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Bildtext: ”Sensation! Bredbyborna får se en flygmaskin på nära håll för första gången.” Okänd fotograf. 

Bilden som lånats ut av Anundsjö hembygdsförening är daterad till cirka 1919--1922.  

Vi har tack vare Alf Johansson, Nolaskogs Flygveteraner fått veta mera om flygplanet tack vare att dess  

beteckning är synlig på fotot.  

Flygplanet är en Avro 504K, med RAF registrering H1955, blev S-AAC. Svensk registrering: S-AAC Typ: 

Avro 504K. Tillverkare: Sunbeam Motor Car Co Ltd . Tillverkningsår 1918 Fd H1955 (RAF)  

Registrerad i Sverige 1919-07-12 som S-AAC.  

Ägare: P O Herrström, Stockholm (P O Flygkompani), använt för rundflygningar.         Läs mer på sidan 11! 
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REDAKTÖR’N OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Hej kära läsare och forskarvän! 

 

Äntligen kommer nu det nya numret av ”Bladet”. Jag 

är ledsen att du behövt vänta så länge men tyvärr så 

har redaktör’n tagit sig lite ”vatten över huvet” och 

åtagit sig lite väl mycket att göra under det senaste 

halvåret. Hoppas nu att innehållet ska motsvara för-

väntningarna när det äntligen kommer i din hand! 

 

Lite tidigt med julberättelser är det kanske, men sam-

tidigt går det fort framåt nu så kanske kan det kännas 

roligt med lite ”julnostalgi” så här innan de verkliga 

julförberedelserna börjar. Hans Forsslund berättar 

med början på sidan 6 bland annat om sina barn-

domsminnen från Dombäck. 

 

Som vanligt hoppas jag också att så många som möj-

ligt av läsarna vill dela med sig av berättelser, bilder, 

frågor med mera till nästa nummer av ”Bladet”! 

 

Nästa nummer kommer att bli lite av ett specialnum-

mer inriktat på Mo socken och jag hoppas därför att 

alla som har något ni vill dela med er av med anknyt-

ning till Mo skickar in detta så att vi får ta del av det 

i Medlemsbladet!  

Mona-Lisa Mårtensson 

Så lämnar vi ordet till vår ordförande: 

 

När vi nu passerat en kall och snörik vinter och en 

riktigt varm och solig vår och sommar vill jag med 

några rader passa på att tacka alla er som ställt upp 

på våra ”öppet-tisdagar” och hjälpt gamla som nya 

besökare till rätta i forskardjungeln! 

 

Vill även tacka vår tidigare ordförande Edith West-

man för hennes trägna arbete med registreringen av 

befolkningen i Björna och Mo församlingar. Då hon 

nu på grund av sjukdom inte kan fortsätta arbetet 

med Mo har 4 av våra medlemmar övertagit denna 

uppgift. Vi har under våren och sommaren samlats 

ett par gånger i veckan för att försöka fullfölja hen-

nes arbete. Vi hoppas därmed kunna ta fram en CD-

skiva med Mo-s befolkning från 1827 fram till minst 

1880! 

 

Nu när vi börjar med nästa hundra medlemsblad 

hoppas jag att det är flera, som skickar in er mail-

adress så att ni kan få bladen tidigare än när vi  

skickar med snigelposten. 

 

Vi hörs och syns under hösten och vintern!  

Lennart Näslund 
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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 

Harjus Färghandel i Örnsköldsvik och detta  

företags historia. 

”Visst hade han den där sjungande, österbottniska 

dialekten, men annars föreföll han att vara lika god 

svensk som de andra köpingsborna, den nye gesällen 

hos målare Huss. Vete Gud hur han hamnat här, för-

resten, han hade ju varit sin egen i Uleåborg och inte 

bara mästare utan medlem av stadens borgerskap till 

på köpet. Och en rasande duktig yrkesman var han 

visst, flink och kunnig i arbetet och glad och trevlig 

att ha att göra med. 

   Ungefär så där föll sig antagligen orden, när mam-

morna i Örnsköldsvik diskuterade den senast inflyt-

tade ungkarlen, den flyhänte målargesällen Johan 

Henrik Harju, som slagit sig ner här år 1872. Man 

får dock knappast tro, att det finskt ljudande namnet 

väckte någon större uppmärksamhet, ty köpingsbor-

na voro ganska vana vid invasion från andra sidan 

Bottenhavet. Även om de flesta finländarna nöjde 

sig med att resa värdshus förbi, eftersom storhopen 

av dem hade betydligt avlägsnare mål i sikte. Hade 

man inte upptäckt guld i Californien, kanske! Och 

var inte Amerika någonting förmer än det fattiga 

Finland! Jå-jå, nickade österbottningarna och åkte 

vidare söderut efter sina små lurviga finnkampar. 

   Kanske hade Johan Henrik Harju också tänkt 

”plocka guld” i Californien, ty någon orsak fanns det 

väl till att han brutit upp från den säkra position han 

skapat sig hemma i Uleåborg. Och långa resor var 

han inte rädd för heller, för den delen. Det hade ju 

varit ett enda flackande alltsedan han 1864 blivit ge-

säll vid 18 års ålder, och under de fyra vand-

ringsåren hade han till och med hunnit med 

”conditioner” i S:t Petersburg. Och reslusten hade 

han väl fått i arv efter fadern - sjökaptenen. En av 

bröderna hade ju begivit sig iväg ända till Australien 

för att aldrig höras av vidare. Och nu hade han bara 

en bror kvar i Finland, men han hade ju också blivit 

apotekare och kunde väl inte flytta på sig lika lätt-

vindigt. 

 

   Jo, det hände allt, att Johan Henrik Harju hade pla-

ner på Amerika. Men först kunde man ju alltid se sig 

omkring här i Sverige ett tag. Och det kunde ju inte 

skada att förstärka reskassan litet grand. Men hur det 

var tyckte väl den unge gesällen, att Örnsköldsvik 

var lika bra som Colorado, ty bara efter något år hos 

målare Huss blev han sin egen mästare och blev rot-

fast i köpingen. 

   Verkstadslokal köpte han av torparen Norberg 

i Västanå, som var ägare till den fastighet vid  

Centralgatan, där Hellströms kartongfabrik nu har 

sina lokaler. Det dröjde inte länge förrän han var 

tämligen välbärgad hantverkare även på svensk bot-

ten, och ännu mera fast rotad blev han här, då han 

fann sin livsledsagarinna, Fredrika Ullrichs från 

Lövånger, med vilken han gifte sig kort efter det han 

blivit sin egen år 1873. Han tog in lärpojkar och ge-

säller och började driva i stort, åtog sig både måleri 

och förgyllningsarbete, när de nordångermanländska 

kyrkorna skulle snyggas upp, och skaffade sig ett 

stigande anseende som rejäl och duktig karl. Och när 

familjen växte till och han efter några år hade ett par 

egna pojkar att sätta i lära, kändes det strax ändå lät-

tare att arbeta. Johan Oskar var äldste sonen och 

kom först i lära, men fast han hade fått gå i 

”storskolan”, d v s köpingens treklassiga läroverk, 

där han tillsammans med de andra pojkarna gjorde 

rackartyg för magister Hertzmann och andra origi-

nal, fick han inte lägga sig till med några later på 

verksta’n. Det gällde att hålla mössan vackert i hand, 

när man talade med gesällerna på den tiden, om man 

också var son till ”mästarn” själv, och ”herr” fick 

man inte glömma, även om man tilltalade någon till-

fälligt gästspelande, yrkesluffande gesäll, som var 

riksbekant under namnet ”Halmstads-Laxen” eller 

”Oskar me’ näsan”. Det är för övrigt att märka, att 

gesällvandringen ingalunda upphört på den tiden, 

och många målare med rensel på ryggen och stav i 

handen strövade omkring på landsvägarna, icke utan 

fog menande att det tillfälliga konditionerandet på 

olika platser var det sista och avgörande momentet i 

utbildningen. 

