I ANUNDSJÖ! 
Lördag 7/7 och söndag 8/7 2012 

i samband med Anundsjö hembygdsförenings 

75-årsjubileum finns  

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

på plats i 

Burstugan vid Hembygdsgården i Bredbyn 

 

Vi visar hur du som är nybörjare kommer igång 

med din släktforskning och hjälper dig som redan 

forskar med tips och idéer. 

 

För mer information om tider mm  

se hembygdsföreningens annonsering.  



PSALMODIKON 

12 

PSALMODIKON 

 

Konstruerat av kyrkoherde DILLNER år 1829; kh i 

Östervåla. Ett stråkinstrument med resonanslåda och 

EN enda sträng. Tonstegen markeras med siffror på 

instrumentet. Idén lär ha kommit från Danmark. 

 

På bilden sitter kvinnan och spelar - möjligen melo-

din till en psalm ur ”Den wallinska psalmboken” 

från 1819. Kanske att hon valt att spela Wallins 

psalm ”Vänligt över Jorden glänser Strålen av ett 

himmelskt hopp …” från år 1818. 

 

I Björna Hembygdsgård hänger ett psalmodikon i 

kökskammaren skänkt av släkten Näzell i Pålsjön. 

(Pålsjön ligger i Björna socken mellan L-mon och 

Gide.) Stråkens tagel kan tas ur en hästsvans vid 

snickring i hemmet. Här saknas dock stråken. 

 

Björna församling delade på sin tid ut ett antal in-

strument till religiöst lagda församlingsbor. Christof-

fer Näzell i Pålsjön hörde till dem. Han satt som le-

damot i kyrkorådet, och han var en trogen kyrko- 

besökare. 

 

Till utrustningen hörde även en melodipsalmbok 

med siffror, inte noter, som angav melodin till psal-

men. Kebbe i sitt Pålsjön lärde sig säkert att tolka 

vissa psalmer. Visserligen är det bara en ton, men 

med sångare till blev det både sång och andakt. 

 

Kristoffer Näzell levde 1849-1930. 

/Nedtecknat av Anders Nordström, 2011. 

Anders Nordström i Björna har skickat oss denna intressanta bild på en kvinna (tyvärr okänt vem hon är) som 

spelar på ett psalmodikon samt nedanstående text om instrumentet. 

 

Vänligt över jorden glänser 

strålen av ett himmelskt hopp. 

Stilla inom tidens gränser 

evighetens sol går opp. 

Ack, så stilla att mitt öga 

hennes sken fördraga må 

och Guds dolda råd förstå. 

 

Första versen i psalm nr 34 i 1986 års psalmbok  

(nr 73 i 1819 års psalmbok även kallad  

”Den wallinska psalmboken”) 



13 

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 

en tidningsartikel, kom ihåg att skriva varifrån 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 juni - 31 augusti 

Måndag-onsdag 10.00-18.00 

Torsdag-fredag 10.00-16.00 

Lördag 10.00-14.00 

Gunilla Vestman 

gunilla.vestman@ornskoldsvik.se  

En Liten Släktbok 
om Forsbergs Hörnells Locks och Strandbergs i Själevad och Örnsköldsvik 

Ulla Forsberg har skrivit denna bok 

vars innehåll torde intressera de flesta 

som har någon anknytning till Örn-

sköldsvik och/eller Själevad eftersom 

här finns en mängd intressanta berät-

telser och uppgifter om personer och 

händelser från dessa orter. 

 

Eftersom boken är en släktbok handlar 

den naturligtvis främst om några spe-

cifika släkter. Så gott som hela förfat-

tarens släkt kommer från Själevad i 

Ångermanland men några, till exem-

pel hennes farmors morfar, kopparsla-

gare Olof Edmund Lock med familj, 

kom flyttande till Örnsköldsvik från 

Sundsvall. 

 

Men boken presenterar inte enbart personerna i hen-

nes släkt utan innehåller även en mängd intressanta 

foton, bilder och illustrationer. Dessutom berättar 

hon både underhållande och initierat om de förhål-

landen som rådde dels under hennes egen uppväxt  

och dels när hennes förfäder levde. 

