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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 

 

Redaktör´n beklagar djupt att det dröjt så länge innan 

detta nummer kommer dig till del. Ibland räcker ti-

den helt enkelt inte till tyvärr och jag är verkligen 

ledsen att det tagit sådan tid. 

 

Men nu äntligen är det här och jag hoppas att du ska 

finna innehållet intressant! 

 

Vill rikta ett stort tack till alla er som bidrar med ar-

tiklar, foton, efterlysningar med mera! Vi har redan 

fått in en hel del material som kommer i nästa blad 

men det finns plats för mera! Så jag hoppas att just 

du som nu läser detta också vill dela med dig av nå-

got roligt, sorgligt, spännande, konstigt eller på annat 

sätt intressant till oss andra. 

 

Nu när höstmörkret är som störst, den ljusa tiden på 

dagen bara blir kortare och kortare och det är kallt 

och ruggigt ute är det ju en utomordentligt lämplig 

tid att titta igenom vad man förvarar i sina lådor. Sä-

kert finns det många intressanta anteckningar och 

nedskrivna historier som bara väntar på att få komma  

fram i ljuset! Om du hittar lämpliga bidrag som kan-

ske är nedskrivna sedan tidigare så behöver du inte 

lägga tid på att skriva om dem på datorn, det går all-

deles utmärkt att skicka kopior på handskrivet mate-

rial till oss. 

 

Jag vill också gärna rikta din uppmärksamhet på alla 

intressanta böcker och CD-skivor som föreningen 

säljer. Titta i listan nedan så kanske du kan lösa ett 

eller annat julklappsbekymmer!  

 

Föreningen har haft turen att få tag på ett antal ex-

emplar av den sedan länge slutsålda boken 

”Flottningens historia i Anundsjö” av Johan Wik-

ström så här finns nu chans att komma över den till 

ett mycket attraktivt pris. Den omfattar 280 sidor 

fyllda med fakta, historier och massor av intressanta 

foton från en gången epok. 

 

Vill nu önska dig en riktigt trevlig höst och vinter 

fylld av mysiga kvällar när man kan kura skymning 

och njuta av värmen inomhus när stormarna yr utan-

för knuten!                                Mona-Lisa Mårtensson 
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BÖCKER: PRIS/ST: 

 

Androm till skräck och varnagel av Selling/Hanaeus        50 kr 

Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement  350 kr 

Anundsjö släkter och gårdar enbart supplement                40 kr 

 

Bykistorna i Anundsjö berättar                                           60 kr 

Byarnas historia i Anundsjö                                               60 kr 

Familjeregister för Själevads socken 1681-1785 120 kr 

 

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 

Öreälvens byar  SLUT 275 kr 

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

Pris enligt lista nedan.  

 

CD-SKIVOR:  

 

Pris: 190 kr/st (170 kr/st för medlemmar) 

om inte annat anges nedan 

 

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  

Supplement till boken Sidensjö och  

Skorped, Släkter och gårdar Pris 50 kr  

(25 kr vid samtidigt köp av boken)  

 

Västerbottens län 

Åsele församling 1686-1930 

 
 

NYHET:  

CD Mo församling 1827--1882  

Pris: 270:- (medlemmar 250:-)  
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HELLSTRÖM & CO 

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 

Hellström & Co i Örnsköldsvik (Hellströms bok-

binderi som sedermera också blev Hellströms  

kartongfabrik) och detta företags historia. 

    

   ”Industrialiseringen har vältrat fram som en tank 

över många gamla hantverk, och dånande, rasslande 

maskiner resa sig som opersonliga monument i ky-

ligt stål över gamla idyller med direkta arv från skrå-

tidens dagar. Standardiseringen har ändrat grundbe-

tingelserna för många yrken, massproduktionen har 

ryckt undan möjligheterna för hantverkarna av den 

gamla stammen att göra sig gällande, och det var 

inte bara vävarna i Manchester och Lancashire som 

under 1800-talet ställdes inför nästan olösliga pro-

blem genom industrialismens snabba 

genombrott. Den nya tiden födde en 

maskinernas revolution, inte plötslig 

och överraskande, men icke mindre 

effektiv när den bröt sig fram långsamt 

och obevekligt världen över. 

 

   Bokbinderiet är ett av dessa skrån, 

som undan för undan trängts tillbaka 

av standardiseringen, och som samti-

digt med stigande läskunnighet och 

bokproduktion fått se sina möjligheter 

kringskurna av bokförlagens billig-

hetsupplagor av bundna böcker. Nu-

mera är det väl endast en och annan 

inbiten bokvän och samlare, som allt-

jämnt sätter den hantverksmässigt 

bundna boken främst, och som förstår 

att värdesätta gedigenheten i den hand-

bundna boken. Men endast kring se-

kelskiftet var ännu bokbindareyrket 

något att räkna med. Hur många små bokbinderier 

som därefter uppslukats av standardiseringens gi-

nungagap är väl inte möjligt att räkna. Men många 

ha också förstått att klokt anpassa sig efter den nya 

tiden, ha sökt sig fram på nya vägar för att finna 

andra och bättre utkomstmöjligheter. 

   Berättelsen om Hellströms bokbinderi, som seder-

mera också blev Hellströms kartongfabrik, illustrerar 

slående den utvecklingen. 

 

   Det var ganska naturligt, att den driftige och om-

tänksamme bokhandlare Johan Dahlberg skulle sätta 

igång med ett bokbinderi vid sidan av sin boklåda, ty 

det var många köpingsbor, som satte värde på att få 

sina böcker i präktiga kalvskinnsband. År 1881 fick  

han en särdeles dugande föreståndare i bokbinderiet, 

en ung hantverkare, som hade elva års erfarenhet i 

yrket, alltsedan han 16 år gammal började som lär-

pojke hos bokbindare Dyberg i hemstaden Nykö-

ping. G. V. Hellström hette den nye föreståndaren, 

och att det var en karl, som kunde konsten att arbeta 

såg bokhandlare Dahlberg genast, ty han började kl. 

6 à 7 om morgnarna och höll ut till åttatiden på kväl-

len. Visserligen hände det att han ”tog sig en bläcka” 

ibland på något av köpingens näringsställen, och det 

kunde väl också inträffa, att han ”gick i byn” ett par 

dagar. Men sådant fick man finna sig i som något 

ganska självklart, ty sederna voro nu en gång såda-

na. Och ingen kunde stå mer träget vid arbetsbordet 

än bokbindare Hellström, när han satte den sidan till. 
 

