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REDAKTÖR’N HAR ORDET 

Hej kära läsare och forskar-

vän! 

 

Tam tam taram!! Här kom-

mer nu jubileumsnummer 

100 av medlemsbladet! 

 

Redaktör´n har under arbetet 

med detta blad haft nöjet att 

få fördjupa sig i ett antal av 

de föregående numren av 

medlemsbladet. Och det har verkligen varit ett nöje, 

vilket fantastiskt material! Jag är så imponerad av 

allt arbete som under åren lagts ner av medlemmar 

och redaktörer och som resulterat i en riktig skattkis-

ta av berättelser, forskningsrön, historier, tankar, 

funderingar och idéer.   

 

Eftersom detta är ett jubileumsnummer känns det 

verkligen roligt att få göra en liten tillbakablick på 

den tid som gått genom att få dela lite historiska ar-

tiklar med dig kära läsare. För dig som varit med i 

föreningen länge blir det säkert en liten nostalgitripp 

som kanske framkallar ett och annat igenkännande 

leende. Om du som jag är relativt ny i föreningen 

tror jag att intresset för att läsa mer av tidigare  

innehåll blir väckt. Då vill jag varmt rekommendera 

föreningens två böcker med särtryck ur medlemsbla-

den (se förteckningen av böcker till försäljning ned-

an).  

 

Bland allt material i detta jubileumsnummer känns 

det speciellt roligt att få presentera det allra första 

medlemsbladet, eller ”Meddelande nr 1 1979” som 

det hette. 

 

I detta jubileumsnummer finns också mycket annat 

att läsa. Det är så roligt att vara redaktör när ni läsare 

så välvilligt ställer så mycket intressant material till 

mitt förfogande. Jag vill rikta ett stort varmt tack till 

er allihopa och hoppas att ni fortsätter att ”bombar-

dera” mig med berättelser, forskning, foton med 

mera!  

 

Nu går vi mot ljusare tider, dagarna blir längre, det 

börjar droppa från taken och man börjar på att höra 

fågelkvitter. Visst är det en härlig tid! Även om det 

blir lite bakslag då och då så känns det allt som vi är 

på rätt väg nu.  

 

Vill önska er alla en riktigt härlig vår och trevlig läs-

ning!                                         Mona-Lisa Mårtensson 
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BÖCKER: PRIS/ST: 

Androm till skräck och varnagel av Selling/Hanaeus        50 kr 

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 120 kr 

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 

Grens Bosättningsaffär i Örnsköldsvik och detta  

företags historia. 

”Han föddes i ett litet fattigt soldattorp i den mag-

raste knallebygden den 9 juni 1869. Det brukade ald-

rig vara gott om sötebrödsdagar för en indelt knekt, 

även om man, liksom fadern till Gustaf Walfrid 

Gren, tillhörde det ärorika Kongl. Elfsborgs rege-

mente, och i den bergiga och skogrika Dalstorps 

socken, där Gustaf Walfrid såg dagens ljus, fick en 

soldat slita och släpa tappert, om han skulle få det att 

gå ihop med ekonomien. Men arbetsmöjligheter sak-

nades det inte, och soldat Gren trivdes ganska gott 

bland bergknallarna, där han tog sten för de burgna 

köpmanshusen i Göteborg. Ty det var bara en gång 

om året han blev ”Elfsborgare” i full uniform och 

marscherade iväg med stadig matsäck i ränseln till 

Fristads hed för att lära beväringarna mores. 

   Det kunde ju ha hittat 

på att hända, att Gustaf 

Walfrid hade blivit sten-

huggare och knekt lik-

som fadern, ty han var 

rak i ryggen som en of-

ficer och kunde hugga i 

för kung och fosterland, 

när det gällde att hjälpa 

till med grovgörat hem-

ma på torpet. Men an-

tingen han nu hade läst 

Geijer eller inte, så kun-

de han ändå med upple-

velsens rätt citera den 

siste vikingen:  

”Vid femton års ålder 

blev stugan mig trång 

…”  

Ty äldre var inte Gustaf 

Walfrid, då han tog sitt öde i egna händer, och en 

vacker dag gick han omkring lite blyg och tafatt på 

Jönköpings gator och undrade vad han skulle ta sig 

till härnäst men med den ljuvliga känslan att han 

hade hela världen framför sig. Och snart var han 

flink lärpojke i en bleckkärlsfabrik i Dunkehallar i 

Jönköping, som än idag förser halva landet med 

bleckkärl av alla de slag. 

 

   Så blev han gesäll så småningom, och när han var 

20 år gammal och tyckte att han kunde yrket, begav 

han sig på vandring norrut. Han kom till Sundsvall 

år 1889, alltså året efter den stora branden och fick  

”kondition” hos en 

bleckslagaremästare med 

prydligt skägg och gans-

ka sirliga later. Han var 

en ivrig godtemplare 

också, den där blecksla-

garmästaren, vilket var 

ganska ovanligt inom 

facket på den tiden. Men 

det var en rätt ovanlig 

man också, och det fanns 

folk, som trodde att han 

skulle komma att gå 

långt en gång i tiden. 

Han hette S. H. Kvarn-

zelius och blev sederme-

ra känd riksdagsman och 

landshövding i Koppar-

bergs län. Hos Kvarnze-

lius stannade unge Gren bara något år, ty den tiden 

kom, då han skulle tjäna kung och fosterland. Och 

under de glada veckorna på Sånga hed träffade han 

samman med några Själevadspojkar, som talade om 

”Nolaskog” ungefär som om det gällt det förlovade 

landet. Örnsköldsvik var en köping med framtidsut-

sikter, menade man på. Järnväg skulle man få, ham-

nen sökte sin like i hela Norrland, och utvecklings-

möjligheter fanns det. Gustaf Walfrid Gren lyssnade 

till talet och ”gömde det i sin själ”, som det heter, 

och när exercistiden var slut, drog han vidare mot 

norr. 

   Vad G. W. Gren fick för intryck av sitt första be-

sök i köpingen är oss obekant, men det måtte ha va-

rit gynnsamt, ty det stod inte länge på förrän han 

hyrt sig ett par rum i åkare Thudins gård i Lugnvik, 

och här satte han upp sin första bleckslagareverk-

stad. Västgötaknallen hade blivit ”sin egen”. 

 

   Nu började en strävsam tid för unge G. W. Gren, 

men så hade han också alldeles ovanliga 

”arbetsgåvor”. Hans kannhämtare, stävor och bränn-

vinskaggar blevo riktigt populära i bygden, välgjor-

da och präktiga som de voro, och några avsättnings-

svårigheter hade han inte. När han fått ett tillräckligt 

stort lager färdigt, staplade han bara upp sina bleck-

kärl på dragkärran eller kälken och gav sig ut i byar-

na och gjorde kommers på äkta knallevis. Det var 

inte heller korta strövtåg han gjorde. Två gånger om 

året, i januari och mars, bar det iväg ända upp till 

Åsele marknad, och det fordrades seg vilja och duk-

tiga karlatag för att släpa den tunga kälken mil efter 

mil genom obygderna, när kvicksilvret frös i termo-

metrarna. Men väl framkommen till ”märten” bruka-

de han också få lön för mödan, och affärerna gingo 

raskt undan, trots att blodiga slagsmål vältrade fram 

Bild från boken  
Västernorrlands län - Ett bildgalleri 

Bild från boken  
Västernorrlands län - Ett bildgalleri 
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ugnsskydd framställdes med prunkande blomstermo-

tiv eller dekorerades med japanska landskap med 

nätta geishor promenerande över trädgårdsbron och 

med berget Fusijama i bakgrunden. Dylika konstfär-

digheter kunde han emellertid inte åstadkomma 

själv, ty även om han till äventyrs hade konstnärliga 

anlag, hade han aldrig haft tid att leka med pensel 

och penna. Det var alltså en från Stockholm inför-

skaffad lackeringsmästare, som stod för den detal-

jen. 

   Och G. W. Grens bleckkärlsfabrik utvecklades 

alltmera. Det blev masstillverkning av fotogenlam-

por och lyktor, som till och med såldes till en sådan 

storfirma som Böhlmarks i Stockholm, och det blev 

masstillverkning av assuranssprutor och mycket an-

nat, ty G. W. Gren var aldrig rädd för att ge sig i kast  

med nya uppgifter. Någon kruserlig affärsman var 

han inte. Bestämde sig inte kunden nog fort för vad 

han skulle köpa, mullrade G. W. Gren med sin präk-

tiga bas: 

   - Hör du, jag har inte tid att prata strunt med dej. 

Jag har andra handlande att besöka. Jag vet vad du 

behöver, så jag gör i ordning en order som passar 

dej. 

   Och i sinom tid kom det en försändelse från firman 

i Örnsköldsvik med varor som passade ganska bra. 

   Han var, som man kan förstå, en ganska originell 

man, karsk och bister på ytan, ty knektblodet förne-

kade sig inte, men innerst inne var han hjärtans god 

och välvillig och utövade ofta välgörenhet, ehuru det 

alltid skedde i största tysthet. Det går många goda 

historier om G. W. Gren, men en av dem som mest 

belyser både hans välvillighet, hans arbetsamhet och 

hans fullkomliga frigjordhet från alla choser lyder 

som följer: 

   G. W. Gren sammanträffade med en av stadens 

stöttepinnar utanför sin ägandes fastighet och ville 

bjuda på en grogg. Jo, tack, det skulle nog smaka. 

Stöttepinnen följde med upp i den grenska våningen, 

groggvirket kom fram, men värden själv försvann i 

samma ögonblick som hans gäst installerat sig i en 

bekväm stol. Det blev en lång väntan, och gästen 

försökte fördriva tiden genom att titta ut genom 

fönstren. Då fick ha se G. W. Gren. Han stod ute på 

gården och skottade snö. Det blev en liten förebråel-

se för det något egendomliga sättet att sköta värdens 

förpliktelser. Varvid Gren med lugn övertygelse sva-

rade: 

   - Inte tror du väl, att man har tid att sitta och dricka 

grogg på blanka förmiddagen. 

 

   Nåja, detta var ett par smådrag, ägnade att belysa 

den originelle gamle hedersman, som drev sin firma 

med sådan kraft och framgång. Ty G. W. Grens jät-

teflit blev verkligen icke obelönad. För att fortsätta 
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genom bygatorna gång efter annan, då överförfriska-

de besökare kommo i luven på varandra. 

   De där marknadsresorna hade emellertid ytterliga-

re en god sak med sig. G. W. Gren började få förbin-

delser med affärsmännen inåt landet, och det dröjde 

inte så länge förrän hans blygsamma lilla verkstad 

började få karaktären av partiaffär. Redan år 1891 

hade tillverkningen nått sådan omfattning, att 

”mäster” själv ovillkorligen inte hann med alltsam-

mans ensam, trots att han kunde arbeta dygnet om, 

när det brådskade alldeles särskilt. Då brukade han 

bara lägga sig att sova ett par timmar på verkstads-

bänken. Ty och emedan skrev han till sin yngre bro-

der Gottfrid Gren, som också blivit bleckslagare, och 

fick honom att bli gesäll i firman, men redan 1895 

hade han fem à sex man i verkstaden. Vilken under 

tiden ambulerat, först till åkare Petterssons gård på 

Nygatan, därefter till målare Huss fastighet, vilken 

numera äges av åkare Sellgren. Och år 1895 är också 

första gången man finner namnet Gustaf Walfrid 

Gren officiellt antecknat i stadens arkiv, ty den 5 

september detta år inregistrerades firman. 

 

   Det var när han hade sin verkstad hos målare Huss 

som han började sina första försök med att driva 

handel med andra produkter än dem han själv tillver-

kade. Stort lager hade han visserligen inte. Det var 

litet ”Eskilstunasmiden”, knivar och saxar, brödkor-

gar, nickelserviser, snusdosor och annat smått och 

gott, och lagret var inte större än att det ledigt rym-

des under skrivbordet. Men en liten början var det i 

alla fall, och det hände nog att G. W. Gren kliade sig 

fundersamt i sitt kortklippta hår och drömde om att 

börja göra affärer i stort med sådana saker. Strax 

före sekelskiftet fick han också ett tillfälle, som han 

inte försummade att gripa i flykten. Det var när han 

inköpte ett större konkurslager av emaljvaror och 

annat gods för hushållsbranschen för en efter den 

tidens förhållanden mycket stor summa penningar. 

