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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 

 

Nu äntligen har redaktörn ”fått fingrarna ur ars-

let” och gjort klart det här Medlemsbladet! Jag 

vet ju att ni kära läsare väntar och väntar och 

jag är väldigt tacksam för ert tålamod. Hoppas 

nu att ni alla ska finna något intressant att läsa 

på de kommande sidorna. 

 

Eftersom det gått så lång tid sedan det förra bla-

det har jag fått in så mycket material att allt  

inte ryms i detta blad. Men nästa medlemsblad 

kommer inom kort så om ditt bidrag inte finns 

med nu så kommer det i nästa. 

 

Jag hoppas att det är någon som vet var bilden 

på första sidan - från svetskursen i Örnsköldsvik  

1944 - kan vara tagen. Kanske är det någon av 

er som har samma bild och kanske till och med 
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ANSLAGSTAVLAN 

Medlemsblad per e-post: 
Vill du få medlemsbladet som pdf-fil direkt till 
din dator?  
Skicka ditt namn och din e-postadress till  
medlemsblad@hsn.nu så får du i fortsättningen  
medlemsbladet 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 in-
formation om intressanta föreläsningar, tips på 
nya böcker och databaser och mycket mer som 
kan vara intressant för dig som medlem. 
 

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet behö-
ver vi ditt namn och din e-postadress. Skicka 
uppgifterna till nyhetsbrev@hsn.nu för att an-
mäla dig till nyhetsbrevet. 

Maria Gelfgren 
0660-880 25 
maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 
 
Gunilla Vestman 
0660-887 83 
gunilla.vestman@ornskoldsvik.se 
 
Informationsdisk 
0660-880 21 
arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

Arkenbiblioteket 
Lasarettsgatan 5, 891 33  ÖRNSKÖLDSVIK 
 
Telefon: 0660-880 25, 880 21 
E-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 
Hemsida:  
http://bibliotek.ornskoldsvik.se/web/arena/slaktforskning 

Bibliotekets öppettider: 

Måndag-onsdag 10.00--19.00 
Torsdag-fredag  10.00--17.00 
Lördag               10.00--15.00 

vet namnet på någon av de som är med på bil-

den? 

 

Det är alltid lika spännande med gamla bilder 

och på sidan 5 finns också några bildgåtor som 

jag hoppas att det är någon av er som kan lösa! 

 

Ett par nya böcker presenteras på sidorna 15 

och 16. Dels ”Degerfälle genom tiderna” av 

Stig Axel Ericsson och dels ”13 Hembygdsgår-

dar i Höga Kusten” som getts ut av Ångerman-

lands Hembygdsförbund och som innehåller 

artiklar skrivna av Mariann Hedman.  

 

Nu ska redaktörn direkt sätta fart med pro-

duktionen av nästa Medlemsblad så att ni inte 

behöver vänta så länge på detta.  

 

Önskar dig en fortsatt fin släktforskningshöst! 

Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson 

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


BÖCKER OCH CD-SKIVOR TILL FÖRSÄLJNING 
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Kan köpas i föreningslokalen. Pris enligt lista nedan. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas. 

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 
 

Flottningens historia i Anundsjö av Johan Wikström     50 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 

   PRIS/ST: 

Bondeköpmän av Mats Morell       50 kr 

Jordbruket i Arnäs under fem århundraden     50 kr 

Folkskolan 150 år     50 kr 
 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten av Seija Hultman och Siv Persson 200 kr 

Kyrkor och Kapell Nolaskogs av Ingrid Telhammer     50 kr 

Låt Farfar vila i frid av Ola Lindbäck     50 kr 
 

Olåt och munbruk av Tyko Lundkvist     50 kr 

Rönnholm och Kronören Anteckningar ur byarnas historia       50 kr 

Örnsköldsviks Busstation 1935-1995     50 kr 

Örnsköldsvik 100 år     50 kr 
 

CD-skivor och USB-minnen:  Pris Pris 

Västernorrlands län CD-skiva USB 

Anundsjö församling 270 kr 315 kr 

Arnäs församling 1668-1750 190 kr 235 kr  

Björna församling 1800 (1795)-1900 270 kr  315 kr 

Gideå församling 1807-1880 270 kr 315 kr 

Grundsunda församling 1700-1920 270 kr 315 kr 

Mo församling 1827-1882 270 kr 315 kr 

Sidensjö församling 1689-1930 190 kr 235 kr 

Själevad församling 1681-1820 190 kr 235 kr 

Själevad församling CD eller USB tillsammans med boken Familjeregister 310 kr 355 kr 

Skorped församling 1776-1920 190 kr 235 kr 

Trehörningsjö församling 1864-1920 270 kr 315 kr 

Västerbottens län 

Åsele församling 1686-1930 190 kr 235 kr 

Medlemsrabatt 20 kr på CD-skivor och USB-minnen! 

Reservation för ev slutförsäljning eller kommande prisförändringar. 

Enstaka exemplar av nedanstående böcker finns också att köpa. Vi säljer dem till starkt  

reducerade priser och måste reservera oss för slutförsäljning, så ”Först till kvarn” gäller! 



BILDGÅTOR 
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Bild A 

Bild B 

Bild C 

Erik Ölund har skickat in tre 
gamla foton som han hoppas att 
någon i läsekretsen kan hjälpa 
till att identifiera. 
 
Bild A: Kanske från någon  
logelokal? Är det någon som 
känner igen bilden i bak-
grunden? Eller är det kanske 
någon som har samma foto och 
vet mer om det? 

Bild B och C: Att det är söm-
merskor kan vi ju se. Tro-
ligen någon gång på 1920-
talet. 
 
Men är det någon som vet 
var bilderna är tagna?  
 
Skulle kunna vara i Almon 
Olssons fastighet tror Erik 
och hoppas på att det är nå-
gon som kan bekräfta det! 



KUSOFFSKYS 

I boken ”Blad ur köpenskapens historia” av 
Tage Forsberg som utkom 1937 finns mer-
kantila kåserier om gamla Örnsköldsviks-
affärer som tidigare varit publicerade i 
Örnsköldsviks-Posten. 
 
Nedan följer ett kapitel från boken som 
handlar om Kusoffskys i Örnsköldsvik och 
detta företags historia. 
 

   Hej, vad det ändå var härligt att leva! 

   Den unge bokhållaren, som körde i täten för 
foran, klatschade med piskan, så att det ekade 
som pistolskott mellan de snötyngda granarna. 
Medarna gledo flinkt undan på den tinande 
marssnön, och Arabella ökade takten som en 
riktig snälltravare, när det bar iväg utför älv-
brinken och ned på ”sela”. Bokhållaren kisade 
belåtet mot solen, som stack skarpt i ögonen så 
här ute på isen. Jo-jo. Henric Öhngren visste 
nog vad han gjorde, när han köpte den här häs-
ten. 
   - Såja, såja! Han måste rakt hålla in märren 
lite grann, så ivrigt som hon lade iväg. Det var 
inte värt att komma för långt i förväg från foran, 
som ringlade fram som en ivrigt pinglande kara-
van efter Arabella och ”arken” - Öhngrens spe-
cialgjorda skrinda för kappor och manufaktur. 
De övriga lassen, som kommo i följe - med 
havre, gjutgods och symaskiner - var ju inte nå-
got, som man behövde riskera att tappa bort på 
vägen precis, men det skadade aldrig att hålla 
känning med forbönderna, och det gällde att 
hinna fram till Åsele före mörkningen. 
   - T a-r a-t a t a t a! 
   En hornsignal från andra sidan älvkröken 
stack in med en grell fanfar i all bjällerklangen. 
Jaså, det var posten som kom! 
   - Han, Kusoffsky! Nu ä´re allt säkrigast att 
han ta fram spele, han också! 
   Och bokhållaren på ”arken” var inte sen att 
efterkomma uppmaningen, plockade kvickt 
fram sin esskornett, strök ett slag över mun-
stycket med rockärmens tjocka doffeltyg och 
blåste en signal, som ekande kastades långt in 
bland bergen. Och så följde ”Kronobergarnas 
marsch” till forböndernas hörbara förtjusning. 
När Arabella svängde runt älvkröken, befanns 
det att postiljonen beskedligt kört ut i snön, 
lämnande fri passage för kornettisten och hans 
följe. Han måtte ha trott att det var själva in-
spektörn som kom, skrattade Kusoffsky och sa-
luterade ståtligt med piskan. 
 
