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Är det någon som vet vad det är för fabrikat på ovanstående bil?  

Och kanske till och med vet var bilden kan vara tagen och vilka personerna är?  

Bildens ägare hade en släkting som var chaufför i Örnsköldsvik, Gustaf Eugen Idlöf, född 1889.  

Vid jämförelse med andra foton liknar föraren honom men det har inte gått att fastslå om det  

verkligen är han. Kanske kan bilens registreringsnummer: Y 2332 ge någon vägledning?  

Både redaktionen och bildens ägare blir mycket tacksamma om någon kan hjälpa till med identifiering!  

På sidan 6 i bladet finns ytterligare en bild på en bil från samma samling  

så dessa båda bilder blir detta nummers bil(d)gåta. Fotograf: Okänd. 
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REDAKTÖR’N HAR ORDET 

Hej kära läsare och forskar-

vän! 

 

Det här decembernumret är 

lite sent ute tyvärr, så när du 

läser det här är vi nog redan 

inne i det nya året. Men även 

fast det kommer sent hoppas 

jag att innehållet ska vara av 

intresse! 

 

Det här är nummer 99 av medlemsbladet så nästa 

nummer, nr 100, blir ett stort jubileumsnummer! 

Redaktionen har redan fått in en del material men jag 

hoppas att även just du har en berättelse, en efterlys-

ning, en bild eller något annat intressant som du vill 

dela med dig av till oss andra.  

 

Efterlysningen i vårt förra blad gav resultat, det är 

flera som hört av sig, vill rikta ett stort tack till er! Så 

nu har vi ett exemplar av det allra första numret, nr 

1, som kommer att finnas med i sin helhet i jubile-

umsnumret.  

 

Även bildgåtan i förra numret fick sin lösning tack 

vare en uppmärksam läsare. Läs mer om detta på  

sidan 5. I det här medlemsbladet finns 2 bildgåtor, 

dels bilden på första sidan och dels den på sidan 6. 

Så nu hoppas vi att även dessa kan få sin lösning! 

Förhoppningsvis finns det i alla fall någon 

”bilmodellskunnig” bland läsekretsen som kan berät-

ta vad det är för bilar vi ser på bilderna! 

 

I det här numret får vi också läsa om bland annat 

Isländska tomtar, en ny hembygdsbok från Gideå, 

den berömde fiskforskaren Peter Artedi från Anund-

sjö, spökerier i en skogshuggarkoja och mycket an-

nat blandat, stort, smått och gott. Vi får exempelvis 

även möjlighet att förkovra oss i luffartecknens bety-

delse.  

 

Nu närmar sig också Hembygds- och Släktforskare 

Nolaskogs årsmöte. Det kommer att äga rum den 2 

mars 2013 och förutom årsmötesförhandlingarna får 

vi lyssna till ett intressant föredrag om DNA i släkt-

forskningen. Den nya tekniken att med hjälp av 

DNA ta reda på mer om sitt ursprung har mer och 

mer kommit att intressera släktforskare. Föredrags-

hållare är Peter Sjölund som är ordförande i Härnö-

sands släktforskarförening och en av de kunnigaste i 

Sverige på området. 

                                                 Mona-Lisa Mårtensson 
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Byarnas historia i Anundsjö                                               60 kr 
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Från byling till batong av Afvander/Selling   50 kr 

Fäbodar och fäbodliv i Anundsjö                                        60 kr 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten 200 kr 

Minnen från Sörvåge by 1920-talet  

till cirka 1990. Del 3 180 kr 

Rötter i Anundsjö 200 kr 

Sidensjö och Skorped, Släkter och gårdar 360 kr 

Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915 295 kr 

Släkter och gårdar i Nätra 1535-1900 295 kr 

Släktforskning - vägen till din egen historia 230 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1980-87   40 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1988-97   95 kr 

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 supple-

ment 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  
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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 

Greens Guldsmedsaffär i Örnsköldsvik och detta  

företags historia. 

”Egentligen var han ganska belåten denna underba-

ra vårdag, den gode Gustaf Isak Östman. Solen gas-

sade så ljuvligt på honom, att han sköt mössan ned i 

nacken och fick lov att torka svetten ett tag med sin 

blommiga näsduk. Bredbent och säker stod han nu 

där och tittade på hur snickarna bankade hop hans 

butik. Det doftade behagligt av det färska virket, 

som lyste som gula ränder, där man fått lov att lappa 

upp den gamla kåken. 

 

   Kåken var det, ja! Gustaf Isak Östman strök ett 

slag över kalufsen och småskrattade förnöjt. Nog 

kan det hända, att man skulle håna honom för att han 

satte upp en guldsmedsbutik i en vedbod, men strunt 

i det. Man blev ju sin egen i alla fall, och det var väl 

inte dåligt, när man bara var 22 år. Och när allt kom 

omkring, så var det bättre att sitta som egen mästare 

i en butik, som nyss varit vedbod än att sitta och 

ruttna bort vid ”svarta havet” hos de snåla silversme-

derna i Söderköping. Ja, sannerligen om de där för-

sta läroåren hade varit så roliga. Att sitta och slipa 

skedar och gafflar skinande blanka med träkol och 

vatten var egentligen ett hundgöra, och ”svarta ha-

vet” hade han då aldrig kunnat förlika sig med. Och 

inte Söderköping heller, för den delen. Nej, då hade 

det varit gladare dagar hos guldsmed Björkman i 

Stockholm, där han satt och slog ringar och bröst-

knappar ett par år. Den där Björkman var allt en kni-

vig karl, som visst försåg hela Sverige med bröst-

knappar, och lärorika dagar hade det varit hos ho-

nom. Men för en ”nolaskogsare” och Nätrapojke 

som Gustaf Isak Östman hade det  i alla fall känts 

skönt att vid Skeppsbron kliva ombord på ”Thule” 

med en liten vacker sparslant på fickan och styra ko-

san mot Örnsköldsvik. 