Då gick det inte för mindre än att brodern Gottfrid 

fick etablera sig som resande för firman, och namnet 

G. W. Gren började bli känt bland affärsmännen från 

Gävle i söder till Haparanda i norr. 

   Men det riktiga ”stortaget” i firmans utveckling 

skedde den 20 december 1902, då G. W. Gren över-

tog J. B. Zachrissons bleckkärlsfabrik och fastighet 

vid Nygatan. Nu var han riktigt i sitt esse, satte upp 

moderna maskiner av ännu finare konstruktion än 

dem han gjort bekantskap med under lärlingstiden i 

Dunkehallar och hos Kvarnzelius, och varje duktig 

yrkesman var välkommen i hans fabrik. Det stod inte 

länge på, förrän han hade 15--16 man i arbete. Och 

då hade han utökat tillverkningen med en lackerings-

avdelning, där plåtbrickor skönt bemålades, helst 

svartlackerade med guldränder, där praktfulla kakel- 
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Han tog examina på Universitetet. Han hamnade ty-

värr i för krävande yrke. Han bröt samman och be-

gick självmord. 

 

En fjärde elev hos mej blev som vuxen bankrånare. 

Som elev störde han aldrig; han skrattade aldrig; han 

hade en dolsk, mörk blick. Som vuxen gick han in 

på en bank i området. Han viftade med en pistol och 

ropade till bankkassören:  

 

- Tag fram pengarna!!  

 

Samtidigt sköt han ett skott som strök efter kassö-

rens huvud. Banken hade bara en anställd. Hur rånet 

lyckades vet jag inte. Han blev direkt igenkänd och 

satt i fängelse. Bankkassören klarade sej med bara 

ett ytligt sår i huvudet. 

 

De flesta eleverna vid Björnaskolan har gått ut i livet 

och byggt upp vårt svenska samhälle. Utflyttade runt 

om i Sverige. 

 

Jag måste instämma med G W Persson: Finns det 

onda människor? 

 

/Anders Nordström, f 1925 i Dombäck   
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Anders Nordström i Björna bidrar med följande 

tänkvärda inlägg: 

 

Kriminalpsykologen G W Persson, känd genom alla 

brottsmål, som han gått igenom som utredare i TV, 

yttrade: 

 

”FINNS DET ONDA MÄNNISKOR?” 

 

Min erfarenhet i ämnet koncentreras till skolans 

värld. Jag har haft fjänst som ämneslärare vid  

Björnaskolan. Under min tid i klassrum har jag mött 

några tusen elever. Så här efteråt undrar jag var de 

hamnat i livet. Låt mej ge något exempel. 

 

En elev, som jag träffat på äldre dagar är professor i 

Umeå. Han var mycket begåvad. Han redogjorde 

gärna muntligt för utförda arbetsuppgifter. Han var 

gladlynt och öppen till läggningen; en flickornas fa-

vorit, när han sjöng på ryska för dem - påhittad rys-

ka. 

 

En flicka var svagt begåvad, tillbakadragen, men 

hade en god flicka till kamrat. Själv är hon nu gift 

och bor i sin familj med 3 barn. 

 

En annan pojke var den lugna studiebegåvade typen. 

 

skildringen av firmans utveckling är att notera, att 

bleckkärlsfabriken fick en allt större kundkrets, och 

då Gren år 1910 byggde sin stora fastighet utefter 

Nygatan, fann han också tidpunkten lämplig att öpp-

na detaljaffär. Det blev en ganska liten butik till att 

börja med, innehållande litet av varje i hushållsbran-

schen och kanske mest av Grens egna tillverkningar. 

År 1911 utökades emellertid affären att även omfatta 

glas och porslin, och därmed var grunden lagd till 

gestaltningen av den nuvarande firman, vilken nu-

mera har sin huvudbetoning lagd på glas och porslin 

och även driver en synnerligen omfattande partiaffär 

i branschen samt har en välrennomerad filial i Här-

nösand. 

   Ända till 1926 skötte G. W. Gren med samma 

oförbränneliga energi sin bleckkärlsfabrik. Det låg 

något av patriarkaliskt myndighet över hans omsorg 

om sin personal, och det var must och färg över hans 

gestalt. Kom det ett par vandrande gesäller och sökte 

arbete, granskade han dem bistert och ingående och 

var det folk, som ville göra rätt för sig, fingo de sta-

na kvar. Men om, som det hände under ett av efter-

krigsåren, en pensionatsinnehavarinna ville att fabri-

kör Gren skulle ställa borgen för ett par mannar, som 

nyss trätt i hans tjänst, och som hade frågat om de 

kunde få mat på kredit, då rev fabrikören av en bit   

karduspapper, blötte på blyertspennan och ristade 

med säker hand men högst svårläst piktur: 

”Låt pojkarna eta. Dom betalar nog.” 

 

   Fabrikör G. W. Gren var kanske ett original men 

ett genompräktigt, genomhederligt original, och hans 

talang och hans duglighet var inte att taga miste på. 

Som grundare av en av Norrlands största firmor i 

bosättningsbranschen har han efterlämnat ett arv, 

som förpliktar. Och trots att han var en äkta son av 

”knallebygden”, blev han en så god örnsköldsviksbo 

som någon. Tänker man på hans strapatsrika färder 

till Åsele marknad och andra avlägsna byar, måste 

man också erkänna honom som en av handelns pion-

järer från köpingens tid och från den tid, då staden 

var ung. När han år 1926 avled, väckte budskapet 

om hans död säkerligen förstämning i de vidaste 

kretsar. 

 

   Firmans vidare öden äro för väl kända, för att de 

här skola behöva beröras. Den har bibehållit sin ka-

raktär av familjeföretag, och har under insiktsfull 

ledning av fabrikör Grens närmaste anhöriga stabili-

serats och utvecklats ytterligare, stödjande sig på 

den solida grundval som ömsesidigt förtroende ut-

gör.” 

GRENS BOSÄTTNINGSAFFÄR I ÖRNSKÖLDSVIK 

FINNS DET ONDA MÄNNISKOR? 



VARIFRÅN KOMMER SLÄKTNAMNET MONTAN 

I ASPEÅ, SKORPED? 

Har det vallonskt ursprung eller är det ett svenskt släktnamn? Henning Montán gjorde 1989 nedanstående 

utredning samt vidstående släkttavla som redaktionen tacksamt erhållit som bidrag till medlemsbladet.  

Henning berättar också om hur det gick till att ta fram en sådan här utredning på den tiden: ”Jag beställde 

filmer från SVAR i Ramsele och köpte en stor läsapparat där man vevade fram filmen och sedan kunde se 

texten på en projekterad glasskärm. Det blev många filmer och sökande innan min text blev färdig.” 

”SLÄKTFORSKNINGSUTREDNING MED AV-

SEENDE PÅ NAMNET MONTAN 

   Har namnet Axel Blasius Montan något vallonskt 

ursprung eller är det ett svenskt släktnamn. Den frå-

gan har säkert många med mig, som bärare av efter-

namnet Montan, ställt sig. 

   För att få svar på den frågan har efterforskning 

gjorts. Jag har granskat husförhörslängder, dop och 

födelseböcker. 

   Från sönerna till Axel Blasius Montan sades det 

ibland när deras humör tog sig vissa dramatiska ut-

tryck, det var deras vallonska blod som svallade 

över. 

   Enligt Bonniers lilla uppslagsbok står det att, val-

loner kallas den fransktalande befolkningen i Belgi-

en. Till Sverige invandrade under förra hälften av 

1600-talet många valloner, särskilt smeder och berg-

verksarbetare. 

 

   Redovisning av forskningsresultatet: 

 

   För 190 år sedan, närmare bestämt år 1799 den 7 

augusti nedkom Karin Jonsdotter i Ganterud Fryk-

sände med en son vars far uppges vara Olof Matts-

son. Deras namn ger intrycket av att vara hur svens-

ka som helst och då ej sökt längre bakåt i tiden. 

   Gossebarnet fick namnet Jon och efter sin fars för-

namn Olof blev sonens namn Jon Olsson. Jon Ols-

son blev soldat och i husförhörslängden för Sörmark 

år 1851--1855 sid 163 står att läsa: Soldat No 109 

JON Olsson Sör. Hustru Kjerstin Nilsdotter. Jon och 

Kjerstin fick 9 barn. En son föddes 1824 i Östmark 

och fick namnet Nils. Eftersom Nils far hade för-

namnet Jon blev sonens namn Nils Jonsson. 

   Nils arbetade som dräng 1841 hos bruks H Olof 

Olsson och 1843--1845 hos bruks Lars Månsson. 

   Nils Jonsson var 22 år gammal och den 13/11 

1846 blev det lysning och äktenskap med hans hust-

ru Maria Svensdotter, som var född i Vestanvik. I 

husförhörslängden för Sörmark år 1846--1850 sid 

177 står antecknat: Nils Jonsson och hustru Maria 

Svensdotter samt deras två barn Jon och Per. 

   I husförhörslängden för Marklätten under Bergby 

för år 1851--1855 sid 426 står antecknat: Nils Jons-

son och hustru Maria samt deras barn Jon, Per, Ma-

ria och Nils. Mellan de här hållna husförhören har 

makarna Jonsson tydligen flyttat på sig och det har 

dessutom tillkommit två barn. 
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   I denna husförhörslängd kan man dessutom läsa i 

anmärkningskolumnen för Nils Jonsson att det står 

tillskrivet: skräddare Montan.  

   Vid granskning av kyrkboken där namnen på 

skräddarna upptages kan man ej finna någon skräd-

dare med namnet Montan. 

   Det är alltså här som jag första gången påträffat 

namnet Montan år 1851--1855. 

   I husförhörslängden för Sörmark, Bergby Marklät-

ten år 1856--1860 sid 181 har Nils Jonsson fått sig 

tillskrivit namnet Montan. 

   I husförhörslängden år 1859, då familjen flyttade 

från Sörmark till Fryksände, finns inte namnet Mon-

tan med. I förhörsboken för Fryksände, där de fyra, 

ev fem yngsta barnen föddes, finns inte heller nam-

net Montan. Faderns namn är enbart Nils Jonsson. 

Däremot har namnet Montan funnits i husförhörs-

längderna från åren efter 1860. 

 

   Hur skall det här tolkas? Nils Jonsson vilar ju i sin 

grav sedan 99 år tillbaka, så han kan man ju ej fråga! 

Det får bli en egen tolkning av det hela. 

 

   Den präst som gjorde inskrivningen (skräddare 

Montan) har kanske gjort en felskrivning och Nils 

Jonsson därmed fått namnet Montan. Det framgår ej 

av kyrkboken varifrån namnet kommer. 

   Namnet Montan kan väl i och för sig vara val-

lonskt, men Nils Jonsson och hans hustru Maria 

hade förvisso svenskt blod i sina ådror. 

   Till Bergby flyttade den 23/10 1859 Nils Jonsson 

Montan med sin hustru Maria och barnen Jon 11 år, 

Per 9 år, Maria 7 år, Nils 5 år och Gustav 3 år. 

   Maria Svensdotter födde Nils Jonsson Montan 

många barn. Kyrkboken anger 11 barn. Jag har åter-

funnit namnen på 10 barn. Maria är 35 år gammal 

och det skulle dröja ytterligare 11 år innan hon födde 

ett gossebarn som gavs namnet Axel Blasius den 3/2 

1872 i Loco. 

   Namnet på den person som denna släkt-utredning 

startade med och där frågan om ett vallonskt ur-

sprung ställdes bör väl nu med stor sannolikhet kun-

na besvaras med ett nej. Namnen på de personer jag 

här påträffat är nog så helsvenska som de kan bli. 

 

   Nils Jonsson Montan:s dotter Maria gifte sig den 

26/10 1878, 26 år gammal, med Nils Nilsson som 

var född i Fryksände. Den 30/6 1882 flyttade Nils 
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Nilsson och Maria Nilsdotter Montan till Skorped - 

Aspeå. I husförhörslängden för Aspeå år 1890--1899 

står skrivet: Faktor Nils Nilsson Montan och hustru 

Maria Nilsdotter samt 8 barn uppräknade. Sex poj-

kar och två flickor. Nils Nilsson har tillförts namnet 

Montan när han gifte sig med Maria Nilsdotter Mon-

tan. 

