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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 
 
   Så har snart även det mesta av 2015 blivit för-
fluten tid när vi går in i årets sista månad. Åren 
går verkligen fort och det känns som livet och 
världen runt om oss förändras i allt snabbare 
takt. 
   Det här bladet innehåller bland annat några 
julberättelser från förr, och nog är det bra intres-
sant att läsa om hur julen firades då och jämföra 
med hur det är idag! Visst är det roligt att så-
dana här berättelser finns bevarade så att man  

får läsa om hur de som var barn för snart 100 år 
sedan upplevde sina barndomsjular.  
   2016 kommer att bli ett lite speciellt år i 
Anundsjö eftersom det då är 200 år sedan 
Anundsjösömmens skapare Brita Kajsa Karls-
dotter föddes.  
   Och för oss släktforskare blir det ju ett speci-
ellt år eftersom Släktforskardagarna äntligen 
kommer att gå av stapeln på riktigt nära håll - i 
Umeå! 
   Önskar dig en riktigt God Jul! 

Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson 
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INFO FRÅN SSF 
Sveriges Släktforskarförbund informerar i sen-
aste numret av Angeläget om: 

Samrådskonferens 5 mars 2016  
på Nordiska Museet i Stockholm. 

   Samrådskonferensen är förbundsstyrelsens 
svar på önskemålen att i friare former diskutera 
frågor som ska tas upp till beslut vid den kom-
mande stämman i Umeå den 20-21 augusti. 
   Varje förening får sända lika många deltagare 
till samrådskonferensen som ombud till riks-
stämman, dvs: 
1-299 medlemmar                              1 deltagare 
300-999 medlemmar                          2 deltagare 
1000 eller flera medlemmar               3 deltagare 

Släktforskningens dag den 19 mars 2016 
   Årets tema: Släktforskning med DNA 

Gravstensinventeringen 
   Gravstenar kan ge släktforskare information 
som inte går att få på annat sätt. Med hjälp av 
ideella krafter och arbetsmarknadsprojekt växer 
förbundets databas Gravstensinventeringen kon-
tinuerligt och omfattar idag över 250 000 stenar 
och 550 000 personer. 

Släktforskardagar och stämma 2016 
   Släktforskardagarna äger rum i Umeå den 20-
21 augusti. Södra Västerbottens Släktforskare är 
värdförening i samarbete med förbundet och 
Nolia AB. Temat är: ”Fjällen, skogarna, älvarna 
och människorna”. Arkiv Digital är huvudspon-
sor. 
   I Umeå blir det liksom de senaste åren in-
formationskonferens och förbundsstämma da-
gen före släktforskardagarna, dvs fredagen den 
19 augusti. 
Motioner och nomineringar till utmärkelser 

    Motioner till förbundsstämman ska lämnas 
senast den 31 mars. 
   Även nomineringar till följande utmärkelser: 
 *Victor Örnbergs hederspris 
 *Årets eldsjäl 
 *Hedersdiplom 

 *Årets släktbok 
ska vara förbundet tillhanda senast den 31 mars. 

Nya handböcker 
   Till släktforskardagarna i Umeå kommer två 
nya handböcker att bli klara: 
Michael Lundholm:  
”Källkritik och källhänvisningar” 
En grupp författare som hålls samman av En-
heten för demografi och åldrandeforskning 
(CEDAR) vid Umeå universitet: 
”Samiska rötter”  
   Därutöver förbereds nya upplagor dels av de 
tre äldsta handböckerna i serien: Emigrantforsk-
ning, Fader okänd och Kartforskning, dels 
av årets försäljningssuccéer: Mantalsforska och 
Släktforska med DNA. 

Personregister till Släktforskarnas årsbok 
   I databasen Årsboks-Sök under Faktabanken 
på Rötter finns personregister till Släktforskar-
nas Årsbok för åren 1988-2005. Nu kommer 
registret att utökas även med senare årgångar. 

Ny plattform för Anbytarforum 
   Anbytarforums tekniska plattform är föråld-
rad, och förberedelser för ett byte har pågått en 
tid. En s k demoversion testas f n på kansliet 
och inom förbundsstyrelsen. Siktet är inställt på 
att den nya plattformen ska lanseras i januari. 
Anbytarforum kommer att behöva hållas stängt 
under någon vecka inför detta skifte. 

Ny försäkring 
   Förbundets och föreningarnas företagsförsäk-
ring - för lös egendom - ligger idag hos bolaget 
Dina försäkringar. Fr o m årsskiftet kommer 
detta bolag att ha hand även om olycksfallsför-
säkringen, som idag ligger hos If. 