   Och målarmästare Harjus pojkar fingo lära sig att 

arbeta efter alla konstens regler och hade inte någon 

förmånsställning jämfört med de andra lärpojkarna, 

med vilka de förresten fingo dela kost och logi. Det 

var att börja klockan sex på morgonen och stå i till 

åttatiden på kvällen, och då hade ändå lärpojkarna 

att ”ta undan” efter gesällerna, stryka ut penslarna 

och sticka dem i vatten ordentligt, rengöra färghäl-

larna, sopa och hålla snyggt, så klockan blev väl 

vanligen fram emot nio, innan lärpojken fick göra 

kväll efter sin långa arbetsdag. Och avlöningsförmå-

nerna vore överallt 25 kr första året, 50 kr andra och 

75 kr tredje året. 

 

   Här stod alltså Oskar och senare också den yngre 

brodern Henrik och rev blyvitt i handkvarn, en pro-

cedur som kunde ta flera dagar i anspråk om det 

gällde att måla ett ordinärt hus. Och att riva oljefärg 

med ”löpare” mot ”hällen” var ett annat lika tåla-

modsprövande göra, som emellertid gav lärpojken 

en ytterst praktisk handledning i färgstoffernas be-

handling. Fick han dessutom tillfälle att ”skofta” 

HARJUS FÄRGHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 
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genom att måla blomster och blader och andra krusi-

duller på en kista eller en byrå åt någon snäll tant, så 

blev han mycket glad åt att få fickpengar på det sät-

tet. Men under dessa strävsamma år tillväxte lärpoj-

kens talanger och yrkesskicklighet snabbt, och redan 

år 1890 klarade Oskar Harju sitt målareprov och till-

delades gesällbrevet. 

   Då gällde det att komma ut i världen och försedd 

med en bastant matsäck, en något magrare reskassa 

och faderliga förmaningar för resten gick han en 

vacker sommardag samma 

år och trampade däcket på 

”Hernösand II”. Det blev 

ett par läroår hos målar-

mästare Frifeldt i Stock-

holm till att börja med, där-

efter hos målarmästare 

Wendel, vilken hade fått 

oljefärgsarbetena i nya 

Operan på entreprenad, och 

hos vilken ingen mindre än 

Wicke Andréen medarbeta-

de som dekoratör. Så kom 

han tillbaka till Frifeldt 

igen och arbetade med di-

verse uppgifter för 1897 års 

Stockholms-utställning, 

gick i aftonskola och utbil-

dade sig på allt sätt för sitt 

hantverk. Och på hösten 

1897 kunde fadern med 

skäl anse, att han behärska-

de yrket så väl, att han kun-

de överlåta verkstaden åt 

honom. 

 

   I Stockholm hade vid det 

laget specialaffärer i färg-

handelsbranschen börjat 

uppstå, och den unge må-

larmästaren insåg snart, att 

här var ett område, där 

fackmannen skulle kunna göra sig gällande. Redan 

förut hade fadern haft tapetlager för försäljning jäm-

sides med måleriarbetet, men nu blev det lagret 

kompletterat, och färgriven färg på burkar började 

säljas i allt större omfattning. Målarmästaren blev 

emellertid inte färghandlare på allvar förrän år 1905, 

då han återvände från en stipendieresa i Tyskland. 

Då hade Färghandelsaktiebolagets förste förestånda-

re Nils Burholm separerat från firman och startat 

egen färghandel men ledsnat på rörelsen och var vil-

lig att överlåta den till Oskar Harju. Det var en högst 

blygsam liten butik på den s k Ödbergska tomten, 

där Örnsköldsviks Sparbank nu är belägen, inrymd i 

ett uthus och uppvärmd med en osande fotogen- 

kamin. Den nye innehavarens första åtgärd var att 

utvidga och förbättra lokalerna, och en rolig historia 

är att anteckna kring den händelsen. Nisse Burholm 

kom nämligen spankulerande ett par dagar sedan han 

frånträtt affären och tittade sig omkring i butiken, 

där snickare och målare rumsterade. Så fick han se 

att man lyft ut dörren till lagerrummet och frågade 

med synbar förskräckelse: 

- Vad har ni gjort av dörren? 

Jo, den hade man slängt ut på gården. 

- Aj, som fasen, där hade 

jag ju en massa debitering-

ar! 

 

   Fullt så lättvindigt skötte 

nog inte alla affärsmän 

bokföringen på den tiden, 

även om mångt och mycket 

hade karaktären av idyll. 

Den nyvordne färghandla-

ren hade under alla förhål-

landen turen att få en 

mycket omtänksam och 

plikttrogen föreståndare i 

affären, då hans broder 

Henrik övertog den positio-

nen. Affärerna gingo så bra, 

att lokalerna redan år 1907 

befunnos otillräckliga, var-

för man flyttade till den av 

hrr Madlung och Kjellin 

ägda fastigheten vid Stor-

gatan. Året därpå fick Hen-

rik Harju chansen att över-

taga en färghandel i Umeå, 

och därefter måste Oskar 

Harju odelat ägna sig åt 

skötseln av den alltmer krä-

vande affärsverksamheten 

och nedlade snart därefter 

helt målarmästeriet. År 

1917 köpte han av Frans 

Jonsson sin nuvarande fastighet vid Storgatan och 

inredde där en butik, som på sin tid ansågs vara 

Norrlands modernaste färghandel, och som också i 

fortsättningen utvidgats och moderniserats undan 

från undan, med särskilda avdelningar för färg- och 

tapetaffären, för parfymaffären, med stor fotografisk 

avdelning etc. Den affär, som började i så blygsam 

skala nere i uthuset på den Ödbergska tomten, och 

där en man ensam kunde sköta hela rulljangsen, har 

nu efter 32 år växt till en firma, som sysselsätter 

sjutton personer. 

 

   Ja, det är en mycket påtaglig utveckling, som skett, 

och går man sedan tillbaka till 70-talet och tiden för 

HARJUS FÄRGHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 

Bild från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 
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Johan Henrik Harjus start som målarmästare i Örn-

sköldsvik, finner man att det är ingenting mindre än 

en revolutionerande förändring som inträffat, icke 

endast i yttre, tekniskt avseende utan också, och kan-

ske framför allt, socialt. 

   Direktör Oskar Harju, som själv fått pröva på den 

hårda skolan före 8-timmarslagens genomförande, 

då han gjorde sina lärospån som ung gesäll hos må-

larmästare i Stockholm, understryker också detta 

faktum med all övertygelse. 

- Den lyckosamma utveckling, som skett i socialt 

avseende och den allmänna höjning av levnadsstan-

darden, som skett i en sådan jämnt stigande kurva 

allt sedan sekelskiftet, har utan tvivel varit till allas 

båtnad, säger han. Visst hade ”den gamla goda ti-

den” sitt behag, men nog föra yrkesmännen av i dag 

en människovärdigare tillvaro, och det är ju något 

som man endast kan vara tacksam för. Sant är emel-

lertid, att de gamla gesällerna lade i dagen en kärlek 

till arbetet och hantverket för dess egen skull, en yr-

kesstolthet, som förde till utmärkta resultat, och man 

har endast att önska, att något av denna inställning i  

högre grad än vad nu i allmänhet tycks vara fallet  

skall prägla även den unga generationen. Varje hant-

verkare kan väl inte bli sin egen, men under sin 

lärotid bör han skaffa sig så gedigna kunskaper inom 

yrket, att han åtminstone har förutsättningarna. 

 

- Men jag behöver väl inte säga, att det är med allra 

största tillfredställelse jag sett hur den goda smaken 

och det sunda omdömet tar överhand i yrkesmåla-

rens arbete av idag, slutar dir. Harju. Se bara, vilken 

revolution som inträffat på rumsinredningens områ-

de. Det är ett jättesprång mellan sekelskiftets stor-

blommiga tapeter och nutidens lugna, måttfulla inte-

riörer. ”Takrosetter” i gips och papier maché var en 

”stor artikel” på den tiden jag startade min rörelse. 