   Liksom sin mor födde också denna Maria många 

barn. Sex pojkar och två flickor har jag nedtecknat 

namnen på. 

 

   Efternamnet Montan tycks nu genom de många 

barnen från Nils Jonsson och Nils Nilsson fått 

många förgreningar. Barnen har troligtvis också tagit 

sig efternamnet Montan. 

   Faktor Nils Nilsson Montan utvandrade i början på 

1900-talet till Canada med sin hustru Maria. Hur 

många av deras barn som följde med har jag ej ut-

rett. Några av barnen var då gifta och hade egen fa-

milj. 

   Marias yngste broder Axel Blasius Montan kom 

till Aspeå den 29/4 1895, 24 år gammal. Där gifte 

han sig med Margareta Nilsdotter. 

   Margaretas mor var Dorothea Cristina Hansson. 

Hon hade fyra utomäktenskapliga barn, tre flickor 

och en pojke. Dorothea gifte sig med Nils Johans-

son. Med Nils hade Dorothea ej några barn. 

   Genom Dorotheas giftermål med Nils Johansson 

fick hennes dotter Margareta efternamnet Nilsdotter. 

   Margareta Nilsdotter hade en son utom äktenskap, 

vars far ej är angiven. Vid Margaretas giftermål med 

Axel Blasius Nilsson Montan den 29/4 1899 var 

Margaretas son sex år gammal. Sonen fick namnet 

Karl Johan med efternamnet Montan. 

   Karl Johan Montan gifte sig med Brita Lisa Norr- 

man och de fick två barn, en flicka och en pojke. 

Pojken fick namnet Henning och är nu snart 64 år 

gammal när han nu skriver den här släktforsknings-

utredningen. 

 

   Arrendator Axel Blasius Montan och hans hustru 

Margareta Nilsdotter är begravda på Skorpeds kyr-

kogård. Begravningsplatsen betecknas å gravkartan 

med nr 139 enligt gravbrev den 25/6 1935. 

 

   Som framgår av den uppgjorda antavlan har Doro-

theas släktgrenar bakåt i tiden, kommit något längre 

än Axel Montans. 

   Forskningen blir mer tillkrånglad när personerna 

flyttar mellan olika orter och när man kommer ner 

till 1600-talet är det svårt att tyda texterna. 

   Barn från några av de här angivna släktgrenarna, 

med namnet Montan, vill jag hålla för troligt att om 

man går framåt i tiden det finns okända, nu levande 

personer, som kan härledas till denna antavla. 

   Det insamlade materialet för denna antavla upptar 

många namn på syskon till de olika personer som 

står angivna i antavlans rutor som ej här redovisas. 

   Personernas levnadsförhållande står ej heller an-

tecknat så mycket om. Jag har ej i min forskning här 

funnit någon som antecknats för brottsligt leverne. 

Man får mest intrycket att de haft slit och fattigdom. 

 

   En förhoppning! 

   Kanske är det någon yngre Montan-are som inspi-

reras av detta och fortsätter att forska i släkten, mot 

nutiden, på de barn från Nils Nilsson och Nils Jons-

son som tagit sig namnet Montan. 

Ljungsbro i December 1989 

Henning Montan 

VARIFRÅN KOMMER SLÄKTNAMNET MONTAN 

I ASPEÅ, SKORPED? 

 

 

Helge Billströms buss på 

Montáns gård  

i Aspeå, Skorped. 

 
Lage Montán har lånat ut detta foto.  

Texten på bussens sida lyder:  

Aspeå-Skorped-Örnsköldsvik.  

 

Henning Montán berättar att det är 

Helge Billstöms buss och att bilden 

är tagen på Montáns gård i Aspeå.  

 

Han berättar vidare  

att vägen tog slut här i Aspeå  

och byggdes vidare till Sollefteå  

som AK-arbete under 1930-talet.             
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SLÄKTGRENAR FÖR SLÄKTEN MONTAN I SKORPED 



9 

sig att bli nyttiga för sig själv och för andra. Sophia 

placerades hos soldaten Husing och hans hustru. För 

detta skulle Husings ha två tunnor råg per år av 

socknen. 

 

Efter en tid uppdagades sig det att makarna Husing 

grovt hade vanvårdat och misshandlat Sophia och 

det så svårt att socknen beslöt att genast flytta henne 

till en annan familj. Och eftersom hon hade haft klä-

der när hon lämnades till Husing, men nu endast 

hade de ”oundgängligaste plagg”, så beslutade sock-

nen att inte betala ut en halv tunna råg till Husings, 

som de ännu inte hade fått.  

 

Jag ryser och känner mig så ledsen och arg över att 

någon beter sig så mot ett oskyldigt barn. Hur kunde 

de? Blev det något rättsligt efterspel? Ja, det blev 

det. Men inte som vi kanske tänker oss. Det vara 

makarna Husing som var missnöjda. De ansåg sig ha 

rätt till två hela tunnor råg och de hade minsann inte 

åtagit sig att hålla Sophia med kläder, tyckte de, och 

överklagade därför socknens beslut till Konungens 

befallningshavande.  

 

Konungens befallningshavande var den officiella 

beteckningen på landshövdingen i varje län och se-

nare länsstyrelserna. 

 

Eftersom socknen inte hade åberopat något annat, 

och konungens befallningshavande inte kunde finna 

att Husings åtagit sig att hålla Sophia med kläder, 

beslutades att socknen skulle betala ut den där halva 

tunnan råg. Socknen beslutade att inte gå vidare i 

saken utan rätta sig efter beslutet. 

 

Sophia bodde sedan i några olika gårdar, först som 

fosterbarn och sedan som piga. Hösten 1844 flyttade 

hon till torparen Petter Svensson i Hampforsen, Ar-

boga. Därifrån rymde hon sommaren 1845, när hon 

var 19 år gammal. Vad hade hänt? I husförhörsläng-

den antecknades hon nu som försvarslös. 

 

Som en arbetsrättslig grundstadga fungerade tjänste-

hjons- och legostadgan. Den sista legostadgan utfär-

dades år 1833. Legostadgan gällde för den okvalifi-

cerade arbetskraften, framför allt i lantbruk och hus-

ligt arbete men också inom t.ex. manufakturerna i 

den mån inte speciallagstiftning var tillämplig. Med 

legostadgan reglerades tjänstetvånget eller plikten att 

skaffa sig ”laga försvar”. Varje arbetsför person, 

som inte försörjde sig på annat sätt, var skyldig att ta 

tjänst enligt stadgan, annars var han eller hon 

”försvarslös”. En försvarslös skulle behandlas som  

STACKARS SOPHIA HÄLL 

En kvinna med anor i Grundsunda och Gideå har forskat om sina anmödrar bakåt i tiden och låter oss här ta 

del av den gripande berättelsen om några av dessa. 

Min mormor växte upp som fosterbarn i Gideå i bör-

jan på 1900-talet. Där fick hon en bra start i livet och 

som ett bevis på att hon hade det bra, tycker jag det 

är, att vi ättlingar i andra och tredje led på hennes 

sida och på fosterföräldrarnas sida fortfarande har 

kontakt som om vi vore biologiska släktingar. 

 

Redan i min barndom fick jag höra av min mormor 

att hennes mormor hette Maria Häll och var ifrån 

Glanshammar utanför Örebro. Själv växte jag upp i 

Västerbotten. Många gånger tänkte jag forska i  

Maria Hälls bakgrund men inte förrän i mitten av 

1980-talet, när jag arbetade i Västerås, tog jag tag i 

detta. Min pojkvän, som sedermera blev min man, 

bodde då i Örebro och eftersom han hade några kva-

dratmeter större rum än vad jag hade, träffades vi 

oftast i Örebro. När jag körde bil från Västerås på 

fredagseftermiddagarna till Örebro, körde jag genom 

Glanshammar, såg en liten, gul vägskylt ”Björka”, 

och blev på det sättet påmind om den släktforskning, 

som jag så länge tänkt göra. 

 

Vid ett telefonsamtal med pastorsämbetet, fick jag 

veta att Maria Häll var just från Björka utanför  

Glanshammar. En fredagseftermiddag svängde jag 

av efter skylten Björka och gick in i en gård för att 

fråga om någon kom ihåg Maria Häll. Jag kom nu i 

kontakt med de två paren Nils och Lena Björk och 

Tore och Karin Björk. Och visst kom de ihåg Maria 

Häll. Detta ledde till en mångårig vänskap. Nu finns 

bara Karin Björk kvar av dessa vänliga människor 

men vi har fortfarande kontakt flera gånger per år. 

 

Åter till Maria Hälls bakgrund. Maria var fosterbarn 

hos fördelstagaren Jan Larsson och hans hustru Maja 

Cajsa Pehrsdotter i Björka. I husförhörslängden 

fanns det  ingen anteckning om vem som var hennes 

föräldrar. Jag kunde inte hitta henne i födelseboken. 

Efter att ha gått igenom husförhörslängder kom jag 

så småningom att hitta en liten anteckning i margi-

nalen om att modern hette Sophia. Och efter att ha 

letat vidare hittade jag anteckningen ”på socknen”. 

Då fortsatte jag att leta i sockenstämmoprotokoll och 

nu kom en spännande och sorglig historia att spelas 

upp för mig. 

 

Sophia föddes 1825 och var näst yngsta barn till sol-

daten Henrik Häll och hans andra hustru Brita Stina 

Wedholm. När Sophia var åtta år blev hon föräldra-

lös. Socknen auktionerade ut det som fanns i soldat-

torpet och satte de yngsta barnen, Sophia och Johan, 

på fattigstugan. När de hade varit där en tid tyckte 

socknen att de borde komma till en familj för att lära 
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Sophia under sin ”tillfälliga vistelse” i Glansham-

mar. Barnet döptes där och dopvittnena kom allihop 

från prästgården. Sophia fick med sig en dopattest 

som prästen i Arboga gjorde en anteckning om i 

samband med att han antecknade barnets födelse. 

Inte undra på att det var svårt att hitta Maria Hälls 

födelseuppgift!  

 

Jag vet att Nils Nilssons hustru i Husby tog hand om 

lilla Maria medan Sophia åkte till Arboga. Hur lång 

tid det var, vet jag inte men Sophia betalade henne 

tre riksdaler för det. 

 

Några dagar före den 27 april 1850 kom Sophia till 

Anna Lena Carlsdotter i Tidesta. De kände varandra 

sedan tidigare. Anna Lena var gift med Anders An-

dersson. Sophia bad att få vara kvar några dagar, vil-

ket hon fick. När Sophia hade lämnat deras hem, 

upptäckte Anna at hon saknade en halsduk. Hon 

misstänkte att Sophia tagit den och skyndade efter 

Sophia. Sophia nekade att hon skulle ha tagit halsdu-

ken och bad Anna gå hem och söka bättre efter den. 

Men när det ”skulle till rannsakning å kläderna” tog 

Sophia fram halsduken ur barmen. 

 

Om aftonen den 31 maj 1850 kom Sophia till Carl 

Gustaf Larsson och hans hustru Hedda Lotta Lars-

dotter i Husby. Det ligger mellan Glanshammar och 

Ringkarleby. Carl Gustaf själv var borta på en resa 

till Nora. Sophia frågade om hon kunde få husrum 

över natten och det fick hon. Hon fick ligga på gol-

vet. På natten kom en piga, som nyss anlänt från 

Stockholm, med en summa pengar till Carl Gustaf 

Larsson, som denne skulle ha. Hedda Lotta la peng-

arna, utan att räkna dessa, i en olåst byrålåda. Hedda 

Lotta låg sedan vaken till klockan tre på morgonen, 

när hon gick ut. Hon tyckte då att Sophia sov. Hedda 

Lotta ångrade att hon inte förvarat pengarna bättre. 

När hon kom in igen öppnade hon därför lådan och 

flyttade pengabunten till ett skåp. Hon tyckte att den 

såg lika stor ut som tidigare. 

 

I själva verket hade Sophia varit vaken både när bu-

det med pengarna kom och när Hedda Lotta gick ut. 