 

Ett utdrag från boken där författaren 

berättar om när hon som barn bodde i 

Torrom, Nora socken: 

”Han (Ullas far) var inte bara folk-

skollärare utan också församlingens 

kantor som spelade orgel i kyrkan till 

varje gudstjänst. Det var roligt för jag 

och hunden Tossan fick alltid följa 

med. På ett visst trappsteg, där trappan 

till orgelläktaren svängde åt höger 

stannade alltid Tossan. Pappa gav hen-

ne en sockerbit och sedan kunde hon 

skutta vidare. Till orgelläktaren kom 

också en gammal farbror från ålder-

domshemmet. Han var orgeltrampare. I ett spännan-

de rum bakom kyrkorgeln fanns orgelpiporna och på 

golvet en planka som verkade lös. Men det var med 

den som luft pumpades till orgeln. Utan luft i orgel-

bälgen blev det inget ljud. Orgeltramparen gick 

tungt fram och tillbaka på plankan, luft tillfördes or-

geln och pappa kunde spela.” 

mailto:monalisa.martensson@passagen.se
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TIMMERBRÖT 

Timmerbröt i Kvarnforsen, Gideälven vid Studsviken, Björna socken. Flottning pågick i denna älv till år 1960. 

Foto: Joel Rundquist, Gide. Fotot och texten nedan insända av Anders Nordström, Björna. 

Brötar kunde dras isär stock för stock. Eller som ofta 

skedde: Sprängas med dynamit. Alla stockarna mås-

te iväg - ner till skiljeverket i Husum. 

 

Vårfloden skötte transporten. Flottarna följde med 

och rensade efter de sista stockarna.  

Då ”geck rompa”, sa man. 

En tradition på 1940-talet efter älven i Gide var, att 

”Rump-kaffe” serverades av Mimmi Hedberg, fru 

till Modo-förvaltaren Ivar Hedberg, Björna. 

 

Arbetsledare vid flottningen i Gideälven var under 

årens lopp: Sjölunds karlarna från Hemling, flott-

ningsinspektor Erik Johansson, Uttersjö, Göran Nie-

man. Mera lokalt Kebbe Svensson, Gide. 

 

Låt mej bifoga en bit ur en intervju, som Sveriges 

radios Gunnar Nording gjorde med inspektor Erik 

Johansson i aug. 1981. Björna Hembygdsförening 

lät renskriva hela intervjun på 8 sidor. Finns arkive-

rad hos dem. 

 

” GN: Råkade du aldrig ut för något tillbud, ramlade 

i älven eller något sådant där? 

EJ: Usch, usch, jag har följt med många brötar och 

en del har trott att jag drunknat. Det hände ju bara på 

slutet här. Det var så att det hade kört fast i byn här,  

Utterån heter den, så jag hjälpte dem med den där  

bröten i forsen och då hade vi hållit på där nästan till 

middagen där och dra undan för undan. 

Då får jag se, så jag säger åt en som var ung då, för 

jag var ju åtminstone 64 år då. ”Du som är ung” sade 

jag, ”tag en pappstock och spaka den där stocken!”. 

”Nej, jag törs inte gå dit”, sade han. Jag gick dit 

själv och gjorde det där och det bar iväg för bröten 

på en gång och jag var inne i bröten och ibland var 

jag under stockarna. De föll på benen så här, så de 

tryckte fast mig, men då rullade de och då var jag 

upp med huvudet, de rullade ju mig, så jag vaskade 

upp huvudet här och var och försvann på det viset. 

När jag kom ner i ”spakan” när vattnet var lugnt där, 

då hade han skickat efter en karl, ja de sade sedan, 

”spring och se efter hur det går för att hjälpa ho-

nom.” 