Nu har kravet på de rena linjerna sopat undan alla 

sådana dammgömmen. Säkert är, att en utveckling 

skett till det bättre även i tekniskt avseende, och da-

gens hantverkare stå ur flera synpunkter bättre rusta-

de, inte minst tack vare revolutionerande nyheter på 

färghandelns område. Den utvecklingen har säkerli-

gen ännu inte nått kulmen.” 

HARJUS FÄRGHANDEL I ÖRNSKÖLDSVIK 

Hans Nygren hoppas att någon av våra läsare kan hjälpa honom i hans forskning. Har du forskat i samma släkt 

och vet något om de tre av Anders Andersson Burmans barn i sitt andra gifte som Hans har funderingar över?  

 

Anders Andersson Burman f 1724 I Amarilitets fs, Karlskrona Blekinge Län  

Båtsman på 13 rotan i Anundsjö 1744-1773 d 1783-03-14 på Vallen i Anundsjö. 

 

Gift 1747 med Ingeborg Olofsdotter f 1726 i Frösön, Jämtland död 1753-08-22 i Anundsjö. 

Deras barn:  

Karin Andersdotter f 1748-09-11 Anundsjö d 1841-06-18 i Siksjönäs, Vilhelmina 

Anders Andersson f 1751-01-07 i Anundsjö  d 1752-04-07 i Önskan, Anundsjö 

 

Anders gifte nr 2 

1754-09-08 i Anundsjö, med Märeta Ersdotter f 1723-09-14 i Ödsbyn 1:1, Anundsjö,  

d 1800-01-26 på Vallen, Anundsjö 

 

Deras barn: 

Erik Andersson f 1754-11-02 i Tvärlandsböle, Anundsjö d 1822-12-19 i Pengsjö, Anundsjö. 

Anders Andersson f 1757-01-08 i Anundsjö d 1757-03-21 i Önskan. Anundsjö 

Ingeborg Andersdotter f 1759-02-02 i Önskan, Anundsjö. Vad hände med henne ???? 

Päder Andersson f 1762-01-10 i Sörflärke, Anundsjö d 1824-10-12 i Storborgaren, Anundsjö 

Anders Andersson f 1765-01-20 i Anundsjö . Vad hände med honom ???? 

Anna Andersdotter f 1771-02-08 i Anundsjö. Vad hände med henne ???? 

 

Om du har några uppgifter om ovanstående personer: var snäll kontakta: 

Hans Nygren 

E-post: hans.g.nygren@telia.com 

Tfn 070-526 55 72 

EFTERLYSNING! 
Barn till Anders Andersson Burman 
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Jular förr 
Jag har sagt det förr och jag säger det igen;  

-Man har blivit en del av historien. Jag som i 

bland åker runt och intervjuar äldre ortsbor i det 

nordligaste hörnet av Dalarna om minnen och 

händelser långt tillbaka. Jag upptäcker att jag 

blivit så gammal så det snart är dags att inter-

vjua mig själv. Jag tänkte först berätta lite om 

min tidiga barndoms jul, sedan kommer Elon 

Anderson att berätta lite om hur man firade jul 

på ”Hea” i hans barndom.  

Mitt första jul minne kommer från 50-talet och 

Elons från slutet av 20-talet.  

 

Mitt första minne av vinter och jul är från Dom-

bäck, en liten by nära kusten i Ångermanland.  
Det gamla huset  låg inte så långt från den stora Gi-

deåälven så det var alltid ett lågmält brus i bakgrun-

den.  Mina biologiska föräldrar hade flyttat från 

Skellefteå till Stockholm där min pappa var köpman 

som det hette på den tiden då man drev butiker. 

Mamma blev sjuk och hamnade på sjukhus och pap-

pa hade fullt upp med sin affärsrörelse. Min äldsta 

syster Kerstin studerade då på sjuksköterskeskolan i 

Stockholm och hennes bästa kompis var Gerd Gid-

lund från Dombäck. Kerstin berättade om problemet 

med vem som skulle ta hand om ”lillen”. Gerd berät-

tade då att hennes föräldrar som hade två flickor och 

inget hellre önskade sig än en liten pojke. 

 

På så sätt hamnade jag ett antal år hos familjen Gid-

lund i Dombäck, under 50-talet och några år in på 60

-talet. Vissa år över vintern andra bara över somma-

ren. Agnes och Axel (som jag alltid kallade pappa 

och älskade över allting annat) och deras två döttrar 

Gerd och Gith. Gerd gick som jag berättade på sjuk-

sköterskeskolan i Stockholm och sedan jobbade på 

sjukhus var inte så ofta hemma. Gith som då var i 

tonåren bodde däremot hemma och fick stå ut med 

jag som ende pojk skämdes bort. Det mesta i huset 

kretsade runt lille Hans-Birger. Min vilja satt inte 

”långt inne i skogen” som min biologiska mor sa till 

mig.  

 

Jag fick uppleva minnen som aldrig dör och som 

fortfarande värmer i bröstet.  
Jag har aldrig varit närmare ”himlen” än då. När jag 

flyttat till Stockholm för gott så drömde jag varje 

natt om Dombäck. Många kvällar grät jag mig till 

sömns i min längtan till denna underbara och kär-

leksfulla plats. En längtan som allting annat  

bleknar med åren, - en längtan som dock kommer 

tillbaka då vuxenlivet kan kännas svårt. En längtan 

som är nästan identisk med barnets längtan till sin 

egen sängs trygghet när det är olyckligt och känner 

oro. Det finns så mycket att berätta men nu skall det 

handla om vinter och jul. 

  

Visst, minnen kan vara bedrägliga, händelser 

från barndomsåren som man hört berättas om så 

ofta att man tror att dessa minnen är sanna.  
Mina minnen från den här första vintern och julen 

jag minns är äkta. Möjligen kan händelser ha blan-

dats ihop tidsmässigt. Jag kan föreställa mig att året 

var 1955-56.  

Under 50-talet var förhållandena på gården i Dom-

bäck mycket enkla, men detta tänkte jag aldrig på då 

huset alltid var fullt av kärlek, en kärlek som nog var 

lite väl fokuserad på ”lillebror” ”Hans-Birger”. 

För er yngre och säkert många äldre för den delen 

som är uppväxta i storstan kan bostadsstandarden 

tyckas nästan ofattbart låg. Inte så att huset var litet, 

tvärt om huset var stort, minst 200 kvm. Men vi 

hade inget vatten inne de första åren utan fick hämta 

i en grävd brunn på gården. Vattnet hämtades upp 

med hjälp av en hink fäst i en lång stör. (som senare 

byttes ut mot en rulle med hink på en kedja som ve-

vades upp och ner). Brunnen fungerade även som 

kylskåp sommartid. Vi hängde mjölkkrukor ner i det 

4-gradiga vattnet. Någon innehöll naturligtvis mjölk 

och i de andra förvarades allt som normalt förvaras i 

kylskåp. En av de få gånger jag minns att jag fick 

höra hårda ord var när jag råkade tappa krukan med 

mjölk i brunnen som måste ösas tom efter missödet. 

En stor Husqvarna vedeldad järnspis och en liten 

elplatta användes till matlagningen innan den mo-

derna elspisen flyttade in någon gång på slutet av  

50-talet eller början på 60-talet.  
 

När man behövde på dass var det bara att ge sig 

ut, även om det var minus 20 grader.  
Klart att som litet barn fick man väl klara av det där 

inomhus på ”pjäsen” dvs. pottan. Dasset var dock 

ingen hemsk historia utan ganska trivsamt och väl 

pyntat med mattor och kungabilder. Sommartid hän-

de det dasset även fick tjänstgöra som lekstuga. 