   Hej, vad det var härligt att leva! Den unge 

Bild från boken ”Västernorrlands Län - ett bildgalleri” från 1927. 

Carl Kusoffsky föddes i Piteå stad, kvarteret Stjernan, som son till 

bagarmästaren Adolf Henrik Kusoffsky från Skövde och hans hustru 

Johanna Benedicta Hjertstedt från Landskrona. 

Carl Kusoffsky blev 96 år och dog i Örnsköldsvik den 16/1 1961. 
(Källor: Sveriges dödbok 1901--2009, födelsebok Piteå stad C:4 samt hfl AI:6a.) 

bokhållaren glömde alldeles bort att hålla in 
hästen en stund framåt, så många trevliga saker, 
som han hade att tänka på. Marknadsaffärerna 
hade ju gått som smort både i Helgum, Edsele, 
Fjällsjö och Ramsele, och det nya lagret, som 
mötte i Åsele, skulle väl gå åt på Åsele-
marknan. Och var det så att det blev något över 
av manufakturen, så kunde man nog slumpa 
bort resten i Lycksele och Fredrika. Jo, nog 
skulle väl Öhngren, principalen, bli belåten den 
här gången. Det måtte han väl ha varit tidigare 
också, för den delen, annars skulle han väl inte 
ha erbjudit sin unge förste-man att övertaga af-
fären redan efter sex års tjänst. Handlar 
Öhngren hade varit hygglig ända från första 
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KUSOFFSKYS 

början, förresten. Kommit och mött vid båten, 
då man kom till Örnsköldsvik för att tillträda 
platsen. Få se - 1 juni 1887 var det - det var allt 
ett datum som Carl Kusoffsky skulle minnas. 
Storgatan såg ut som Jerusalems förstöring den 
där månaden, ty köpingen hade beslutat sig för 
att lägga ned dräneringsrör. ”Vattenledningen 
tycks vi få vänta på länge än”, sade Öhngren då 
Kusoffsky trodde att det var sådana nymodig-
heter i farten. Men nog var det då sant och visst, 
att handlar Öhngren gjorde sitt till för att över-
tala köpingsborna att ta vatten från Hörnsjön i 
stället för att krångla med de besvärliga brun-
narna. 
   Kusoffsky satt och fixerade Arabellas klip-
pande öron, medan han funderade vidare. 
   Tänk, vad han hade haft det bra, både hos 
Carl Johan Andersson i Umeå, där han gått i 
diversehandeln som ”lill-bokhållarn” från fem-
ton års ålder, och hos Z. Häggbom hemma i Pi-
teå, där han fått bokhållarplats efter de fyra 
läroåren i Umeå. Och nu hos Öhngren! Jo-jo, 
nog skulle väl fadern nere i Hörnstorp på Öland 

göra stora ögon, då han fick brevet om att sonen 
snart skulle bli manufakturhandlande i 
Örnsköldsvik. Det var nog när allt kom omkring 
bra mycket bättre, än om han blivit bagarmäs-
tare liksom fadern och fått bli sin egen efter ho-
nom, då denne av sin hälsa tvangs att sälja ba-
geriet uppe i Piteå för att i stället bli jordbrukare 
på Öland. Trots att han tyckt att fadern visat 
brist på förutseende den gången. Nej, 
Örnsköldsvik var allt ett samhälle med framti-
den för sig! Hade inte Öhngren också tjänat sig 
upp till en ställning i köpingen kanske? Och nu 
stod det inte länge på heller förrän köpingen var 
stad. 
   Hej, vad det var roligt… 
   Men vad nu då? Redan framme i Hälla. Och 
inte en skymt av foran förstås. 
   - P t r r o! 
 
   Det var år 1893, som Carl Kusoffsky övertog 
affären efter Öhngren, men han gjorde det un-
der ett villkor - att han ej behövde övertaga an-
nat än manufakturaffär, kappor och korta varor,  

Bild och text från boken ”Blad ur köpenskapens historia”: 

Affärsreklam kring sekelskiftet var ett tämligen okänt begrepp, men en och annan firma - däribland Kusoffskys -  

bestod sig med sådana här rikt kolorerade nyårskort. Figurerna på kortet utgöra en slående illustration till modets växlingar.”  
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KUSOFFSKYS 

ty han ansåg, att en specialisering var på tiden. 
Det gick inte riktigt bra ihop med rationella af-
färsmetoder, menade han nämligen, att mitt un-
der det man höll på att expediera fläsk, mjöl, 
smör och sill springa iväg för att prova ut en 
kappa eller mäta upp ett kostymtyg. I Öhngrens 
affär, som var belägen i samma fastighet efter 
Storgatan, där efterträdaren alltjämt har sin hu-
vudaffär, hade också saluförts en sådan förbryl-
lande mängd vittskilda varor, att den nye inne-
havarens specialiceringsidé var mycket välbefo-
gad. Även om många förnumstiga människor 
skakade på huvudet och menade, att affären ald-
rig skulle komma att gå, eftersom kunderna 
voro vana vid att köpa allt vad de behövde på 
ett och samma ställe. I det stycket hade man 
sannerligen inte heller kunnat klaga på 
Öhngrens affär, så som den tedde sig då Carl 
Kusoffsky tillträdde som första man. Det var 
nämligen ingenting mindre än ett litet varuhus, 
där allt tänkbart kunde köpas: specerier, mjöl, 
havre, salt, kalk, gjutgods - Öhngren var stor 
delägare i Skellefteå gjuteri - symaskiner, glas 
och porslin, manufaktur, korta varor, på sista 
tiden även kappor, ja, inte ens brännvin, konjak 
och vin saknades i denna välförsedda affär. 
 
   Men efter denna lilla parentes kan det vara 
skäl att återknyta berättelsetråden. Kusoffsky 
fick sin vilja fram att utesluta alla andra varor 
än manufaktur, kappor, skinnvaror och korta 
varor vid överlåtelsen, och Öhngren bestämde 
sig för att själv sälja de andra varorna i parti till 

landhandlande. Ett av hans biträden, Harald 
Wåhlin, liksom Kusoffsky Piteå-bo, övergick 
till den nya affärsinnehavaren. Större delen av 
utrymmena i gatufastighetens nedre våning upp-
togos redan från början av Kusoffskys manu-
faktur- och kappaffär, men Öhngren behöll de 
första åren vissa lokaler på fastighetens södra 
sida för sitt kontor samt för Lysoljebolaget, som 
han kring denna tidpunkt startade tillsammans 
med F. F. Fahlander, varjämte dessa även ge-
mensamt startade Garn- och Väfnadshandeln. 
   Affärerna gingo den nyvordne handlanden väl 
i händerna, och han kom olyckskorparna på 
skam, som påstått att en specialicerad affär icke 
skulle ha framtiden för sig. 
 