    Men hos bokbindare Dyberg hade han också fått 

lära sig att arbeta. Under de fem läroåren fick ju inte 

en bokbindarelärling räkna med någon lön, men han 

behövde i stället inte ha några bekymmer om hur 

han skulle fördriva tiden. Klockan 5 på 

morgonen hade han fått börja i verk-

staden för att elda och göra klart för 

gesällerna, och tidigast klockan åtta på 

kvällen fick han räta på ryggen efter 

dagens arbete. Och år 1850, då Hell-

ström kom i lära, var ändå bokbinderi-

et betydligt mera tungsamt än kring 

sekelskiftet. Papperet var till exempel 

så poröst, att pressning skulle ha gjort 

ett bokarbete alltför kompakt, och där-

för fick man bulta böckerna för hand 

med en slaghammare, som vägde ett 

helt pund. Och några skärmaskiner 

funnos inte utan den bundna boken 

jämnades till i kanterna med bokbinda-

rehyvel. Någon risk för att ”skära i 

läsa”, d v s alltför långt in i margina-

len, fanns alltså knappast på den tiden, 

men sedan ”klisterprinsen” gott och 

väl bultat och hyvlat sin bok var han 

vanligen blöt av svett. 

 

   Bokbindare Hellström stannade bara två år hos 

bokhandlare Dahlberg, ty år 1883 startade han eget 

bokbinderi - för övrigt i fullt samförstånd med bok-

handlaren från vilken han även i fortsättningen fick 

många arbeten. Sin första verkstad hade han i den 

fastighet, där bokbinderiet alltjämt är beläget, vid 

Centralgatan, men eftersom han till en början var 

ensam i verkstaden behövde han ingalunda stora ut-

rymmen. Det var bara ett enda litet rum. Här stod 

han i och arbetade efter konstens alla regler, gjorde 

många och präktiga band, både i chagrin och helt 

guldsnitt och enklare saker i klot. Firman gick också 

ganska snabbt framåt, trots att han så småningom  

Bokbindare 

Gustaf Vilhelm Hellström 

1834--1910 

född i Helgona, Södermanland 

död i Örnsköldsvik 
Foto från boken  

”Blad ur köpenskapens historia”  
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fick konkurrens av en bokbindare som hette Bror 

Lundmark, och som startade verkstad på annat håll i 

staden. Men köpingen växte, välståndet steg och läs-

lusten tilltog i samma takt, och båda bokbindarna 

hade fullt upp att göra. Det dröjde förresten inte så 

länge förrän de började kunna övergiva de gamla 

metoderna med handhyvling av böckerna o s v, ty 

sinnrika maskiner började komma i marknaden. Och 

för varje nyförvärv som gjordes i den vägen var det 

en ädel tävlan mellan de två om att först kunna an-

nonsera om nyheten. Det hände att annonsen fick 

den här formuleringen: 

 ”Till följd af att jag införskaffat moderna,  

   tidsenliga maskiner är jag oberoende av  

   dyrbar arbetskraft och kan därför tillhanda- 

   hålla…” etc. 

   De kunde förmodligen aldrig drömma om att dessa 

”moderna, tidsenliga maskiner” så småningom skul-

le tränga ut många bokbindaremästare också. 

   Fastigheten där verkstaden var belä-

gen ägde bokbindare Hellström till-

sammans med målarmästare Harju, 

och eftersom ändå kapitlet annonse-

ring är berört, kan ju en liten historia 

räddas från glömskan. Hellström bru-

kade nämligen annonsera: 

 ”Besök bokbinderiet i min gård 

   vid Centralgatan”, etc. 

Men en av fastighetens hyresgäster, 

en gammal tullvaktmästare, som var 

känd för sina beska repliker tyckte att 

Hellström annonserat väl skrytsamt. 

- Du ska annonsera ”i min halva 

gård”, din rackare, sade tullnären. 

   Bokbindare Hellström, som blev 77 

år gammal, och ända in i det sista trä-

get arbetade i sin verkstad, avled den 

19 december 1910. De sista åren av 

sitt liv var han varmt religiös och 

hade med stor förväntan motsett in-

vigningen av Örnsköldsviks kyrka, 

som då nalkades sin fullbordan. Men invigningssön-

dagen låg han sjuk och kunde icke lämna sängen, 

och den första jordfästningen i den nya kyrkan var 

då den gamle bokbindarens stoft vigdes till den sista 

vilan. 

 

   Bokbindare Hellström hade två söner, Gustaf och 

Vilhelm, vilka båda gingo i bokbinderilära hos fa-

dern. Den sistnämnde flyttade till Stockholm, där 

han blev verkmästare på ett stort bokbinderi, men 

äldste sonen, Gustaf Hellström, övertog bokbinderiet 

vid faderns frånfälle. Dessförinnan hade han också 

gjort läroår i Stockholm, Uppsala samt i Tyskland, 

där han haft ”kondition” något år. I Tyskland hade 

Gustaf Hellström fått uppslaget att kombinera bok- 

binderirörelsen med kartongfabrik och inköpte även 

några maskiner för ändamålet. Starten blev ganska 

blygsam men ändå lovande, ehuru tillverkningen till 

en början endast omfattade skokartonger för sulpjäx-

fabriker i Norrland. Tidigare hade sulpjäxor endast 

förpackats så enkelt som i tunnsäckar, men med till-

komsten av den första kartongfabriken i dessa trakter 

ansågo pjäxfabrikanterna det förmånligt att distribu-

era sina produkter under något modernare former. 

Kartongfabriken utvecklades sålunda raskt, och allt-

eftersom förlagsbokbinderiet började taga loven av 

de små bokbinderierna överflyttades alltmera tyngd-

punkten av arbetet till kartongfabriken. 

   Gustaf Hellström hann emellertid aldrig fullborda 

sitt livsverk. Han var en av de många, som år 1918 

bortrycktes av spanska sjukan och därefter drevs  

rörelsen under ett par år av sterbhuset med nuvaran-

de ägaren Gustaf Selling som föreståndare. Denne 

blev snart kompanjon med Gustaf Hellströms änka 

om rörelsen, och då fru Henny Hell-

ström år 1930 avled övertog han hela 

driften, vilken han därefter snabbt dri-

vit fram till mycket stor omfattning. 

 

   Numera levererar Hellströms kar-

tongfabrik sina produkter till kondito-

rier, konfektionsaffärer och skofabri-

ker över hela Norrland och de tidsen-

liga maskinerna ha möjliggjort en be-

tydande produktionskapacitet. Även 

bokbinderiavdelningen har försetts 

med moderna maskinella resurser och 

har bl a en linnetrådshäftningsmaskin, 

som möjliggör maskinell bindning av 

stora upplagor. Det gamla bokbinderi-

et har alltså anpassat  sig efter de nya 

förhållandena, hantverket har blivit 

industri. 