När Hedda Lotta hade gått ut tog Sophia en del – 30 

riksdaler banco – av pengarna i bunten och en guld-

ring, som låg i en olåst spegellåda. 

 

Nästa dag gick Sophia till Lars Janssons hustru i 

Husby och ville pantsätta guldringen mot fem lis-

pund ärtmjöl. Hon sa att hon hade bytt till sig ringen 

i Arboga för två buntar bomull, som hon skulle ha 

tjänat till sig av ”bodherrar i Arboga”. Därefter fick 

Sophia skjuts av Lars Janssons måg, Lars Fredric 

Rundin, till Arboga för tre riksdaler och 24 skilling. 

På resan gjorde hon sällskap med soldaten Meijer.  

STACKARS SOPHIA HÄLL 

lösdrivare och uttas till tvångsarbete av olika slag. 

Först år 1858 avskaffades rätten att aga vuxna tjäns-

tehjon och år 1885 upphörde arbetstvånget. 

 

Sedan Sophia rymt från Hampforsen saknade hon 

stadig hemvist och förde ett kringstrykande levnads-

sätt, som man uttryckte sig på den tiden. Genom min 

forskning har jag kommit fram till att hon rörde sig i 

Västerås, Arboga, Glanshammar och Örebro. Rätts-

ligt sett saknade Sophia nu laga försvar. Hon var 

alltså arbetslös, vilket ju var förbjudet. 

 

Den 3 maj 1848 insände stadsfiskalen (åklagaren) i 

Örebro Sophia till Örebro slottshäkte på grund av att 

hon saknade laga försvar. Hon antecknades som pi-

gan Sofia Hellström eller Hell från Arboga socken. 

Här kan man läsa att hon hade ljust hår, blå ögon, 

rak näsa och ordinär växt samt att hon var klädd i 

lintygsklädning, huvudduk, halsduk och kängor. Den 

6 maj 1848 var hon på kansliförhör. Den 11 maj av-

gick en skrivelse till Kungens befallningshavanden i 

Västerås och svar på den kom till slottshäktet i Öre-

bro den 27 maj. Den 30 maj sändes hon till magistra-

ten i Arboga. Magistrat var lokalförvaltning i städer 

med egen jurisdiktion. Ledamöterna var desamma 

som i rådhusrätten, dvs. borgmästare och rådmän. 

Själva magistratsprotokollen och breven har jag 

dessvärre inte kunnat hitta i något arkiv. 

 

Nu var nog Sophias öde här i livet definitivt avgjort. 

Den 26 september 1849 inkom hon till Västerås 

slottsfängelse efter beslut av stadsfiskalen C Eklund, 

som häktat henne på grund av ”passlöst omkring-

strykande”. Därifrån sändes hon till Konungens be-

fallningshavande i Örebro. Hon anlände till Örebro 

den 2 oktober 1849. Där var hon på kansliförhör och 

läkarintyg rekvirerades. Dessa dokument har jag ty-

värr inte funnit. Den 11 oktober 1849 fick hon två 

dagar på sig att återgå till Arboga socken, där hon 

senast varit skriven. Men vad skulle hon ta sig till 

där, kan man fråga sig? Hon hade ju inga släktingar 

där. Tvärtom hade det hänt något som gjort att hon 

rymt ur tjänsten. Hon var nu gravid i fjärde måna-

den. 

 

I Sverige rådde vid den här tidpunkten tvång att in-

neha inrikes pass för att resa mellan socknar. Pass-

tvånget upphävdes först år 1860. 

 

Hur var det att vara gravid och inte ha något hem? 

Var sov hon? Var bodde hon? Hur levde de som 

”strök omkring”? Jag har förstått att hon tog in hos 

bekanta och andra och kunde stanna några dagar. Jag 

har några exempel på detta. 

 

Den 19 mars 1850 födde Sophia Häll dottern Maria 
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STACKARS SOPHIA HÄLL 

Fredagen den 7 juni 1850 återkom Sophia till Lars 

Janssons hustru. Hon ville köpa tillbaka ringen. Det 

fick hon göra för 20 skilling. Hon sa nu att hon köpt 

den av några ”Värmlandsflickor” som skulle ha stu-

lit den hos Carl Gustaf Larsson. De ville nu återläm-

na den. Sedan Sophia fått köpa tillbaka ringen gick 

hon till Jan Erssons hustru i samma by där hon sålde 

den för två riksdaler! 

 

Vad gjorde då Sophia för de pengar hon tagit? Jo, 

hon köpte skodon för en riksdaler och 24 skilling, en 

halsduk av Husings hustru för en riksdaler och 6 

skilling, ett lintyg för en riksdaler och tolv skilling 

samt två lispund kaffe och två lispund socker för tre 

riksdaler och 24 skilling. Hon betalade också för sin 

dotter, som jag nämnde tidigare. Resten gick åt till 

förtäring under Arbogaresan. 

 

Såklart att Sophia åkte fast för detta. Den 12 juni 

1850 inom Sophia med barnet Maria Sophia till Öre-

bro slottshäkte. Den 29 juni dömdes hon till 17 da-

gars fängelse vid vatten och bröd samt att under en 

söndag undergå uppenbar kyrkoplikt i Ringkarleby 

kyrka. 

 

Under juli månad planerades det för barnet, Maria 

Sophia. De var tillsammans i häktet. På den tiden var 

det inte tal om att avräkna häktestid för fängelsetid 

utan det blev extra tid som hon var frihetsberövad. 

Nu var det förstås annat att sitta på vatten och bröd 

än att vara häktad.  

 

Den 3 augusti 1850 lämnades lilla Maria ut till Jan 

Larsson och hans hustru Maja Cajsa Pehrsdotter i 

Björka som var barnlösa. Där kom hon att stanna, 

förutom några år i ungdomen när hon tjänade piga 

på annat håll, i hela sitt liv. I fångrulla omnämns hon 

på ett ställe som ett ”dibarn som ännu lever”. Detta 

lilla barn, som ännu levde, skulle bli 83 år gammal. 

Hon skulle komma att kallas ”Jan Lars Mari”. 

 

Samma dag som Maria lämnades bort började  

Sophia avtjäna fängelsestraffet. Den 25 augusti 1850  

Källor (ett urval): 
Inger, Göran, Svensk rättshistoria, Lund, 1980 
 

Skrivelse från Kung. Befallningshavanden i Örebro till Glanshammars fattigvårdsstyrelse, Örebro länsstyrelse, landskansliet AI b:104 
 

JK:s ämbetsarkiv, Fånglistor 1848, E III cc:1142, maj 1848, Örebro slottshäkte, Riksarkivet i Stockholm 
 

JK:s ämbetsarkiv, Fånglistor, Västmanland, E III cc:1140, Arboga stadshäkte, Riksarkivet i Stockholm 
 

JK:s ämbetsarkiv, Fånglistor, Västmanland, Västerås slottshäkte, sept. och okt. 1849, E III cc:1176, Riksarkivet i Stockholm 
 

JK:s ämbetsarkiv, Fånglistor, Örebro län, Örebro slottshäkte okt. 1849, E III cc:1179,  Riksarkivet i Stockholm 
 

JK:s ämbetsarkiv, Fånglistor, Örebro län, Örebro slottshäkte jun. – aug.. 1850,  E III cc:1210,  Riksarkivet i Stockholm 
 

Örebro länsstyrelse, landskansliet AI b:104, Landsarkivet i Uppsala 
 

Glanshammars häradsrätts dombok för urtima ting den 29 juni 1850, Landsarkivet i Uppsala 
 

Glanshammars häradsrätts dombok den 12 juni 1850, nr 97, Landsarkivet i Uppsala 
 

Protokoll över Fattigvårdsstyrelsens beslut vid extra sammanträde den 4 september 1850 och beslut vid ordinarie sammanträde den 17 oktober 1851. Båda socken-

stämmoprotokoll från Glanshammar, Stadsarkivet i Örebro 

sändes hon till Ringkarleby kyrka för att stå uppen-

bar kyrkoplikt. Sedan försattes hon på fri fot.  

 

Vad skulle Sophia göra nu? I Glanshammar, där hon 

kom ifrån, hade hon inte laglig rätt att uppehålla sig. 

Strök hon omkring i Björka kanske? Försökte hon 

komma i kontakt med sin lilla dotter? Det får vi sä-

kert aldrig veta. Vad jag kunnat utreda är att om-

kring en månad efter det att hon kommit ut, den 27 

september 1850, sände tillsyningsmannen Erik Lars-

son i Björka Sophia till Örebro slottshäkte. Erik var 

bror till Jan Larsson, som tagit hand om Sophias 

barn.  Den 5 oktober dömdes hon till två års straffar-

bete på spinnhus på grund av att hon saknade laga 

försvar. 

 

En annan gång ska jag berätta om hur det gick till på 

spinnhuset i Stockholm, dit Sophia sändes. 

 

Men lilla Maria, som blev kvar i Björka i hela sitt 

liv, och de fyra äldre personerna i Björka, som jag 

träffade för 25 år sedan, hur hänger de ihop? 

 

Jag ska inte berätta allt om det nu, men jag vill gärna 

nämna att Karin Björk berättade för mig att när hon 

var barn, på 1930-talet, träffade hon ofta gamla Ma-

ria Häll. Maria Häll bodde i en undantagsstuga nära 

Björka. Maria tyckte om vackra porslinssaker och 

hon var mycket snäll. En dag tog Maria ner en 

gräddsnipa, formad som en porslinsko, från en hylla 

och sa till Karin Björk: ”Den här ska du ha Karin 

lilla”. 60 år senare gav Karin den till mig och – som 

jag också heter Karin i förnamn – hörde jag för mitt 

inre Marias röst säga till mig ”Den här ska du ha Ka-

rin lilla”. 

 

Avslutningsvis kan jag nämna att livet slumpade sig 

så att Sophia Hälls dotterdotters dotterdotters dotter 

blev domare och i början av sin domarkarriär kom 

att arbeta i Västerås och i Örebro och alltså kom att 

häkta och döma, där Sophia 140 år tidigare blivit 

häktad och dömd. 

-- 

K.R. den 10 februari 2013 

Kontakt: karinskrift@gmail.com  
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”Storsnövintern 1873 

   Vintern 1873 blev för nordångermanlänningarna 

en snövinter av ovanliga mått. En snövinter som 

länge levde i folkminnet. Den vintern föll det mer 

snö än någonsin i mannaminne. Storsnövintern ”73” 

kunde minnesgoda äldre berätta om långt in i vår tid. 

 

   Det snöade flera dagar i sträck, snö formligen 

vräkte ner och snöfallet åtföljdes av kraftig storm. 

Drivor tornade upp sig till höga ”hus” och många 

gårdar och hela byar blev isolerade under längre el-

ler kortare tid.  

   Efter det kraftiga snöfallet och yrvädret kunde man 

se hur husens innevånare här och var arbetade med 

att skotta upp gluggar i drivorna framför stug-

fönstren för att få ljus in i stugorna. På en del håll 

fick man helt enkelt gräva sig fram i tunnlar till la-

dugårdarna för att kunna utfodra - och mjölka - hus-

djuren. 

 

   På sina håll var vägarna mer eller mindre ofram-

komliga veckor framöver och äldre sagesmän kunde 

berätta att till exempel vägen över Skuleskogen var 

helt blockerad. På den tiden gick all post till och från 

övre Norrland meddels hästskjuts två gånger i veck-

an i vardera riktningen. Under den enorma snöperio-

den vintern 1873 blev dessa postskjutsar sittande i 

snödrivorna i ”dagatal”. Snödrivor på tre alnars höjd 

(en aln=0,593802 m). En gammal nätrabo, som hör-

de sin far berätta om denna ymniga snövinter försäk-

rade, att på många håll låg drivorna dubbelt så 

höga…” 

 

”300 man snöröjde över Skuleskogen 

   Vägen över Skuleskogen plogades - före de 

bildrivna plogarnas tid - av hästdragna träplogar. 

Liksom överallt annars på den tiden. 

   Någon effektiv plogning kunde det förstås inte bli 

tal om, utan snön som täckte vägen växte undan för 

undan i tjocklek för varje snöfall. Frampå vårkanten 

påverkade vårsolen körbanan och nattkylan såg till 

att nederbörden ofta frös till is på vägen. Det var 

därför ganska vanligt, att de utkommenderade snö-

skottarna - en från varje hemmansgård - förutom 

snöspadar också fick utrusta sig med en vanlig yxa 

eller hackyxa, för att vid behov kunna hugga sig 

fram när det var snöskottardags på Skuleskogen. 