   Hur den unge driftige affärsmannen sedan un-
dan för undan utvidgade sin affär är en alltför 
lång historia, för att man skall kunna ge en rätt-
vis framställning i några korta rader. Det må 
vara nog sagt, att han gjorde hundratals mark-
nadsresor uppåt Lappmarken, och lika tätt häl-
sade han på i Vibyggerå, Ullånger och Nordin-
grå. Han fick vara med om att sälja lärft i 30 
graders kyla, då det gällde att mäta upp snabbt 
som blixten: ”ett-två-tre-fyra-fem” - och så för-
söka andas liv i de stelfrusna fingrarna för att 
kunna börja på ny kula. Han var med om att 
prova kappor utomhus på bondemoror, som i 
den bistra kylan togo av sig ytterplaggen lika 
trankilt, som om de stått i sin egen förstuga. 
Och han var framför allt med om att introducera 
modet även i så konservativa delar av lands-  

Bild från boken ”Norra Ångermanland Handel Hantverk Industri” av B. Hallberg från 1942. 
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KUSOFFSKYS 

bygden, att flickorna kommo i smyg sent på 
kvällarna och viskade: 
   - Jag ska ha en hatt, men låt inte dom andra 
veta om’et. 
   I sådana fall fick en av 90-talets hypermoder-
na matroshattar oprovad dyka ned i påsen för att 
övergå till en överlycklig ägarinna. 
   Detta var alltså kring den märkliga övergångs-
tid, då landsbygdens kvinnor ej använde kappor 
och hattar utan schalar och svarta eller kulörta 
halsdukar av siden och med frans, och bahytter 
under den kallaste vintertiden. Men så gjorde 
kappor och hattar sitt segertåg bland Evas dött-
rar även på landsbygden, och därmed var fältet 
snart öppet även för andra nymodigheter: skinn-
mössor och skinnkragar, yllekoftor, tuavästar, 
snörliv och huvuddukar, både av siden, ylle och 
bomull. 
 
   Men under denna tid av expansion på modets 
område, utvecklades också affären snabbt, och 
följande data äro att anteckna ur firmans histo-
ria: När Sv. Handelsbanken - eller Härnösands-
banken som den då hette - byggde sitt stora palä 
vid torget år 1900, hyrde Kusoffsky en av butik-
erna vid Storgatan och startade där pälsvaru- 
och hattaffär. Harald Wåhlin startade herrekipe-
ringsaffär i samma fastighet år 1902, men en tid 
sedan han avlidit övertog Kusoffsky även denna 
firma. År 1906 öppnade han manufakturaffär 
och syateljé i Anundsjö, vilken firma dock se-
nare såldes till fröken H. Lundberg, Bredbyn.  

Slutligen är 
att nämna att 
Kusoffsky år 
1912 köpte 
fastigheten 
av Öhngren 
och därpå 
ytterligare 
utvidgade 
affären, som 
nu också er-
höll en högst 
modern exte-
riör, och att 
affären år 
1915 ombil-
dades till ak-
tiebolag. Se-
dan rådman 
Carl Kusoffsky dragit sig tillbaka till välförtjänt 
vila, drives affären av sönerna med C. O. 
Kusoffsky som direktör och chef i firman. 
    
   Och så är bara att tillägga, att rådman 
Kusoffsky som den veteran i köpenskapens 
tjänst han är, berättat sina intressanta minnen 
från strävsamma tider, år då staden byggdes upp 
och då den säkra grunden lades till det nya 
Örnsköldsvik, betydligt mera livfullt och 
medryckande än vad skribenten mäktat återge. 
Men raderna här ovan kunna kanske ändå ut-
göra en enkel salut för en betydande insats till 
handelns fromma.” 

AB Carl Kusoffskys Manufaktur & Kappaffär i Näs, Bredbyn, som sedan köptes och drevs av Hilma Lundberg. 

Den låg där korsningen mellan Köpmangatan och Junselevägen är idag. Foto från Anundsjö hembygdsförenings arkiv. 

Exempel på annons från Hilma Lundberg 
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HATTAR ANNO 1950 
Visst är det roligt att titta på annonser och i kataloger från förr? 

Här kommer en ”hattkavalkad” som visar hattmode för 66 år sedan  
i en katalog från Borås Hatt- och mösslager. 
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HATTAR ANNO 1950 
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UTTRYCK RÖRANDE VÄDERLEKEN, 

väderleksmärken och dess tydor 

Ur boken ”Från bygden Nordanskogs” 
tredje årgången 1933 har vi hämtat följande 
uppsats om uttryck, upptecknade i Grund-
sunda socken av K. J. Bodin: 
 
   ”Under århundraden före vår moderna tids 
noggranna meteorologiska undersökningar och 
före radions väderleksrapporter ägnade bonden 
och fiskaren stor omsorg om och hade god till-
tro till den gamla tidens väderleksmärken och 
dess tydor. Och omkring dessa utvecklade sig 
en ”praktisk vetenskap” av stor kulturell bety-
delse. 
   Föreliggande uppsats vill ge några bilder från 
denna sida av den gamla bondekulturen, sådan 
den utvecklats i Grundsunda (och i omkringlig-
gande socknar) i norra Ångermanland. Den ut-
gör endast fragmentariska uppteckningar, utan 
sträng disposition; luckor kan finnas, och såle-
des även möjligheter för läsaren att utfylla och 
korrigera. 
   Order v ä d e r (uttalas vär, med brett ä-ljud) 
har flera olika betydelser. Det kan betyda v ä  - 
d e r l e k - vackerväder, fult väder, hundväder 
(hunnvär), brikvär, grannvär. - Så kan det också 
betyda v i n d av olika riktning - nolavär 
(nordlig vind), västavär (västlig vind), lannvär 
(landvind). Vidare kan det betyda r y m d e n,       
l u f t e n : kast upp i väre (kasta upp i luften 
eller ut i rymden), fara till väders. Slutligen fö-
rekommer också ordet i en mängd stående ut-
tryck: prata i väre, vara ute i ogjort väder osv. 
 
Beskrivning på olika slag av moln jämte därtill 

hörande väderleksmärken och tydor: 
   V ä r m e g u b b a r  äro vita, toppformiga 
molmmassiv. Om man ser dem ute i havet, an-
ses det betyda, att det skall bli ostlig vind med 
regn. Men om man ser dem uppe i fjällen blir 
det vackert väder med sydvästlig eller västlig 
vind. Därför kallas stundom dessa moln vacker-
värsmoln. 
   Å s k m o l n  äro svarta, skarpkantade och gå 
ofta mot den vind, som blåser vid jordytan. 
   B l å s v ä d e r s m o l n  (blåsvärsmoln) eller 
blåsvärsryn kallar man den molnbildning, som 
utgöres av små, vita molntappar, liksom lös-
ryckta ur större molnmassiv. Man säger, att det 
ryker iväg som ulltappar. 
   V i n t e r b a n k e n  är en svart molnbank, 
som man på hösten ser ute i havet (i öster). Den 
visar sig ofta 3 dygn i följd och höjer sig därvid 
från havets nivå upp över himlen. Den säges 

