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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 
   Här kommer nu ett nytt nummer av vårt med-
lemsblad som jag hoppas ska intressera dig. 
   Verksamhetsberättelsen för 2015 och bilder 
från årsmötet våren 2016 fick tyvärr inte plats i 
det förra numret så nu kommer de sent om sider 
i alla fall i detta blad. 
   På första sidan ser du en gammal bild från en 
skidtävling som vi hoppas att någon av läsarna 
ska kunna bidra med uppgifter om. Kanske är 
det någon som känner igen huset? Var snäll hör 
av dig till föreningen om du vet något! 

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 
Avvikelser:                               Lördag               10.00--15.00 
23/12: 08.00--15.00 
24--26/12: Stängt 
30/12: 10.00--15.00 
31/12--1/1: Stängt 
5/1: 10.00--15.00 
6/1: Stängt 
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   En annan bildgåta finns också på sidan 5. Är 
det kanske någon som kan lösa mysteriet med 
vem mannen på bilden är? 
   Vår kassör håller på att uppdatera vårt med-
lemsregister och behöver hjälp av er medlem-
mar med detta. Läs mer på sidan 17. 
   Här nedan kommer även ett rop på hjälp från 
Sveriges Släktforskarförbund. Kanske har du tid 
och lust att delta i NÅDD-projektet? 
   Se också Kari Kakkinens fina bilder från 
Släktforskardagarna i Umeå, sid 18-19! 
Trevlig läsning önskar Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson 



BÖCKER, CD-SKIVOR OCH USB 
Finns till försäljning 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 
Örnsköldsviks Busstation 1935-1995   50 kr 
Örnsköldsvik 100 år   50 kr 
 
 

CD-skivor och USB-minnen med släktuppgifter finns för nedanstående församlingar: 
 
 Pris  Pris 
 CD-skiva  USB 
 
Västernorrlands län 
Anundsjö församling 1688-1907 270 kr  315 kr 
Arnäs församling 1668-1750 190 kr  235 kr 
Björna församling 1795-1901 190 kr   235 kr 
Gideå församling 1807-1915 270 kr  315 kr 
Grundsunda församling 1700-1900 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 1776-1930 190 kr  235 kr 
Trehörningsjö församling 1865-1904 270 kr  315 kr 
 
Västerbottens län 
Lycksele/Malå församlingar 1700-1930 200 kr  250 kr 
Norsjö församling 1743-1900 200 kr  250 kr 
Åsele församling 1686-1930 190 kr  235 kr 

 

Medlemsrabatt 20 kr på CD-skivor och USB-minnen! 
Reservation för eventuell slutförsäljning eller kommande prisförändringar. 

Enstaka exemplar av nedanstående böcker finns också till försäljning. Vi säljer dem till 

starkt reducerade priser och måste reservera oss för slutförsäljning. ”Först till kvarn gäller! 
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LYCKSELE/MALÅ samt NORSJÖ 

Nu har vi även Sven-Erik Fahlessons skivor med Lycksele/Malå respektive  
Norsjö församlingar i sortimentet! Finns både som CD-skivor och USB-minnen. 

BILDGÅTA. SIDENSJÖ ? 

1606 utbruten ur Umeå landsförsamling. 1648 
utbrutet Åsele. 1674 utbrutet Gillesnoule 
(Sorsele). 1780 utbrutet Tärna. 1815 utbrutet 
Stensele. 1848 utbrutet Örträsk. Databasen  
innehåller 34 520 personer fördelade på 17 491 
födda i Lycksele, 3 581 i Malå, 2 635 i Sorsele, 
1 998 i Arvidsjaur, 1621 i Stensele, 989 i  
Degerfors samt 6 205 personer från övriga lan-
det som flyttat till Lycksele och vistats där 
längre eller kortare tid. Materialet är huvudsak-
ligen hämtat ur Husförhörslängden. 
Databasen är utarbetad av:  
Sven-Erik Fahlesson. 
 

Databasen innehåller personuppgifter från  
Norsjö sockens samtliga byar från 1743-1900. 
Byarnas invånare redovisas familjevis. 
Norsjö, utbrutet ur Skellefteå landsförsamling 
(AC) som kapellag 1811, blev egen församling 
1834. 
Före 1860 hörde en liten del av Norsjö till 
Norrbottens Län. Ambitionen har varit att för-
söka få med samtliga personer som vistats kor-
tare eller längre tid i Norsjö från och med 1811. 
Databasen som innehåller 16 655 personer är 
utarbetad av:  
Sven-Erik Fahlesson. 
 

Känner du igen denne man? 
 
Kortet kommer från Herman Näslunds i Myre, 
Sidensjö, och har lånats ut till oss av Rune Edin 
som är mycket intresserad av att få veta vem 
den avporträtterade är. 
 
Var snäll hör av dig till oss i föreningen om du 
vet något om bilden!  
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LINDGRENS 
   I boken ”Blad ur köpenskapens historia” 
av Tage Forsberg som utkom 1937 finns 
merkantila kåserier om gamla Örnskölds-
viksaffärer som tidigare varit publicerade i 
Örnsköldsviks-Posten. 
 
Nedan följer ett kapitel från boken som 
handlar om Lindgrens i Örnsköldsvik och 
detta företags historia. 
 