    

   Klockan 9 på morgonen, den bestämda dagen, 

skulle alla samlas vid gränsen mellan Nätra och Vi-

byggerå och då under befäl av Kebbe Vestin i Väs-

tansjö, kommunalnämndens ordförande i Nätra. Han  

STORSNÖVINTRAR FÖRR I TIDEN 

De flesta av oss börjar väl tycka att vi fått mer än tillräckligt med snö den här vintern. Erik Ölund bidrar här 

med ett par artiklar ur Örnsköldsviks Allehanda från sin urklippssamling som berättar om hur det var förr i 

tiden när det kom mycket snö. 

Även nedanstående klipp kommer från Erik Ölunds 

samling. En kanske lite tvetydig skrivning måste 

man väl konstatera!: 

 

   ”Också minnesord 

   I en gammal avisa - exemplaret ifråga daterat 29 

juni 1843 - har vi hittat en notis, som faktiskt är värd 

att citera. Att den också bygger på ett faktiskt för-

hållande, alltså återger någonting med sanningen 

överensstämmande, får man väl utgå ifrån är själv-

klart i sammanhanget. 

 

   Så här lyder i alla fall notisen: 

   ”På en grafsten, i en gammal kyrka uti Kronobergs 

län, läses följande över en prostinna: 

   Tre gånger jag mig uti brudsäng wändt, 

   Så gladelig! 

   Fast Gud mig ej hafwer med barn bespändt, 

   Beklagelig! 

   Min förste man var en Löjtnant så fin, 

   Den andre en Doktor, kan hända, 

   Den tredje war Prosten Hans Johan Flodin, 

   Och han hafwer skådat min ända.” 

”gick upp stegen” för varje byalag och mätte därmed 

ut den sträcka som varje byalag hade att skotta. Det 

gick i bokstavsordning allt efter byarnas namn och 

när hela byalfabetet på detta sätt utnyttjats blev det 

att börja om igen om så krävdes. 

 

   Det dög minsann inte att ”fuska ifrån sig”, för ef-

teråt kom ingen mindre än självaste landsfiskal 

Hörnfeldt för att kontrollera det hela. Uppenbart 

fusk straffades med att byalaget ifråga dömdes att 

skotta om hela sin bysträcka. 

   En sådan snöskottning över Skuleskogen tog unge-

fär en dag - det var alltså bara över själva Skulesko-

gen, som vägen måste vårröjas på detta sätt. Ungefär 

300 man stark var snöskottararmén och av dessa 

mannar måste i regel omkring halva arbetsstyrkan 

övernatta i bygårdarna i Skule efter den tunga ar-

betsdagens slut.” 
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NORRLANDS FÖRSTE GUVERNÖR (SUPERINTENDENT) 
Landskapsingenjören (Ling) Kjell Arne Persson i Forssjö, Katrineholm, tidigare Anundsjöbo uppvuxen  

i Mellansel, bidrar med följande intressanta redogörelse om Norrlands förste ”Guvernör” som härstammade 

från byn Speteby i Lerbo socken, belägen ca 15 km sydost om Forssjö, Katrineholm där Kjell Arne nu bor: 

Petrus Erici Steuchius (1605 – 1683) 

Född 8 maj år 1605 i byn Speteby i 

Lerbo socken, Södermanland.  

Död 16 december år 1683 (78½ år 

gammal) i Säbrå socken, Ånger-

manland.  

Kyrkoherde mellan 1638 och 1647 

i Fogdö socken (Strängnäs), Söder-

manland.  

Kallades av Drottning Kristina till 

Hovpredikant från 1644. 

Superintendent (Biskop) mellan 

1647 och 1683 i Härnösands stift (Y).  

Petrus Steuchius, som egentligen hette Stöök efter 

fadern, ”latiniserade” under studieåren sitt namn till 

Steuchius. 

 

Far: Häradsfogden i Oppunda härad Erik Pedersson

-Stöök, Född år 1573 på skattegård i Speteby, Ler-

bo. Död år 1645.  

Fadern var Kapten vid Södermanlands Regemente. 

Hövitsman och deltog med Hertig Karl (Karl IX) i 

slaget vid Stångebro (utanför Linköping) år 1598, 

där han ledde en ”fennika” (100 man) knektar och 

stred även i Livland, där han skadades i högra ar-

men.  

 

Mor: Maria Nilsdotter, Född år 1577 i Nyköping. 

Hennes far Nils var Borgare. Modern dog år 1605, i 

samband med Petrus födsel. 

 

Farfar: hette också Petrus (Peder) Steuchius, Född 

omkring år 1500. Utnämnd till Kyrkoherde i Björk-

vik år 1530, där han levde och verkade under ett 

långt liv. 

 

Ansenliga ägor hörde redan på 1500-talet till den 

urgamla byn Speteby i Lerbo socken. De tre skatte-

bönder, som där hade var sitt hemman, förfogade 

tillsammans över mer än 400 hektar mark. Jordmå-

nen i större delen av socknen är lera, och om vi får 

tro en och annan ortnamnsforskare skulle socken-

namnet kunna vara härlett just av bygdens leror, den 

i de forntida sjöarna utslammade produkten av åt-

skilliga mineralers vittring. 

 

Fadern, som blev stamfader för den adliga ätten Ste-

uch (Stöök) (år 1719 adlades hans barnbarnsbarn 

Johannes (Jöns) Steuchius), Erik Pedersson-Stöök, 

förvärvade genom köp hemmanet i Speteby, under 

1600-talets första år, i varje fall före år 1608, anger 

vissa källor.  

Enligt annan källa, erhöll fadern Erik Pedersson, 

Speteby säteri av konung Karl IX (Hertig Karl). 

 

Skröna eller…                 

Gåva till Erik Pedersson (Stöök)           

Följande kan ha inträffat omkring år 1600:      

”Kaptenen och sedan Karl IX:s fogde eller Cronobe-

fallningsman i Oppunda härad, stod sin Herre i 

mycken nåd och gunst. Ty han varit ganska trogen, 

riktig och accurat i sina uppbörder och med varsam-

het skötte sin syssla att ingen fick orsak till klagomål 

mot honom: Men en dag hände, att då fursten sänt 

honom bort i ett ärende, dröjde det vågat länge, tjud-

rad av allmogen med deras förfrågningar, svarsgif-

vande och expedierande, varför Hertig Karl blev nå-

got misslynt och såg jämväl själv igenom fönstret, 

dessa många hinder och uppehåll. Då han egentligen 

på slottet uppkom, fick han bannor, men han ursäk-

tade sig att han haft så mycket att stöka. Fursten 

upptog straxt ordet stöka och svarade, ja du må väl 

heta Stök, fick sedan Speteby säteri till skänks av 

Konungen.” 
Källa: Kleckerska Geneologiska samlingen vid Kongl. Biblio-

teket i S-holm. (Tilas)  
 

I 1654 års jordebok finns angivet: Erik Stöök (tredje 

gården i byn), ”7 öresland, äng till 40 lass, skog, 

mulbete, och fiskevatten, humlegård till 100 stäng-

er”. En marginalanteckning säger ytterligare, att 

denna tredje gård ”enligt Norrköpings beslut”, då 

var donerad till Christian Eriksson-Stöök (Petrus 10 

år äldre bror). 

 

Petrus Erici Steuchius (uttalas ['stø:kɪɵs][1]), egent-

ligen Stöök, född 8 maj 1605 i Lerbo i Söderman-

land, död 16 december 1683 i Säbrå, var en 

svensk superintendent och hovpredikant. Han var 

gift med Brigitta (Brita) Ilsbodina i sitt första äkten-

skap. Han gifte senare om sig med Elisabet Brugg-

man. Med Brigitta fick han sonen Mattias Steuchius. 

Han blev 1624 student i Uppsala och 1629 prästvigd, 

promoverades 1632 till magister samt utnämndes 

1633 till physices lektor i Strängnäs, varefter han 

1638 befordrades till teologie lektor och kyrkoherde 

i Fogdö. 

År 1644 kallades han av drottning Kristi-

na till hovpredikant och förordnades 1647 till den 

förste superintendenten i Härnösand vars stift mot-

svarade över större delen av Norrland med lappmar-

kerna. I detta ämbete arbetade han med stor energi. 

Han lärde sig bland annat finska och samiska för att 

själv kunna träda i beröring med befolkningen samt 

genomdrev inrättandet av flera folkskolor och även 

ett gymnasium och en trivialskola i Härnösand. 
Källa: Wikipedia  

Något porträtt af 

superintendenten 

Petrus Steuchius 

synes ej bevarats.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_fonetiska_alfabetet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Petrus_Erici_Steuchius#cite_note-1
http://sv.wikipedia.org/wiki/8_maj
http://sv.wikipedia.org/wiki/1605
http://sv.wikipedia.org/wiki/16_december
http://sv.wikipedia.org/wiki/1683
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4br%C3%A5
http://sv.wikipedia.org/wiki/Superintendent
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mattias_Steuchius
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4stvigd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fogd%C3%B6_kyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Drottning_Kristina
http://sv.wikipedia.org/wiki/Drottning_Kristina
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hovpredikant
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rn%C3%B6sand
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samiska
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NORRLANDS FÖRSTE GUVERNÖR (SUPERINTENDENT) 
Personhistoria 

Årtal Ålder Händelse 

1605  Födelse 1605-05-08 Lerbo Södermanland. 

1615  Makan Prostdotter från Jäder Brita ILSBODINA föds 1615 Jäder Södermanland  

1635 30 år Vigsel Brita ILSBODINA 1635-09-21  

1636  Dottern Anna STEUCHIA föds 1636 Strängnäs Södermanland  

1638  Dottern Margareta STEUCHIA föds 1638  

1640  Dottern Brita STEUCHIA  

1642 36 år Dottern Christina STEUCHIA föds 1642-03-06 Fogdö Strängnäs Södermanland  

1643  Sonen Erik STEUCHIUS föds 1643 Strängnäs Södermanland  

1644 39 år Sonen Mattias STEUCHIUS föds 1644-10-26 Fogdö Strängnäs Södermanland  

≈1650  Makan Brita ILSBODINA dör omkring 1650 Härnösand Västernorrland  

1655  Vigsel Elisabeth Johansdotter BRUGGMAN 1655  

1662 57 år Dottern Anna STEUCHIA dör 1662-05-25 Piteå Norrbotten  

1664  Dottern Brita STEUCHIA dör 1664  

1671  Sonen Erik STEUCHIUS dör 1671 Offerdal Jämtland  

1683 78 år Död 1683-12-16 Säbrå Västernorrland  

Endast två döttrar och en son, Mattias (av 8 barn, 6 + 2) plus hans 2:a hustru, ”överlever” Petrus Steuchius.  

man; Ericus Bozaeus 

som ung och oerfaren, 

och som skulle bli 

svärson till Knut Ing-

elsson Björnklo. Han 

var emellertid en syn-

nerligen duglig man. 

 

Vid ett tillfälle ville 

Steuchius ha med fog-

den Ingelsson, när det 

gällde att träffa avtal 

om prostämbetet i Me-

delpad. Landskapet 

delades i två kontrakt, så att de båda berörda kyrko-

herdarna bägge blev prostar, var och en över åtta 

socknar (gällde Arctman i Skön och Lidman i Tuna). 

 

Till kyrkan i Säbrå skänkte han en förgylld kalk av 

silver och en silverkanna med inskriptioner från ho-

nom och hans bägge hustrur. 
Källa: U-B Wallgren, Sävedalen,  

”P. Steuchius samlade ättlingar” 

  
Adligt vapen  
En annan i den prästerliga längden är Petrus Steuchi-

us som härstammade från en prästerlig släkt, vilken 

av Erik XIV kallades Stöök och fick tillstånd att bära 

adligt vapen. Steuchius var gift med Brita, en dotter 

till prosten Ilsbodinus. De fick sex barn, varav tre 

dog unga. Döttrarna gifte sig samtliga med präster. 