komma med vinter och snö. 
   M o l n s k u t a n,  noaksskutan, molnarket 
eller a r k e t  (ärke) består av två molnrötter, 
poler, belägna mitt emot varandra. Ifrån dessa 
utgå molnstrimmor, som mötas, så att det hela 
liknar en båt eller skuta med kölen uppåt. 
   Molnskutan går i regel från NV till SO - med 
kölen uppåt - när den kommer till havet i öster, 
anser man, att den stjälper där och tager u p p  
vatten, varefter den återvänder - med kölen 
nedåt mot jorden - och när den sedan åter kom-
mer in i landet, upp mot fjällen, stjälper den ur 
sig det upptagna vattnet i form av regn. 
   B l e k a n,  sydvästblekan eller som den van-
ligen kallas ådalsblekan, består av ett blågrått, 
ljust molntäcke, beläget vid horisonten. Moln-
lagret i blekan är inte tjockt, men jämnt utbrett 
över hela området. Den avtecknar sig skarpt 
mot klar himmel, och visar sig vid solned-
gången, ofta tre kvällar i följd. För varje kväll 
stiger den högre upp. Man säger då att det ble-
kas på himlen (dä bletjes på himmeln). Det bå-
dar sydvästlig vind och regn. 
   Ibland ligger blekan längre i  s ö d e r  än van-
ligt, då säger man att den ligger så långt i syd, 
så att man fruktar, att den kommer att ”draga 
vinden  p å  sig”, dvs att den skall bli  n o r d -  
o s t l i g  vind (och ej som väntat: sydvästlig).  
   S e g a n  är en molnbildning, som mycket 
liknar blekan, men den är icke så skarpt avteck-
nad mot himlen, som denna. Molnlagret är ej 
heller så tätt, varför himlen ofta lyser igenom. 
Segan ligger oftast flera kvällar under solen vid 
dess nedgång. Man säger, att det segar (dä sega 
eller: de seges dell), det drager ihop till regn. 
   G o d v ä d e r s m o l n (govärsmoln) består 
av små molntappar i ett molnnät eller molnflor. 
De drag över himlen strax före solnedgången 
och försvinna sedan hastigt. De båda milt och 
lugnt väder. 
   M o l n b ä d d  är den molnbildning, som man 
ibland ser under solen vid dess nedgång. Man 
säger att solen bäddar under sig (sola bädd un-
ner sä). Om en mörkröd rodnad samtidigt spri-
der sig över himlen, bådar det regn. 
   S o r g m a n t e l n  utgöres av ett mörkt 
molnband, som ibland följer solen. Man säger 
att solen drager sorgmanteln efter sig. Om detta 
händer en längre tid nästan varje dag en hel 
sommar - anses det enligt folktron betyda svag-
år eller ett år med krig och förödelse. Solen sa-
des draga sorgmanteln efter sig sommaren 
1914. 
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UTTRYCK RÖRANDE VÄDERLEKEN, 

väderleksmärken och dess tydor 

   M å n t o m t  (eller mångård) och  r i n g 
o m k r i n g  m å n e n  äro också orsakade av 
moln. 
   Måntomt (tomt = gårdsplan) är icke det-
samma som månring. Det senare är en molnring 
som bildas omkring månen. En l i t e n  ring 
omkring månen betyder en  s t o r  snöstorm och 
en  s t o r  ring en  l i t e n  snöstorm. Ibland 
händer det att ringen är  ö p p e n  åt ett håll, då 
anser man, att vinden skall komma därifrån. 
   Företeelsen måntomt uttryckes också i en hel 
sats: m å n e n  t o m t a r (måen tomt). Mån-
tomten ser man endast i första eller sista kvarte-
ret, dvs när månen icke är hel. Då ser man en 
svag ring, en kontur, av även den del av månen, 
som för tillfället icke lyser. 
   D i m m a  heter tjocka. Den dimma som un-
der sommarnätterna vid soluppgången stiger 
upp ur vattensamlingar på landet kallar man  
k a l l d a m m. 
   Sådan dimma bådar sydlig vind och uppe-
hållsväder under den kommande dagen. När 
dimman ligger kvar över landet och det småreg-
nar eller duggar, säger man, att det durar (dä 
durä) eller vanligare det regnar ur tjockan (dä 
rägn bol i tjocka). 
 

Ytterligare väderleksmärken av skilda slag. 
   När det rodar på himlen, röa på himmeln (röa: 
ej egentl. ö-ljud, utan ett ljud som i landsmålsal-
fabetet tecknas: 8, och som förekommer i en 
mängd ord) på aftonen i sydväst, blir det vack-
ert väder, men om det rodar i nordost blir det 
regn eller snö. Och om det rodar på morgonen 
blir det också regn och fult väder. Rodnad på 
himlen heter också ryn. 
   Om rötmånaden (röten) börjar med regn, fort-
sätter regnandet halva månaden, men sedan blir 
det vackert väder under den återstående delen. 
Man säger att om röten går in våt, så går den ut 
torr, och tvärtom. 
   Vid  m a t t e s m ä s s  (24 febr) skall det töa 
så mycket, att tuppen får dricka sig mätt av tak-
droppet. Och på  M a r i e b e b. - d a g 
(våffeldagen) skall det töa så mycket att oxen 
får dricka sig mätt. I annat fall blir det svagår. 
   Vinterns första töväder är  a n n e r s m ä s s - 
b l i a (30 nov). Men redan dessförinnan ha vi 
haft  h e l j a m ä s s g l ö p p ä.  I regel gäller att 
efter varje  k a l l s p r å n g  blir det regn, glopp 
eller töväder. Det kommer för att skölja bort 
frosten. 
   De tre första frostnätterna de s k järnnätterna 

inträffa vid  l a r s m ä s s  - Lars-Susanna-Klara 
- de senare vid  b a r s m ä s s  (24 aug). De föl-
jas av regn. 
   För lantbrukaren säges   e r s m ä s s - (18 
maj) och  p ä r s m ä s s -  (1 aug)  r e g n e t  
vara bättre än silver och guld. 
   Mycket omtalade snöurar äro  t r e t t o n -  
d a s u r n (vid 13:e dag jul) och  t j u e n d a s - 
u r n (20:e dag jul). De tillhöra sådana företeel-
ser som med största sannolikhet inträffa. Ute-
bliva de, då är något på tok i naturen. 
   Bland sälfiskarna talar man också om  k u t -  
u r n.  Den inträffar vid pålsmäss (24 febr) och 
utgöres av mjuk, fin snö, i vilken sälhonan bäd-
dar ner sina ungar (själkutn). 
   Stora, hårda snödrivor bådar, att det skall bli 
stora kornhoppor under den kommande somma-
ren. 
   Ett gott år (ett goår) blir det, om aftonstjärnan 
vid nyåret visar sig före nymånen - pigan går 
före husmodern. (På grund av det myckna ar-
bete, som uppstår vid god skörd, går pigan sin 
väg ifrån sin husmoder, som då i förtvivlan 
springer efter henne). 
   Genom att studera  v i n t e r g a t a n  kan 
man säga, om det blir mycket snö eller ej under 
vintern. När man vid mikaeli (mitjelsmäss) ser 
vintergatan med två armar i riktning NO-SV 
och stjärnorna i dessa äro grupperade i flera 
större grupper - vintergatan säges så vara klun-
sig - kan man genom att räkna antalet klunsar 
säga hur många snöstormar eller regnbas det 
kommer att bli under hösten och vintern. Varje 
stjärngrupp i vintergatan anses nämligen repre-
sentera en snöstorm eller ett regnbas. Vinter-
gatans båda armar mötas i en punkt, som man 
anser representera nyåret. Armen som ligger 
mot söder kallas sjöarmen och den mot norr 
landarmen. Sjöarmen representerar regnet, land-
armen snön. Så kan man säga hur mycket regn 
eller snö som kommer före eller efter nyåret. 
 