   Det elektriska ljuset flödar över 

diskar och glasmontrer. Silkeplagg 
i de läckraste pastellfärger blandas 
till en alltmera prunkande bukett 
allt-eftersom brådskan stiger. Buti-
ken är fylld av ivriga kunder, och 
jäktande expediter arbeta för hög-
tryck. R i t s c h - r i t s c h! Där 
går en sax genom ett stycke crépe 
de chine, och några ögonblick där-
efter tränger sig en dam i väg mot 
utgången med ytterligare ett paket 
till de många andra hon bär i fam-
nen. Kassaapparaten klirrar med 
täta mellanrum. 
Från Wikipedia:  
”Crêpe de chine (franska "kräpp från 
Kina") är ett lövtunt, genomskin-
ligt tyg i natursiden. Den har en rå, lätt 
kornig yta. Används främst till blusar, 
klänningar och foder” 

   - F r ö k e n! Jag ska  b a r a   ha 
ett par silkesstrumpor, men jag 
måste med bussen om två minuter! 
   Rösten som ett ögonblick höjer sig över sorlet 
låter både bedjande och irriterad. - Tack, ett 
ögonblick bara, säger en av expediterna och 
skyndar fram bakom ett litet berg av jumpers. 
Nivella, kanske? - F r ö k e n! K a n  jag få se 
på några scarves! - F r ö k e n! Finns det cloqué 
i den här färgen? - - - Får jag se på några corse-
letter? - - - Jag ska b a r a  ha ett par silkes-
strumpor. - F r ö k e n… 
   Sorlet stiger i takt med den alltmer ökade 
brådskan, ty minuterna under julhandeln äro 
dyrbara även i ett så relativt idylliskt samhälle 
som Örnsköldsvik av i dag. 
   Men vi skola låta tiden flimra tillbaka till 
1892, dagarna strax före jul. Lokalen är den-
samma, men det är ändå ett scenombyte, så det 
förslår. 
   Fotogenlyktan, som hänger därute över Stor-
gatan, flämtar till gång på gång i det pinande 
snögloppet, och reflexerna, som tränga in ge-
nom butiksfönstret, hoppa och dansa mot  

garnhärvorna i hyllfacken. En ung, ljushårig 
man står innanför disken, lutar sig mot manu-
fakturhyllan och tittar med dyster min ut på ga-
tan. Nu går ett par manspersoner förbi därutan-
för. Rockkragarna uppslagna mot snön och 
blåsten. 
Och nu pulsar en dam fram i snödrivorna, lyfter 
upp den fotsida kjolen med ena handen så långt 
hon vågar för anständighetens skull, håller muf-
fen med den andra. Snön faller och faller och 

går redan ett gott stycke upp mot 
fönstret.  
   Nej, hon gick också förbi! Garn-
handlare Lindgren ser inte glad ut, 
där han står och fixerar den dan-
sande gatulyktan. Det var märkvär-
digt med örnsköldsviksborna. Här 
hade de just fått sin järnväg - Lind-
gren hade kommit hit i samma 
veva som bibanan invigdes förres-
ten - men det verkade, som om de 
inte riktigt förstodo, att de nya 
kommunikationerna inneburo en 
hel revolution för köpenskapen. 
Visst kom det kunder, det var inte 
tu tal om den saken, men mest 
kommo de kanske för att de voro 
nyfikna att se den nya garnhandeln 
i ”Häggbladska stenhuset”, köping-
ens stiligaste fastighet. När det blev 
tal om att göra litet större affärer, 
blevo de emellertid betänksamma. 
”Nä, si garner, de ska man köpa på 

vårn”, brukade de säga. ”När bara sjöfarten 
öppnas brukar priserna strax gå ned”. Och det 
hjälpte inte alls, att Lindgren sade åt dem, att 
sedan man nu fått järnväg skulle priserna bli 
stabila. I varje fall såg det ut att gå trögt med 
affärerna den här vintern. 
   Den unge garnhandlaren hade alltså anled-
ning att känna sig en smula missmodig. Kanske 
det hade varit bättre att börja i Sollefteå ändå. 
Han hade ju funderat på den platsen också. 
Men strunt i det, fick man bara arbeta in sig, så 
skulle nog allt gå bra. Det gällde bara att stå på 
sig, hålla ordentliga varor och inte låta pruta 
med sig. Fast det sista kunde vara svårt nog, så 
som prutsystemet florerade. På förmiddagen 
hade en gumma varit inne och blivit så för-
törnad, då Lindgren inte ville slå av några tolv-
skillingar på priset, att hon utropat: ”De här ä ju 
som på ap´teke, inte lönt å pruta!” Nåja, sådana 
vitsord kunde lika gärna gälla som reklam. Ty 
när allt kom omkring, så var det väl ändå bäst 
för både kunden och affärsmannen, att man 
visste vad man hade att räkna med för pris på  