   - Naturligtvis kan man säga, att den 

utveckling som skett är både på gott 

och ont, säger hr Gustaf Selling, då vi 

be om en jämförelse mellan förr och nu. Den stigan-

de konkurrensen har nödvändiggjort anskaffande av 

maskinell utrustning, och det är kanske att beklaga 

att kravet på prisbillighet inte alltid låter sig förena 

med hantverksmässig kvalitet enligt det gamla sättet 

att se. Men för den moderne hantverkaren gäller det 

att utnyttja maskinerna utan att för den skull låta 

produkterna bli fuskverk. Under sådana förhållanden 

har även småindustriens företrädare sin chans att 

göra sig gällande jämsides med truster och storföre-

tag. Jag tror också, slutar hr Selling, att den väg vi 

här ha slagit in på skall visa sig vara enda räddning-

en för det hantverk, som annars är dömt att duka un-

der i konkurrensen.” 

Fabrikör 

Sven Gustaf Selling 

1900--1967 

född i Anundsjö 

död i Örnsköldsvik 
Foto från boken  

”Västernorrlands län 1935”  

HELLSTRÖM & CO 



fastsatta på var sin sida om rännan. Vi kallade det 

för bommen. Stockarna var riktade mot rännans in-

lopp. Det fanns också några plankor tvärs över rän-

nan, som man kunde gå på. Det var enkla anordning-

ar och det kändes otäckt att gå däröver. 

 

   Även rännan blev väldigt brant. Stockarna fick en 

fruktansvärd fart i rännan. Rännan mynnade ut i sjön 

Lappträsket. När timmerstockarna kom ut ur rännan 

hade de sådan fart att de for en lång stund under vat-

tenytan innan de kom upp igen. 

 

   Arne Nygren och jag skulle mata in timret i rännan 

Det gick ganska bra. Det var bara när det kom för 

mycket virke på en gång, som det kunde bli pro-

blem.  

 

   Arne och jag stod på varsin sida om rännan när vi 

matade in timret. Sten fick inte vara på bommen när 

vi matade virke. Det var för farligt. Arne och jag los-

sade en timmerbröt med våra båtshakar. Det var 

ganska mycket timmer som dansade ner i rännan. 

Sedan blev det lugnt. Det kom en stock då och då. 

Sten ville vara där jag var. Eftersom det nu var lugnt 

fick han komma över.  

 

   Efter en stund gick jag över rännan för att prata 

med Arne och Sten blev ensam kvar på ena sidan av 

rännan. Det kom nu inget virke så vi lät honom vara 

kvar. Men plötsligt kom en ensam stock som slog 

tvärs över rännan och halva stocken kom upp där 

Sten stod. Han högg båtshaken i stocken. Arne och 

jag vrålade allt vad vi kunde till honom att han inte 

fick dra i stocken, att han skulle vara alldeles stilla, 

för han stod på fel sida. Men Sten ryckte till. Ögon-

blicket därefter kastades han i forsen. 

 

   Vi sprang ut på plankorna över rännan för att för-

söka fånga upp Sten. Han fäktade med armarna i luf-

ten men vi fick inte tag i honom. Sten kunde inte 

simma men han fick fatt i baksidan på en stock. I ett 

huj åkte han i vansinnesfart med den ensamma 

stocken nerför rännan. Det var tack och lov inte 

andra stockar runtomkring. Det var en fruktansvärd 

fart på stocken. På nolltid var den och Sten nere i 

Lappträsket. Eftersom han höll sig fast i stocken 

följde han med den under vattenytan när de åkte ut 

ur rännan och ner i sjön.  

 

Arne sprang upp till flottarna som var högre upp i 

bäcken för att säga åt dem att inte släppa ner mer 

virke från sjön. Jag sprang vid sidan av rännan ner-

för bäcken mot sjön och ropade allt vad jag kunde  

   Flottning var ett enkelt och praktiskt sätt att frakta 

timmer från skogarna ner till skiljeställen och sågar. 

I de större vattendragen bildades flottningsföretag 

och flottningsföreningar som skötte själva flottning-

en. De var med ett annat ord entreprenörer åt skogs-

ägarna.  

 

   Flottningen var ett roligt, viktigt men också farligt 

och olycksdrabbat arbete. I mitten av 1930-talet för-

olyckades till exempel två bröder från Bastunäs 

utanför Lycksele, när de i flottningsarbete kommer 

under en timmerbröt.  

 

   Vi är nu inte många personer kvar, som har min-

nen att berätta från den tiden. Flottningen upphörde 

ju successivt under perioden 1960-talet –1980-talet. 

Tåg och lastbilar tog över transporten av timret. Det 

jag nu ska berätta om är en emellertid en dramatisk 

händelse som utspelade sig vid flottning utanför 

Lycksele på 1940-talet. 

 

   I varje by fanns ett flottarlag och en flottarbas. I 

Gäddträsk var det Oskar Persson som var flottarbas. 

I Byssträsk hette flottarbasen Arvid Johansson. Han 

var från Bastunäs och han var religiös. I Byssträsk 

hade de mycket flottningsarbete och ibland lånade 

de in folk från grannbyn Gäddträsks flottarlag. En 

gång sade Arvid Johansson – efter en lång och svår 

flottarnatt – att ”I natt har Gud hjälpt oss”. Då svara-

de Gustav Persson från Gäddträsk att ”det var allt 

Gäddträskarna som hjälpte er”. 

 

   Nu var det återigen ett tillfälle när Byssträsk flot-

tarlag behövde hjälp. Vi var fem man från Gäddträsk 

flottarlag som begav oss till Byssträsk för att hjälpa 

till. Arne Nygren, som var från Skurträsk, Knut Gus-

tafsson och jag var vana flottare. Sten Sikström, som 

kom från Kroksjö, var däremot ny i arbetet men 

skulle få följa med. Den femte personen minns jag 

inte namnet på. 

 

   Flottningsföreningen i Lycksele tillhandahöll flot-

tarbåtar och andra redskap som behövdes i flottning-

en. Det låg därför en båt i varje sjö som vi passerade. 