Tvättningen skedde som det mesta annat i köket. Jag 

har klara minnen hur jag stod i handfatet på vedlåren 

och blev tvättad, sedan skulle jag alltid bli kliad på 

ryggen innan jag bars upp på övervåningen. En ritual 

som följdes kväll efter kväll. Än idag kan jag se hur 

den grå pärlsponten i trapp-panelen såg ut från min  

JULAR FÖRR 
med bland annat barndomsminnen från Dombäck 

Nu går tiden fort och det dröjer inte länge förrän julen står för dörren. Som en liten försmak får vi här ta 

del av julminnen från förr berättade av Hans Forsslund, dels hans egna och dels minnen berättade för ho-

nom av Elon Andersson. Vi lämnar ordet till Hans: 
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lite högre belägenhet och känna doften från rent trä 

och sågspån från ”sommarvinden”, övervåningens 

oinredda del som vi bodde i om somrarna. Vi behöv-

de aldrig frysa då vi faktiskt hade centralvärme i 

hela huset. Termostat tror jag inte fanns på den tiden 

utan minusgraderna bestämde vad som pannan skul-

le eldas med. Var det bara någon minusgrad var det 

vedeldning. blev det kallare skulle det vara kol eller 

kocks som vi sa, blev det extremt kallt kom briket-

terna fram. Briketterna var en förädlad och kompri-

merad form av kol och därmed dyrt och skulle därför 

användas enbart i nödfall. Det gick åt rätt stora ut-

rymmen i källaren för den här hanteringen. 

 

Det var vintern 1956, Nästan hela december snö-

ade det och det var ovanligt mycket snö redan 

före jul. Snön måste varit mer än meterdjup efter-

som man bara såg yttersta delen av vår granne Ols-

sons staket. Det var svårt att leka för oss barn då åka 

kana och kälkåkning eller bob som vi sa inte var tal 

om i den djupa snön. Jag minns att jag tvingade pap-

pa Axel att gräva gångar härs och tvärs som jag kun-

de springa runt i. Jag kan än i dag känna den lite 

skarpa doften av kol de dagar röken steg rakt upp ur 

skorstenen. En doft som egentligen inte är så ange-

näm, men barndomens dofter förknippas ofta till po-

sitiva händelser och luktar underbart när man får 

känna dem igen som vuxen. 

 

Mina första skidor 

Det fanns inte så många jämnåriga lekkamrater i byn 

så jag lekte mycket ensam vintertid. Den närmaste 

var den ett par år äldre Erik Olsson vars tomt gränsa-

de till vår. Annars var det Handlarens dotter Aina 

som bodde på övervåningen av ”Harrys Livs” och 

Yvonne Hedlund som bodde på andra sidan Gideå-

vägen. 

En dag kom Erik skidande över staketet och frågade 

om vi skulle åka skidor och göra spår? Jag hade 

ännu inte fått några skidor och sa; - har inte tid, i 

morgon kanske. När Pappa Axel kom hem från job-

bet så var jag genast på honom om att jag skulle åka 

skidor med Erik nästa dag och inte hade några ski-

dor. Jag fick följa med upp på vinden och leta efter 

skidor. Det fans flera par att välja på men alla var 

egentligen för långa för en sexåring men nöden har 

ingen lag. Kortaste skidorna togs ner men även de 

var en halv gång för långa för mej. Skidorna var ur-

åldriga och hade som bindning en bred tåögla av lä-

der att stoppa pjäxan i. Skidbrättena var helt raka 

som spjutspetsar. Jag minns att pappa Axel kokade 

upp vatten som han sedan stoppade ner skidspetsar-

na i för att mjuka upp.  Böjde sedan upp spetsarna 

och satt i spänn nere i vedkällaren. Dagen därpå satt 

jag på mig skidorna vars basade brätten tyvärr   

nästan återgått till den raka formen igen. Tog bam-

bustavarna som räckte mig till öronen. Men jag hade 

egna skidor och skidade mycket stolt och glad om 

dock med vissa svårigheter över staketet till Erik. 

Erik kom ut på förstubron med sina nya fina skidor 

som hade riktiga spännbindningar. Erik gapskrattade 

åt mig och sa att han aldrig sett en skidåkande fågel-

skrämma förut. Han hånade mig med den äldres 

självtagna rätt mot den yngre. Min glädje och stolt-

het var utplånad och efterlämnade ett av barndomens 

djupa sår som bara läker sakta och efterlämnar ärr 

som finns kvar hela livet. 

 

Vad jag minns så tog vi oss mödosamt till kapell-

backen.  
Utförsåkning kan man väl knappast kalla det, i alla 

fall för min del. Jag kravlade mest hjälplöst runt i 

den djupa snön och hade svårt att ta mig upp. Vi 

flyttade sedan på ut vägen som hade lite snö och en 

fin lutning. Efter några försök suckade Erik åkte 

hem. Han satt säkert redan och åt varm choklad med 

vispgrädde när jag stapplande tog mig in på gården 

hemma igen. Jag åkte aldrig skidor med Erik något 

mer den vintern. Jag trampade upp egna spår och 

tävlade med mina fantasikompisar. Då kunde jag 

vara bäst, stjärnan i laget som alla hyllade. 

 

Julförberedelserna 

Jag minns inte så mycket av dessa. Mest alla goda 

lukter av matlagning och nybakt bröd som spred sig 

i huset veckan före jul. Det prasslades med papper i 

smyg och man fick inte vara överallt. Söndagen före 

jul fick jag följa pappa Axel ut för att välja gran. Det 

gick inte att gå i skogen för all snön så vi gick efter 

gamla vägen ner mot älven. Här hade Olssons verk-

stad en tipp och på älvsidan om tippen växte några 

granar. Urvalet var säkert mycket begränsat, men jag 

tyckte den var fin. Granen fick stå ett dygn i vedkäl-

laren för att vänja sig med inomhusvärmen innan 

den kom upp. Granen kläddes rätt sparsamt vad jag 

minns. Levande ljus, lite glitter, flaggor, kulörta 

glaskulor och någon ”smällkaramell”. Inte som våra 

senare stockholmsgranar där man knappt såg granen 

för alla julgransaker. Dagen före jul kom Gerd med 

sin pojkvän Sven. Sven hade även två av sina små-

systrar med sig. Den här dagen blev nog minst lika 

stor för mig som själva julaftonen. Svens småsyrror 

hade en julklapp med sig som jag fick omgående där 

de stod i dörren. En liten svart kattunge som de döpt 

till Tusse.  

 

Natten före julafton hade jag som de flesta barn 

svårt att sova.  
Man längtade så till julaftonen. Jag minns att jag 

brukade tänka; - somnar jag bara så blir det morgon  
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direkt! 

Dagen därpå var julafton. Vet inte vad som hände på 

dagen då jag var helt upptagen med att leka med 

Tusse. Det blev julmiddag och vi var rätt många vid 

bordet i matrummet så fönstren blev alldeles immi-

ga. Vi var nio personer vid borde med mej. Pappa 

Axel, Agnes, mina ”fostersystrar” Gith och Gerd. 

Gerds pojkvän Sven och Svens två Småsystrar En 

släkting som hette Jonte och hans flickvän som jag 

tror hette Ingegerd. Sedan var även faster Nanna och 

farbror Albin med. (Axels bror).  

 

Julbordet 

Vi samlades vid julbordet som inte skiljde sig så jät-

temycket från dagens julbord. Det var det vanliga: 

Sill, sylta revbensspjäll, skinka, köttbullar, lutfisk 

och risgrynsgröt. Det fanns säkert fler rätter på bor-

det men ett barns julafton är inte så mat inriktad så 

Agnes i sin himmel må förlåta min glömska. Plöts-

ligt skulle faster Nanna gå hem och lägga i några 

vedpinnar i pannan samt ta med något gott till Far-

bror Albin. Under tiden skulle julbordet dukas av 

och kaffe koppar ställas fram. När det var gjort sa 

Agnes att vi skulle sätta oss i hallen och vänta tills 

kaffet var klart. Från hallen såg vi in i det stora kö-

ket och farstu dörren. 