Carl Gustaf Lindgren 
1869--1943 

Född i Skartofta, Öved (M) 
Bild från  ”Porträtt- och Bildgalleri 
från Västernorrlands Län  1935” 
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LINDGRENS 
varorna. 
   Nu tog vinden i ännu mera därute, så att lyk-
tan skälvde som i frossa, och en hel kaskad av 
snö yrde upp mot fönstret. 
   Nere i Skåne var det väl inte så´n här snö-
storm? Där brukade regnet sila enformigt och 
dystert i stället över slättlandet, när folk begav 
sig till julottan. Ja, hade det velat sig åt det  
hållet, hade man kanske suttit som kantor i nå-
gon Skånekyrka nu, tänkte Lindgren, och trum-
made på disken, som om han haft tangenter un-
der fingrarna. Fadern, som var kantor i Skar-
tofta, hade lärt honom sköta orgelharmoniet 
redan innan han kunde läsa, och han var bara 
nio år gammal när han spelade orgel i kyrkan 
första gången. Och mellan 14 och 16 års ålder 
hade han haft flera vikariat som organist i 
grannsocknarnas kyrkor. Men det var väl bäst 
som skedde. Och han hade då inte vantrivts un-
der den tid han gjort sina lärospån hos Mercurii 
söner. Tre år hade han stått i diversehandel i 
Osby, och i två år hade han nött kontorsstolen 
som bokhållare hos en firma i Sölvesborg, in-
nan han bestämde sig för äventyret att slå sig 
ned bland ”lapparna” i nordliga Sverige. Han 
hade hamnat i Dahlmans filial i Östersund, och 
där hade han förresten trivts från första stund 
och kommit att uppskatta norrlänningarna allt-
mera, under de år han hade tjänstgjort däruppe. 
Få se nu bara, om det skulle gå lika bra att tri-
vas i Örnsköldsvik? 
   Och det gjorde det. Visst gick det trögt med 
affärerna första vintern, men våren kom tidigt, 
och därmed skedde omslaget. Bomullsgarner 
och bomullsvävnader voro de dominerande ar-
tiklarna, med betoningen speciellt lagd på gar-
ner, ty man vävde mycket i hemmen på den ti-
den. Det var till exempel inte tal om att köpa 
mattor färdiga, och strumpor och damasker 
skulle naturligtvis vara hemstickade. Damerna 
hade förresten ingen anledning att bry sina hjär-
nor med någon strumplyx så där långt före 
”tiocentimeterskjolens” tid, ty ännu skulle kjol-
våden släpa mot marken och kanten fick lov att 
vara förstärkt med plysch för att det skulle bli 
den rätta ”styrseln”. Men det dröjde inte mer än 
ett par, tre år förrän man började övergå också 
till andra saker, underkläder i lättare tricotage, 
korsetter och snörliv började ersätta de bastanta 
livstyckena i flanell och mollskinn, och det 
fanns till och med de som började fråga efter 
strumpor i ”engelsk” stickning. Klädlyxen var i 
all blygsamhet på marsch. 
   Från år 1899 började garnhandlare Lindgren 
också slå sig på engroshandel och reste själv de 
första åren och besökte sina kunder för att  

”köra in” sina varor och skaffade sig så små-
ningom god avsättning i hela norra Ångerman-
land och södra Västerbotten. Det kunde bli re-
jäla order på den tiden, då lanthandlarna inte 
hade möjlighet att komplettera sina lager per 
buss varje dag, och det var ofta fråga om att 
sälja för hela årsbehovet. Och med detaljhandel 
och engrosrörelse i förening gick firman raskt 
framåt. Redan efter få år måste butiken utvid-
gas till mer än det dubbla, och från att till en 
början endast ha haft en springpojke som hjälp 
i affären, fick Lindgren lov att anställa allt flera 
expediter.  

   Det gick framåt med musik, skulle man 
kunna säga, ty Carl G. Lindgren delade sitt in-
tresse mellan garner och manufaktur i affären 
och sångrepetitionerna med ”stadens herrar 
sångare”, vars ledare han var under tolv år. 
Varjämte han till omväxling sjöng gluntar vid 
aftonunderhållningarna på gamla ”hotell Örn”, 
då Lindgrens klingande ljusa tenor fick effekt-
full bakgrund mot doktor Knut Backlunds 
mullrande baryton. Och vid de tillfällena hände 
det lika ofta, att han på källarmästare Janssons 
piano skötte ackompanjemanget till handlare 
Kusoffskys fiolspel. Örnsköldsvik var helt en-
kelt en musikstad på den tiden, och det stan-
nade inte bara med amatörmässiga musikunder-
hållningar. Sådana konsertmästare som Böre 
och Herbst brukade gastera här i staden fjorton 
dagar i taget med sina stora och förstklassiga 
orkestrar, och vid sådana tillfällen brukade det  

Bild från ”Blad ur köpenskapens historia” 
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LINDGRENS 
bli så mycket folk på hotellet, att 
gamla Ida hade all möda i världen 
att hinna med serveringen. 
   Nåja, detta blev kanske en liten 
utflykt på sidan om ämnet, i all 
synnerhet som Lindgren fick stjäla 
sig tid till sin musikhobby, då affä-
ren öppnade klockan 8 på morgo-
nen och stängde kl. 8. Eller kl. 10, 
om det behagade kunderna att 
komma senare, vilket var ganska 
vanligt på lördagskvällarna. En 
sommarnatt, då Lindgren var på 
hemväg från sin affär, stod stor-
handlanden och miljonären Öhgren 
ännu kl. halv 1 i sin butik tillsam-
mans med sina biträden Westling 
och Iggström, vadan man förstår, 
att köpmännen voro strängt upp-
tagna personer på den tiden. 
 