   Och nu stod han här och såg till att gubben Strand-

bergs vedbod förvandlades till guldsmedsbutik - 

Gustaf Östmans guldsmedsaffär. Jo-jo! Var det un-

derligt, att den friska doften från det färska virket 

stack behagligt i näsan på den nyvordne mästaren. 

 

   Det var våren 1884, som guldsmed Östman hade 

sina - enligt vad författaren förmodar - behagliga 

meditationer framför vedboden, som blev guld-

smedsbutik. Det är numera åkare Pettersson, som 

äger den gården vid Nygatan, men nu ser man inte 

längre några spår efter en svunnen glansperiod på 

uthusbyggnaderna. Ty det är länge sedan guldsmed 

 

Östman fann sig för-

anlåten att flytta butik 

och verkstad till cen-

tralare plats i staden. 

Affärerna gingo näm-

ligen den unge guld-

smeden väl i händer, 

och han såg det antag-

ligen som ett gott 

omen, att han var född 

året efter det stora 

nödåret, vilket ställde 

till mycket elände i 

hela Norrland. Och så 

svår konkurrens hade 

han ju inte i köpingen 

Örnsköldsvik, när han 

började. Visserligen 

var guldsmed Rehn en 

skicklig yrkesman, som gjorde utmärkta arbeten, 

men det började ju bli goda tider, landsbygdens folk 

satte värde på äkta varor till bosättningen, och när 

det var ”märten”, så klampade en och annan bond-

dräng in och lade upp hela årslönen på disken mot  

en ”femton rubiners spriralbrigé” i utbyte. Det hade 

ju funnits en guldsmed i Örnsköldsvik tidigare ock-

så, nämligen August Bergman, men han hade inte ro 

att stanna längre än under åren 1846-49, och sådana 

flyttfåglar glömmer man fort i en blomstrande kö-

ping. 

   Det dröjde alltså inte länge förrän den lilla butiken 

i vedboden blev för trång, varför Östman fann en ny 

tillflyktsort i den s. k. Kjellinska fastigheten vid 

Storgatan, som då ägdes av dir F. F. Fahlander. De 

nya lokaliteterna inrymde han i den butik, som nu-

mera innehas av cykelaffären ”Monark”, och fast det  

blev en riktigt elegant affär efter den tidens enkla 

anspråk, befanns det rätt snart att utrymmena också 

här voro för knappt tilltagna, ty när sekelskiftet pas-

serats, och det merkantila uppsvinget blev livligare 

än någonsin, byggde han tillsammans med stads-

byggmästare Fredrik Hagberg egen gård vid Storga-

tan och flyttade in i den lokal, där firmans efterträda-

re alltjämt bedriver verksamheten. De nya lokalerna 

togos i anspråk nästan på dagen för 35 år sedan. 

Guldsmed Östman innehade affären ända till år 

1918, då han överlät den på nuvarande innehavaren 

Ernst Green. Han flyttade sedan till en dotter i Vin-

deln, där han avled år 1934 efter att ha njutit en lång 

och välbehövlig vila på ett verksamhetsfyllt liv. 

   Efterträdaren var för resten en ung man, som inte 

var alldeles okänd för Gustaf Östman, ty denne hade 

haft honom i sin tjänst som urmakare under åren 

1908-1915, under vilken tid alltså Örnsköldsviks 

Musiksällskap haft att glädja sig åt en ovanligt  

GREENS GULDSMEDSAFFÄR I ÖRNSKÖLDSVIK 

Bild från boken  
Blad ur köpenskapens historia 



stycke kulturhistoria från senare tid så gott som nå-

gon. 

   Titta bara på väggklockorna med lod och pendel, 

som upptaga en så försvarlig del av väggutrymmet i 

den östmanska butiken. Med sina svarvade knoppar, 

kulor och spiror utgjorde de konstlösa träfodralen 

högst påtagliga pendanger till ”imperialsängen”, an-

timacasserna och andra av sekelskiftets modernite-

ter. Då till och med byggnadsstilen dominerades av 

”snickarglädjens” enformiga krusiduller. 

   Och titta på ”kakskålen” i nysilver och veckat, fär-

gat glas, som reser sig som en krokan till höger om 

guldsmed Östman. Den bringar ovillkorligen i min-

net kafferep med mycket sidenfras, med siratligt tru-

gande tanter med örhängen och guldbroscher, som 

trängas i möbelbelamrade ”fin-rum”, där så små-

ningom - när man hunnit till ”vattlingonen” - värdin-

nan seglar in med en pampig strösockerskål med 

amoriner och krims-krams inpressade i relief på sil-

verytan. 

   Ja, det är verkligen så, att denna bild ger nyckeln 

till den revolution, som den senare tiden medfört i 

urmakeri- och guldsmedsbranschen. Här var nämli-

gen, så underligt det låter, standardiseringen större 

vid sekelskiftet än i dessa dagar, och konsthant- 
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intresserad och energisk 

klarinettist. Att han tre år 

senare kom tillbaka och 

blev ”sin egen” här i sta-

den, hälsades väl med 

glädje först och främst av 

Musiksällskapets med-

lemmar, eftersom hr 

Green blev ordförande i 

denna illustra sam-

manslutning redan efter 

några år. 