Av de två överlevande sönerna blev en kyrkoherde 

och den andre först faderns efterträdare som biskop i 

Härnösand och därefter ärkebiskop i Uppsala. 

Petrus Steuchius bod-

de i sin biskopsgård 

vid Säbrå kyrka. Han 

styrde med kraft och 

skicklighet sitt stora 

stift och var en typisk 

representant för 1600-

talets kyrkomän. Stor 

nit för renlärighet och 

kyrkotukt. Han trivdes 

bättre i umgänget med 

det borgerliga samhäl-

lets ledande män, än 

med lektorerna i sitt 

domkapitel. Dessa klagade över att han sammankal-

lade domkapitlet , än i sitt hem än hos Olov Abra-

hamsson eller hos fogden Knut Ingelsson. 

 

Lektorerna, med Zacharias Plantin i spetsen, klagade 

på honom inför en kommission år 1670. Kommissio-

nen ansåg det vara befogade klagomål, men löste det 

hela genom att Petrus lovade att icke försumma någ-

ra av sina skyldigheter och oppositionen ålades visa 

respekt för stiftschefen. Det bestämdes att ledamö- 

terna skulle vara edsvurna och att domkapitlets sam-

manträden skulle äga rum i ett bestämt rum och en-

dast undantagsvis i superintendentens bostad. 

 

Kronans befallningsman vid denna tid var fogden 

Knut Ingelsson Björnklo. Även Petrus Steuchius tog 

stor hänsyn till honom.  

 

En av lektorernas anklagelsepunkter var t.ex. att Ste-

uchius till lektoratet i fysik, rekommenderade en ung  

http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p1ba4fc7b.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p1ba4fc7b.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p98c4495d.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/pd332fc88.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p4950d80a.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/pfbaee160.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p3fc6b68c.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p761823ce.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p1ba4fc7b.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/pd1caf269.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p98c4495d.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p4950d80a.html
http://www.wikstrom-sundbom.se/helaolasregister110610/p3fc6b68c.html


Petrus S. andre son;  

Mattias Steuchius,  

Född 26 oktober 1644  

i Fogdö (D),  

Död 1730 (86 år).                     

Han efterträdde  

fadern, som  

Superintendent över  

Norrland  i december 

år 1683  

och blev sedermera 

Ärkebiskop i Uppsala.   
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Petrus Steuchius tycks ha haft ett mycket gott förhål-

lande till drottning Kristina. Vid en disputation, i 

samband med ett prästmöte, hedrade drottningen ho-

nom med sin närvaro. Inte långt därefter utnämndes 

han till hovpredikant. Omtyckt av drottningen före-

slogs han till riksrådet som den förste superintenden-

ten (biskop) över Härnösands stift, som vid den tiden 

även omfattande nuvarande Luleå stift. Familjen bo-

satte sig i Säbrå prästgård. 

 

Den handlingskraftige och nitiske stiftschefen stod i 

ynnest hos drottningen och tycks inte ha haft pro-

blem att få anslag från de styrande i riket. 

 

Det har inte varit möjligt att få en fullödig skildring 

av Steuchius verksamhet eftersom de äldsta proto-

kollen och handlingarna förstörts vid eldsvådor och 

vid ryssarnas framfart i den nordliga landsdelen. 

 

Trilskande Piteåbonde  
Han uppges dock ha varit hård med att bestraffa för-

sumlighet bland såväl präster som allmänhet. Be-

svärliga präster suspenderades för längre eller korta-

re tid. Församlingsbor som inte ville fullgöra sina 

skyldigheter fick inte tillträde till kyrkan. Kyrknyck-

eln togs helt enkelt från dem.  

 

I ett brev till guvernören greve Johan Oxenstjerna år 

1661 berättar Steuchius om de åtgärder han vidtagit 

mot en bonde i Piteå som inte ville inte underkasta 

sig det av honom ådömda kyrkostraffet.  

 

"Såsom wi för den skuld väl förstå, att kyrckioplicht 

icke specker sådana knaakhalsar med mindre poli-

tiskt poen och fengelset kommer dertill, som bättre 

plägar olydiga till lydno bringa, länder härmed Ers 

Grefliga Excellente wår undertjänstlige begäran, Ers 

Grefl Exellentz gunstigt täcktes uppå dragandhe kall 

och embetets wegnar demandera them som vedböhre 

på den landzorten, thet dhe räcka ministerio handen 

till att späckia och till lydno bringa denne och 

jempnlijke stursk sällar, besynnerliga om han ( som 

väl troligit vara kan och aff en förhärdadh sälle till 

att förmoda) widare kyrckiostraff wedersäger", skrev 

Petrus Steuchius. 

 

Han fick motta en del kritik. Det uppges nämligen 

att han gynnat sina mågar i deras befordringar. Det 

kom till och med en varning från ärkebiskopen, vil-

ken han inte brydde sig om. 

 

Steuchius satsade en hel del på utbildning och var 

den som förvandlade Piteå skola till trivialskola 

1651. För prästerskapets förkovran höll han träget 

prästmöten omväxlande i Piteå och Härnösand. För 

fattiga prästänkor såg han, med hjälp av drottning  

Kristina, till att de fick underhåll i form av spann-

mål. 
Källa: Jan Lundquist, jan.lundquist@pitea-tidningen.se   

 

Den 8:e maj år 1605 i Speteby Lerbo, föddes Petrus 

Erici Steuchius, namne till sin farfar som var kanik 

på 1500-talet. Hans far var Erik Pedersson Stök, 

känd för att ha lett en fennika knektar under hertig 

Carl i slaget vid Stångebro och i Livland, där han 

skadades i högra armen.  

 

Efter teologiska studier i Nyköping, Strängnäs och 

Uppsala, prästvigdes Petrus Steuchius i Strängnäs av 

biskop L. Paulinus 14 oktober 1629. Han fortsatte 

dock sina studier efter prästvigningen och fullföljde 

dem utomlands vid universiteten i Wittenberg och 

Rostock. 

 

Vid prästmötet i Strängnäs år 1644 höll Steuchius en 

disputationsakt för avhandlingen "De peccato in ge-

nere et specie" som bevistades av drottning Kristina. 

Samma år utnämnde hon honom till sin hovpredi-

kant. 
Källa: Arkeologi och historia (Blogg) 

Mattias S. son;  

Johannes (Jöns)  

Steuchius,  

Född 1676,  

Död 1742 (66 år).  

Utnämndes 1730  

till ärkebiskop,  

efter fadern.    

Jöns Steuchius var 

prästeståndets talman 

(1731 – 1738).  

Han adlades år 1719 med namnet Steuch, vilken 

adelsätt ännu fortlever. 
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 Slaget är känt för att vara den sista inbördesstriden 

och religionsstriden på svensk mark. På ena sidan 

stod de svenska protestanterna, under ledning av 

hertig Karl, och på den andra sidan stod de svens-

ka katolikerna, anförda av en svensk kung, även om 

de senast nämnda styrkorna hade stora inslag av ut-

ländska soldater. Kungen Sigismund var dessutom 

hertig Karls brorson samt att det fanns medlemmar 

ur samma familj på båda sidorna. 

 

Kriget mot Sigismund, konflikten mellan Sigismund 

och hertig Karl hade pågått i några månader. Nyli-

gen hade Sigismund segrat i slaget vid Stegeborg, 

men avstått från att göra det mesta av segern, och 

därefter förflyttat sig med sina soldater till Stång-

ån vid Linköping. Hertig Karls stridstörstiga armé 

följde efter och båda sidorna förstod att striden var 

nära. 

 

Följderna av slaget vid Stångebro blev 

att Sigismund flydde till Polen och att hertig 

Karl fick bättre kontroll när det gällde kampen för 

att avsätta kungen och själv ta makten. Slaget var 

alltså en avgörande punkt i Kriget mot Sigismund. 

Många Sigismundvänliga adelsmän togs också till 

fånga och avrättades senare under Linköpings blod-

bad 1600. 

Drottning Kristina 

Regent under ”Stormaktstiden 1611 – 1718” 

Valspråk: ”Vishet är regeringens grundpelare” 

Drottning Kristina av Sverige, Född 7 december 

1626, Död 9 april 1689 (Rom i Italien 63 år gammal) 

Begravd i Peterskyrkan i Rom 2 maj 1689. 

 

Regeringstid: 6 november 1632 – 6 juni 1654 

(abdikation), Efterträdare: Karl X Gustav 

 
Källor 

Hellberg Knut, ”Herrar och bönder i Lerbo i äldre tider”, 1935 

Wikipedia 

jens.lindstrom@jenson.se (2012-07-21) 

U-B Wallgren, Sävedalen 

jan.lundquist@pitea-tidningen.se  

 

 

 

 

 

Gustav Vasas  

yngste son: 

Hertig Karl 

(sedermera Karl IX)  

Fick år 1560 (vid faderns Gustav Vasas död), ett 

stort hertigdöme som omfattade Södermanland-

Närke, några socknar i Västmanland och Västergöt-

land samt hela Värmland. Vid 15 års ålder förde han 

befälet över artilleriet vid Varbergs erövring år 1565 

(Nordiska sjuårs-kriget). Hertig Karl agerade sedan 

med de ofrälses stöd och kallades därför 

”bondekonungen”. 

 

Karl IX (egentligen Karl III) 1550 – 1611,  

Regent (1599) – 1611 

 

Far till Gustav II Adolf, Farfar till Drottning Kristina 

Slaget  vid Stångebro   u tkämpades 

vid Stångebro i Sankt Lars socken strax utan-

för Linköping, den 25 september 1598, mellan hertig 

Karl (sedermera Karl IX), och Sigismund, kung 

av Sverige och Polen. Hertig Karl segrade och kunde 

därmed i praktiken avgöra Kriget mot Sigismund  

Målning över slaget vid Stångebro. Okänd konstnär.  

Text och bilder: 

Kjell Arne Persson 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Protestant
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kriget_mot_Sigismund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Stegeborg
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5ng%C3%A5n
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5ng%C3%A5n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigismund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_IX
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_IX
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kriget_mot_Sigismund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_blodbad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6pings_blodbad
http://sv.wikipedia.org/wiki/1600
mailto:jens.lindstrom@jenson.se
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5ngebro
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Lars_socken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Link%C3%B6ping
http://sv.wikipedia.org/wiki/25_september
http://sv.wikipedia.org/wiki/1598
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_IX
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_IX
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_IX
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigismund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kriget_mot_Sigismund
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MEDLEMSBLAD NR 1 

Vår efterlysning i medlemsblad nr 98 gav resultat! Redaktör´n var i och för sig inte orolig, för hon vet ju att 

den ärade läsekretsen brukar kunna lösa det mesta. Så tack vare Georg Lundqvist, Sonja Sahlén med flera 

som letat och tipsat kan vi här presentera det allra första numret av medlemsbladet som gavs ut 1979 av då-

varande Föreningen Norra Ångermanlands Hembygdsforskare.  
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MEDLEMSBLAD NR 1 

Sidan 2 av det allra första medlemsbladet 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
Historik från nr 61 1999: 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
Från nr 21 1988: 
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Från nr 22 1989: 

SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 



Från nr 56 1997: 

Minnessten rest i Östansjö 

 

Söndagen den 8 augusti 1993 avtäcktes en sten till min-

ne av det första baptistiska vuxendopet i Sverige. Det 

skedde den 23 juni 1847 i Östansjö i Mo socken. 

 

Roger Forsberg, kassör i Gottne bygdeförening, skötte 

avtäckningen. Framförallt en donation av Mårten Jans-

son i Hållen samt insatser av bl a Gottne bygdeförening 

har gjort denna minnessten möjlig. Gösta Forsberg tala-

de om dem som döpte 

sig. De flesta, liksom 

dopförrättaren Erik Mår-

tensson, emigrerade till 

Amerika. Pastor David 

von Ahn höll en kort 

andakt som avslutning. 

 

Från vår förening över-

lämnade Bror Andersson 

en miniatyrsten med in-

skriptionen  

”23 juni 1847 -  

8 augusti 1993”  

från ”Hembygdsforskare 

Nolaskogs”. 
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Från nr 56 1997: Från nr 40 1993: 

SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 



Från nr 56 1997: 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
Från nr 65 2000: 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
Från nr 69 2002: 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
Från nr 76 2004: 
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SAXAT FRÅN VÅRA MEDLEMSBLAD 
Från nr 93 2010: 
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Bild från Nätra hembygdsförenings arkiv: Mary Berglund, Skule, och Tekla (?) Byström, Bräcke,  

bakar i Wibergs bagarstuga i Bräcke, Nätra ca 1920. Foto: Alex Wiberg. 