   Utvecklingen fortsatte i stadigt 
tempo, krigsåren medförde ytterli-
gare expansion, och år 1925 ansåg 
rådman Lindgren tiden inne för  att 
företaga ytterligare en utvidgning 
och startade då sin mattaffär. Den kom redan 
från början att förestås av sonen Assar Lind-
gren, som tidigare några år praktiserat i samma 
firma, Dahlmans i Östersund, där fadern gjort 
sina lärospån i branschen. Det blev fart och liv 
också på den nya avdelningen, och minuthan-
deln utvecklades alltmera.  

Den 1 januari 1931 drog sig rådman Lindgren 
tillbaka från affärens ledning, som nu anför-
troddes åt Lindgren j:r. Och det är till köpman 
Assar Lindgren vi nu överlämna ordet för att få 
en syntes till den utveckling, som skett: 
   - Det är helt enkelt omöjligt att i några få ord 
ge en bild av alla betydelsefulla växlingar i 
branschen, som skett enbart under de sista tio 
åren, säger hr Lindgren, så mycket mera då en  

period, som omfattar nära ett halvt 
sekel. Så mycket kan emellertid 
sägas, att medan de produkter, 
som vår firma saluförde i nittiota-
lets början karakteriserades av den 
omfattande hemslöjd, som då ännu 
bedrevs i orten, är det numera så 
gott som uteslutande färdiga alster, 
som avsättas. Men den industria-
lisering och standardisering, som 
skett, baserar sig på de vackraste 
traditionerna inom svensk hem-
slöjd, och resultatet har också bli-
vit ett påtagligt intresse för god 
heminredningskultur. Det är frap-
perande, vilka kvalificerade omdö-
men, som komma till synes från 
allmänhetens sida, vid val av färger 
och stoffer - antingen det gäller 
mattor eller gardiner - och inköpen 
präglas oftast av individuell upp-
fattning, som icke låter sig bindas 
av förhärskande moderiktningar. 
Det är min bestämda uppfattning, 
slutar hr Lindgren, att denna ut-
veckling kommer att fortsätta än 

ytterligare, och aldrig förr har man heller haft 
större möjligheter att kunna uppfylla kravet på 
”vackrare vardagsvara”. 

Assar Lindgren 
(1902--1996) 

Född i Örnsköldsvik 
Son till 

Carl Gustaf Lindgren och hh 
Johanna Gustafva f Moberg 

från Östersund 
(1870--1920) 

Bild från  ”Porträtt- och Bildgalleri 
från Västernorrlands Län  1935” 

Bild från ”Norra Ångermanland Handel, Hantverk, Industri 1942” 

Bilder från ”Norra Ångermanland Handel, Hantverk, Industri 1942” 
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MIN BARNDOMS JUL - NORRFLÄRKE 

”Ifrån min barndom kommer jag mest ihåg snö-
stormar och mycket snö omkring jul. 
   Det var dagen före julafton, min syster och 
jag skulle hämta smör hos ett äldre barnlöst par, 
som vi alltid köpte smör av. Det hörde till julen 
att vi den dagen hämtade smöret. De gamla 
bodde ca 4 km ifrån mitt hem, och de tyckte att 
de fick en smak av julen när vi kom. Vi tras-
kade iväg ganska tidigt och allt gick bra. Vi 
blevo bjudna på smörgåsar och mjölk. Dagarna 
är ju korta den här tiden på året, men trots för-
maningar att inte stanna för länge blev vi kvar 
en god stund. Där fanns två fina kattungar, som 
vi hade väldigt svårt för att slita oss ifrån, men 
till slut måste vi tänka på återfärden. 
Första vägbiten sprang vi men trött-
nade snart och smörpaketet kändes 
tyngre och tyngre. Första sträckan 
gick genom en skog och där fanns 
vägen kvar, sen kom en öppen plats, 
där yrde snön och vägen var igen-
blåst. Nu ångrade vi bittert att vi 
stannat kvar så länge hos kattungar-
na: ”Tänk om vi inte hittar hem” --.  
Men, när vi gått halva vägen så får vi 
höra att pappa kommer emot oss. 
Han hade ropat flera gånger innan vi 
hörde honom. Hemma hade de blivit 
oroliga då vi dröjde så länge så pappa 
gick för att möta oss. Det var en skön 
känsla att få gå bakom honom och inte behöva 
tänka på att söka efter vägen. 
 
   När vi kom hem hade mamma skurat köks-
golvet och lagt på nya trasmattor, som hon tidi-
gare vävt under hösten. Jag tyckte att vi hade så 
fint, så fint. Ack, en sån julstämning vi då 
kände. När vi ätit och vilat en stund hjälptes vi 
åt att kläda granen, för att allt skulle vara klart 
på kvällen. När vi, min syster och jag, kommit i 
säng, gjorde mamma i ordning kaffebrickan, 
den skulle vara hemlig för oss. 
   Pappa brukade stiga upp tidigt och koka kaffe 
och under tiden klippte han en mask av papper 
med hål för ögon, näsa och mun och frans till 
skägg. Med ljus på brickan och med en liten 
klocka ringde han in julen, samtidigt som han 
bankade på dörren och ropade ”god jul”. Det 
var inte alls svårt att vakna för oss, det var ju 
vår tomte som kom. Julklapparna kastades in  

Frida Westbergh var handledare för ett antal studiecirklar i Anundsjö på 1970-talet. Dessa 
cirklar som hölls i olika byar kallades ”Bygd i förvandling”. Från en av dessa cirklar som 
hölls i Norrflärke/Vattugården kommer följande berättelse skriven av Signe Söderström 
född 1907: 

genom dörren på kvällen. Då var det frågan att 
hinna ta fatt den som kastat, vilket sällan lycka-
des. 
 