Vi rodde med båt över tre sjöar från Byssträsk räk-

nat. Det var sjön Kalven, Holmträsket och så kom vi 

fram till sjön Lappträsket. Från sjön Vittanträsket 

rann det en bäck ner till Lappträsket. Det var stor 

höjdskillnad mellan dessa sjöar. Timret kom i vild 

fart nedför bäcken. Det var så brant att man inte kun-

de släppa timret nerför hela bäcken utan man hade 

byggt en sorts ränna i bäcken som timret skulle ma-

tas in i. I början av denna ränna var några stockar  

 

 

 

 

6 

ETT FLOTTNINGSMINNE FRÅN 1940-TALET 
Sven Renman, Lycksele, född 1926, delar här med sig av ett flottningsminne från 1940-talet: 



   Vi bar honom mellan och rodde honom över de tre 

sjöarna Lappträsket, Holmträsket och Kalven. Det 

låg en båt i varje sjö och väntade. Det var väldigt 

tungt att bära honom. När vi kom fram till Byssträsk 

fick en man springa upp till närmsta gård, som hade 

telefon, och ringa till Oskar Persson i Gäddträsk som 

hade taxi. Som tur var, var Oskar hemma och kom 

genast med sin bil till Byssträsk. Sten ville att jag 

skulle följa med till sjukstugan i Lycksele. Jag för-

sökte prata med honom. Han var chockad och hade 

ont överallt. De andra flottarna, som varit med och 

burit Sten, återvände till flottningen.  

 

   På sjukstugan i Lycksele kunde läkarna konstatera 

att Sten haft änglavakt. Han hade inte skadat sig an-

nat än att han var chockad av händelsen och att han 

var blåslagen. 

 

   Efter den dagens omtumlande händelser var jag 

dödstrött och det var skönt att komma hem till min 

syster och svåger, där jag bodde.  

 

   Det har berättats att Sten, när han åkte med tim-

merstocken genom rännan, bad till Gud för sitt liv 

och lovade att, om han överlevde detta, skulle han 

hädanefter leva som kristen. Jag vet inte om det är 

sant, men Sten gick i alla fall senare med i pingströ-

relsen.                                   Lycksele den 30 januari 2014 

ordet ”båt” flera gånger. Två flottare som fanns vid 

Lappträsket uppfattade att något hänt och skyndade 

sig att göra i ordning den båt som fanns i sjön. Vi 

såg att Sten kom upp över vattenytan. Det fanns två 

par åror i båten. Jag hoppade i båten och satte mig 

längst bak. De två andra började ro ut mot Sten. Det 

var fullt med timmer i sjön och jag drog undan 

stockar, som var i vägen, med båtshaken. Hela tiden 

ropade jag Stens namn så han skulle förstå att vi var 

på väg för att hjälpa honom. Jag höll i båtshaken 

ända tills vi kom helt nära Sten. Då lade jag ner den i 

båten och fick tag i Stens kläder med mina händer. 

Det var omöjligt att lyfta honom i båten. Han vägde 

85 kilo och var nu ännu tyngre eftersom han var helt 

blöt. De andra måste ro medan jag höll fast i Sten 

som släpade efter båten i vattnet. Vid det här laget 

hade även en annan båt kommit ut för att hjälpa till. 

När vi kom i land hade andra flottare hunnit fram. 

De hjälpte till att dra upp båten och drog upp Sten. 

Han levde. 

 

   Vi hjälptes åt att klä av Sten helt och hållet. Vi tor-

kade honom så gott det gick. Sedan klädde vi på ho-

nom av våra egna kläder. Vi lånade honom olika 

klädesplagg som till exempel långkalsonger och 

skjorta. Under tiden gjorde några andra av flottarna 

en bår av aspar. Vi lade Sten på båren och började 

den långa färden hem. 
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ETT FLOTTNINGSMINNE FRÅN 1940-TALET 

Det här fotot är visserligen inte från Lycksele utan visar en timmerbröt i ”Gethålet” i Moälven. Men det är från samma tid som när 

berättelsen utspelar sig och kan väl därmed passa bra som illustration. Från Johan Wikströms bildarkiv hos Anundsjö hembygdsförening. 



   Fadern blev komminister i Anundsjö år 1701. 

Anundsjö kyrka ligger vid sjön Anundsjösjön, som 

är en 6 km långsmal sjö. Enligt muntlig tradition 

bodde familjen i Norrmesunda, på norra 

sidan om sjön. Enligt kommunionslistor 

(nattvards-förteckningar), bodde famil-

jen i grannbyn Näs från år 1708. Petrus 

hade 4 syskon, en 2 år äldre syster samt 

3 yngre systrar, varav 2 dog unga. Tiden 

i Anundsjö var säkert fattig för familjen, 

som troligen hoppades på att få ta över 

kyrkoherdetjänsten i Nordmaling efter 

Petrus farfar, som var gammal och  

på slutet nästan blind. 1716 blir så äntli-

gen fadern Olof kyrkoherde i Nordma-

ling och familjen flyttar till Nordmaling 

vid Bottenviken. 

 

I Nordmaling blev familjen större i och 

med att man där även fick ta hand om 

åldersstigna farföräldrar samt faderns 

två äldre ogifta systrar. I detta hushåll fanns alltså då 

nio individer, förutom tjänstefolket. Men samtidigt 

ökade inkomsterna avsevärt så man hade möjlighet 

att skicka Petrus till skola i Härnösand. Kyrkoherde-

bostället var i uruselt skick och nästan omedelbart 

begärde Olof att församlingen skulle bygga och re-

parera prästgården. Tiden var svår i övrigt med nöd-

år, samtidigt som trakten översvämmades av flyk-

tingar från Finland. Våren 1721 kommer ryssarna 

och härjar och bränner bl.a. ner prästgården i Nord-

maling. Även Petrus skolstad Härnösand drabbas 

och bränns ner. 

Fadern hade diverse olika problem och tvister i 

socknen, bl.a. med en Nils Jönsson Unander som 

anfäktats av prosten Grubbs ”väckelse”. Pappa Olof 

medverkar i att en krog öppnar nära kyrkan, vilket 

orsakade uppståndelse och en del arga fiender. När 

Umeåprosten Grubb anmäler Olof med grova ankla-

gelser, så får Grubb kanske hjälp från personer i 

socknen att hitta ”pinsamheter” och olika fel som  
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TVÅ MYCKET BETYDELSEFULLA ”PETRUS” 

Artikel av Kjell Arne Persson  

   Jag har tidigare beskrivit en Lerbo-son, som blev/

var mycket betydelsefull för Norrland/Sverige; Su-

perintendenten (Biskopen) för Norrland: Petrus Ste-

uchius (1605 – 1683).                  

   Exakt etthundra år efter Steuchius fö-

delse, föds i Anundsjö socken i Ånger-

manland en namne till honom; Petrus 

Artedi. 