TUNNBRÖD 

”FILKÔCKÄRN” (FILKAKOR) 

Deg av grädde och kornmjöl, bakas ut tunt och naggas. 

Mycket skör och svår att baka, men en stor läckerhet. En 

sådan matdel brukade vi få på julaftonsmorgon sedan vi 

druckit kaffe.  

”PICKEKÔCKÄRN” (PICKEKAKOR) 

De bakades av rågmjöl och så hade man i lite sirap. Och 

de skulle inte kavlas ut så mycket. (De var kanske dub-

belt så tjocka som det vanliga brödet). Man fick använda 

minsta ”fjala” fjölen, ävenså den grövsta ”klingran” bak-

rullen då det blev större blåsor och den såg mer aptitlig 

ut. Hade man riktigt gott ämne i dem så kunde de torkas i 

ugnen. De blev då mycket möra och fick ännu godare 

arom. Den lilla fjalen var även  lämpad att använda till 

blodbröd, som bakades av ungefär hälften blod och hälf-

ten mjölk med korn- och rågmjöl samt jäst, degen fick 

jäsa över natten. Blodbrödet bakades i mindre kakor, inte 

så tunna och dessa fick torka och behölls nästan så länge 

som helst. Blodbröd kokades i lätt saltat vatten. Olika 

tillbehör, bl a vispad grädde med lingon, mjölksås smak-

satt med sirap samt stekt fläsk. 

”KORNMJÖLSKÔCKERN” (TUNNBRÖD) 

”Kornmjölskôckern” var gjorda av mjölk och kornmjöl, 

degen fick jäsa över natten. Förr kunde folk spara mjölk 

till höst och vårbaket så länge att den blev sur. Men brö-

det blev gott. Ibland har jag tagit riktigt sur mjölk och 

baka några kornmjölskakor för att få känna den där gam-

la goda smaken. 

”ÄRTKÔCKERN” (ÄRTBRÖD) 

Det odlades ganska allmänt gråärter, vilkas mjöl blanda-

des med kornmjöl och av det bakades ”ärtkôckern”. De 

var mycket goda. 

Under krigsåren 1914-1918 köpte min pappa gula ärter 

som troligen var fria från ransoneringen. Han lät mala 

dem på Norrflärke kvarn och mamma bakade ärtbröd. 

Det var ljusare än bröd av gråärter, nästan gult och till att 

börja med var det ju riktigt gott, men sen det började bli 

det huvudsakliga brödet i hushållet så tyckte man inte om 

det så vidare. Minnet därav manar samtidigt fram smaken 

av Danska kungens bröstkarameller. Pappa hade köpt ett 

kilo som vi skulle få använda istället för socker till kaffet. 

Kaffe i sin tur var ju endast surrogat. 

Nedanstående text om olika sorters bröd förr i världen kommer från Anundsjö hembygdsförenings arkiv. Det 

är berättat av Anna Jonsson och upptecknat av Maria Nilsson för studiecirkeln Bygd i förvandling i Kubbe by 

vintern 1974-1975. Materialet är skänkt till hembygdsföreningen av cirkelledaren Frida Westbergh.  
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Är det någon som har gamla bilder från Första Långgatan i Örnsköldsvik? 

Erik Ölund berättar att där förr bland annat fanns ett spruthus med gamla brandsprutor  

och även ett skyddsrum under kriget.  

Är det någon som i sina gömmor har bilder, tidningsurklipp eller vet något om dessa hus  

är både Erik och redaktionen mycket intresserade att få ta del av dessa! 

EFTERLYSNING 1: 

Är det någon som känner till  

Pensionat Gullhöjden? 

 

Redaktionen har fått vidstående bild på en skylt från 

Erik Ölund och hoppas nu att någon i den ärade läse-

kretsen kan hjälpa oss med upplysningar. 

 

Var låg pensionatet? När var man verksam? Finns 

huset där det låg kvar? 

 

Kanske finns det till och med någon som har en bild 

från pensionatets tid att dela med sig av? 

EFTERLYSNING 2: 

Sveriges Släktforskarförbund informerar inför årets 

Släktforskardagar 23-25 aug 2013 i Köping: 

Arrangörerna av årets Släktforskardagar meddelar 

stolt att det är Dick Harrison som blir huvudföreläsa-

re i Köping.  

 

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds uni-

versitet och en flitig historieboksförfattare. Han har 

tilldelats en rad priser – bland andra Augustpriset i 

fackboksklassen år 2000 och Hertig Karls pris år 

2001, Sveriges största historikerpris. 

 

Den makalöst produktiva författaren skriver regel-

bundet i tidningen Populär Historia och emellanåt i 

Svenska Dagbladet och är dessutom huvudredaktör 

för Sveriges historia, ett historiskt standardverk utgi-

vet av Norstedts. Under 2010 - 2011 var han tillsam-

mans med Martin Timell programledare för en pro-

gramserie på TV4 med samma namn. 

 

I år är han på gång med en ny bok, Jourhavande His-

toriker, som lanseras i maj. Men kanske är han ändå 

mest aktuell som segrare i SVT:s På spåret, som av-

gjordes för ett par veckor sedan. 
 

INFO: 

I databasen Porträttfynd på nättidningen Rötter 

(www.genealogi.se) finns nu 126 775 gamla por-

trättfoton inlagda! 

 

10 636 stycken av dessa kommer från Ångerman-

land. Bilderna är sorterade efter fotograf och ort där 

fotografen var verksam. I våra trakter hittar man 

exempelvis: 

      2 st foton från Björna  

  155 st foton från Bredbyn 

      2 st foton från Bräcke 

    11 st foton från Gottne 

    34 st foton från Husum 

      1 st foto från Husumverken 

      2 st foton från Mellansel 

    84 st foton från Nordmaling 

      2 st foton från Nordmaling & Rundvik 

      1 st foto från Sörflärke 

    13 st foton från Trehörningsjö 

      1 st foto från Västergensjö & Bredbyn 

2776 st foton från Örnsköldsvik 

      3 st foton från Örnsköldsvik & Ullånger 

      2 st foton från Östergensjö 

Titta gärna in på ovanstående sida och se om du 

kanske hittar foton av någon av dina släktingar! 

USAs befolkning 1940 på nätet. 

Den namnindexerade folkräkningen 1940 för USA finns nu gratis sökbar på www.ancestry.com, men enbart 

till och med 2013. Bland de mer än 134 miljonerna poster kan man se hur folk klarade av den stora depressio-

nen, var de studerade, och om de bodde på samma ställe som 1935. 

1940 års folkräkning (census) finns även på andra nätplatser. 
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ANDROM TILL SKRÄCK OCH VARNAGEL 

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  

I medlemsblad nr 17 berättade Lennart Selling föl-

jande om denna bok: 
 

”Androm till skräck och varnagel”, ny lokal bok 

om brott och straff i norra Ångermanland. 
 

I slutet av december i år kommer en bok ut, som har 

fått titeln ”Androm till skräck och varnagel”. Förfat-

tare är Lennart Selling och Ewa Hanaeus och det är 

Mittinfo, Örnsköldsvik, som ger ut boken. Lennart 

Selling har gjort illustrationerna till de olika händel-

serna och företeelserna i boken liksom även omslag. 
 

Boken behandlar brott och straff i norra Ångerman-

land från mitten av 1600-talet fram till den tid, då 

dödsstraffen avskaffades i Sverige på 1900-talet. 

Brottshändelserna som beskrivs,  är byggda på fakta 

från domböcker och andra urkunder från arkiv. Men 

även muntliga uppgifter från människor som fått 

dem från tidigare generationer har kunnat inrymmas 

och ge färg och liv åt det som återgivits. Fantasin har 

sedan fått fylla ut de faktiska berättelserna men även 

denna del har byggts upp mot bakgrund av samti-

dens historia. 
 

”Androm till skräck och varnagel” är också ett för-

sök att förmedla något av vad de människor som fi-

gurerar i boken kände och tänkte. En del har fått for-

men av tänkta repliker, medan annat är rena fakta  

hämtat till exempel från vittnesmålen i rättegångarna 

 

Fakta och fantasi har sålunda fått bilda en väv där 

mönstret visar hur lagstiftningen, brott och straff in-

verkade på människorna i våra förfäders samhälle. 

Att lagen var hård mot de svaga i samhället, mot de 

fattiga, de obildade, kvinnorna och barnen framgår 

med all önskvärdhet av det som speglas i denna bok. 

 

Förutom brottshändelserna och fakta om brotten, 

beskrivs en mängd saker inom professionen brott 

och straff. Här behandlas avrättningar, avrättnings-

sätt, skarprättarorganisationen, fängelser, fångtrans-

porter, kroppsstraffen med mera. 

 

”Androm till skräck och varnagel” gör inte anspråk 

på att vara byggd på strikt vetenskaplig forskning 

och inte att vara fullkomlig och helt uttömmande 

vad det gäller flydda dagars brott och straff. Det är 

de enskilda ödena, vissa brott och vissa villkor och 

förhållanden som har fått sitt säte i denna bok. För-

hoppningsvis skall ”Androm till skräck och varna-

gel” vara ett gott bidrag till den nordångermanländs-

ka hembygdsforskningen. 

Mellansel i augusti 1986 

LENNART SELLING 

mailto:monalisa.martensson@passagen.se
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SKALMSJÖ BY 
ny bok av Rut Hellström-Björhammar 

Rut Hellström-Björhammars namn är 

nog känt av de flesta med intresse av 

bya- och släktforskning i Anundsjö 

och Skorped. Nu finns en ny bok av 

henne tillgänglig som handlar om 

Skalmsjö by i Anundsjö och de som 

bott och verkat i denna by. 

 

Hon berättar själv i förordet till bo-

ken: ”I samband med att jag forskat i 

min egen släkt, så blev jag också in-

tresserad av att ta reda på vilka som 

bott i Skalmsjö och Norrflärke genom 

åren. Trodde nog att det skulle bli en 

lätt match, men där bedrog jag mig, 

det blev mer omfattande än jag trod-

de. Men det har varit roligt och jag 

har fått reda på mycket som jag inte hade en aning 

om och som någon sagt ”Man behöver inte se på 

några TV-såpor, för det finns tillräckligt med drama-

tik i släkt- och bygdeforskning.” ” 

 

Förutom dokumentation över de familjer som bott i 

Skalmsjö innehåller boken - som är i A4-format och 

innehåller nästan 200 sidor - en mängd intressanta  

berättelser. Här kan man till exempel 

läsa om Lars Ersson Målare på 1600-

talet och hans son Erik, spelmannen 

Olof Nilsson Sundelin som flyttade till 

Resele, Armasjärvi-olyckan 1940, 

”Mästaren i Anundsjö”, teateramatörer i 

Skalmsjö, finnen Gustaf Carlsson Duf-

va, kraftstationen, sågen och kvarnen, 

fjällkon, nordsvensken och geten med 

mera, med mera. 

 

Hon har tidigare gett ut en liknande bok 

om byn Norrflärke i Anundsjö och 

dessutom fyra böcker om sin släkt, 

”Min mormors släkt” en släktkrönika 

med utgångspunkt från Amanda Olofs-

dotter född 1890 på Södra Hof vid Pull-

sjön i Anundsjö. 

”Min morfars släkt” som startar med Erik Wallin 

född 1881 i Brånan/Brännan i Brattsjö, Anundsjö. 

”Min farmors släkt” som utgår från Sara Näslin född 

1875 i Lännäs i Skorped och 

”Min farfars släkt” där hon berättar utifrån Jonas 

Jonsson Hellström född 1855 i Sjöland, Skorped. 

Red. 