   Mamma sydde nästan alltid en ny klänning 
till oss flickor till jul. Det var hennes julklapp 
åt oss. Pappa brukade snickra ihop någonting åt 
oss. Ett år hade han gjort både skidor och sta-
var. Ett annat år fick vi en kälke som vi kunde 
åka fyra på. Den hade vi mycket nöje av i 
många år. 
   Så minns jag julen 1914 då allt var ranso-
nerat. Vi fick köpa bara 10 st julgransljus och 
det var ganska knepigt att få dem att räcka 

länge. Vi tände granen en stund på 
julafton och på julmorron. De som 
inte hade barn blev utan ljus. Jag 
minns att vi barn gick till varann för 
att se vem som hade de längsta 
ljusstumparna kvar. Vår granne hade 
sju barn och de hade lyckats få två 
hela paket ljus. Vi var nog ganska 
avundsjuka och tyckte att det inte var 
rättvist. Den gången var det nog bara 
ljusen som bekymrade oss. 
   Julen var alltid lika spännande och 
motseddes förväntansfullt alla år. Jag 
har bara glada minnen från min barn-
doms jular.” 

Kommer du ihåg ”födelsedagsramsorna”? 
De finns i lite olika varianter: 
 
Måndagsbarn får fagert skinn 
Tisdagsbarn får glättigt sinn 
Onsdagsbarn är född till ve 
Torsdagsbarn får mycket se 
Fredagsbarn skola sorgerna trycka 
Lördagsbarn får glädje och lycka 
Söndagsbarn får berömmelse njuta, 
länge leva och ärofyllt sluta. 
 
Måndagsbarn har fagert skinn 
Tisdagsbarn har älskligt sinn 
Onsdagsbarn har lätt att le 
Torsdagsbarn ska mycket se 
Fredagsbarn har lätt att lära 
Lördagsbarn är fött till ära 
Men det barn som är fött på en sabbatsdag,  
är fagert och fint och fullt av behag. 

9 



LEKAR FÖRR 

I boken ”Från ”barsöl” till gravöl Glimtar från livet i Själevad i flydda tider” av Rode 
Sjölund finns en mängd intressanta berättelser. Bland annat nedanstående uppteckning av 
lekar från långt tillbaka i tiden.  
Är det någon i läsekretsen som känner igen några av dessa? Har du kanske också minnen av 
lekar från barndomen som du kan dela med dig av? Nog vore det väl roligt om lite lekar 
kunde få komma till heders igen, istället för att allt ska ske via mobiler och plattor som ofta 
är fallet idag! 

   ”En sagesman, född i Domsjö 1869, berättar 
om lekar han lekt som barn och halvvuxen: 
 
   En lek som förekom särskilt vid julen kalla-
des ”Spela tjä” (kedja). Man täljde till ryggko-
tor av lutfisk (omkring 60 stycken) och trädde 
dem på ett snöre. Så knöt man knut på bägge 
ändarna, så att de ej skulle kunna åka av. Man 
satte sig bredvid varandra två stycken och de-
lade så, att man fick lika många kotor var. Så 
tog man några i handen och frågade: ”Har jag 
udda eller jäm´?”. Gissade han rätt, fick han 
alltsammans. Gissade han fel, fick han lämna så 
många, att antalet blev fullt. 
 
   En annan lek kallades ”Göm ring” (gömma 
ring). Deltagarna satt på stolar. En gick med 
ringen och sade till var och en: ”Göm, göm 
ring, göm omåttligt så väl!” och låtsades lämna 
ringen. Sedan han slutligen lämnat ringen till 
en frågade han någon, vem som hade ringen. 
Gissade denne rätt, fick den han nämnt gå och 
gömma nästa gång. Men gissade han fel, frå-
gade han den som han nämnde. Och så gick det 
undan för undan, tills någon gissade rätt. 
 
   När man lekte ”Göm ring oppljust” (dvs så att 
ringen syntes) använde man mest en syring. 
Man hängde den på en spik eller så. Den som 
först hittade den skulle viska i örat på den som 
gömt den, var den fanns. Då man kom nära det 
ställe där ringen var brukade de som kände 
gömstället säga: ”Det bränns”. Man brukade 
fråga, om det var fågel eller fisk för att få veta, 
om man skulle söka högt opp eller långt ner. 
Den som först hittat ringen fick gömma nästa 
gång. 
 
   Vid leken ”Ta blindtik” band man för ögonen 
på en deltagare. För att försäkra sig om att han 
ej kunde se satte man opp fingrarna och frå-
gade, hur många fingrar man hade oppe. Sva-
rade han då rätt, knöt man om huvudet bättre. 
Sedan tog man i hand på honom och gick runt 
kring golvet och sa: ”Leder ut en blindbock dell 
å äta gröt å mjalk, men skia fo du hall de sjalv”. 
(- - - till att äta gröt och mjölk, men skeden får 

du hålla dig själv). Så släppte man av honom, 
och han fick gå och famla, tills han fick tag i 
någon. Vanligen höll man sig undan, så att den 
som var blindtik blev alldeles uttröttad. Men 
fick han tag i någon och kunde säga, vem det 
var, fick denne vara blindtik nästa gång. 
 