 

   Här följer berättelsen om en norrlän-

ning, som var/är mycket betydelsefull för 

Sverige, ja för hela vetenskapsvärlden 

inom biologin. 

 

   "Artedi är en av de stora gåtorna i 

svensk vetenskapshistoria, okänd till 

person och tankevärld så när som på sitt 

huvudarbete, den av ”vännen” Carl von 

Linné utgivna Ichthyologia. (…) Hans 

betydelse för iktyologin som systemati-

ker och metodskapare är mycket stor. 

Hans teoretiska medvetenhet gör frågan motiverad 

om i vad mån Linné stod i beroende till den något 

äldre kollegan. (…) Vid sin bortgång levde han i fat-

tigdom men stod av allt att döma inför sitt internatio-

nella genombrott som vetenskapsman." 

Petrus Artedi (1705 – 1735) född i Norrmesunda, 

Anundsjö socken, Ångermanland 1705,  

död i Amsterdam, Holland, 1735 

 

Far: Komminister i Anundsjö (1701), sedermera  

kyrkoherde i Nordmaling, Västerbotten (1716)       

Olof Arctaedius 1670 – 1728.                     

Mor: Helena Sidenia (Sidenius), död 1759. 
 

   Namnet Artedi är en omformning av släktnamnet 

Arctaedius, som upptogs av farfadern Petrus Martini 

Arctaedius, en bondson från Ytterhiske som blev 

komminister i Umeå landsförsamling och senare 

kyrkoherde i Nordmaling, Västerbotten. 

 

 

 

Det finns ingen bild av Petrus 

Artedi, men Linné beskrev ho-

nom som ganska lik John Ray. 

Bilden föreställer  

John Ray (1627-1705) 

Norrmesunda, Anundsjö socken, Ångermanland 

Anundsjösjön, västra sidan med Anundsjö k:a i fonden 



faders tradition och bli präst. Han hade läst 4 år vid 

universitetet, lika länge som sin far och kunde säker 

bli prästvigd ganska snart om han ville. Skulle han ta 

över efter sin far, bli kyrkoherde i Norrland och göra 

det som förväntades av honom eller skulle han fort-

sätta sin vetenskapliga utbildning, återvända till 

Uppsala, till böcker och lärda professorer? Kanske 

är Nordmalingsfloran ett experiment – hur är det att 

skriva en bok liknande de han läser i Uppsala? 

 

   När han är klar med floran har han bestämt sig; 

han vill återvända till Uppsala och till en osäker kar-

riär som vetenskapsman. Han vet att han inte kom-

mer får stipendium så länge till, utan att han måste 

skaffa sig inkomstkällor i Uppsala och leva mycket 

enkelt. Inte ha råd att köpa böcker utan vara tvungen 

att skriva av böcker. När han kommer tillbaka börjar 

en ny tid vid Uppsala. Han har bestämt sig för att bli 

vetenskapsman, trots mycket ringa ekonomiska re-

surser. 

 

   Artedis ekonomi hade på grund av faderns yrke 

aldrig varit särskilt god, men efter att fadern avled 

blev tiderna svårare. År 1732 fick han ett stipendi-

um att resa utomlands. Han begav sig till England 

1734, en resa som enligt Linné bekostades av hans 

båda svågrar som var borgare i Stockholm. Under 

Artedis åtta månader i London stiftade han bekant-

skap med Hans Sloane som var president för Royal 

Society och fick därmed tillgång till ett omfattande 

material fiskar. Det är sannolikt att Artedis intresse 

för fiskar vaknade först då. 

 

I juli 1735 avreste en inte alltför förmögen Artedi till 

Holland i syfte att skaffa sig en doktorstitel. Att 

skaffa sig en doktors-titel på den tiden handlade i 

mångt och mycket om pengar. Den 8 juli träffade 

han Linné i Leiden, vilken hjälpte honom att få an-

ställning hos zoologen och apotekaren Albert 

Seba i Amsterdam. Artedis tjänst bestod i att skriva 

om Sebas fisksamling i dennes privata förteckning 

över sina samlingar. Linné befann sig i Amsterdam 

kort före den 27 september för att diskutera sin 

opublicerade Fundamenta Botanica med Artedi, 

som å sin sida visade Linné sina två verk Bibliotheca 

Ichthyologica och Philosophia Ichtyologia. På kväl-

len den 27 september var Artedi bjuden till Seba, 

och på väg hem drunknade han i Amsterdams kana-

ler, där man den 28 september fann hans döda kropp. 

Linné återkom till Amsterdam, deltog i begravning-

en den 2 oktober på S:t Antonius kyrkogård, och 

fick Artedis släktingars tillstånd att medföra hans 

manuskript tillbaka till Sverige. Artedis hyresvärd 

ville inte lämna ut dem, och de kunde endast köpas 

loss genom en donation från Georg Clifford i Lon-

don, som kände Artedi från året han vistats där. 
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TVÅ MYCKET BETYDELSEFULLA ”PETRUS” 

Olof gjort.  Fadern anklagas här bl. a. för att ha upp-

trätt skandalöst. Olof blev runt 1720 lurad av en 

”kringstrykande” kvinna, Maja Stina Fröling (som 

uppgav att hon var adlig), att använda kyrkans peng-

ar till hennes uppehälle och 1726 blir Olof dömd att 

betala tillbaka de pengar som hon fått. Kungl. Maje-

stät uppmanar Svea hovrätt att undersöka vissa ären-

den, varefter extra ordinarie undersökning blir verk-

ställd. 

 

År 1716, 11 år gammal, skickas Petrus till trivialsko-

lan i Härnösand (Härnösand är då en mycket större 

stad än Umeå, (år 1800 hade Härnösand 1700 inne-

vånare jämfört med 960 i Umeå). Han fick då direkt 

börja i andra klass. År 1722, 17 år gammal, börjar 

han på gymnasiet, där går det mycket bra för honom. 

Så bra att han med bästa vitsord, “summa cum lau-

de” skickades till Universitet direkt efter andra klass, 

istället för som vanligt efter fjärde klass. (Linné t.ex. 

fick gå alla fyra åren på gymnasiet). Petrus var 

mycket intresserad av alkemi (OBS inte vad vi nu 

menar med alkemi) och för att läsa böcker om alke-

mi var han tvungen att lära sig latin, vilket var ett av 

dåtidens viktigaste skolämnen eftersom i stort sett all  

vetenskaplig litteratur var skriven på latin. 