 

Julbocken  

Plötsligt bankar det och en person klädd i vit får-

skinnspäls, tjock halsduk grå fårskinnsmössa. Det 

var ”julbocken” som slängde in sin säck på golvet 

och önskade god jul. Det sas att det var julbocken, 

men jag har ett svagt minne av att jag såg ett hemskt 

och skrämmande tomtepappansikte ovanför halsdu-

ken. Det hela var över på en minut. Strax efter kom 

faster Nanna tillbaka och frågade om det hänt något 

medan hon var hemma i stugan? 

Sven öppnade säcken och läste namnen på julklap-

parna och vi fick komma fram och hämta våra paket. 

Det var inte så mycket julklappar. Ett par tre till var-

je person. Vi barn fick väl några extra. Det var långt 

ifrån det överdåd av klappar som jag senare fick i 

mitt Stockholms hem. Har man föräldrar, sex äldre 

syskon förutom min norrländska familj så kan ni 

kanske tänka er vilket berg av paket som ”lillen” 

fick där hemma i Stockholm. Men Julbocken fick 

jag aldrig se något mer. 

 

Jag minns faktiskt inte vad jag fick i julklapp detta 

år. Min klapp i form av kattungen Tusse överglänste 

allt annat och tog det mesta av mitt intresse.  
 

Granen stod så ljus och grann i stugan 

Innan kaffet skulle julgranen tändas. Alla skulle titta 

på när de levande ljusen tändes, sedan skulle det  

drickas kaffe. När vi just slagit oss ner bland bull- 

och kakfaten hördes ett sprakande ljud från rummet 

där julgranen stod. Granen hade fattat eld och en 

fjärdedel av granen brann friskt. Pappa Axel slet åt 

sig en matta och lyckades släcka elden. Granen låg 

nu på golvet sotig och dann. Den restes upp och det 

städades hjälpligt innan vi återgick till kaffebordet 

där julstämningen nu var påtagligt dämpad. Minns 

inte så mycket mer från denna jul. Kom ihåg att det 

sas att det var sista året med levande ljus i granen. 

 

Det hände säkert mer denna jul men det är nu en 

gång så med minnet, det kommer när det vill, - inte 

när vi vill. 

 

 

 

Den 90-årige Elon Hedlund berättar om sin barn-

doms Jul 

Jag sitter som så många gånger förr över en kopp 

kaffe i min gamle vän Elon Hedlunds kök. Nästa 

månad, oktober fyller Elon 90 år, det kan man inte 

tro. De klara pliriga ekorrögonen läser tidningen 

utan glasögon och huvudet är klart som en fjällbäck. 

Elons enda kroppsliga bekymmer är ett ben som gör 

det lite svårt att gå, eller som Elon själv säger; - de 

gör inte så mycket, jag har i alla fall lagt skidorna på 

hyllan. 

Elon har varit skogsarbetare, timmerrallare, flottare, 

rätt duktig i skidspåren och varit med i några SM, 

och b.la. slagit Mora Nisse i Wasaloppet mm. Elon 

är en av de nu levande som rymmer mest bygdehi-

storia skulle jag tro. Dessutom är Elon en trevlig 

prick att umgås med. 

 

Den här gången dignar inte köksbordet av nyba-

kade bullar och kakor.  

Elon har tagit fram en påse nybakade kubbar som 

den grannfru jag nyss mött i dörren varit och lämnat. 

På bänken ligger en längd med blåbärsfyllning som 

jag inhandlat på Konsum i Särna. Det är ovanligt 

tyst i huset för Elons sambo Torborg, har drabbats 

av stroke och gått bort efter en tids sjukdom.  

 

Det är alltid så roligt att språka med dig, säger 

Elon och samtalet kommer in på julfirande  
Jag tittade in på en fikastund med småprat, en fika-

stund som skulle visa sig vara i över fyra timmar och 

minst fem koppar kaffe.  

 

Jul på Hea 

Julen var en viktig tid i min barndom, kanske inte på 

samma sätt som i dag där man fokuserar mest på mat 

och julklappar. Visst hade maten och de få julklap-

parna som delades ut betydelse, men det viktigaste  
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var att man fick vara tillsammans. Farsan och de lite 

äldre grabbarna och gubbarna kom hem från skogen. 

Hur länge de sen var hemma berodde på hur bråttom 

det var i skogen. Men ett par veckors ledighet kunde 

det bli. Det blev lite mer liv i stugorna och byn levde 

upp ett par veckor i vintermörkret. Två dar före jul-

afton kom farsan hem med hästen och han satte 

igång med att ploga upp vägar och ha in ved och vat-

ten och hjälpa morsan med vad han kunde.  

 

På den tiden fanns det ingen TV utan man umgicks 

och många historier berättades vid köksborden. Vi 

småungar var tacksamma lyssnare som satt så tysta 

som möjlig för att inte märkas. Det var spännande 

och det sas och berättades en hel del som inte var 

avsett för barnaöron. 

 

Julgran hade vi förstås, julgran med kulor och glit-

ter. Girlanger av kräpp-papper hängdes i fönstren 

och mycket stearinljus förstås, annars var det väl inte 

så mycket. Sista året i slöjden minns jag att vi gjorde 

nån tomte som vi tog hem 

Vi barn tyckte naturligtvis att julen var en spännande 

tid. Å svårt att gå och lägga sig, speciellt kvällen 

före julafton var det svårt att somna, så där är det väl 

ingen skillnad mot hur det är för ungarna i dag. Äta 

julkväll och dela ut julklappar förstås. Att få lyssna 

på någon grammofonskiva var också roligt. 

 

Julafton 

På kvällen tände man ett julbloss utanför huset. Bara 

ett, aldrig fler. Före julmiddagen var det julklappsut-

delning. Julgranen som normalt stod i ett hörn av 

rummet klädd med kulor och julgotter drogs nu fram 

mitt i rummet, sen la man julklapparna under och 

tände de levande ljusen. Vi hade aldrig någon tomte 

som delade ut julklapparna vad jag minns utan det 

var den yngste av oss barn som kunde läsa som läste 

på paketen och de som var ännu yngre sprang och 

delade ut julklapparna. Det var en härlig julstämning 

minns jag. Det var inte så mycket julklappar och 

nästan bara mjuka paket som kunde innehålla strum-

por och nån tröja å sånt. I bland kunde det väl bli 

något hårt paket som nån av de äldre syskonen gjort 

i slöjden.  

 

När julmiddagen var över gick man och la sig. 

 

Juldagen 

På juldagens morgon skulle stickbloss tjärbloss tän-

das och sättas ut vid 4-5 tiden. Det var de lite äldre 

ungdomarna som fick den sysslan. Stickbloss hade 

man istället för facklor när jag var barn. Det var 

långa tjärrika stickor man späntade från torrfura man 

använde, dessa buntades ihop i ”kärvar”, de brann  

bra och länge. Den här traditionen finns än i dag på 

Hea. Åk dit en juldagsmorgon vid sex-sjutiden skall 

du se att det ser ut som hela byn brinner. Fast idag är 

det inga tjärbloss utan marschaller och stora burkar 

med dieselolja som brinner. När blossen var tända 

skulle man ut och åka ”jul-skjuts” med häst och slä-

de. Så hästen skulle selas och släden hängas på. När 

jag var riktigt liten fick jag bara sitta med i släden 

men när jag vart sådär tio år då fick jag sköta allt 

själv, selning, sätta på julskälder såna där bjällror du 

vet, sätta upp stickbloss och köra fram hästen på 

gårn, se till att farsan och morsan satt varmt å skönt. 

Sen bar det av till julotta i skolan på Hea. Prästen 

kom upp från Särna vid sjutiden på morgonen. De 

vuxna grannarna kom i sina slädar och många hade 

tjärbloss och hela byn genljöd av bjällerklang. 

Utanför skolan kastade man för hästarna lite hö och 

gick in för att höra julevangeliet. Skolans två lärarin-

nor satt förstås med. Skolan hade två lärare en för 

småskolan och en för de högre klasserna.  