Andra uttryck i hithörande ämne. 
   Uttrycket  g a m h i m m e l  (gam=gammal) 
användes om den molnfria himlen. Och det an-
vändes då framförallt, när himlen varit täckt av 
moln, men dessa skingrat sig och den blåa him-
len åter framträder. Man säger, att gamhimmeln 
tittar fram. 
   Horisont uttryckes ofta med ordet synrand. 
Men ordet  d a g r a n d  betecknar den ljusa 
strimma, som synes närmast horisonten strax 
före solens uppgång eller strax efter dess ned-
gång. 
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UTTRYCK RÖRANDE VÄDERLEKEN, 

väderleksmärken och dess tydor 

   Norrsken heter  l y s s n i n g a (best. form). 
Norrskenet flammar heter: dä brenn lyssninga 
och dä skeva på himmeln. 
   Om norrskenet brinner högt på himlen blir det 
vackert väder och sydlig vind, ibland storm. 
Men om det brinner lågt och långt i norr, blir 
det kallt. 
   P e r s o n i f i k a t i o n  a v  v i n d e n: Ut-
trycket  B l å s - K a j s a  är vanligt bland fis-
kare och sjömän. Förr sade man ofta ”blås på 
Kajsa”, då man ville, att det skulle blåsa hår-
dare. Ville man ha storm, då  k l å d d e  man  
m a s t e n,  dvs man klöste med fingrarna på 
masten, så att det lät, som om stormen rev i den. 
Och det blev storm! 
   Uttrycket  h a n  blåser är också allmänt och 
allmännare än  d e t  blåser, när man vill ange 
en vindstyrka;  h a n  blåser hård, våldsam,  

e dyl. I all synnerhet användes uttrycket  h a n  
blåser, när man är beroende av vinden och då 
gärna ser vinden som något gott eller ont  v ä -  
s e n. 
  Ibland ändrar vinden riktning flera gånger på 
dygnet, man säger då, att det är  s o l g å n g s - 
v ä d e r, om vinden  f ö l j e r  solens gång, men 
om den går  m o t  solens gång säger man, att 
det är  å t a b a k v ä r e  (åtabak=bakvänd) eller 
åtabaksydvästen. 
   Åskan heter torn. Åskans buller heter toret 
(best. form). Åskan går heter: dä tore. Jfr. ordet 
torkilar, spetsiga stenverktyg, som man ansett 
vara blixtar, som slagit ned. Om åskan går mot 
fjällen blir det varmt (- hon köm vä värmen -). 
Men går den  f r å n  fjällen till havs, anses den  
f a r a  med värmen.” 

FRASERS BETYDELSE 

Följande fanns publicerat i Örnsköldsviks Allehanda den 12 nov 1965:  
”Orden är stundom till för att dölja tankarna. Vi har här lånat en uppställning ur finska Köpman-
nen som ger en översättning av en rad i framför allt affärslivet vanliga uttryck. 
 

Sagt: Menat: 
Ärendet är under behandling Det är så tillkrånglat att situationen ter sig hopp-
 lös 
 

Vi skall se på ärendet Vi hoppas ni förr eller senare glömmer bort det 
 

Vi överväger ärendet Vi behöver mera tid för att fundera ut ett svar 
 

Under aktivt övervägande Vi letar i arkivet 
 

Ett program En uppgift som i verkligheten kan klaras av med 
 ett telefonsamtal 
 

Eder medverkan har varit oss en ovärderlig Som vanligt har vi fått dra hela lasset själva 
kraftkälla 
 

Vi ber Eder godhetsfullt ta del av ärendet Låt oss sprida ansvaret så mycket som möjligt 
 

Vårt företags ledning har som sin kungstanke Gubben har som ni vet en fix idé 
haft … 
 

En syntes av olika i förevarande fall relevanta En sammanställning av många oklara detaljer  
synpunkter och rena gissningar till en enda gigantisk röra 
 

Var god sänd ytterligare upplysningar Vi har tappat bort ert material och behöver en 
 ny omgång 
 

Att ge en bild av läget Ett långt, invecklat och oväderhäftigt uttalande 
 till en nybörjare 
 

Status quo Samma soppa som vanligt 
 

En välinformerad källa Den man som ursprungligen startade ryktet 
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NY BOK: DEGERFÄLLE GENOM TIDERNA 

Ångbåtstrafiken vid Arnäskusten 
 
   ”Äldre personer har berättat att ångbåtarna 
Skärgården och Express, som sommartid an-
löpte småbryggorna mellan Örnsköldsvik och 
Killingsnäs, hade bestämda morgon- och kvälls-
tider som annonserades i lokaltidningarna. 
   Ångbåten Express hade så litet djupgående att 
den utan problem kunde lägga till vid mindre 
bryggor i Fälludden eller vid sjöboden intill  
Burebäckens nedre utlopp. Önskade de boende 
få åka med från bryggan beställdes detta genom 
en tydlig signal, ofta en hink eller flagga som 
hissades högt upp på en mast vid bryggan. Ville 
någon i Degerfälle beställa en vara från 
Örnsköldsvik med morgonturen, komplettera-
des den ”hissade flaggan” med en framställd 
låda och ett skrivet meddelande med sitt namn 
där det framgick vad man önskade. Sent på ef-
termiddagen med kvällsturen lastades den efter-
frågande varan av på bryggan. Betala kunde 
man göra vid ett senare tillfälle. 
   Möjligheten att kunna åka med den koleldade 
ångslupen Express till och från staden och även 
skicka varor fanns kvar några år in på 1950-
talet. Efter installering av ny diselmotor kunde 
Express fortsätta skärgårdstrafiken och erbjuda 
samma service ytterligare ett 10-tal år. 
   Landsvägarna runt havsvikarna hade nu för-
bättrats och bilarnas antal ökade snabbt, varför 
efterfrågan på ångbåtstrafiken avtog. De gamla 
båtarna krävde allt mer underhåll och lönsam-
heten sjönk. Sommaren 1967 gjorde Express 
sista turen i våra farvatten för att sedan säljas 
och ingå i den så kallade Mälarflottan, fast nu 
med ett helt annat namn.” 

Radion 
 
   ”Andra former av underhållning och nyhets-
förmedling växte fram under slutet av 1920-
talet. Elsy Johansson (född 1925) berättar att 
när radion kom till trakten var många tvek-
samma till nymodigheten. Mattias och Ida 
Mattsson i Degerfälle vågade ändå ta steget, att 
köpa en egen radioapparat. Det sades att Matt-
tias efter en tid blev så svartsjuk på den där … 
”radiogubben med den konstiga rösten, Sveri-
ges radio Motala” … som fascinerade hans fru 
varje dag, att han hotade slå ihjäl honom om 
han vågade visa sig i byn. Ida fick gömma un-
dan radion. 
   När Judith Bylins egen farmor, Matilda Bylin, 
född 1865, på äldre dagar fick höra talas om 
denna modernitet fnyste hon kort: … ”ni ska väl 
int´inbill mig att det gå höre från Motala å hit!” 
… Till sist köpte hon ändå en egen radio som 
blev hennes bästa vän. Den hade en liten upp-
lyst ruta för kalibrering av signalen och två rat-
tar. Radion var svårinställd och ingen annan 
fick röra vid den för då kunde den gå sönder, 
menade Tilda.” 