 

   År 1724, 19 år gammal reser Petrus till Uppsala 

för att skriva i sig vid Universitetet där. Inte till Åbo 

som hans far och farfar gjort. Åbo akademi hade va-

rit upplöst under krigen med Ryssland och hade trots 

att det var återupprättat antagligen inte utgjorde nå-

gon lockelse. Den 30 oktober 1724 skrevs han in vid 

universitet. 

   Fadern dör hastigt i augusti 1728. Antagligen var 

Petrus hemma i Nordmaling över sommaren och fick 

stanna kvar till eftervintern 1729, för att som enda 

manliga medlem i familjen ordna efter faderns bort-

gång. Kyrkböckerna i Nordmaling för slutet av 1728 

och början av 1729 är förda med en handstil som 

mycket liknar Petrus och det är rimligt att anta, att 

Petrus fick hjälpa till med att sköta en del av faderns 

prästliga tjänst. Petrus använder tiden hemma för att 

redigera och färdigställa verket Nordmalings Flora, 

som han daterar den till den 27 februari 1729, alltså 

på sin 24-årsdag. I floran systematiseras bygdens 

växter i klasser och uppdelas i träd och buskar, samt 

örter och gräs. Blommorna klassificeras efter form, 

antal kronblad och fröhusens utseende. Gunnar 

Eriksson har i Botanikens historia i Sverige intill år 

1800, hävdat, att Linnés klassifikation i mycket lik-

nar Nordmalings flora. Linnés Hortus uplandicus, 

tillkom året efter Nordmalings flora. 

 

   Här måste Petrus ha haft det svårt att besluta sig 

för hur han skulle göra. Väldigt mycket måste ha 

talat för att han skulle fortsätta sin faders och far- 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Royal_Society


   ”Det var inte stor förtjänst i gammeltin inte, det är 

då ett som är säkert, nickar 87-åriga Anna Lundkvist 

i Kasa, Grundsunda, där hon sitter vid sitt köksbord. 

För ett redigt fruntimmersdagsverke höll sig dags-

penningen omkring 50 öre, det var åtminstone fallet 

beträffande brödbaksten och då fick man ändå stå 

och kavla och rulla och grädda från 6-tiden på mor-

ron till uppemot 10-snåret på kvällen frånsett de kor-

ta matrasterna. Det gjorde ungefär 3 öre i timmen. 

   På somliga håll betalades ”undantagaren” mindre 

än kavlaren och för signaturen har berättats om hur 

det också i övrigt gjordes skillnad för de två. Exem-

pelvis: medan kavlaren fick påtår fick undantagaren 

nöja sig med endast en kopp. Det har emellertid inte 

fru Lundkvist varit med om, men däremot berättar 

hon att det förr var vanligt att både kavlare och un-

dantagare skulle få ”ätbrö”, som utgick med en kaka 

åt vardera för varje hundrade brödkaka som tillver-

kades. Var man riktigt flitig kunde dagsproduktionen  

bli uppemot 400 kakor och då fick alltså de båda 

brödbagerskorna 4 kakor var som extra premie. För 

övrigt en ganska finurlig sporre till maximal arbets-

prestation. 

   Anna Lundkvist i Kasa är en kärnkvinna som få, 

en ovanligt duktig och vital åldring, som bär de 87 

åren med otrolig ungdomlighet. Hon är en av sock-

nens äldsta och är född i Kasamark, byn som är litet 

”åtabak” än i dag, enligt hennes försäkran. De nöjen  
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ETT REDIGT FRUNTIMMERSDAGSVERKE 
3 öre timmen och ”ätbrö” lön för brödbaksdag 

som bjöds ungdomen under hennes uppväxttid var 

tunnsådda lite varstans men framförallt i Kasamark 

var det för bedrövligt, tycker hon. Det var 

”Änkleken” - Sista paret ut - som dominerade ute-

nöjena sommartid, i övrigt fanns det ingenting. Skul-

le man ha något skapandes roligt var det att knalla 

iväg in till Örnsköldsvik - till fots. 

   Nog minns jag när första symaskinen kom till Ka-

samark, berättar fru Lundkvist. Det var jag som köp-

te den och månntro att det var någonting otroligt 

med en sådan manick den tiden. En sockenskräddare 

Jonke Lindkvist i Eldsmark var den som allra först 

introducerade symaskinen i dessa bygder. Han reste 

omkring i byarna och sydde och hade den där märk-

värdiga apparaten med sig och folksamt blev det i 

gårdarna där han vistades, för alla ville förstås se hur 

det gick till när man sydde byxor utan att själv behö-

va hålla i nål och tråd. 

   Någon vittberest människa är inte fru Lundkvist. 

Umeå är längsta färdmålet under årens lopp. Men 

det har hon inte farit illa av, påstår hon själv. Förres-

ten har det inte blivit så mycken tid till övers för re-

sor när man haft 11 barn att sköta, varav 6 lever. I 

Kasa trivs hon alldeles utmärkt och skulle aldrig 

komma på idén att flytta på sig och hon är hjärtans 

tacksam så länge det förunnas henne att ha hälsa och 

krafter nog för att reda sig själv och hålla avståndet 

till ålderdomshemmet i Önska oförändrat.” 

Minnen från Kasa i Grundsunda 

I juli 1951 fanns nedanstående artikel av sign ”Håte” i Örnsköldsviks Allehanda.  

Han hade träffat Anna Lundkvist född Olofsdotter som då var 87 år (född 1863).  

BIDRAG TILL MEDLEMSBLADET 
Skicka ditt material till:  

Hembygds- och släktforskare Nolaskogs 

Box 91  

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 
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Det går också bra att lämna in det när  

föreningslokalen på Ångermanlandsgatan  

håller öppet. 

(Artikelförfattaren ansvarar själv för sin artikel.) 

För att ge er medlemmar ett så läsvärt medlemsblad 

som möjligt efterlyser vi bidrag av olika slag för 

publicering i kommande nummer. 

Berättelser, foton, efterlysningar mm. Känner du 

kanske till någon intressant bok du vill lyfta fram? 

Saknar du något i medlemsbladet?  

Synpunkter och önskemål mottas tacksamt! 

Om du lämnar in ett citat, ett utdrag ur en bok eller 

en tidningsartikel, kom ihåg att skriva varifrån du 

hämtat det så att vi kan ange källan! 

första som ställer upp nomenklaturregler för djur. 
 

Källor: webb-sida; Thomas Arctaedius 

(tom@arctaedius.se), Wikipedia, Radioprogrammet  
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16:10 (Redaktör AnnLouise Martin)  

Fredrik Sjöberg, ”Peter den döde” essä för Skytteanska 

Samfundet . 