 

   Med dessa enkla data 

skulle egentligen denna 

lilla historieskrivning om 

den Östman-Greenska 

firmans öden vara avslu-

tad, men vi kunna inte 

underlåta att göra en liten påhälsning i guldsmed 

Östmans affär, sådan den tedde sig vid sekelskiftet. I 

all synnerhet som läsaren har så utmärkt åskådnings-

material som den unika bilden av butiksinteriören 

här ovan. Ty den belyser urmakeri- och guldsmeds-

branschens utveckling på ett slående sätt, och är ett  

GREENS GULDSMEDSAFFÄR I ÖRNSKÖLDSVIK 

Bild från boken Blad ur köpenskapens historia 

Bild från boken Västernorrlands län - 
ett bildgalleri 1927 



Denna bild tagen på 1920-talet i Nilssons slakteribu-

tik på Nygatan i Örnsköldsvik fanns med i nr 94 av 

medlemsbladet med en efterlysning om mer exakt 

uppgift om var affären låg.  

 

Nu kan vi tack vare att samma bild finns med i  

jubileumsboken ”Örnsköldsviks Köpmannaförening 

100 år” utgiven 1995 meddela att den exakta adres-

sen till Otto Nilssons gamla anrika charkuteriaffär 

var Nygatan 35!                                                   Red   
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Tack vare en ”detektiv” bland våra läsare, släkt- och 

hembygdsforskaren Kristina Lundholm i Gideå, kan 

vi nu presentera lösningen på förra numrets bildgåta. 

 

Vi hade fått bilden från Nätra Hembygdsförening 

och den hade funnits i deras förre ordförande Olle 

Norbergs ägo. 

 

Kristina Lundholm berättar att bilden är tagen i  

Gideå, i Rullnäs ute på udden, ”Näsen” som ortsbor-

na säger eller ”Näset” som de som talar på ”fint” 

säger. Det är fastigheten Rullnäs 1:15 och fotot är 

taget ca 1918.  

Personerna på bilden är: De som sitter på hästen: 

Isak Norberg f 1882-06-30 i Nätra, d 1943-07-27 i 

Rullnäs och sonen Bror Isak 1918-2000. Lina  

Aqvilina Jakobsdotter f 1881-06-13 i Västerbillsjö,  

d 1961-06-29 i Rullnäs står med dottern Jenny Kata-

rina (Karin) 1916-1933 och eventuellt är det en piga 

som står med dottern Ida Viktoria 1915-1987. 

Gården på bilden revs och man använde timret till 

den nya gården som byggdes 1934-35. 

 

GREENS GULDSMEDSAFFÄR I ÖRNSKÖLDSVIK 

verket har under det senaste årtiondet åstadkommit 

en betydligt starkare betoning på ”konst” än under 

sekelskiftet, då den individuella smaken gavs så föga 

rådrum, att de standardiserade alstren ledde till en 

veritabel smakförskämning. 

 

   Allt detta var emellertid omständigheter, som den 

enskilde hantverkaren och affärsutövaren icke kunde 

inverka på i nämnvärd grad, men det leder den 

Greenska firman till heder, att den synes ha tagit till 

sin uppgift att särskilt verka för spridande av känne-

dom om den högre dignitet av konsthantverk, som 

numera trängt sig fram inom branschen. Guldsmed 

Östmans efterträdare fick efterkrigsårens besvärlig-

heter att kämpa med så gott som omedelbart efter 

starten men har ändå under denna relativt korta tid 

lyckats skapa en affär, som fackutövare från hela 

vårt land, vilka voro representerade vid urmakare- 

kongressen i Örnsköldsvik i somras, ansågo tillhöra  

de mest modernt utrustade i hela landet och före-

dömlig i många avseenden.    

   Hr Green uttalar också sin glädje över de allt mera 

markerade strävandena inom facket att hålla yrkets 

traditioner i helgd. Såväl guldsmedsyrket som urma-

keriet ha gamla, förnäma anor och de ha väl förval-

tats på senare tid. 

   - Det är ofantligt glädjande, säger hr Green, att all-

mänheten numera inser kvalitéens betydelse. En så-

dan inställning från allmänhetens sida hjälper oss i 

våra föresatser att tillhandahålla endast de bästa 

hantverksalster, liksom att i ännu högre grad än vad 

redan skett komma ifrån standardiseringen. Konst-

hantverkarna måste ha individuell frihet, om goda 

impulser skola kunna förverkligas och den ständiga 

förnyelse ske, utan vilken all utveckling är tillintet-

gjord.” 

BILDGÅTAN FRÅN NR 98 ÄR LÖST! 
och nu kan vi även berätta var Nilssons slakteributik som fanns på bild i medlemsblad nr 94 låg!  

Samma bild finns med i boken ”Rullnäs och Bölen 

samt Lidbäck en byhistorik” som getts ut i nyutgåva 

2012 av Gideå hembygdsförening.  

 

Magnus Näslund från Nätra hembygdsförening är 

mycket tacksam för uppgifterna om bilden och kom-

menterar att man då även fick förklaring till att bil-

den fanns i Olle Norbergs ägo eftersom Isak  

Norberg i Rullnäs var en farbror till honom. 
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BILDGÅTA 
Känner du igen vad detta är för bil?  

Från Erik Ölunds samling av tidningsurklipp kom-

mer detta som handlar om hur bönderna i Väster-

bursjö en gång i tiden lurade ryssarna: 

 

   ”Vid ryssarnas brandskattningståg genom bland 

annat Arnäs kustbyar på 1720-talet blev Västerbur-

sjö by föremål för deras ovälkomna besök och här-

om har folkminnet att berätta hur byborna lyckades 

skrämma iväg inkräktarna. Så här skall det ha gått 

till: 

 

   Byns kvinnor och barn tog det säkra före det osäk-

ra och flydde i god tid in i de omkringliggande sko-

garna, medan den manliga delen av byborna beväp-

nade med gamla flintlåsgevär begav sig in till ett 

närliggande berg, som enligt samma källor bar (och 

bär alltfort?) namnet Tullberget. 

 

   Från sin högt belägna observationsplats hade män-

nen en god överblick av byn och kunde snart, som 

de befarat, se hur ryssarna började antända en del  

hus i byn. Allt enligt den uppgjorda strategin 

(försvarsplanen) avfyrade nu männen sina muske-

dunder och lät dessa hotfulla ljudeffekter åtföljas av 

de högljuddaste och mest avskräckande vrål och ill-

tjut, som de förmådde åstadkomma. 