 

När julottan var över efter en timme så där åkte man 

sedan runt i byn och titta på blossen som brann. De 

flesta som hade hästar och var i dom årena åkte sen 

på ”jul-skjuts” runt i byn. Man möttes, hejade på 

varann och önskade god jul. Man stannade till och 

gick in hos de äldsta släktingarna å språka, önska 

god jul och kanske få en kopp kaffe och ibland något 

starkare. Då fick man kasta för hästen lite hö och stå 

kvar och vakta. Men egentligen behövdes ingen vakt 

för hästen stod alltid lugnt kvar och mumsade. Sedan 

bar det hem igen för frukost. Några utav de yngre 

åkte väl runt till bekanta och fortsatte hela dagen. De 

gamla brukade samlas i nån gård språka lite och spe-

la någon grammofonskiva å sådär. 

 

De här två julveckorna som gubbarna vistades hem-

ma från skogen var inte så mycket semester som det 

kan låta. Nu tog annat arbete vid, nu skulle hö och 

mossa köras hem från skogen och fäbodarna. Vi 

hade t.ex. en bod vid Garsjöbäcken en och en halv 

mil från Hea. Det skulle göras upp väg men då var vi 

ju flera hästar som körde som skulle till Västerebus-

tan och Bergsvallen. Det var ett styvt göra inte minst 

för hästen för det kunde vara en meter snö och då 

var det ju bra att man kunde man av med hästarna. 

När vägen sen var framkomlig så körde man hem 

hö. Det kunde bli en tre- fyra vänder för vi hade ju 

myrslåtter också ända bort i Västerbusta som låg två 

mil från Hea. Gick det bra så kunde man hinna till 

Garsjöbäcken, men vid Västerbustan fick man över-

natta, men så mycket sova blev det aldrig då det of-

tast var rejält kallt och fäboden var så utkyld att det 

var rimfrost på väggarna. Man stod och hängde runt 

spisen och språka till man blev så trött att man satt  
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JULAR FÖRR 
 

sig på en stol och invänta gryningen så man kunde 

köra hem. När all mossa och höet var hemkört skulle 

det köras hem ved som sedan skulle huggas så att 

varenda vardag under julledigheten hade man fullt å 

göra.  

 

En annandag jul att minnas. 

Jag minns en annandag jul då jag och mina brorsor 

Herrman och Evert skulle bortanför Garsöbäcken 

och hämta hö. Herrman var väl bara tolv, tretton år 

då. De skulle hämta hö från en vinterhässja som låg 

uppe vid en kallkällbäck som aldrig fryser. Grabbar-

na råkade köra ner baken på hästen i kallkällan och 

hästen tog sig inte upp. Då sprang pojkarna tillbaka 

två mil i hästtrampet till Hea. De berättade för Far-

san vad som hänt och han ringde sin bror och åt en 

Per-Erik, Särna Hedlund du vet, och han satt på sig 

skidorna och skidade upp till Garsjöbäcken medans 

min farbror Erik och en av hans pojkar tog hästen 

upp. Per Erik var ju känd skidåkare på den tiden så 

han var väl uppe på plats en halvtimme efter farsan 

ringt åt en. Hästen levde och Per-Erik eldade runt 

hästen och kunde med hjälp av kedjorna man 

”björnat” höet med på någe sätt björna upp hästen, 

så den stod upp när de andra kom. Det var ju tur i 

oturen att hästen gått ner sig i själva kallkällan för 

den var ju lite varmare än bäcken. Hästen kom lyck-

ligt hem men blev aldrig sig lik. Farsan blev tvungen 

att ta bort den året därpå. Men det var tufft för en 

tolv-trettonåring att springa två mil i lössnö, dessut-

om med oro för vad farsan skulle säga.  

 

Julmaten 

Det var kanske inte många rätter på bordet, men det 

var ju julstämning och högtidligt ändå. Det slaktades 

en gris till jul på nästan alla gårdar så julskinka 

fanns det och lutfisk med sås och potatis också ris-

grynsgröten förstås. Ibland var det törrgädda i stället 

för lutfisk. 

Törgäddan förbereddes på sommaren, man flakade 

den så den blev platt och spikade upp den på solsi-

dan av uthuset. När den var torr så la man den i jord-

källaren till vintern. Törgäddan beredes och tillaga-

des på samma sätt som lutfisken. Fantastisk god fisk, 

mycket godare än när du kokar gäddan färsk, riktig 

festmat!  

Vi hade inget speciellt julbröd utan det var det gamla 

vanliga. Tunnbröd, knäckebröd och någon limpa 

kunde det ju va förstås. Inget speciellt kaffebröd an-

nat än pepparkakor. Det fanns väl lite hemgjord korv 

get messmör, getost och vanlig hemgjord ost och en 

riktig ”smör-gås” förstås, ingen macka alltså utan 

smör som var som ett litet konstverk. Smör-gåsen 

gjordes med en liten trälåda med lösa sidor som kun-

de tas isär och sättas ihop. Varje sida utom botten  

hade ett vackert utskuret mönster. Man satt ihop 

styckena och pressade ner smör så det vart alldeles 

fullt, sedan tryckte man på locket, lät stå kallt en 

stund. Sedan plockade man isär alla trästycken och 

fick en vacker smörskulptur att ställa på julbordet. 

 

Sedan hade vi ju surfisk förstås.  

Det var mest abborre som användes även om du 

kunde lägga någon gädda i lag. Du kunde salta ner 

en hel kagge fisk på en gång. Sedan la man en jäd-

rans tyngd på som pressade ner så fisken kom under 

saltlaken, sedan la man på ett tätt lock och efter ca 

en vecka var fisken klar att äta. Farsan hade ett spe-

cialrecept som gjorde att fisken smakade som färsk 

när man tog fram den. Han la socker i saltet och då 

surnade inte fisken utan smakade som färsk. Fisken 

skulle konsumeras inom ett par tre månader. Farsans 

surfisk höll väl lite kortare. Så surfisken hade vi säl-

lan till jul utan det var lutfisk eller törgädda som 

gällde. 

 

Julgodis  

Julgodis var det dåligt med och nötter fanns väl att 

köpa men det hände nästan aldrig att de kom på bor-

det. Några äpplen hände det väl att vi kunde få. 

 

Julens nöjen 

Sedan var det juldans på annandagen för de lite äldre 

ungdomarna på en 16-17 år. Man tog med en gram-

mofon och några skivor och samlades på cafét eller 

bageriet. Jag vet ett år när bageriet stod tomt när ba-

gar Lindberg hade flyttat. Då hade vi till och med en 

spelman som spela dragspel, han hette Bertil Spån-

berg, han bodde tvärs över vägen från bageriet. Vi 

kunde vara 30-40 ungdomar som snodde runt i stor-

stugan. Kan vara svårt att idag förstå att man kunde 

få ihop så mycket ungdomar på Hea, men du skall 

tänka på att det fanns sju- åtta upp till 10 ungar i var-

enda familj på den tiden. Kaffet är borta sedan länge 

men huset där bageriet låg finns kvar. Det ligger 

snett över vägen från Särna Hedlunds gamla stuga. 

Ett brunt hus som det förresten tår ”Bagarbo”.  på. 

Här kunde man träna på vals, hambo å såna grejer 

innan de blev så gamla att de fick åka till Särna där 

det var riktig dans på Röda Kvarn. Det var vanligt 

att man hade bioföreställning först, sedan flyttade 

man bänkarna efter väggarna och hade dans.  

 

Vi som gick i skolan klass tre till sex hade en julfest 

varje jul. Ettan och tvåan hade för sig själva. Vi dan-

sade runt julgranen och vi fick lite smågodis. Vi 

hade med oss var sin julklapp som sedan delades ut 

av nån tomte, det var väl den enda tomte jag såg som 

barn.  



FLYGPLANSBILDEN  
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Bildtext: ”Sensation! Bredbyborna får se en flygma-

skin på nära håll för första gången.” 

Enligt text vid bilden är kvinnan med vit mössa Bet-

ty Hedberg. 