   Stig Axel Ericsson heter författaren till 
denna bok, vilken - som den även presenteras 
på omslagets baksida - är ett tidsdokument 
som visar hur en kustnära by i Arnäs socken 
har utvecklats under ett sekel.  
   Boken har 260 sidor och är rikt illustrerad - 
här finns 280 bilder, både historiska och nutida. 
   I boken finns uppgifter om samtliga fastighet-
er i Degerfälle, ägare och historia. Dessutom 
finns här berättelser om sjöar och vattendrag, 
Degerfällegrottan, samfärdsel och vägar, ångbå-
tar och automobiler, kvarnar och såg, jakt och 
fiske, undervisning och skolor, fritid och nöjen 
samt mycket, mycket mera!  
 
   Stig Axel Ericsson berättar att han haft ett 
stort engagemang för bygdeforskning ända se-
dan han var barn och då ofta fick lyssna på sin 
morfar som levt ett innehållsrikt liv och var en 
mästare på att berätta. 
 
   Författaren har gjort ett gediget arbete med att 
samla in så mycket information som möjligt. 
Han har bland annat intervjuat ett 90-tal! äldre 
personer som bidragit med berättelser om hur 
det var förr. 
 
Här nedan och till höger finns ett par korta ut-
drag ur boken: 
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NY BOK: 13 HEMBYGDSGÅRDAR 

i Höga Kusten 

märklighet, anspråkslös och grå till det yttre 
men lysande färgrik till det inre.” 
 

Arnäs 
   ”Bryngegården, som rymmer storparten av 
alla de föremål, som samlats under åren. Den 
kommer från Byströms i Sörbrynge by. Gården, 
som är en s k helkorsbyggnad från tidigt 1800-
tal, inköptes för 1 000:-. 
   Gården, som har elvärme, har man sökt möb-
lera så 1800-talstypiskt som möjligt. Den stora 
helkorsbyggnaden har en genomgående för-
stuga med ingång åt två håll. Det var brukligt i 
Arnäs med port både på husets framsida och på 
baksidan mot lagården. 
   På väggen i förstugan med ett stort skåp från 
1700-talet kan vi se både kota, revben och 
nyckelben, från den val som strandade i Nätra 
år 1658. 
   Enligt domslut förorsakade valen tvist mellan 
präst och länsman när det gällde vem som 
skulle tillgodogöra sig köttet. Här står också 
landskapets äldsta milsten, daterande sig från 
1600-talet.” 
 

Sjödinsgården i Husum 
   ”Det var i sista stund som Sjödinsgården togs 
till vara. Den invigdes 1984. Byggnaden är den 
enda av dem, som restes efter branden 1887, 
som ej moderniserats. Den gången då så många 
familjer blev husvilla, fick arbetarna plank och 
bräder plus 300:- kronor av företaget. Två och 
två familjer gick samman och byggde upp sitt 
tvålägenhetshus om kök och kammare med 
kallvind på övervåningen.” 

Ulvön 
   ”Ulvön, under många år känd för sin sur-
strömming av märket Ulvöprinsen, var på 1800-
talet Norrlands största fiskeläge. Nu sedan salte-
riet lagts ner är Ulvön mera sommarö än sur-
strömmingsö. 
   Låt oss gå tillbaka i historien. Ulvön är egent-
ligen två öar, Ulvön och Ytterön, vilka i dag 
kallas norra resp. södra Ulvön. Öarna skiljs åt 
av sundet, som bildar en skyddad hamn. Här 
ligger huvudorten Ulvöhamn. 
   Av skattelängder från 1500-talets mitt fram-
går att fyra bönder då var bosatta på Ulvön. Yt-
terön har aldrig haft fast bosättning. Ulvöns 
historia handlar till stor del om det s. k. utbö-
lingsfisket eller fjärrfisket, som dominerades av 
Gävlefiskarna. På inte mindre än 87 platser 
längs kusten, från Gävle i söder till Granö i 
Grundsunda i norr, anlades fiskelägen på 1600- 
och 1700-talen. 
   Man kom till fiskeläget på våren och seglade 
tillbaka på hösten. Man fiskade strömming ef-
tersom saltströmming var en viktig handelsvara. 
Det var inte bara männen, som kom seglande 
norrut i sina haxar, nej de hade med sig hustrur, 
barn, tjänstefolk och husdjur. Kyrksamheten var 
stor och man byggde kapell i alla större fiskelä-
gen. Ulvö gamla kapell - byggt 1622 - anses 
vara Ångermanlands äldsta, säkert daterade trä-
byggnad. Kapellet med målningar av Ulvö-
sonen Roland Johansson  Öberg från 1719 är en 

   Mariann Hedman skrev under perioden 
1983--1989 en serie artiklar om kustnära 
hembygdsgårdar i Höga Kusten för CEWE-
förlagets Höga Kusten-tidningen.  
   Det har nu gått många år sedan dess men 
innehållet i artiklarna - som bland annat be-
skriver gårdarnas särart, historia och inne-
håll - är till stor del aktuellt och intressant 
även idag. Därför beslutade Ångermanlands 
hembygdsförbund i samarbete med Mariann 
Hedman att ge ut dessa artiklar samlade i en 
skrift som fått namnet ”13 Hembygdsgårdar i 
Höga Kusten”.  
   Artiklarna som är illustrerade med en mängd 
bilder behandlar hembygdsgårdarna i Arnäs, 
Grundsunda, Husum, Köpmanholmen, Nora, 
Nordingrå, Nätra, Själevad, Skeppsmalen, Skog, 
Ullånger, Ulvön och Vibyggerå. De ger en bred 
inblick i gårdarnas, hembygdsföreningarnas och 
även i socknarnas historia.  
   Här nedan och till höger finns några korta 
”smakprov” från skriften: 
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”Smått o gott” från Trehörningsjö 

100 år sedan stambanan nådde Trehörningsjö 
   ”Har ni tänkt på - och nu vänder vi oss främst 
till trehörningsjöborna - att för 100 år sedan res-
tes en viktig milstolpe för er bygd och dess ut-
veckling? Jo, 1890 nådde norra stambanan fram 
till den plats vid Lemesjön, som kom att bli 
socknens självklara huvudort och handelsplats. 
Men innan stambanan nådde hit upp, var plat-
sen egentligen bara en fager glänta vid en fager 
sjö. Med ett par, eller några få, hus. 
   Men nu kom alltså förändringens vind att 
svepa fram också över denna bygd. Och ett väl-
fungerande handels- och hantverkscentrum bör-
jade växa fram. Förutom en fanérfabrik - varom 
mera i en särskild artikel - växte här fram även 
en för bygden betydelsefull mejerirörelse 
bakom vilken stod Örnsköldsviksortens mejeri-
förening. 
   Om bygdens och platsens fortsatta utveckling, 
ja därom har verkligheten sin egen skildring. 
Faktum är emellertid att just järnvägens till-
komst kom att betyda en alldeles påtaglig driv-
fjäder på den tiden det begav sig. Och - som 
sagt - kan tänka sej att det nu är 100 år sedan 
denna milstolpe restes ... 

   Från Erik Ölunds samling av tidningsur-
klipp får vi här ta del av ett par artiklar som 
varit publicerade i Örnsköldsviks Allehanda 
1990: 
 

Fanéreran i Trehörningsjö 
   ”Redan i slutet av 1800-talet fanns det en liten 
men naggande god sågverksrörelse i Trehör-
ningsjöbygden. Ett företag som så småningom 
skulle visa sig moget för expansion, vilket sked-
de när seklet var ungt - troligen 1903 - då såg-
ägaren P. M. Näslund byggde ut rörelsen i något 
större skala. I kompanjonskap med N. V. Lund-
kvist ordnade han så att ett mindre lokomobil-
verk kom till, vilket ytterligare utbyggdes inom 
kort. 
 