 

   De objudna ”gästerna” nere i byn kunde nogsamt 

uppfatta såväl de flertaliga gevärssalvorna som de 

hiskeliga vrålen och skrien från det intilliggande ber-

get och till byamännens oförställda glädje fick den 

ljudliga skrämselattacken önskad effekt. 

 

   Ryssarna tog för givet, att en vildsint försvarsstyr-

ka fanns däruppe och nu skulle komma stormande  

ner mot byn, varför de med hast flydde sin väg. 

 

   När byborna kom ner till sin by igen, så kunde de 

omgående gå till attack mot de brandhärdar som rys-

sarna hunnit åstadkomma och tack vare det snabbt 

insatta släckningsarbetet, lyckades man också snart 

bli herre över elden.” 

Både ovanstående bild och bilden på bladets framsida har lånats ut av Ulla Ring i Brandtjäl, Mellansel. Hon 

skulle gärna vilja veta om det är någon av bladets läsare som kan fastställa vad det är för bilmodeller som syns 

på bilderna. Hon är naturligtvis även mycket intresserad om det är någon som har några övriga uppgifter om 

dem. Eftersom förra numrets bildgåta löstes så framgångsrikt så hoppas vi nu på att våra ärade läsare ska kun-

na hjälpa oss med lösningen även på dessa bil(d)gåtor! 
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Peter Artedi - eller Petrus Arctaedius - som brukar 

kallas ”Fiskforskningens fader”, var en stor veten-

skapsman och ichtyolog (ichtyologi = läran om fis-

karna). Han var en nära vän och forskarkollega till 

Carl von Linné. 

 

Han föddes den 27 februari 1705 (enligt den julians-

ka kalendern, dvs den 10 mars enligt reduktion till 

vår tideräkning) i Anundsjö församling. Han var son 

till prästen Olaus Arctaedius och hans hustru Helena 

Sidenia. Fadern blev komminister i Anundsjö 1701 

och familjen bodde där till 1716 när Olaus Arctaedi-

us blev kyrkoherde i Nordmaling och familjen flytta-

de dit. 

 

Artedi studerade först i Härnösand och därefter vid 

Uppsala universitet. Det var där han blev bekant 

med Carl von Linné som beskriver honom på följan-

de sätt i sitt förord till Peter Artedis storverk 

” I c h t y o l o g i a ” : 

”Jag fick se honom högrest till gestalten och mager-

lagd, med långt svart hår och ett ansikte, som likna-

de porträtt af Johannes Rajus, med ödmjukt sinne, ej 

brådstört i omdömet, men dock rask, fast och på 

samma gång mogen, en man af gammaldags heder 

och tro. Jag gladdes åt att våra samtal genast vän-

des till stenar, örter och djur. 

 

Jag kände mig gripen af att höra så många av hans 

vetenskapliga iakttagelser, som han ej tvekade att 

genast, första gången vi möttes, meddela mig; jag 

åstundade hans vänskap och han vägrade mig den 

ej,  

utan lofvade sina tjänster i vederlag och förverkliga-

de sina löften i handling. Så odlade vi denna heliga 

vänskap utan afbrott under sju år i Upsala, alltid  

med samma trohet, men med alltjämt ökad värme. 

Han var den närmsta vän jag hade och jag var 

hans” 

 

Peter Artedi och Carl von Linné både samarbetade 

och tävlade med varandra i sin forskning. Efterhand 

kom de dock att dela upp sina intressen så att Artedi 

koncentrerade sig på ichtyologin och amfibierna me-

dan Linné ägnade sig huvudsakligen åt botaniken. 

 

Men Artedi hade tidigare även ägnat sig en hel del åt 

växtsystematik och var speciellt intresserad av släk-

tet flockblomstriga växter som omfattar till exempel 

persilja, morot och hundkäx. Han har också fått den 

vackra Artedia squamata (Madonna Flower på eng-

elska) uppkallad efter 

sig. Det var också Pe-

ter Artedi som sam-

manställde Nordma-

lingsfloran som är en 

av Sveriges första lo-

kalfloror. 

 

1734 reste Peter Arte-

di till London för att 

vidareutveckla sin 

forskning och fortsat-

te därifrån till Hol-

land där hans liv alltför tidigt ändades när han i sep-

tember 1735 drunknade i en av kanalerna i Amster-

dam. Han begravdes där på S:t Anthonys kyrkogård. 

Carl von Linné lyckades med hjälp av sin mecenat, 

George Clifford, köpa Artedis kvarlämnade manu-

skript av Artedis hyresvärd och därefter även publi-

cera dem år 1738 med titeln ”Petri Artedi Sveci, Me-

dici Ichtyologia sive Opera Omnia de Piscibus”. 

PETER ARTEDI 1705-1735 

NYA RÖN OM PETER ARTEDIS UPPVÄXT 

Artedia squamata 

Att Peter Artedi föddes i Anundsjö är välkänt och 

bekräftas av födelseboken från den tiden som finns 

bevarad. Men där framgår inte var i Anundsjö som 

komminsterfamiljen Arctaedius bodde. Den muntli-

ga traditionen i Anundsjö berättar att Peter Artedi 

föddes i byn Norrmesunda och det är också där man 

trott att familjen bodde under hela sin tid i Anund-

sjö. 

 

Men nu har nya intressanta rön framkommit. Forska-

re i det år 2012 bildade Artedisällskapet i Anundsjö 

har funnit indikationer på att familjen Arctaedius 

från år 1708 och framåt varit bosatta i byn Näs som 

ligger i anslutning till Bredbyn där kyrkan ligger. 