 

Ja, han sprang han och inte såg han mig någonting, 

för en bröt - det var ju timmer undan för undan - jag 

blev utan byxor och nästan naken och gjorde illa 

mig. Då jag kom ner på spakvattnet där, då ser jag 

den där karln, ”hur ska jag bära mig åt?” Inte nådde 

han mig och jag sa ”gå upp och lossa bröten om det  

finns någonting kvar där. När jag kommer på spak- 

vattnet nog klarar jag mig.” Då hörde jag, det var 

lugnt och fint till att höra dem, att de sa ”hur gick 

det? Klarade han sig eller” sade de då. ”Jo”, sade 

han, ”han kom på vattnet där, så han simmade”. 
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ÅRSMÖTE 2012 

Foto: Kari Kakkinen 

Några av de Hembygds- och Släktforskare som var samlade vid årsmötet. 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs höll sitt års- 

möte den 3 mars 2012 i Studiefrämjandets lokal i Örnsköldsvik. 

Ordförandesysslan vid årsmötet sköttes av KarlEric Axenström som på 

ett utomordentligt sätt lotsade mötet genom alla val och beslut. 

 

Noterat från årsmötet: 

Föreningen bestod vid årsskiftet av 252 medlemmar samt 2 hedersmed-

lemmar. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och 

beslöt att bibehålla årsavgiften oförändrad för nästkommande verksam-

hetsår (2013).  

Föreningens styrelse för 2012 består efter val vid årsmötet av:  

Ordförande: Lennart Näslund. Ledamöter: Peter Johansson, Eva Hörnell, 

Hans Nygren, Kari Kakkinen, Georg Lundqvist och Mats Hedell.  

Suppleanter: Bror Andersson, Robert Edlund och Paul Jonsson. 

Föreningens kassör Peter Johansson redogjorde för ekonomin  

och årsmötets sekreterare Mats Hedell skrev protokollet direkt i datorn.  

Årsmötets ordförande 

KarlEric Axenström 

Till revisorer valdes: 

Andro Stenman och 

Mona-Lisa Mårtensson 

och till revisors- 

suppleanter valdes:  

Sven-Olof Häggström 

och Kent Strandberg. 

 

Till valberedning  

utsågs: Sune Edlund och 

Erik Ölund.  

 

Klubbkommittén består 

av: Jan-Ivan Blomkvist 

tillsammans med  

styrelsen. 



ÅRSMÖTE 2012 
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ÖRNSKÖLDSVIKS BUSSTATION 
En intressant lokalhistoriskt skrift är 

denna bok skriven av Harry Sund-

ström och framarbetad av ett redak-

tionsråd bestående av Kent Strand-

berg, Harry Sundström och Thore 

Westman.  

 

Den gavs ut 1995 när det var 60 år 

sedan den första busstationen invigdes 

vid Hamnplan i Örnsköldsvik. Boken 

berättar historien om busstrafikens 

födelse och barndom i Örnsköldsvik 

med omnejd på 1920-talet och utveck-

lingen fram till 1995. Här finns även 

en historik över Hägglunds busstill-

verkning och berättelsen om Bussgods 

i Västernorrland som var det första företaget av sitt 

slag i landet. 

 

Boken är illustrerad med en mängd både äldre och 

nyare foton som är en veritabel guldgruva för den  

som är intresserad av hur vyn över 

Hamnplan förändrats under årens lopp 

och naturligtvis av hur bussmodellerna 

utvecklats. 

 

Här berättas till exempel om  

Lyckseleplogen som kom 1926 och 

som kopplades till bussen och gjorde 

den till en kombinerad buss och plog-

bil: ”Bussarna hade bakhjulsdrift och 

sommardäck. I en tidningsnotis från 

december 1925 berättas att busstrafi-

ken från landsbygden haft stora pro-

blem att ta sig fram genom de meter-

höga drivorna. Trafiken på många lin-

jer ställdes in. Snöhinder gjorde vägar-

na oframkomliga. 

Året därpå, 1926, gjorde Lyckseleplogen sin entré på 

vägarna och vinterplogningen utfördes på ett revolu-

tionerande sätt med denna succéplog som montera-

des på bussarna. Det fanns både för- och sidoplog.” 

Gustav Lindström berättade med  

stor inlevelse om människor han mött. 
Foto: Kari Kakkinen 

Efter årsmötet serverades fika och därefter bänkade 

sig mötesdeltagarna åter, nu för att lyssna till Gustav 

Lindström från Bredbyn som i många år varit lokal-

redaktör för Örnsköldsviks Allehanda i Anundsjö. 