   Så var det då dags för ägarbyte omkring 1920, 
så sågverksrörelsen överläts till Sörfors såg och 
kvarn i Brännland. Men eran blev inte lång för 
den nye ägaren, eftersom hela anläggningen 
brann ner redan året efter övertagandet. Och där-
med blev det öde och tyst på den gamla sågplat-
sen fram till 1930-talet då AB Trehörningsjö 
Fanérfabrik körde igång med sin fanértillverk-
ning där. Sedan man exekutivt förvärvat fabriks-
området. 
   Fanérfabriken betydde ett intressant skede i 
bygdens industriella verksamhet och naturligtvis 
var ortstidningen redan då på alerten. Låt oss 
överlämna ordet till ÖA-reportern, som för mer 
än 50 år sedan (1938) skrev så här entusiastiskt 
om ”huvudmaskinen” i fabriken, det vill säga 
fanérsvarven. 
 
   Det är en robust och rakknivsvass timmerska-
lare, som svarvar papperstunna, långa och breda 
trämattor ur den roterande timmerstocken. 
  Denna har först grundligt blötts i ett hett vat-
tenbad för att bli tillräckligt porös och lättarbe-
tad. Från detta bad går den direkt till svarven, 
matas sakta roterande mot en bred, vass kniv 
och en jämn och böjlig trämatta dras fram alltef-
tersom kniven hinner skära. Mattan kapas däref-
ter i jämna stycken och de våta, ännu varma, 
skivorna vandrar till torken där de får ligga nå-
gon tid under intensiv värme.  
   Därefter limmas skivorna samman till önskad 
tjocklek och pressas i en stor hydraulisk press 
under nära 20 000 kg:s tryck samman till en fär-
dig fanérskiva.  
   Efter putsning, justering och sortering är ski-
van klar för att vandra ut i marknaden. För att 
pryda våra väggar och tak - eller bli till en pryd-
lig möbel av något slag.” 
   

På baksidan av programbladet för Trehör-
ningsjö stations 100-årsjubileum 1991 finns 
en sida från Trehörningsjö-Bladet nr 2 från 
1904. (Detta blad ska enligt påskrift ha varit en 
bilaga till Västerbottens Kuriren nr 147.) 
 

   Därifrån saxar vi följande Trehörningsjövisa:  
 

Jag önskar om Trehörningsjö nu tralla 
En liten visa om Ni blott lyssna vill. 
Fast ärligt kan man det ju knappast kalla 
Att visan sjunger jag innantill. 
 
Af handlande finns det flera stycken 
Först nämnas bör dock Föreningen 
Där varor finnas, som gott stå rycken 
Och maken till dem knappt söks igen. 
 
Och Löfdalsgumman med kött med mera 
Jämt passar tågen vid vår station. 
Ja var förviss att hon ock åt flera 
Är villig sälja en god portion. 
 
Vi minnas väl att för tolf år sedan 
Så fanns här blott en eländig kåk 
Nu snart vi köping kan kallas redan 
Och därtill höfves ej mycket bråk. 
 
De plöjt och dikat upp vidder stora 
Och jämnat, slaktat på alla vis. 
Därpå ej platsen, ej de förlora 
O nej! Här är snart ett paradis! 
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70, allmän tjänst och fria yrken 18 samt slutlig-
en fiskenäringen, som livnär omkring 10 perso-
ner. Dessa siffror visa bland mycket annat även 
hur Svedjebygden håller på att övergå till ren 
industribygd. Se bara på Sund! För endast 100 
år sedan voro byns samtliga invånare direkt be-
roende av jordbruket. Nu finns här en industri-
befolkning på inte mindre än c:a 580 personer, 
vilket utgör mer än 5/7 av byns totala folk-
mängd. 
 
   Dessa anteckningar om Svedjebygden i 
gångna tider skulle sakna en väsentlig del, om 
jag glömde att nämna några ord om gamla 
marknadsplatsen i Svedjeholmen. Vi som leva i 
ett modernt samhälle, ha svårt att göra oss en 
riktig föreställning om vad ordet marknad eller 
”märten” egentligen innebär. Men för våra för-
fäder låg det något av sagoglans över detta ord. 
För dem innebar begreppet marknad nästan allt 
vad de visste om köpenskap och förlustelser, för 
dem blev ”höstmärten” en av årets största hän-
delser. Vad gjorde det om vintern var lång och 
mörk, om ”slåttana” var mödosam och besvär-
lig, om ”skölanna” satte värk i ryggen, ja, vad 
betydde allt detta, bara man fick ledigt till 
”märten”! 
   Det är troligt, att varje socken - eller åt-
minstone de flesta - hade sin egen marknads-
plats. Det är också mycket, som talar för, att 
denna förlades till bygdens centrala del, där 
vägar och farvatten möttes. Att marknadsplat-
sen för Själevad förlades till Svedjeholmen sä-
ger följaktligen en hel del om Svedjebygdens 
anseende i gångna tider. 

   Ovanstående kartskiss är ritad efter en karta 
över Svedjeholmen, vilken karta utarbetades av 

   I ”Meddelanden från Själevads Hembygds-
förening” 1935 finns följande anteckningar 
från Svedjeholmen skrivna av C. M Söder-
berg: 
 
   ”Det var en vacker sensommarafton år 1927. 
Dagen hade varit varm, och soldiset låg som en 
slöja över Svedjeberget. Nere i dalgången var 
det glitter av vatten, och på de bördiga åkerfäl-
ten mognade kornet. Överallt var det liv och rö-
relse. Lantmannen fyllde sin lada med doftande 
hö, gårdsägaren och industriarbetaren grävde 
och krattade i sin lilla trädgårdstäppa, och ute 
vid Alfredshems industrianläggningar slogo ma-
skinerna taktfasta slag, liksom ville de markera 
takten till arbetets gång. Ja, sådan är min första 
minnesbild av Svedjebygden. Och den känsla, 
som den gången växte till liv i mitt inre, har se-
dan under de år, som gått, aldrig förbleknat. 
Därför må det förlåtas mig, om jag i de följande 
raderna skulle göra mig skyldig till alltför ensi-
dig lokalpatriotism. 
   Den tid är helt säkert ganska avlägsen, då de 
första människorna slogo sig ned i denna bygd, 
röjde skog och bröto mark. Jag vill i detta sam-
manhang påminna om att namnet Svedje just 
kommer av svedja, d. v. s. bränna skog. Egentli-
gen var det en bördig och lättodlad mark, som 
de första jordbrukarna togo i besittning. Hela 
denna dalgång har nämligen som bekant en gång 
i tidernas morgon varit havsbotten. Våra lösa 
jordlager äro följaktligen ingenting annat än 
havsavlagringar. Men för varje sekel, som gick, 
höjde landet sig mer och mer ur havet, åkerte-
garna växte i storlek och antal, och befolknings-
kurvan gick sakta men säkert uppåt. Enligt  
Ångermanlands skattebok av år 1550 är antalet 
innevånare i byarna Svedje och Sund nämnda år 
respektive 28 och 42. (Dessa siffror äro natur-
ligtvis endast ungefärliga.) Svedjeholmen däre-
mot är vid denna tid en öde by, kanske beroende 
på digerdöden, som ett par sekel tidigare gått 
som en fruktansvärd epedemi över hela vårt 
land. År 1933 äro befolkningssiffrorna för 
Svedje, Svedjeholmen och Sund respektive 144, 
148 och 726. De sistnämnda siffrorna har under-
tecknad erhållit genom en undersökning beträf-
fande befolkningsförhållandena och yrkesfördel-
ningen i Svedjebygden, vilken undersökning 
gjordes sommaren 1933. Enligt denna undersök-
ning är antalet invånare i de nämnda byarna för 
närvarande omkring 1020. Av dessa tillhöra de 
flesta, c:a 760 personer, yrkesgruppen industri 
och hantverk. Jordbruk med binäringar ger up-
pehälle åt 160 personer, handel och samfärdsel 
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till de nu levande medlemmarna av denna släkt. 
 