 

Fotot från en skrift av Amanda Maria Westman 

(född Svensson i Kubbe 3/5 1891), redigerad och 

illustrerad av folkskollärare Ingrid Westbergh, Bred-

byn. Skriften har överlämnats som gåva till Anund-

sjö hembygdsförening av Amanda Maria Westman. 

 

Upplysningar från Alf Johansson, Nolaskogs Flyg-

veteraner som forskat fram följande uppgifter om 

detta flygplan med hjälp av Sven-Erik Jönsson: 

”Flygplanet är en Avro 504K, med RAF registre-

ring H1955, blev S-AAC.  

Svensk registrering: S-AAC Typ: Avro 504K  

Tillverkare: Sunbeam Motor Car Co Ltd.  

Tillverkningsår 1918 Fd H1955 (RAF)  

Registrerad i Sverige 1919-07-12 som S-AAC.  

Ägare: P O Herrström, Stockholm (P O Flygkompa-

ni), använt för rundflygningar.  

 

Enligt de uppgifter som jag har, så hade flygplanet 

den engelska märkningen H1955 under åren 1919-

1920, möjligen ända till 1922. Jag har däremot inte 

sett några foton med S-AAC påmålat på flygplanet.  

P O Herrström gjorde turnéer i Sverige med sina 

flygplan och hade också några engelska piloter an-

ställda. I SFT har det skrivits om några av dessa tur-

néer, bl.a. i SFT nr 5/2012 med rubriken Flygardåd 

- fars och tragedi - flygturnéerna i Norrland 1921 av 

Rolf Bergström. Gå också in på hemsidan 

(www.flyghistoria.org) och sök i publikationer på  

P O Herrström så får Du många träffar.  

 

Om Du i vårt bildarkiv söker på registrering S-AAC 

får Du också några träffar på några andra foton på 

detta flygplan. Det finns även en bild på detta flyg-

plan på sidan 31 i Svenskt Civilregister, som utkom 

2010 och alla SFF medlemmar då fick.”  

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 

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:  

Måndag-onsdag 10.00-19.00 

Torsdag-fredag 10.00-17.00 

Lördag 10.00-15.00 

Gunilla Vestman 

gunilla.vestman@ornskoldsvik.se  

Telefon: 0660-880 25, 880 21 

E-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

Hemsida:  

http://bibliotek.ornskoldsvik.se/web/arena/slaktforskning 

Maria Gelfgren 

0660-88025 

maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 

 

Informationsdisk 

0660-880 21 

arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se  

mailto:monalisa.martensson@passagen.se
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FLYGPLAN I ANUNDSJÖ 

I Örnsköldsviks Allehanda den 10 november 1960 

fanns en krönika av signaturen Befa som också 

berättar om de första gångerna man fick besök av 

flygplan i Anundsjö: 

 

”Åren gå. Flygmaskinerna blir större och större och 

jetjättarna drar fram över himlen den blå. Men en 

gång i tiden var flygplan något nytt och intressant. 

För Anundsjös del blev det en stor upplevelse nån 

gång på 10-talet då det första flygplanet kom och 

landade på sina skidor på bredbytjärnens is. Löjtnant 

Sanders hette föraren och han fick anundsjöborna 

ordentligt förskräckta då han gjorde fallande lövet, 

loop de loop och allt vad det heter över Bredbyn. 

100 kronor kostade det att få åka med en tur i flyg-

planet som var öppet och hade två sittbrunnar, en för 

föraren och en för passageraren. Den andre passage-

raren i Anundsjö var en hädanbergsbo och löjtnant 

Sanders tog för den skull en sväng över Hädanberg. 

Ska vi gissa att den passageraren var den första hä-

danbergsbon, som fick se sin by från ovan? Än i dag 

är det nog inte så många, som har gjort det för den 

delen. 

Men tiden gick. 20-talet kom. En dag dök en f. d.  

engelsk stridsflygare - han hette major Johnstone, 

ned i Anundsjö ”iförd” flygplan. En svensk flygar-

kollega till honom startade planet från bredbytjär-

nens is för att hämta en passagerare i Norrmesunda, 

men när han skulle landa, så tog han miste på land 

och sjö, vilket inte var så konstigt eftersom ett snö-

täcke gjorde att man just inte kunde se någon skill-

nad på de bägge elementen. Nu hände det sig att en 

harv stod i vägen för flygplanets framfart och i den 

trasslade skidorna in sig så att planet slog runt. Ma-

jor Johnstone var inte glad då han sedan i tidningar-

na fick läsa att han hade havererat. Det var ju inte 

han som hade fört planet. 

 

Nästa flygplan i Anundsjö landade någon gång mel-

lan mitten och slutet av 20-talet, då den svenske po-

larflygaren Ahrenberg kom på besök. Då hade det 

blivit billigare att flyga. Bara 15 kronor kostade det 

att ta en tripp i rymden. Det innebar 85 kronor billi-

gare än vid löjtnant Sanders besök. Ahrenberg höll 

dessutom föredrag i den lokal där biografen Röda 

Kvarn i Bredbyn numera inryms, och Ahrenberg 

pratade naturligtvis om flygning. Vad annars?” 

NOLASKOGSBITAR 

I Johan Strindlund från Sidensjös efterlämnade arkiv med tidningsartiklar finns en del urklipp med 

”Nolaskogshistorier” som varit införda i Örnsköldsviks Allehanda i mitten av 1940-talet. Här får vi några 

smakprover på dessa: 

Tråkig förväxling 
Det hände en gång i mitten på 1800-talet, att bonden 

Ol Nilsa skulle fara till stan. Resan företogs med 

hästskjuts. När han hade gjort sina uppköp, tyckte 

han att han skulle ha sig något till bästa, innan han 

for hem igen. Det var ju inte så ofta man for till stan 

på den tiden, och han tyckte antagligen att dagen 

skulle firas. På den tiden var det fritt att köpa det  

s. k. bästa. När han sent om sider vände hemåt, var 

det nog både si och så med balanssinnet, men med 

Bruntes hjälp lyckades han till slut komma hem till 

de sina. Hemkommen tog han emellertid fel på bo-

ningshuset och svinstian, och gick in till grisen för 

att sova ruset av sig. Tidigt på morgonen, då pigan 

kom med första frukost till Nasse, fann hon gubben 

ligga och omfamna grisen och hon hörde till sin sto-

ra förvåning gubben säga: ”Du är förfärligt sölig om 

mun, Kajsa”. 

 

Hon visste det 

Vid ett husförhör frågade prästen en ”gamjänta”, vad 

som var det viktigaste av allt. 

Svaret kom genast: 

- Att gifta sej! 

Språkförbistring 

Följande telefonsamtal utspann sig för några tiotal 

år sedan mellan f. d. rullföringsbefälhavaren, kapten 

von Vegesack och en anundsjöbo. Anundsjöbon 

ringer till Vegesack (uttal Fejsack) och han svarar 

som sig bör med ”Fejsack”. Anundsjöbon som är 

lite döv tycker han säger ”hejsan” och svarar smått 

överraskad med ”hejsan”. Rullföringsbefälhavaren å 

sin sida blir smått förargad och svarar lite myndigt: 

Det är Fejsack. Anundsjöbon som fortfarande tycker 

han säger hejsan, svarar ånyo med hejsan, hejsan, 

varefter Vegesack blir arg och avringer. Anundsjö-

bon, som ej kan förstå hur nu detta kan hänga ihop, 

säger till de närvarande, där han ringer: 

- Den tokfaen säg ba hejsan! 

 

Potatisdyrkare 

Det hände i Själevad för en tid sedan. 