TVÅ MYCKET BETYDELSEFULLA ”PETRUS” 

Kanhända var det angeläget, alltså ett Linnéi egen-

intresse, att spåren efter Artedi ”sopades undan” och 

föll i glömska så snart som möjligt ??? 

År 1738 trycktes Philosophia Ichthyologia i Leiden. 

Observera att Linné, som efter Artedis död skaffade 

sig manuskriptet, dröjde tre år med tryckningen.  

Artedi var med detta verk den förste som utredde 

släktskap mellan arter i zoologin, och den förste som 

skilde mellan art och varietet. Verket är också det  

mailto:monalisa.martensson@passagen.se
mailto:tom@arctaedius.se


Jag undrar om det finns någon som vet något om en Nils Gunnar Sjöberg. född 5/11 1890 i Domsjö, Själevad. 

Han var son till torparen Nils Leontin Sjöberg och barnmorskan Anna Charlotta Hörlin Sjöberg. 

Gunnar emigrerade till Kanada sommaren 1909 och några år senare kom även hans yngre bror Carl Leopold 

(född i Själevad 1893) över. Gunnar (som i Kanade förenklade Sjöberg till Berg) försörjde sig som pälsjägare 

och guldgrävare i de kanadensiska vildmarkerna. 

1932 fann bröderna Sjöberg en stor guldfyndighet vid Beresford Lake i provinsen Manitoba som de omedel-

bart sålde. Trots att Gunnar Berg sålt fyndigheten, fick det blivande gruvbolaget bära hans namn; Gunnar Gold 

Mines Ltd. Samma bolag började efter andra världskriget även söka efter uranfyndigheter i Kanada och 1952 

hittade de en stor uranförekomst vid Athabasca-sjön i nordligaste delen av provinsen Saskatchewan. Där fanns 

1952-65 ett blomstrande gruvsamhälle som hette - Gunnar - efter guldgrävaren från Själevad. 

I ungefär 50 år har nu gruvsamhället Gunnar varit en spökstad, som p.g.a. verksamheten som försiggick är en 

stor miljörisk. Därför håller nu provinsen Saskatchewans myndigheter på att riva och sanera spökstaden och 

gruvområdet vid Gunnar och en rad andra urangruvsamhällen i samma område. Har ni hört talas om detta? 

Finns någon som vet något om de guldgrävande bröderna Sjöberg, kanske finnas släktingar kvar i era trakter? 

Med vänlig hälsning Om du har uppgifter om detta: var snäll kontakta   

Mats Carlsson-Lénart redaktionen: monalisa.martensson@gmail.com,  

(Skönstaviks Allé 18 A, 128 68 Sköndal) tel: 076-843 83 75 
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   ”Det finns pigga, ungdomliga och glada åldringar, 

som det är ett rent nöje att få en pratstund med. Som 

T ex 82-åriga Augusta Svensson i Norrgidsjö. Hon 

var under sin krafts dagar en av norrgissjöbygdens 

flitigaste och duktigaste spinnerskor och även väv-

stolen var ett lika kärt arbetsredskap för henne som 

spinnrocken. 

   Hon börjar se dåligt nu, den glada och pigga 82-

åringen, och det har gjort, att både spinnrock och 

vävstol definitivt har fått ställas åt sidan. Men annat 

var det förr. Otaliga meter finspunnen lintråd har 

runnit mellan hennes flinka fingrar. Linet odlades på 

det egna jordbruket och fru Svensson svarade för 

familjens behov av vardagskläder och sänglinne, 

handdukar och dylikt. Och jag har än idag kvar väv 

av egenhändig tillverkning, så att jag klarar mig, sä-

ger hon skrattande. 

   I Norrgidsjö, som överallt annars, hände det 

ibland, att man hade spånadskvällar någon gång och 

det var roligt förstås. I regel fanns det emellertid inte 

tid för sådana gemensamma samlingar vid snurrande 

spinnrockar utan var och en satt i sitt hem och spann 

eller vävde. 

   Fru Svensson är född på den s k Västergidsjömo-

flata. Hemmet var barnrikt och det gällde att kvickt 

nog ge sig ut och skaffa eget bröd. Det fick den tion-

del av barnskaran som hette Augusta göra redan i 10 

NÄR SPINNROCKARNA SURRADE I NORRGIDSJÖ 

-årsåldern. Det blev förstås ingen kontant ersättning 

för hennes tjänster, hon fick nöja sig med mat och 

kläder. Hon arbetade på olika bondgårdar och var 

också ett tag anställd som piga hos storbonden  

Gällerstedt i Svedje. 

   Fru Svensson minns hur hon tillsammans med nio 

andra ungdomar, flickor och pojkar, fotvandrade ner 

till Örnsköldsvik, där det då hölls marknad. Det var 

en liten nätt promenad på omkring 3 mil. Men roligt 

var det. Och karusell åkte man så det vara snurrade 

runt i huvet. Alla tre skaffade sig husrum hos privata 

och knallade hem igen dagen efter. En upplevelse 

rikare. Men ingen må tro, att så värst många tolvskil-

lingar bytte ägare under det stadsbesöket inte. 

   21 år gammal gifte hon sig och makarna inköpte 

ett hemman i Norrgidsjö, som inspektor Trolle tidi-

gare hade ägt. Jorden låg i vanvård och det gällde att 

hugga i med friska tag för att få upp jordbruket i nå-

gorlunda hävd. Under de 40 år som man hade hem-

manet byggde maken upp samtliga hus på gården, ja, 

t o m alla hölador så när som på en enda liten lada 

som fortfarande var i brukbart skick. 

   Sedan 7 år tillbaka sköter fru Svensson hushållet åt 

sina söner och det gör hon på ett sätt som hedrar 

henne. Har har alltid snyggt och propert i hemmet. 

Begåvad med en enastående hälsa har hon inte be-

hövt söka läkare mer än en gång i sitt liv. Och då var 

hon 80 fyllda.”  

Minnen från Gideå 

Här är det också signaturen ”Håte” som i januari 1955 skrivit följande artikel i Örnsköldsviks Allehanda.  

Han hade då träffat 82-åriga (född 1872) Augusta Svensson i Norrgidsjö.   

EFTERLYSNING: GULDGRÄVAREN GUNNAR  
från Domsjö som gav namn till gruvsamhället Gunnar i Saskatchewan i Kanada 
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SLÄKTFORSKARNAS ÅRSBOK 2015 

Släktforskning i Gideå 

2-a advent Söndag 7 december 2014 kl 12--15 
vid Julmarknaden på Gideågården i Gideå 

Då är alla varmt välkomna att pröva på släktforskning och få tips och råd av  

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs  

som finns på plats hos Gideå Hembygdsförening. 