Kommunionlängderna för Anundsjö finns bevarade 

från detta år och där finns komminister Hr Olof med 

hustru antecknade under byn Näs. Även vid flera  

tillfällen under de 

kommande åren finns 

Hr Olof inskriven i 

byn Näs i kommuni-

onlängden.  

 

Artedisällskapet i 

Anundsjö och likaså 

redaktionen för bladet 

är naturligtvis mycket 

intresserade av att 

höra om det finns nå-

gon annan forskare 

som har stött på mera 

information om famil-

jens liv i Anundsjö. All information mottas med 

största intresse!  

Minnesstenen över Peter Artedi vid  
Anundsjö hembygdsgård ligger vackert 

inbäddad i lummig grönska, och platsen 

inbjuder besökaren till  
en stunds vila och meditation. 
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ARTEDIPARKEN I UPPSALA 

 

Peter Artedi (Jarmo Eklund) tar emot en hyllning i form av en dikt från en barndomskamrat (Christina 

Nylander, för dagen i sagoväsendet Vittrans gestalt). I bakgrunden en bondmora från Näs (Birgitta 

Jonasson), klockarmor Segrid Ersdotter från Näs (Mona-Lisa Mårtensson), Abraham Bäck (Stefan 

Östergren) och Carl von Linné (Owe Hedin). Från en av de teaterscener som framfördes i  

Artediparken i Uppsala vid KulturNatten 8 september 2012.            Foto:  Solveig Nordin Zamano 

Initiativtagaren Solveig Nordin Zamano flankerad av ”Carl von 

Linné” och ”Abraham Bäck”                          Foto: M-L Mårtensson 

Många utflyttade Norr-

länningar, Ångerman-

länningar och inte 

minst Anundsjöbor 

hittade vägen till par-

ken där de gladdes 

över att umgås och 

höra ”hemlandstoner”. 

Många var också de 

Uppsalabor som upp-

skattade att höra den 

intressanta historien 

om den världsberömde 

naturforskaren som 

gett parken dess namn. 

 

Artediparken var för 

dagen festsmyckad 

med en glittrande in-

stallation av flygande 

fiskar. Här fanns även 

de välkända Anundsjö-

pigorna uppställda och 

en fotoutställning på temat Peter Artedi och Anund-

sjö utmed räcket mot Fyrisån fick många förbipasse-

rande att intresserat stanna till. 

 

Det var Solveig Nordin Zamano - som under lång tid 

ägnat sig åt forskning om Carl von Linné och hans 

lärjungar och då även intresserat sig för hans kollega 

Peter Artedi - som var initiativtagare till arrange-

manget och som även arrangerade ett par fullmatade 

studiedagar i Uppsala på temat Linné och Artedi för 

de övriga deltagarna.  

Den vackra Artediparken som är uppkallad efter den 

världskände vetenskapsmannen och ichtyologen Pe-

ter Artedi ligger centralt belägen längs Fyrisån i 

Uppsala. Parken ligger som en blomstrande oas i ett 

promenadstråk mellan Linnéträdgården och Upp-

landsmuséet. Här kan man sätta sig ner och drömma 

sig tillbaka till tiden i början av 1700-talet när 

anundsjösonen Artedi och hans kollega Carl von 

Linné studerade och forskade i Uppsala. Närmaste 

granne till Artediparken är den berömda manskören 

Orphei Drängars hemvist, byggnaden Alfvénsalen, 

som rymmer konsertsal och konferenslokaler. 

 

Här i Artediparken hände något spännande vid Kul-

turNatten den 8 september 2012. Då återvände den  Artediparken i Uppsala              Foto: Solveig Nordin Zamano 

store forskaren till sitt läro- och forskningssäte och återsåg bland annat sin gamle vän och forskarkollega Carl 

von Linné. Det var Artedisällskapet i Anundsjö som tillsammans med Anundsjö hembygdsförening, Dan-

marks hembygdsförening och Höga Kusten Teaterförening arrangerade detta teatermöte som även innefattade 

en teaterinvigning av Artediparken.  
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fram dragspelet när andan föll på. Det var varierande 

låtar som han spelade, allt från hambo och vals för 

att stämningsfullt avsluta med den passande 

”Helgdagskväll i timmerkojan”. 

   Det fanns som sagt inte så mycket att företa sig i 

kojan utan till sist kom tröttheten smygande för var 

och en och snart hördes snarkningar från männen. 

   Mitt i natten hördes konstiga ljud som tycktes 

komma ovanifrån. En och annan vaknade av ljuden 

men en del fortsatte sova sin törnrosasömn. Så blev 

det plötsligt tyst. 

   De lade sig igen och efter ett par timmar så hördes 

det konstiga ljudet igen, som om någon gick där 

uppe ovanför dem. Tre nätter i rad förekom detta 

ljud. Det diskuterades såväl ute i skogen som även 

hemma i kojan. Var det månne hin håle som hem-

sökte dem? 

   En morgon sade en av huggarna, Alvar, att han 

inte kände sig så pigg så han skulle stanna hemma 

den dagen. Utan att de andra hade en aning, var det 

en ursäkt så god som någon. 

 

   Helmer, Sven, Johan och Oskar gick ut i kylan till 

dagens knog och nu fick han ett ypperligt tillfälle att 

Denna berättelse är skriven av Nils-Åke Eklund och 

har tidigare varit publicerad i Örnsköldsviks Alle-

handa. 

   ”Rubriken kan verka något märklig men detta hän-

de (berättades det för mig i mitten av 70-talet) i en 

skogskoja där ett huggargäng huserade och som gav 

en huggare en minnesbeta som han sent skulle glöm-

ma. 