 

Han bjöd dels på musikalisk underhållning - och vi-

sade sig vara en riktig virtuos på blockflöjt, ett in-

strument som följt honom genom åren ända sedan 

har var pojke - och dels på berättelser om människor 

han mött genom åren. 

 

Det var en intressant och underhållande kavalkad av 

människoöden och episoder som förmedlades till 

åhörarna. Ett par kortfattade exempel får även våra 

läsare ta del av här nedan: 

 

Ingeborg Selling som drev Furugårdens sjukhem i 

Yttersel hade en stuga i Storlien dit hon själv bruka-

de köra bil även sedan hon uppnått 80-årsåldern. 

Men när så Gustav vid ett tillfälle träffade henne och 

frågade om hon fortfarande körde bil upp till sin stu- 

ga svarade hon att hon inte längre gjorde det. Och hennes kommentar till varför hon inte gjorde det var  tänk-

värd: ”- En gammkärring på 80 år ska inte köra bil för om hon så är 2 km från där det händer en olycka så 

får hon skulden för den!”  

 

I Skorped brukade man ha sommarvigslar vid hembygdsgården. Det hände vid ett tillfälle att prästen frågade 

brudparet om de ville ha en traditionell eller en modern variant av vigsel. Paret bestämde sig för en modern 

variant och så kom den stora dagen. Vädret visade sig inte från sin bästa sida utan regnet stod som spön i 

backen. Gången fram till hembygdsgården var helt vattentäckt och brudgummen rullade upp sina byxor en bit 

för att inte blöta ner dem. Men i nervositeten glömde han att rulla ner dem igen när han kom fram och prästen 

uppmärksammade detta så han viskade till brudgummen ”-Dra ner byxorna”. Brudgummen stirrade förfärad 

på prästen och stammade ”-Ne, ne, nej, jag tror vi tar den traditionella varianten av vigsel i alla fall!” 



 
Avsändare: 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

1927 gavs en liten bok kallad ”Offergubbar i julparad” ut i Örnsköldsvik. Den inne-

håller karikatyrer och verser om mer eller mindre kända personer i Örnsköldsvik 

med omnejd som tidigare varit publicerade i Örnsköldsviks-Posten under rubriken 

”Veckans offer”. Det framgår tyvärr inte vilka tecknarna och textförfattarna är ef-

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

 

Här ser vi ett exempel från boken där Gustaf Hörnström född 1859 - som var kon-

traktsprost och kyrkoherde i Nätra -  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  

 

 

 

Nätra är stort och dess storhet är vida bekant uti Norden. 

Urgammal bygd i tusentals år har brukats och hävdats, 

kommande släkten till fromma och brukarn till nödtorftig bärgning. 

 

Valkiga, seniga nävar ha stramat om jordfasta stenar. 

Lägdorna plöjts och besåtts och dess brukare bärgat sin gröda 

stundom i glädje för årsväxtens mängd men oftast i fruktan 

för att det frostbitna, torkade kornet skall tryta till vintern. 

 

Så genom sekler ha bönderna levt av sitt arbetes möda. 

Prästerna tröstat i svagår och glatts med sin hjord understundom. 

Så, G u s t a f  H ö r n s t r ö m, Du även har blivit till ett med Din socken, 

glädjandes med Dina får och lidande med dem i nöden. 

 

Stundom Du dock kastar prästrocken av och med bössan på axeln 

strövar du kring uti skogarna, lyssnande gärna till drevet 

för att en stund i naturen bli fri från hjordens bekymmer. 

 

Tryggat den Hörnströmska ätten du har, ty Din samling av söner, 

raska och hurtiga pojkar, de borga att ätten skall leva. 

Fostrat du har dem i tukt och förmaning, men även i kärlek. 

 

Rasen är god, och samtliga sönerna brås på sin fader. - - - 

”Offret” jag bär dig i dag är fullt utav vördnad och aktning. 

Hedersman är du, en präst och en man av förnämliga slaget. 

Nätra är bra, men jag tror att dess herde är bättre. 
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