   ”Köpa kattun”. Deltagarna satt på stolar. En 
deltagare gick omkring och sa: ”Vill ni köpa 
kattun? Hur många alnar?” Då man bestämt, 
hur många alnar man ville ha, sa han: ”När min 
herre kommer hem får ni varken skratta, tala, le 
eller visa tänderna utan bara göra så här”, varpå 
han gav dem ett tecken som att rycka sig i nä-
san eller klia sig i huvudet eller liknande. När 
husbonden kom sa han: ”Vad var det köpman 
befallde dig att göra?” Då han visade det för-
sökte husbonden att få honom att skratta, tala, 
le eller visa tänder, för då måste han lämna 
pant, näsduk, ring, mössa eller dylikt. Då hus-
bonden gått laget runt och fått en hel hop panter 
skulle man döma. Man tog då upp en pant och 
sa: ”Den som äger och igenkänner denna pant, 
vad dom skall han få?” Då kunde han kanske få 
´dra tjugo timmerstockar´. Det tillgick så, att 
man fick dra ansiktet och näsan tjugo gånger 
neröver en dörr, så att det ”dörre” (dånade). Om 
det inte dörre, räknades det ej. 
   En annan kunde få ”stå långhäng”. Han fick 
ställa upp sig och ropa på en deltagare. Denne 
skulle ställa sig bakom och i sin tur ropa på en 
annan och så vidare, tills alla inropats och upp-
ställts i ett led bakom den som skulle utlösa 
panten. Denne skulle så stoppa en knapp eller 
mindre slant i mun och hålla den mellan läppar-
na. Sedan skulle den som stod bakom med läp-
parna ta den från honom och lämna den till den 
som stod bakom på samma vis. Så gick slanten 
tills den kom till den siste och så tillbaka igen, 
tills den kom till den som stod främst. Han fick 
nu ut sin pant. 
   En tredje kunde man döma till att ”gräva 
brunn”. Då fick han dra näsan och ansiktet nere 
på golvet lika många gånger, som man bestämt 
att brunnen skulle vara alnar. 
   Det fanns flera andra domar också. En av 
dem var att ´plocka smultron under vit snö´.   
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 ”Men hur den var, kan jag inte komma ihåg”, 
säger meddelaren. 
 
   När man lekte leken ”He in i smedjekam-
marn” tog man armen omkring halsen på en 
och lyfte honom över höften eller ryggen och 
skakade honom. Han gjorde på alla sätt mot-
stånd, ty det kändes inte gott att bli lyftad så. 
 
   Som omväxling kunde man hitta på att leka 
”Kappkliva opp i himmeln”. Man ritade upp 
lika många stegar bredvid varandra, som antalet 
deltagare var, och över stegarna ett valv som 
skulle föreställa himmeln. Så tog man en penn-
stump och gömde i hand bakom ryggen. Sen 
höll man fram händerna för att låta deltagarna 
slå. Slog man då på den hand där pennstumpen 
låg, fick man rita ett streck på sin stege. Slog 
man fel fick den som höll i pennstumpen rita ett 
streck på sin stege. Man ritade två streck i kors 
mellan varje pinne i stegen. Den som först fick 
fullt kom först opp i himmeln. 
 
   När man skulle leka ”Magnetiska bordet” 
skulle man ha ett bord som det inte fick finnas 
järn i, ett rundbord med tre fötter. Deltagarna 
skulle vara så många, att tummarna och fingrar-
na vidrörde varandra då man lade ut fingrarna 
på bordet. Det skulle bli ett slags magnetism. 
   Man började med att inviga bordet genom att 
fråga var det hade räknefoten. Och då lyfte bor-
det en fot. Det var då räknefoten, och det fick 
man sedan hålla i minnet. Därefter frågade man 
var bordet hade sin jafot. Och då lyftes en an-
nan fot upp. Det fick man också lov att minnas. 
Slutligen frågade man var det hade sin nejfot, 
varvid tredje foten lyftes upp. 
   Därefter kunde man framställa vilka besyn-
nerliga frågor som helst, vilka besvarades med 
ja eller nej eller genom ett visst antal stamp-
ningar med räknefoten. 
 
   Vid leken ”Vill du, vill du…” använde man 
griffeltavlan. Medan en sjöng 

Vill du, vill du, vill du, vill du, vill du, 
vill du med mig uti lunderna gå? 

Si man, si man, si man, si man, si man, 
här skola trettio streckena stå, 

skulle deltagarna samtidigt med griffel stryka 
streck efter takten. Det gällde att ha ritat trettio 
streck medan man sjungit. Det var ej så lätt in-
nan man blivit van. 
 
   En sagesman, född i Västergundsjö 1869, be-
skriver lekar som han lekte i barndomen. 

   ”Slå säck”: Vi lade upp en stång på grenarna i 
ett par träd. Så satte vi oss två stycken grensle 
över den och lade benen i kors vid fotlederna. 
Så hade vi var sin säck med hö, och så slog vi 
mot benen varandras för att se, vem som längst 
kunde hålla sig uppe och ej falla ned. 
 
   ”Rulla utför gräsbackar”: Vi satte oss i en 
sluttning och drog upp knäna, och så stack vi 
händerna först under dem och sedan upp mellan 
dem och knäppte dem så bakom nacken. På det 
sättet rullade vi sedan utför och kunde inte 
stanna av oss själva. Jag minns intet namn på 
det där, tillägger sagesmannen. 
 