   Det var i trakterna av Solberg som dessa huggare 

avverkade på ett stort skogsskifte. Det var djup snö 

detta år och dagarna var tunga. Männen slet hårt ute 

i skogen där temperaturen ofta pendlade mellan -20 

och -30 grader. Men de var väl rustade så det gick 

relativt bra att hugga. Många gånger längtade de nog 

till våren när flottningen skulle komma igång. I sina 

drömmar såg de romantiska ljusa sommarkvällar när 

fåglarna sjöng i träden. Men detta var ännu bara 

drömmar där de slet med frost i sina skägg. 

 

   Det led mot kväll och männen pustade ut efter 

ännu en ansträngande dag. Kvällarna fördrevs ofta 

med kortspel. Ibland kunde någon lyssna på radio, 

tv:n fungerade inte så bra i detta väglösa land. Hel-

mer, en av huggarna, var musikalisk och tog ofta 

Personerna på bilden har vad vi vet ingenting att göra med personerna i historien nedan men bilden känns ändå 

- trots att den tidsmässigt nog hör hemma längre tillbaka i tiden än vad historien gör - passande som illustration. 

Om det är någon i den ärade läsekretsen som känner igen bilden och vet något mer om den är vi mycket tacksam-

ma för uppgifter! Den är inköpt på loppis i Norrflärke, Anundsjö men tidigare ursprung är tyvärr okänt.  

REGNSKUR EN FROSTIG VINTERNATT 



10 

undersöka spökerierna i kojan. Alvar kollade än här 

och än där och till sist vid Svens slaf såg han en lång 

nylonlina. 

   Han visste att Sven brukade fiska nere på sjön men 

varför var den uppspänd mot taket? Sedan såg han 

att den ledde upp mot kyffet inunder taket där de 

förvarade diverse saker. Han kröp upp och såg att 

den var fäst vid några vedklabbar och förstod då var-

ifrån spökeriljuden hade kommit. 

   Därefter gillrade han upp en hink med minst 20 

liter vatten och som var placerad precis över Svens 

slaf. Nylonlinan fäste han därvid och dolde det väl. 

   Det led mot kväll och snart hördes stampningar ute 

på bron och in kom skogshuggarna. 

   - Är du bättre nu? undrade Helmer, och Alvar för-

sökte hålla god min. 

   De satte sig snart och käkade 

den klassiska skogshuggarmaten - 

kolbullar. Sedan pratade man om 

dagens jobb, vilket hade gått bra 

och att det visst skulle bli mildare, 

vilket gladde dem. Man slappade i 

den varma kojan och snart var det 

läggdags. 

 

   Alvar höll sig vaken för han vil-

le se det kommande spektaklet. 

Mitt i natten såg han Svens grova 

hand sträcka sig efter nylonlinan 

och plötsligt översköljdes slafen 

med vatten. Det blev sjöblött.  

   Alvar steg upp och med skrattet 

bubblande inom sig kommentera-

de han: 

   - Men hur kan det regna in mitt i vintern när det är 

30 grader kallt? 

   Nu hade även de andra gubbarna vaknat och skrat-

tet dundrade mellan väggarna. Sven var väl måttligt 

road. Han fick ta ur allt blött ur slafen och hänga upp 

det för att torka det. 

   Han insåg att han fått sig en näsbränna och att syn-

den straffar sig själv. Alvar hade dock några torra 

sängkläder som Sven fick låna. 

   Hela vintern igenom till vårens ankomst var det 

inga som helst konstiga ljud eller oknytt i kojan. 

Nätterna förblev tysta och sköna.” 

Nedanstående bilder kommer från samma samling 

som den på föregående sida.  

REGNSKUR EN FROSTIG VINTERNATT 
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Nedanstående artikel var publicerad i Morgonbladet den 5 oktober 2012. 

Redaktör´ns kunskaper i isländska är tyvärr alltför knapphändiga (för att inte säga obefintliga!) för att möjlig-

göra en översättning av artikeln men som vi kan se av bilden och möjligen även utläsa av texten ”Tveir 

stjórnarmenn úr ættfræðifélagi i Örnskjöldsvik í SvíÞjóð” osv har Lennart Näslund och Reine Björkman från 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs besökt Island och där fördjupat sig i de isländska arkiven. Vi ser med 

spänning fram emot en utförlig rapport från resenärerna i kommande nummer av medlemsbladet! 

(Nej, rubriken syftar inte på ovanstående artikel!  

Red:s anm ).  

Uppgifterna om tomtarna på Island kommer från en 

artikel i tidningen Angerman (Ångermanlands- och 

Medelpads hembygdsförbunds tidning) nr 5 2008 

som är skriven av Lars-Erik Larsson från Torps 

hembygdsförening: 

 

   Där berättas att Jultomtar nämns redan under 1600 

och 1700-talet i en del isländska skrifter. Som vi kan 

se av nedanstående är det inte direkt några snälla 

tomtar och det kanske beror på att deras föräldrar var 

två troll, Gryla och Leppalúdi, som använts till att 

skrämma små barn med.  

   Här kommer en liten redogörelse för de olika is-

ländska tomtarna, när de kommer och vad de gör: 

   12-25 december: Stekkajastaur som är ute efter att 

stjäla mjölk i fårhuset.  

   13-26 december: Giljagaur som vill ta skummet 

från mjölkhinken. 

   14-27 december: Stúfur som försöker få tag i stek-

pannan med matrester. 

   15-28 december: Törusleikir som vill få tag i tva-

ran, (slev som man rör i grytan med) för att slicka av  

JULTOMTAR PÅ ISLAND 

den.    

   16-29 december: Pottasleikir som vill skrapa rester 

ur grytan. 

   17-30 december: Askasleikir som vill slicka i sig 

matrester från matskålen. 

   18-31 december: Hurdaskellir som smäller igen 

dörren för att skrämmas. En påminnelse om att man 

ska stänga väl om sig. 

   19 december - 1 januari: Skýrgamur kommer och 

försöker stjäla skýr (isländsk youghurt) ur skýrtun-

nan och lyckas föräta sig på den. 