Gubbarna S. och J. sitter tillsammans och ”kaskar”, 

då herr H. kommer in. Gubbarna vill bjuda H. på en 

kask, men denne tackar nej, varpå S. finner sig för-

anlåten att säga: 

- Jaha, men nog tyck jag, att det gå för sig att äta 

pären, då man får dom tillagad på de här vise…. 
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ORDSPRÅK OCH TALESÄTT 
Grundsunda hembygdsförening gav 1982 ut ett häfte med titeln ”Ordspråk och talesätt  

samlade av Elsa Larsson Husum”.  På dessa sidor får vi ta del av ett utdrag från häftet.  
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ORDSPRÅK OCH TALESÄTT 
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SAXAT 

I vårt Medlemsblad nr 73 år 2003 fanns följande 

artikel och efterlysning skriven av Åke Hellström 

med rubriken ”En lång boktitel”: 

 

   ”Redaktör Jakob Byström skriver i sin bok 

”Hembygdsminnen” - som även var publicerad i 

Örnsköldsviks Allehanda den 30 oktober 1945 - un-

der titeln ”Ett stycke Lövsjöhistoria” (Skorpeds för-

samling): 

   Bonden Jonas Karlsson, som länge fick bruka sitt 

hemman, hade god framgång i sin näring. Han för-

stod att väl taga vara på vad hans mark och sjö och 

skog kunde giva. Han var också en kunnig och be-

läst man. Han var för övrigt skrivkunnig, något som 

icke var alla bönder beskärt på den tiden. Han hade 

också förskaffat sig ett gott bibliotek och en av 

böckerna i detta hade följande titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ”Hembygdsminnen” kan läsas i Skorpeds referens-

bibliotek (ej för hemlån). 

   Hör gärna av er om ni kan hitta en längre boktitel.” 

 

Redaktör’n har då inte träffat på någon längre bok-

titel men om det är så att någon i den ärade läse-

kretsen vet om någon som är ännu längre så instäm-

mer jag med Åke Hellström i hans efterlysning från 

2003 och hoppas att ni då hör av er till redaktionen!  

 

 

 

Erik Ölund bjuder oss på ett intressant klipp från 

sin urklippssamling. Detta är skrivet av Gunnar 

Fredriksson och var publicerat i Örnsköldsviks  

Allehanda den 28 mars 1996: 

 

   ”Än en gång tar jag åt mig av det härliga Arnäsmå-

let. Och inte bara en gång. Alltsedan boken, med 

samma namn utkom, om denna måleriska dialekt är  

den ofta till förnöjelse både enskilt och i andras säll-

skap. Jag vill gärna plocka fram några ord och ut-

tryck, speciellt som rör mat, på denna sida. Kanske 

kan det bli anledning till att en och annan åter be-

kantar sig med Arnäsmålet. 

   Ta till exempel ordet blöta (blöte med tjockt l-ljud) 

i betydelsen maträtt som har gamla norrländska 

anor. I Arnäs gjordes blöta på ojäst tunnbröd som 

blöttes i het buljong och åts med smör eller klyftor 

av kokta kålrötter. Oftast var den förekommande till 

frukosten på söndagarna. Till och med djuren i la-

gårn bestods med blöta. De stod ju människorna när-

mare förr än vad dagens kreatur gör. Men då kalla-

des den för ”sörpa” och bestod av hackad halm, ag-

nar och löv som blötlades i vatten och fick stå och 

dra ett dygn innan de bars in i hinkar till djuren. 

   En annan vanlig maträtt var välling. Där fanns det 

att välja mellan glis-, klimp-, risgryns- och vattuväl-

ling. Glisvällingen torde behöva en närmare förklar-

ing även om ”glises” inte är obekant i våra trakter. 

Man rev potatis till ett slags gryn (potatisgryn). Vis-

sa gryn blev större och när dessa kokades till välling 

syntes de i grytan ”söm småa ôga söm glisstes”. 

   Bröd har ju i alla tider varit ett av människans vik-

tigaste födoämnen. I Arnäs har det funnits många 

sorters bröd eller ”kakke”. Här bara några i raden: 

mjölkstöpt-, pickad-, pärpann-, snusmålskaka och 

kärlekskaka. Den senare var en liten kaka som 

”bakades under vissa ceremonier och som skulle 

visa vem en flicka skulle bli gift med eller vem av 

två pojkar som var mera kär. Med bakspjälken gör 

den bakande två skåror så att det blir fyra avdelning-

ar i kakan. Varje avdelning representerar en pojke. 

En flicka bjöds på kakan. Den pojke vars avdelning 

hon bet i skulle hon bli gift med”. Sedan fanns det 

knäckkaka, ett tunnt bröd  bakat av jäst deg på vass-

la, korn och rågmjöl. En sed som för länge sedan 

försvunnit var att ”gå væ kokkninga”; man tog med 

sig mat vid första besöket hos en barnsängskvinna. 

Maten bestods då av ölsupa men även risgrynsgröt 

och saftsoppa kunde vara med i förningen. 

   Låt mig så få påminna om Arnäsrosen, en vacker 

dekoration som prydde och förmodligen fortfarande 

pryder vissa dörrspeglar av äldre årgångar samt ett 

och annat snidat skrin. Den vackra blomman med sin 

röda färg och gröna bladkrans känner säkert mången 

igen. 

   Arnäsmålet i sin prydliga upplaga är en bok så god 

som någon annan. Den till och med ledsagar med 

små illustrationer för tydlighetens skull. Sällan ställs 

man svarslös på någon fråga som har rötter i den 

omfångsrika Arnäsbygden från forna dar. Och som 

angår oss än i dag! 
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SLÄKTFORSKNING I BURSTUGAN 

Lennart, Reine, Hans och Antero vid ingången till Burstugan vid Hembygdsgården i Bredbyn. 

Hembygdsgårdens dag var även Släktforskningens dag vid Hembygdsgården i Bredbyn den 10 augusti. 

I Burstugan fanns Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs på plats och hjälpte besökarna att hitta sin anor.  

 

Intresset var stort bland Anundsjöborna och släktforskarna hade fullt upp med att visa hur man går till väga 

när man använder den digitala tekniken för att söka sina anor. 

Burstugan - namnet på detta hus kan tarva en förklar-

ing. Burstugan användes förr i tiden som bostad för 

senila personer och för personer som var mentalt stör-

da samt för deras vårdare. Än idag finns de gamla cel-

lerna kvar med sina galler för fönstren. Huset står på 

sin ursprungliga plats på mark som tidigare ägdes av 

kyrkan.  

 

När fattighuset vid kyrkan där burstugan tidigare var 

inrymd brann 1876 beslutade sockenmännen att ett 

nytt fattighus med sockenstuga skulle uppföras på 

samma tomt och att en ny burstuga skulle byggas på 

helt annan plats för att inte ligga sammanpackad med 

de andra byggnaderna. Valet föll därvid på området 

där hembygdsområdet nu är beläget.                      Red Burstugan i Bredbyn 



 

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”.  

Även i detta nummer vill vi låta vår läsare få del av en sida från boken där det var en herre vid namn 

Arvid Lundgren som ”fick sig en känga”. 

”Staten är till för att pungslås, och Du gjort Ditt bästa i saken, 

krävande den på kronor så många som himmelens stjärnor, 

prejande den på likvider för längesen avverkat timmer, 

vilket en känd Kommission lät ligga och ruttna i skogen. 

Timret var icke ditt eget men bönders i hela vårt rike. 

Du blev böndernas hopp och skulle ta ut deras pengar. 

Fullmakter samlade Du, och fattades någon, Du fick den 

på något mystiskt sätt, varom utredning pågår i rätten. 

Osjälvisk uti Ditt nit, Du såg blott andra till godo. 

Fast Din provision, den skulle Du ha, det är solklart och tydligt, 

utlägg för porton jämväl och även för -- tyst, får du socker! 

Resten ni delade se’n, och kanske det blev några kronor 

till dem, som ägde den skog som gjorde Dig rik och förmögen. 

Sedan så ville Din hemortskommun ha sin andel av bytet 

och några tiotal tusen i skatter den hoppades utfå. 

Men Du var olika staten däri, att Du ej lät Dig pungslås. 

Lydande kärlekens bud och blott av ett godhetsfullt hjärta 

skänkte Du bort Dina slantar. Till vem? Ja, det undrar kommunen. 

O, Arvid Lundgren, jag önskar jag hade Din utmärkta mage! 
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