   ”Dra kankspärr” (kanke, tupp; spärra, tuppar-
nas sätt att strida): Man är två stycken som står 
på alla fyra mot varann. Och så har man knutit 
ihop ett rep och lagt runt nackarna, och så drar 
man bakåt. Kan man grina och grimasera, är det 
desto bättre, för då kan den andre börja skratta 
och böja ned huvudet, och då flyger repet av 
honom. Det gäller att hålla upp huvudet och 
vara stark i nacken. 
 
   ”Hopp (hoppa) bock”: Den ene hoppade över 
den andre som stod framåtböjd.  
 
   ”Hoppe” (hoppa): Vi brukade ta en stav till 
hjälp och så hoppa över en stång, som vi satte 
högre och högre upp. Vi kallade det bara att 
hoppe. 
 
   Ibland roade man sig med att ”gå på jäng-
lern” (gå på styltor). 
 
   Då man lekte ”Vargen och lammet” stod man 
i ring och höll händerna på axlarna på varann 
och höll upp armarna och höll ut dom, så att det 
blev ett mellanrum mellan var och en i ringen. 
En var inne i ringen och var lammet och en  
utanför och var vargen. Så sprang ringen runt, 
och vargen försökte tränga sig in och ta lam-
met. 
 
   Annars lekte vi mycket andra lekar också, 
omtalar sagesmannen. Det var en ”käring” i 
byn som var från Anundsjö, och hon var då 
road av att barnen skulle få leka. Och då sjöng 
hon lekarna och hjälpte oss, och då var det nå-
gon lek man ej kunde, så steg hon opp och vi-
sade, hur man skulle göra. Men nu minns jag 
ingen av de lekarna. 
 
   En sagesman, född i Domsjö 1879, berättar: 
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   När det kom någon och hälsade på i en gård 
där barnen höll på att leka, brukade de ofta be 
att få lära sig någon lek som de inte kunde. Var 
den besökande då en spjuver kunde han fråga, 
om de kunde ”Kloker och viser”. Var det några 
som inte kunde, så lovade han att lära dem. 
Man skulle bara krypa under bordet och sätta 
sig och så säga: ”Kloker och viser sitter här” 
först. Då det var gjort sa han till den som satt 
där: ”Ha du vöre sä klok å vis, ha du allri sette 
där”. 
 
   Då man satt och skulle hitta på nånting bru-
kade man sätta på någon som inte kunde leken 
att lägga ett halmstrå så, att det inte gick att 
”bresa” (kliva) över. Det skulle läggas ”kloss 
åte parnelingsbräa” (tätt intill panelbrädan)! 
 
   Sagesmannen berättar också att man kunde 
sitta och gissa gåtor hela kvällar. 
 
GÅTOR 
 
En sagesman, född i Domsjö 1879, erinrar sig 
följande gåtor: 
 
Giss va man fo inpå då man köp brö uta  
bagarn!                                               Hålet på kakan! 

 
Trinn som ett ägg 
räck runt vår vägg                                     Nystanet. 

 

Om dagen full å kött å blo, 
om natta står å gapa                                    Skorna. 

 

Två stå i sky, 
två stå å ly (lyssna), 
två peka vägen till by. 
Fyra hängare, 
fyra dängare  
och en eftersläng.                                           Kon. 

 

De stod en man på en ö, 
han va vit, han va rö 
med horngap och läderskägg. 
Hur heter han?                                            Tuppen. 

 

   En sagesman, född i Österbillsjö 1858: 
 
Giss va dä ä: 
Vit som n snö 
å svart som e sot 
trippä som n jumfru, 
vrenskä som n häst, 
klädd som n herre 
å legg ti ingen säng.                                                      Skatan. 

   En sagesman, född i Domsjö 1869, frågar: 
När ä n latn (den late) söm snällest (snabbast)? 
                                                                                       Då han bränn se. 

 
Va ä bätter, harkött häll (eller) fårkött? 
                                                                                                    Har kött. 

 
Litn man  Liten man 
lut fram,  lutar framåt, 
vell stäla  vill stjäla 
å int kan.  och kan inte.                        Besmanet.  

 
Giss va dä ä som less (låtsar) läsa (dvs be en 
bön) å int kan?                                                 Takven (takveden). 

(syftar på att takveden uppe på taket liknade hopknäppta händer) 

 
Höggen av stöbbe Huggen av stubbe 
å klöven av tall.  och kluven av tall 
Lamma ti fårhus  Lammen i fårhus 
å föla ti stall.  och fålar i stall. 
Sett på vägga  Sitter på väggar 
å dekt låta.   och diktar låtar. 

Fiolen. 

 
I boken finns även en mängd ordstäv uppteck-
nade. Vi tar med några sådana också: 
 
Han gå säkrigest ti backa söm ä offör. (Man går 
säkrast i backar som bär uppför) 
 
Han söm ingen väg ha gått ha ingen backe 
mött. (Den som ingen väg har gått har ingen 
backe mött) 
 
Köp durn mern han finns. (Köp dun medan den 
finns = tag tillfället i akt) 
 
Elen lev längst i föskestöbba. (Elden lever 
längst i murkna stubbar. Sades om gamla som 
fick leva länge.) 
 