   20 december - 2 januari: Bjugnakraekir kommer 

och stjäl bjugur (korv) från stänger de hängs på. 

   21 december - 3 januari: Gluggagaegir som skräm-

mer barnen genom att titta in genom fönstren 

(gluggar). 

   22 december - 4 januari: Gáttatefur som luktar sig 

till var det finns mat. Han avbildas med en stor näsa. 

   23 december - 5 januari: Ketkrókur som med sin 

långa krok fiskar upp fårköttet som hänger till rök-

ning i skorstenen.    

   24 december - 6 januari: Kertasníkir som vill sno 

åt sig av julljusen (kerti) som barnen fått. När han 

försvinner den 6 januari är julen slut. 
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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 

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 

 

Det går också bra att lämna in det när föreningsloka-

len på Ångermanlandsgatan håller öppet. 

 

(Artikelförfattaren ansvarar själv för sin artikel.) 

Ordinarie 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  

RULLNÄS OCH BÖLEN SAMT LIDBÄCK 
en byhistorik 

Hembygdsboken ”Rullnäs och Bölen 

samt Lidbäck - en byhistorik” utgiven 

av Gideå Hembygdsförening finns nu 

i nyutgåva. En studiecirkel ledd av 

Kristina Lundholm har under hösten 

2011 och våren 2012 arbetat med att 

revidera och komplettera den tidigare  

byhistoriken från 1994 och resultatet 

presenteras nu i denna nya upplaga. 

 

I boken finns förutom bilder på fastig-

heterna i byarna med förteckningar 

över dess ägare under åren även en 

mängd intressanta berättelser om per-

soner, företag, skolor och föreningar 

som finns eller har funnits i trakten. 

Här finns även släkttavlor över många 

av familjerna i gårdarna och inte att förglömma en 

historik som sträcker sig tillbaka ända till 1500-talets 

början. Boken som är nummer 8 i Gideå Hembygds-

förenings skriftserie är en guldgruva för den som har 

anor i någon av dessa byar eller som är allmänt in-

tresserad av bygdehistoria.  

I Gideå Hembygdsförenings  

skriftserie finns även följande böcker: 

 

1. Salberg, ny utgåva 2002 

2. Flärke, ny utgåva 2007 

3. Flyggsjö, ny utgåva 2008 

4. Norrgissjö, ny utgåva 2009 

5. Sörgissjö-Sunnersta, ny utgåva 2010 

6. Byviken-Långviken, ny utgåva 2011 

7. Getingsta-Sunnansjö, ny utgåva 2006 

9. Västergissjö 1995 samt del 2 1998 

10. Kroksjö 1996 

11. Svedje 1997 

12. Getingstabodum, ny utgåva 2008 

13. Hattsjö 1999 

14. Hundsjö 2000 

15. Gideåbruk-Eldsmark 2001 

16. Källfors med Flisbäcken 2003 

17. Holmlund, Gideå socken 

18. Gideå hembygdsbok del 1 1955 

mailto:monalisa.martensson@passagen.se
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LUFFARTECKEN 
utdrag från vårt Medlemsblad nr 9 som gavs ut 1983 
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LUFFARTECKEN 
utdrag från vårt Medlemsblad nr 9 som gavs ut 1983 



15 

 

 

 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 

urklipp från Örnsköldsviks Allehanda handlar om 

målarmästaren Albert Byström i Torsbacken: 

   ”Han hade många intressanta minnen att berätta, 

den gamle målarmästaren Albert Byström i björna-

byn Torsbacken. Redan 1889 började han i det yrke, 

som skulle bli hans levebröd. Hans allra första jobb 

som målare fick han i Björnsjö hos en baningenjör 

Fraenkel. Och denne baningenjör var far till den i 

unga år så ryktbare civilingenjören och nordpolsfa-

raren Knut Fraenkel. En av deltagarna i S. A. André-

es ballongexpedition mot Nordpolen 1897. Han om-

kom på Vitön tillsammans med de övriga i expedi-

tionen. 

   Byström mindes mycket väl den unge blivande 

nordpolsfararen som en lång, gänglig och förläst 18-

åring, som för övrigt gav ett folkligt och hyggligt 

intryck. Byström själv fick vid flera tillfällen hjälpa 

till med att uträtta ärenden åt den studerande yng-

lingen. 

   1891 var banan invigd ända till Vännäs och då 

hade familjen Fraenkel redan flyttat från orten. 1897, 

alltså sex år senare, startade så den olycksaliga nord-

polsfärden. 

   Den unge företagsamme Björnamålaren reste ut i 

världen. Först till Härnösand, därefter till Gävle, där 

han tog hyra på en segelbåt med England som när-

maste mål. 

   Man ankrade i West Hartlepool där Byström stan-

nade ett par veckor innan han fortsatte till Hull, där 

han blev kvar ett halvår. Han arbetade som målare 

för 1 shilling i timmen. 

   Från Hull och England reste han vidare till Köpen-

hamn. Under överfarten åtog han sig att utföra mål-

ningsarbeten i kaptenens hytt och fick för detta åka 

med gratis plus fri mat. Gratis uppehälle på båten 

fick han även under den vecka som båten låg förtöjd 

vid kaj i Kongens by och som den unge svensken 

utnyttjade för att måla färdigt på båten. 

   Efter en visit i hembygden bar det iväg till Öster-

sund, där han arbetade som målare åt SJ. 1899 var 

han med om att måla Frösö kyrka och därefter bum-

selebums till kungliga huvudstaden. 

   Under sina tre år där arbetade han hela tiden åt 

”hovstaten” som målare på Stockholms slott. Och i 

Arvfurstens palats. 