   Innan jag slutar dessa anteckningar, ber jag att 
få fästa läsarens uppmärksamhet på en intres-
sant detalj. Uppe i Svedjeberget, c:a 400 m ös-
ter om n i ”Hvitsjön” (Generalstabens karta) 
ligger en grotta, som torde vara föga känd av 
bygdens befolkning. 

   Grottan är synnerligen svår att upptäcka, på 
grund av den täta skog, som växer framför in-
gången. Många ha upptäckt grottan på så sätt, 
att de hört ljudet av vattendropparnas fall från 
grottans tak. Inne i grottan, som är c:a tio m 
lång, finns egendomligt nog en s k jättegryta, 
vilken torde ha bildats med hjälp av det ned-
sipprande vattnet. 
 
   Ja, detta var vad min anteckningsbok hade att 
berätta, och jag borde följaktligen sluta min ar-
tikel. Men först ber jag att få rikta en vördsam 
och enträgen vädjan till varje intresserad läsare: 
Hjälp till i insamlingsarbetet! Jag har i det före-
gående velat teckna några bilder ur Svedjebyg-
dens historia, näringsliv och naturförhållanden. 
Men ännu finns mycket, som är värt att taga 
vara på och rädda undan förstörelse och 
glömska. Exempelvis: Samla redskap, möbler, 
kartor, handlingar, fotografier, naturminnesmär-
ken, berättelser och anteckningar om näringar, 
sörkörare, märkliga män och kvinnor, kyrkan 
och högtider, vidare sagor och sägner om un-
derliga händelser, om vårdkasar och fiendean-
fall samt slutligen ordstäv och ordspråk. Låt oss 
alla bilda en räddningskår, där varje man och 
kvinna gör vad som göras kan! Detta är helt en-
kelt en plikt mot de unga, som en gång skola ta 
vid där vi sluta. 

C. M. Söderberg” 

lantmätaren Eric Samuel Rhen i samband med 
laga skifte i nämnda by år 1842. Av skissen 
ifråga framgår att stånden voro till antalet sex-
ton, belägna på båda sidorna om tvenne gator, 
av vilka den ena kallades för societetsgatan. 
   Vid höstmarknaden blev det liv och rörelse i 
Svedjeholmen. Från Härnösand, Sundsvall och 
Gävle kommo fartyg, lastade med frukt, vete-
mjöl, kaffe, salt, socker, brännvin och mycket 
annat som köpmännen skulle sälja eller också 
byta ut mot jordbruksprodukter. Marknadsbesö-
karna kommo ofta från långt avlägsna byar. Så 
exempelvis var det inte ovanligt att se Åsele-
bor, vilka alltid klövjade sina varor på hästryg-
gen. Ja, mycket skulle kunna berättas om dessa 
marknader, men utrymmet tillåter inte detta. Om 
det är möjligt skall jag längre fram, då det in-
samlade stoffet blivit mera fullständigt, åter-
komma till ämnet. Det kan dock redan nu näm-
nas, att marknadsplatsen i mitten av 1800-talet 
hade sett sina bästa dagar. År 1879 voro samt-
liga stånd borta, och platsen delades mellan by-
arna Svedje och Svedjeholmen. Att marknader-
na dock hade varit av stor betydelse för handeln 
i dessa trakter bevisas kanske bäst därav, att 
man just här i Svedjeholmen tänkte anlägga den 
nya köpingen. Att dessa planer inte förverkliga-
des berodde helt säkert inte på kortsynthet och 
oföretagsamhet hos bygdens ledande män utan 
på förhållanden, som jag här inte behöver gå in 
på. 
 
   Av de gamla Svedjesläkterna är det endast två 
som leva kvar, nämligen släkterna Kallin och 
Johansson. Med ledning av de hittills gjorda 
uppteckningarna kan man följa kallinska släkten 
tillbaka till slutet av 1700-talet. Då levde i Sved-
jeholmen en mycket känd och aktad man, som 
hette Carl Hansson. Denne Hansson var under 
en lång följd av år häradsdomare i dåvarande 
Själevads domsaga. En son till honom var bon-
den och nämndemannen C. O. Callin, vilken i 
sitt äktenskap med Brita Maria Olsdotter 
(Krecha Ols´ Brita Maja) hade elva barn, av 
vilka två ännu leva, nämligen fru Carolina Lin-
dahl i Svedjeholmen och handlande Olof Kallin 
i Sund. Huvudmannen för släkten Johansson i 
slutet av 1700-talet var bonden Johan Olsson, 
vilken hade sönerna Jonas, gift med nyss 
nämnde Carl Hanssons änka, samt Johan, som 
ingick äktenskap med Hanssons dotter Sara. 
Mor och dotter blevo följaktligen svägerskor 
med varandra. I Johan Johanssons hem föddes 
sex barn, av vilka sonen Jonas, som levde mel-
lan åren 1855 och 1927, är närmaste huvudman 
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Avsändare: 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 
Box 91 
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

Även i detta nummer vill vi låta vår läsare få del av en sida från boken där det var baningenjören 
ERIK Oskar von Sivers (1880--1947)  som var utsedd till författarens och tecknarens ”offer”: 

Vi har i några nummer av Medlemsbladet presenterat utdrag ur en liten bok kallad ”Offergubbar i 
julparad” med ”Snälla och elaka nidrim till kända profiler och enfacer”, utgiven 1927. Den inne-
håller karikatyrer och verser om mer eller mindre kända personer i Örnsköldsvik med omnejd som 
tidigare varit publicerade i Örnsköldsviks-Posten under rubriken ”Veckans offer”.  

Kräftor och män med ett von vid sitt namn äro 
 rara i Norrland, 
båda de finna vårt karga klimat alltför vintrigt och 
 bistert. 
Kräftor jag tärt någon gång ner på Statt eller  
 handlat hos Nilssons, 
funnit dem läckra att äta och goda som tilltugg till 
 O. P. 
God är ock Du, och Du bär ditt vackra prefix med 
 all heder. 
Lokförarhövding och rallarebas Du är till din näring. 
Denna Du skött så förnämligt och fint, så Du nu 
 funnits lämplig 
sättas i Byggnadsnämnden att öva kritik på de 
 trähus, 
vilka mot lag och förordning nyss restes vid Ströget 
 i staden. 
Ägarna kalla det ombyggnad blott, men fan tro´et, 
 sa Relling! 
Staden väntar med visshet av Dig att Du granskar 
 var ritning, 
hållande tummen i ögat på dem, som ombygga 
 trähus, 
så att vi få vackrare hus - det behövs ta mig  
 sjutton! 
Nu Du i färdernas rådslag lägger Ditt ord för 
 förnuftet, 
givande klart besked åt Petrus, vänster och sossar. 
Baningenjör E. v o n  S i e v e r s, jag trycker med 
 nöje Din näve! 