HEMBYGD I FÖRVANDLING 
ny bok om Näskeområdets byar genom tiderna av Ola Johansson 

Författaren berättar om bakgrun-

den till boken: 

”Föreliggande arbete är resultatet 

av en för mig länge närd önskan 

att få berätta om min hembygd, 

sådan den har utvecklats och för-

ändrats från äldsta tid till nu. Ut-

trycket hembygd kan ju variera i 

storlek för olika människor. Jag 

har valt att begränsa mig till byar-

na Näske, Gladom, Ytterböle och 

Järvvik. Dessa fyra byar kallar 

jag i fortsättningen för Näskeom-

rådet, såvida inte någon särskild 

by åsyftas.” 

Vidare berättar han: 

”Detta är en hembygdsbok, som 

främst omfattar Näskeområdet i Nätra. Denna bygd, 

som tidigare under några århundraden varit ett cent-

rum både industriellt och med tanke på handel och 

sjöfart, har via reportage, intervjuer, naturinventer-

ingar med mera varit föremål för visst intresse ut-

ifrån. Exempel på detta har varit Örnsköldsviks Al-

lehandas serie ”Glimtar från Näske” och andra kor-

tare reportage. Även Världsarvsdiskussionen har på- 

verkat intresset för vår bygd. Dock 

finns det hittintills inte någon hel-

täckande eller samlad bild av vårt 

område nedskriven och illustrerad i 

bokform. Undertecknad, som är 

född i Gladom, en liten ”förort” till 

storbyn Näske, och därtill histori-

ker av facket, gör inte anspråk på 

att bäst kunna lösa problemet med 

en hembygdsbok för Näskeområ-

det. Men intresset för hembygden 

kan kanske öka, om någon gör nå-

got. Det finns forskare och andra 

intresserade som säger, att varje by 

eller område med självaktning bör 

ha en hembygdsbok. Vad säger 

hembygdsvännerna i Näske by-

gårdsförening om detta?” 

 

Bokens 235 sidor är fullspäckade med intressant infor-

mation och många bilder. Författaren berättar om om-

rådets historia, natur, kulturhistoria, industri, jordbruk, 

ofärdsår, båtsmanshållet, skola, religion, fattigvård, 

befolkningsutveckling med mera, med mera. 

Red. 
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Bilmodell samt ägare är nu kända. Vad som återstår är att identifiera personerna. 

Bilden av bilen på framsidan av vårt förra medlems-

blad har tilldragit sig stort intresse. Redaktionen 

tackar för den mängd mail och telefonsamtal med 

tips och idéer som inkommit! 

 

Många är de som tipsat om Landsarkivet i Härnö-

sand och deras Bilregister. Vi har dessutom fått hjälp 

direkt från Landsarkivet, av Kenneth Hänström (som 

har anor från Hädanberg i Anundsjö) och  förutom 

detta har Åke Hellström köpt utdrag från deras bilre-

gister som föreningen tacksamt mottagit som gåva. 

 

Här berättar Kenneth Hänström om hur han gick till-

väga: 

 

”Landsarkivet har sedan ett antal år ett databaserat 

bilregister för X-, Y- Z-, AC- samt BD län. Varje 

länsstyrelse hade sina egna registerkort fram till ca  

1972 när det nya centrala bilregistret infördes. Det 

var alltså på den tiden när registreringsskyltarna be-

stod av länsbokstav och siffror (Y2332). Vårt data-

baserade fordonsregister matades in under en period 

med tillgängliga arbetsmarknadsmedel och vi har 

sedan dess haft stor användning av detta för vår 

ärendehantering. Med registrets hjälp kan man 

snabbt och enkelt söka på t ex registreringsnummer, 

fabrikat, chassinummer mm, dock inte på person-

namn på grund av lagstiftning. På så vis får vi snabbt 

tag i rätt registerkort där då både person- och for-

donsuppgifter finns nedskrivna. 

  

Jag gjorde en sådan sökning i registret och det fanns 

tre fordon med detta nummer (Y2332), en Ford, en 

Chrysler Royal samt en Oakland. Efter en snabb titt  

på internet kunde jag i jämförelse med er bild, kon-

statera att det måste handla om en Oakland ca 1925 

årsmodell. 

 

Jag tog också en liten runda till arkivet och tog fram 

lite mer data om bilen och resultatet blev följande: 

  

 

Bilen är med största sannolikhet en 5-sitsig Oakland   

och troligen av 1925 års modell. Bilen hade, enligt 

registerkort som förvaras på landsarkivet i Härnö-

sand, 6 cylindrar och 44 hästkrafter och skrevs in i 

Automobilregistret för Västernorrlands län med 

”igenkänningsmärket”  Y2332 den 6/4 1925 och 

avanmäldes 14/7 1930.  Bilen såldes till Dalarna 

följande år och togs in i länsstyrelsens i Koppar-

bergs län automobilregister med igenkänningsmär-

ket W2945. 

  

Ägarna var: 

- Pensionatsinnehavaren Th. Lindquist i Bredbyn, 

Anundsjö sn (fr o m 6/4 1925) 

- Otto Gulliksson och HL Pettersson, montör, Bred-

byn, Anundsjö sn (fr o m 23/9 1926) 

- Elmontör Otto Gulliksson, Bredbyn, Anundsjö sn 

(fr o m 13/2 1930 till 18/9 1931) 

 

Jag hoppas att detta kan bidra till identifiering av de 

övriga personerna!” 

 

Redaktionen är mycket tacksam för denna utredning 

och för registerkorten som Åke Hellström överläm-

nat. Där finns även uppgifter på ägarna till de andra 

bilarna som hade registreringsnummer Y2332 så för 

intresserade finns dessa uppgifter att ta del av i före-

ningens lokal. 

 

Nu återstår att se om ni läsare kanske även kan hjäl-

pa till att identifiera personerna på bilden. Kanske 

är det någon av ägarna som är chaufför? Eller kan 

det möjligen vara Gustaf Idlöf, en morbror till kor-

tets ägare som var droskchaufför i Örnsköldsvik? 

 

 

Föraren i bilen Y2332 Theodor Lindquist 

Gustaf Idlöf Otto Gulliksson 
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Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs årsmöte genomfördes lördagen den 2 mars.          Foto: Kari Kakkinen 

ÅRSMÖTET 2 MARS 2013  

Årsmötet ordförande KarlEric Axenström och sekreterare Mats Hedell. 

Föreningens kassör Peter Johansson presenterade  bokslutet. 

Föreningens revisorer Andro Stenman och  

Mona-Lisa Mårtensson. 

Årsmötet var relativt välbesökt trots att vädrets mak-

ter gjorde tappra försök att hindra medlemmarna 

från att ge sig ut genom ett rejält snöoväder. Men så 

lätt stoppar man inte Nolaskogs släktforskare från att 

samlas! Föreningens ordförande Lennart Näslund 

öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

Därefter valdes KarlEric Axenström till mötesordfö-

rande och Mats Hedell till sekreterare.  
 

Lennart Näslund föredrog styrelsens verksamhetsbe-

rättelse. Kassören Peter Johansson presenterade bok-

slutet och Andro Stenman berättade om revisorernas 

arbete och att de förordade ansvarsfrihet för styrel-

sen vilket även blev årsmötets beslut efter att balans 

och resultaträkningen fastställts. 
 

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Eva Hör-

nell, Peter Johansson och Hans Nygren. Till styrelse-

suppleanter  omvaldes Paul Jonsson samt Robert Ed-

lund, och Kent Strandberg invaldes som ny styrelse-

suppleant. Till revisorer omvaldes Andro Stenman 

och Mona-Lisa Mårtensson. Till revisorsuppleanter 

omvaldes Sven-Olov Häggström och som ny supple-

ant valdes Torbjörn Johansson. Till ny valberedning 

utsågs Reine Björkman och Per Sundin. Mötet beslöt 

att årsavgiften för 2014 ska vara oförändrad. Inga 

övriga frågor förelåg varför mötet avslutades efter 

att ett stort tack till de avgående funktionärerna 

framförts av Lennart Näslund.                             Red. 



35 

Några av de tappra årsmötesdeltagarna som trotsat snöstormen:        Foto: Kari Kakkinen 

ÅRSMÖTET 2 MARS 2013  

Utvecklingen har gått snabbt framåt och nu är det inte längre någon ”hemmansaffär” att beställa ett DNA-

prov. Det kostar ordinarie pris runt 1900 kronor och han tipsade även om att vid några tillfällen under året är 

det ”rea” då man kan få ett prov utfört för ungefär 1300 kronor. 

Besök gärna hans blogg på: www.sjolunds.se/dna-genealogi för att läsa mer. Han tipsade även om att det finns 

en grupp på Facebook som heter ”DNA-anor” där man kan bli medlem och diskutera med andra som är intres-

serade av detta hjälpmedel i släktforskningen.                                                                                                  Red. 

Peter Sjölund berättar om vilka möjligheter DNA-tekniken ger i dagens släktforskning. 

Efter årsmötet avnjöts fika 

och därefter intog dagens 

föredragshållare Peter Sjö-

lund scenen. 

 

Han tog oss med på en spän-

nande resa in i DNA-

forskningens värld. Med 

hjälp av ett DNA-prov som 

man själv tar hemma hos sig 

och skickar in kan man dels 

få reda på var ens ”urfäder” 

kom ifrån och dels hitta nu 

levande personer som man 

är släkt med.   

 

Med hjälp av DNA kan man 

till och med få hjälp att lösa 

hittills oöverstigliga pro-

blem som okända fäder!  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012  



38 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012  



 

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  

Vi har i några nummer av Medlemsbladet presenterat utdrag ur en 

liten bok kallad ”Offergubbar i julparad”, utgiven 1927. Den inne-

håller karikatyrer och verser om mer eller mindre kända personer i 

Örnsköldsvik med omnejd som tidigare varit publicerade i Örn-

sköldsviks-Posten under rubriken ”Veckans offer”.  

Ulla Forsberg - som skrivit boken ”En Liten Släktbok om Forsbergs Hörnells Locks och Strandbergs i Själe-

vad och Örnsköldsvik” som vi presenterade i nr 98 av medlemsbladet - berättar följande angående 

”Offergubbar i julparad”: 

”Det tecknade porträttet på Gustaf Hörnström i juninumret av medlemsbladet har signaturen TF. Det kan vara 

min farbror Tage Forsberg. Han började som redaktionssekreterare på Örnsköldsviksposten år 1925 och blev 

sedan dess chefredaktör 1934-42. Tage var skicklig tecknare. 

 

Som en lustighet kan jag nämna att släkten alltid kallade Tage för Olle. Det var så att Tages mamma, Jenny 

Hörnell, ville att gossen skulle döpas till Olof. Men pappa Bernhard Forsberg beslöt att namnet skulle bli 

Tage. Och så fick det bli. Axel Tage Forsberg döptes han till. Men mamma Jenny kallade alltid pojken för 

”Olle”. Och då sa syskonen också Olle och mormor och farmor och grannar och vänner. Jenny vann namn-

kampen!” 

 

Tack snälla Ulla för denna berättelse! Här nedan kommer ytterligare ett klipp från boken där tecknarens signa-

tur är TF. Här är det Johan EMIL Lindqvist (1884-1948) som är ”offret”. Han var brandchef i Örnsköldsvik, 

ledamot av Drätselkammaren, ordförande i Barnavårdsnämnden, vice ordförande i Fattigvårdsstyrelsen mm. 

 

Men annars är Lindqvist en duktiger karl, 

som har ganska rikligt med vett. 

Man må ej förglömma, att J. E. det var 

som uppslag om radion oss gett. 

Om inte helt trådlös den trådlösa är, 

så är den ju redlös mot brandkårens här, 

som hindras i längtan mot ljusare sfär 

från eldsvådors tröstlösa svett. 

Eldsvådornas pamp jag nu skänker en stump 

till minne och ljuvelig fröjd. 

Ty allt se´n han kröp in i brandkårens lump, 

för publicitet är han böjd. 

Om brandbilen kalfatras tar han med ro: 

”Den  g å r  ju, och man ska´ väl sakkunskap tro, 

och stannar den, kan det på annat bero, 

ty över kritik är den höjd. 

 

Men J. E m i l  L i n d q v i s t  har därtill en plats 

bland fädernas allvisa råd. 

Godtemplarepamp, som på tinnarna satts, 

det blir många farliga dåd. 

Och tar jag min motbok och tittar i den, 

då faller en tår, och jag slår den igen, 

ty Lindqvist och andra bland visdomens män 

berövat mig bolagets nåd. 
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