Meddelande från Sveriges Släktforskarförbund: Skriv för Släktforskarnas årsbok 2015! 

Har du löst knepiga problem i din släktforskning? Har du haft nytta av mindre 

kända arkiv? Är du kunnig på ett speciellt område inom släktforskning eller 

historia? 

Nu är det dags att skriva för Släktforskarnas årsbok 2015. I boken behövs  

bidrag som är till både nytta och nöje för släktforskaren. Texterna ska förmedla 

metodiska kunskaper, nya sätt att använda källor eller på andra sätt kunna ge 

ny kunskap till den som släktforskar. 

Både kortare och längre artiklar behövs, och med varierat innehåll från många 

olika områden. Texternas längd bör vara mellan 10 000 och 50 000 teck-

en.Innan du börjar skriva, läs mer på Rötter på www.genealogi.se.  

Gå till sidan Publikationer, för mer information.  

Där finns bland annat Skrivregler för årsboken. 

Kontakta årsbokens redaktör Eva Johansson på e-

post arsboken@genealogi.se och berätta om din idé.  

Sista inlämningsdag för manus är den 1 januari 2015. 

Har du användning för en VIDIOLOG? 

Erik Ölund har en sådan som han hade nytta av för att läsa bouppteckningar och dylikt innan  

biblioteket fick ordning på sin läsapparat för mikrofilm. Nu erbjuder han den som är intresserad 

att hämta Vidiologen gratis hos honom. Så först till kvarn gäller! Ring Erik 0660-143 58.  

NY BOK OM VÅR FLYGHISTORIA 

Klubbflygets etablering, de hade stor betydelse 

för att ta hand om all flygintresserad ungdom 

under 1940-50-talet. 

Berättelser skrivna av privatflygare om sina 

upplevelser i lufthavet. 

Boken innehåller många bilder i svartvitt och 

färg. 

 

Omslag: Mjuk pärm 

Antal sidor inlaga: 134 

I boken kommer man att få ta del av: 

Kända och okända flyghändelser i Ångerman-

land 

De ambulerande luftrederierna som vintern 

1921 erbjöd rundflygningar. Maskinerna hade 

flugits över från England för att delta i den här 

”luftcirkusen”. 

Flygvapnets närvaro i landskapet, före och un-

der 2:a världskriget. Bygget av krigsflygfält nr 

19 och nr 44. Beskjutningar och nödlandningar 

i Ångermanland. 

Alf V. Johansson berättar att hans nya bok ”Ångermanlands flyghistoria” nu är klar och håller på att 

tryckas. Planerat boksläpp är den 29 november 2014, kl 13.00 på Café UH i Örnsköldsvik 

http://gantrack5.com/t/l/1045654/0_NTA1MjcyNzc1NDcy/
http://gantrack5.com/t/l/1045655/0_NTA1MjcyNzc1NDcy/
mailto:arsboken@genealogi.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 



15 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 



Årsmötets presidium: ordförande Hans Nygren och sekreterare Mats Hedell. 
Foto: Kari Kakkinen 
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ÅRSMÖTET 1 MARS 2014 

Intresserade årsmötesdeltagare. 
Foto: Kari Kakkinen 
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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  

Lasarettsgatan 5, 891 33  ÖRNSKÖLDSVIK 

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 

 

Gunilla Vestman 

0660-887 83 

gunilla.vestman@ornskoldsvik.se 

 

Informationsdisk 

0660-880 21 

arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

 

ÅRSMÖTET 1 MARS 2014 

Efter årsmötet berättade Hans Eriksson medryckande om sina forskningsrön  

och om hur människorna här i våra trakter drabbades under Nödåret 1867. 
Foto: Kari Kakkinen 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs årsmöte 

hölls lördagen den 1 mars i Studiefrämjandets lokal i 

Örnsköldsvik. 

Det blev inga större förändringar i styrelsen jämfört 

med föregående år men en ny ordinarie ledamot: 

Kent Strandberg och en ny suppleant: Solbritt  

Furberg invaldes. 

Verksamheten för föregående år redovisades och 

verksamhetsberättelsen finns att läsa på föregående 

sidor här i medlemsbladet. 

Sveriges Släktforskarförbund gjorde under 2013 om  

sin hemsida Rötter och i samband med detta kom 

även en ny version av databasen Porträttfynd. Den-

na nya version saknade viktiga funktioner för iden-

tifiering av foton, funktioner som fanns i den gamla 

versionen. Årsmötet uppdrog till styrelsen att sända 

en skrivelse till styrelsen i Sveriges Släktforskarför-

bund för att få klarhet i varför detta skett och upp-

rättelse för medlemmar i vår förening som på grund 

av att de påpekat bristerna nu av förbundet utpekats 

som ansvariga för att utvecklingskostnaderna för 

Porträttfynd överskridit budget. 



 

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  

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 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” 

med ”Snälla och elaka nidrim till kända profiler och enfacer”, utgiven 1927. Den innehåller karikatyrer och 

verser om mer eller mindre kända personer i Örnsköldsvik med omnejd som tidigare varit publicerade i  

Örnsköldsviks-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 

Arthur Niemann som vid ett tillfälle var utsedd till författarens och tecknarens ”offer”: 

Hej, A r t h u r N i e m a n n, Du mäktige, präktige herre i Nätra. 

Ingen med så´n grandessa kan pryda sin plats såsom offer 

i gamla Ö.-P:s lördagsspalt, och jag prisar dig gärna, 

läggande för dina fötter en krans av grönskande lager. 

 

Flottarnas herre du är, och Du håller i tukt och förmaning 

dem, som ej lyda de påbud, som utgå från Forss eller chefen 

för - ja, jag tror att jag kallar den - Forssälvens Flottningsförening. 

De stänger luckor för dammar, talande väl mer er länsman. 

 

Ämbetet håller du högt, och stiftat Du har Er förening. 

Travtävlingspamp är Du med, och Du tyglar Din glänsande fåle 

fram över banan med lätt och lekande hand i Din sulky. 

Kanske Du dock skulle komma fortare framåt till målet 

om i Din bak Du vore lika lätt som i handen. 

 

Stundom Du reser till sta´n för att titta ett slag på dess nöjen, 

kanske Du då passar på att ta en tjuétt eller svängknack, 

och, Arthur Niemann, jag unnar Dig gärna att vinna en femma. 

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