Han söm ä vä ett fönnen ä vä tije bönnen. (Den 
som är med ett funnen är med tio bunden) 
 
Serne gifte ä som oppvärmt söppa. (Senare gif-
tet är som uppvärmd soppa) 
 
Dä rör mä int, sa n Anners Jonsjen då hun bet n 
i träberne. (Det rör mig inte, sa Anders Jonsson 
då hunden bet honom i träbenet) 
 
Då n ha håre gult vell n ha ne kruset. (Då man 
har håret gult vill man ha det krusigt. Mycket 
vill ha mer) 
 
Löge å stäla fars åt. (Ljuga och stjäla följs åt) 
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HSN ÅRSMÖTE 27/2 2016 

Hjördis Katarina Lundmark från Bollstabruk som är ledamot i styrelsen för Sveriges  
Släktforskarförbund informerade om förbundets arbete i samband med årsmötet. 

Bilden till vänster: 
Till sekreterare för 

årsmötet valdes 
Mats Hedell och till 

ordförande Hans 
Nygren. 

 
Bilden till höger: 

Föreningens kassör 
Peter Johansson 
redogjorde för  

föreningens  
ekonomi som varit 

stabil under det 
gångna året. 

Nedan:  
Revisor Andro Stenman 

Några av årsmötesdeltagarna. 

Det blev inga  
förändringar i  

styrelsen inför 2016 
eftersom alla  

ledamöter vars  
mandatperiod gick ut 

blev omvalda. 

Foto: 
Kari Kakkinen 
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NY BOK: SCENER UR EN BARNDOM 

   Oj, vilken nostalgitripp det blev för redaktörn att läsa denna bok! Även om jag är några år yngre 
än författaren är det så mycket som jag känner igen från min egen barndom och uppväxt i en by 
Nolaskogs. 
   Gudrun Gidlunds berättelse utspelar sig i Lännäs i Skorped och precis som hon beskriver i bak-
sidestexten på boken (se ovan till höger) beskriver hon olika skeenden som hon upplevde under 
barndomen. Här finns ingående beskrivningar av arbetet på gården, förhållandet till grannar, släkt 
och vänner, de olika årstidernas betydelse och innehåll, skolgången och mycket mera. 
   Några av de minnen som hennes berättelse väckt till liv hos mig är exempelvis plastpåsarna 
(som var ganska nymodiga) och som fick lång livslängd när man tvättade dem och återanvände 
gång på gång! Separatorn med handvev som stod i skafferiutrymmet och som det var så roligt att 
som lek stå och veva när den inte användes, och fetvadden som las in mellan rutorna när man satte 
i innanfönstren på hösten. Kittyböcker och Femböcker, Lyckoslanten, att skicka efter från postor-
derkataloger, veckotidningar med klippdockor och att beställa rikssamtal från telegrafen när man 
skulle ringa ”utombyss”. För att inte tala om alla bokmärken och filmstjärnebilder som man bytte 
med varandra! 
   Boken innehåller dessutom mängder med gamla recept, så den är en riktig guldgruva även för 
den som vill återuppliva maträtter man minns från förr. En mycket läsvärd bok på 218 sidor med 
många bilder, både äldre svartvita och lite nyare färgbilder!                                                        Red 

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN VÅR KASSÖR PETER JOHANSSON! 
 

Vi behöver uppdatera vårt medlemsregister. Du som har e-post: var snäll skicka ett mail till  
kassor@hsn.nu med uppgift om din e-postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer.  

Var snäll meddela även om du kan tänka dig att få medlemsbladen per e-post.  
Du kommer då att få se många bilder i färg eftersom alla inte är bara i svart och vitt!  

Om du inte har tillgång till e-post så går det lika bra att skicka uppgift om  
telefon- och mobilnummer till föreningens nya postadress:  

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs, Ångermanlandsgatan 28 A, 891 38  ÖRNSKÖLDSVIK  
eller genom att ringa Peter Johansson tel 070-564 88 59! 
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SLÄKTFORSKARDAGARNA I UMEÅ 20--21 AUG 2016 

Foto: 
Kari Kakkinen 

Peter Sjölund.  Föredraget ”Släktforska 
med DNA - livet efter topsningen” 

Tom Juslin. Föredraget ”Om släkten Sursill 
och annan migration över Kvarken” 

Ett eldorado för släktforskare från när och fjärran som träffades, trängdes och trivdes!  

Många olika föreningar och  
organisationer visade upp sin verksamhet. 

Föreningen DIS, här med vår egen  
Peter Johansson till höger. 

Dagarna var också fyllda med en mängd 
intressanta föredrag, här ett par exempel. 

Översikt över en liten del av den stora 
mässlokalen. 

18 



Foto: 
Kari Kakkinen 

SLÄKTFORSKARDAGARNA I UMEÅ 20--21 AUG 2016 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs fanns naturligtvis på plats! 

Taktiksnack i montern! 

Föreningens monter var väl placerad efter 
den högra väggen där det blev naturligt för 

besökarna att påbörja sin rundvandring. 

Tack vare att så många medlemmar ställde 
upp och jobbade i vår monter kunde  

arbetet fördelas så att tid även fanns för att 
gå runt och att lyssna på föredrag. 

Föreningens böcker, CD-skivor och USB-
minnen hade en strykande åtgång! 

Här demonstrerar Andro Stenman hur 
man använder våra CD-skivor och USB-

minnen. 
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Avsändare: 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 
Box 91 
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

och Gott Nytt Släktforskarår 
önskar 

Styrelsen HSN 