   Kronprinsessan Viktoria (Viktoria av Baden) följ-

de arbetet och avgjorde i stort sett ensam hur mål-

ningen skulle utföras. Ibland skickade hon bud efter 

sin svåger, prins Eugén, för att få verkligt sak-

kunnigt råd. 

   Han bevarade många roliga minnen från sin tid 

som ”hovmålare”, den företagsamme Björnapojken. 

Till exempel om en händelse när han arbetade med 

krävande målningsuppdrag i ett av slottets många 

magnifika trappuppgångar. I den nisch där han arbe-

tade fanns flera ståtliga personstatyer i skinande vitt. 

   En dag kom en grupp guidade turister uppför den 

pampiga halltrappan och Byström stannade upp någ-

ra sekunder för att titta ner på det pratande sällska-

pet, varefter han fortsatte sitt målningsarbete igen. 

Vilket han inte skulle ha gjort. . . Nerifrån gruppen 

kom förskräckta kvinnoskrik och någon svimmade. . 

   Förklaringen var den, att när de besökande turister-

na stannat upp för att beskåda och njuta av de ståtli-

ga statyerna i trappnischen, så tog flera av dem även 

den tillfälligtvis pauserande målaren för en staty som 

de andra bländvita figurerna däruppe och när den 

likaledes vitmenade statyn Byström plötsligt började 

röra på sig igen, ja då hängde några av damerna inte 

med längre. . . 

   En annan festlig episod från sina målarår på kung-

liga slottet kunde han även berätta om. En dag hade 

han av sin bredbrättade målarhatt gjort en målarmös-

sa genom att helt enkelt klippa loss det rediga brät-

tet. Han lät emellertid det lösa brättet sitta kvar tills 

vidare. Den här dagen stod han på en hög ställning 

och målade i en av slottets trappuppgångar då helt 

oväntat hans högste chef, överståthållare Ankarcrona 

kom flängande. I hastigheten och häpenheten högg 

Byström tag i brättet för en hövlig hälsning. Det 

skulle bli en elegant sväng med hatten, men icke. . . I 

samma sekund stod målare Byström där med det 

lossklippta brättet i handen medan hattkullen fortfa-

rande satt kvar på skulten. . . 

   Gissa om överståthållare Ankarcrona skrattade? 

Han vred sig dubbel under sitt ohämmade, spontana 

skrattande. . .” 

 

Mats Hedell delar med sig av nedanstående gåta 

som han hittat i sina samlingar.  

 

Något facit fanns dock inte med så vi hoppas nu få 

hjälp av er läsare att lösa den!  

 

Hur många personer?  

 

Vid en släktträff träffades: 

1 farfar 2 fäder  

1 farmor 2 mödrar  

4 barn 3 barnbarn 

1 bror 2 systrar  

2 söner 2 döttrar  

2 gifta män 2 gifta kvinnor 

1 svärfar  1 sonhustru 

 

Hur många personer var det sammanlagt? 

EN BJÖRNAMÅLARES MINNEN 
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RÄDDA VÅRA SOCKNAR! 

Utdrag från senaste numret av Angeläget - information från Sveriges Släktforskarförbund -  

om hotet mot våra sockennamn: 



 

Avsändare: 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

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  

Åke Hellström äger en intressant bok, ”Wester-Norrlands Kalender för år 1864” med inledning och statistik 

över städerna och socknarna i länet. Från denna bidrar han med följande uppgifter om  

Köpingen Örnsköldsvik: 

 

”Anlagd å hemmanet Nr 1 i Norrlungers by i Själevads sockens mark, invid den såkallade Domsjöfjärden, på 

grund av Kgl. Kungöelsen den 8 Oktober 1842, där bland stadgas: att köpingen med dess innevånare lyder, i 

avseende på ordnings-, polis- och ekonåmiemål, under i orten och konungens befallningshavande i länet, i av-

seende på justiseärenden, under häradsrätten i orten, samt vad kyrkoväsendet angår, under Själevads patorat- 

Om köpingens upphöjande till stad har ansökning blivit gjort, men avslagnen genom Kgl. brevet den 18 april 

1858. 

Alander, E.Handlare. Arnqvist, N. Handlare. Agustin, f,f, häradsskrivare, kronolänsman. 

Köpingen fick sitt namn efter Per Abrah, Örnsköld, landshövding i Ångermanland för 100 år sedan.” 

KÖPINGEN ÖRNSKÖLDSVIK  

ÅRSMÖTE 

2/3 2013 
 

Medlemmarna i Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs kallas till årsmöte  

Tid: lördagen den 2 mars 2013 kl 13.00. 

Plats: Studiefrämjandets lokal, Örnsköldsvik. 

 

DNA i släktforskningen 
Förutom årsmötesförhandlingarna kommer vi att få lyssna till ett intressant föredrag om hur man kan ta hjälp 

av DNA-tekniken i sin släktforskning. Peter Sjölund som är ordförande i Härnösands släktforskarförening och 

en av de kunnigaste i Sverige på detta område kommer och berättar för oss om hur det fungerar. 

 

Saxat från en artikel skriven av Peter Sjölund i Bäfvernytt, Härnösands släktforskares tidning, i maj 2011: 

 

”På tal om detaljer, så kan man numera titta på riktigt små detaljer i släktforskningen, nämligen DNA. Nu bör-

jar modern DNA-teknik på allvar göra sitt intåg i släktforskarvärlden. Via ett antal företag, företrädesvis i 

USA, kan man låta analysera delar av sitt DNA och få veta intressanta saker, dels om sitt ursprung många tu-

sen år tillbaka och dels hitta levande släktingar. Ibland kan man, med hjälp av DNA, till och med lösa släktgå-

tor som okända fäder och hitta biologiska föräldrar till adopterade” 

 

Så vi kan vänta oss en verkligt spännande dag som kanske blir början till en resa väldigt långt tillbaka i tiden! 

 

Varmt Välkommen önskar styrelsen för Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs! 

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