Namn åt de döda (NÅDD) 
   Arbetet med version 7 av Sveriges dödbok, 
som ska innehålla uppgifter också för åren 1860
-1900, pågår för fullt. 
   Förhoppningen är att den nya skivan ska 
kunna komma ut hösten 2017. 
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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:  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)  

NYHET:  

CD Mo församling 1827--1882 Pris: 270 kr (medlemmar 250 kr)          

Västerbottens län 

Åsele församling 1686-1930      

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! 
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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. 

Släktforskardagar i Umeå 2016 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs har för avsikt att medverka  

under släktforskardagarna i Umeå 20--21 augusti 2016.  
Vi från styrelsen erbjuder medlemmar att delta vid förberedelserna  

och genomförandet i Umeå.  
Ni som önskar att medverka till detta: hör av er till föreningen snarast  

via e-post till ordförande Hans Nygren: hans.g.nygren@telia.com 
Ett av våra mål är att synliggöra vad vi gör samt vad vi gjort  

genom att visa och sälja Böcker och CD-skivor. 
Med vänlig hälsning 

Hans 

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 

Maria Gelfgren 
0660-88025 
maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 
 
Gunilla Vestman 
0660-887 83 
gunilla.vestman@ornskoldsvik.se 
 
Informationsdisk 
0660-880 21 
arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

För att ge er medlemmar ett så läsvärt medlems-
blad 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 vari-
från du hämtat det så att vi kan ange källan! 

Skicka ditt material till:  
Hembygds- och släktforskare Nolaskogs 
Box 91  
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 
Eller per e-post till:  
monalisa.martensson@gmail.com 

 
Det går också bra att lämna in det när  
föreningslokalen på Ångermanlandsgatan  
håller öppet. (Artikelförfattaren ansvarar själv 
för sin artikel.) 

Bibliotekets öppettider under helgerna: 

Ons 23/12:  08.00--15.00    Ons 30/12:  10.00--15.00 
Mån 28/12: 10.00--19.00    Mån 4/1:     10.00--19.00 
Tis 29/12:   10.00--19.00    Tis 5/1: 10.00--            15.00 
Fr o m tor 7/1 ordinarie öppettider: 
Måndag-onsdag 10.00--19.00 
Torsdag-fredag  10.00--17.00 
Lördag               10.00--15.00 

mailto:medlemsblad@hsn.nu
mailto:nyhetsbrev@hsn.nu
mailto:hans.g.nygren@telia.com
mailto:monalisa.martensson@passagen.se


KJELLINS 

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

   År 1880 kom en käck ung värmlänning på 

besök i Örnsköldsvik, en riktigt stilig sjuttonå-
ring, förresten, rak i ryggen som en officer och 
kvick och spänstig. Fadern hemma i Sunne var 
ju fanjunkare i ”Värmlands blå”, och det rege-
mentet hade så ärofulla traditioner att upprätt-
hålla att de brukade smitta av sig även på sol-
datsöner, som sökte andra verksamhetsfält. Den 
här värmlänningen hette Ferdinand Kjellin och 
var urmakargesäll med praktik från Arvika och 
Lund. Han hade kommit till Örnsköldsvik med 
ångbåten på höstsidan för att hälsa på sin bror 
Axel, som var ”handelsman” hos Kemparna på 
Mo och förestod bruksaffären, där sågverksar-
betarna och bokhållarna fingo köpa alla sina 
förnödenheter. Och eftersom vintern kom 
ganska tidigt det året, och det inte yppade sig 
någon lägenhet att sjövägen taga sig söderut och 
till mäster Lidén i Lund, spankulerade unge 
Ferdinand in till fabrikör A. Nylander, som 
ägde och låtit uppföra den fastighet efter Stor-
gatan, som numera innehas av grosshandlare 
Oskar Harju. Nylander hade stort anseende i 
hela norra Ångermanland, inte bara för att han 
var så duktig urmakare och guldsmed utan 
också för att han var en snäll och hjälpsam gam-
mal hedersman. Åjo, nog fanns det väl arbete 
för Kjellin också, tyckte fabrikör Nylander och 
nickade välmenande åt den unge värmlänning-
en. Och sedan Nylander rådgjort en stund med 
sonen Jonas, köpingens uppfinnaregeni, som 
också var urmakare till professionen, fick Fer-
dinand Kjellin taga hand om arbetet med 
ankaruren, en modernitet som just i de åren 
kommit i marknaden. 
 
   Det blev bara ett halvt års kondition hos fabri-
kör Nylander, ty då våren kom och isarna bröto 
upp, begav sig Kjellin söderut igen, men minnet 
av den pigga och glada köpingen bleknade inte 
hos den unge urmakaregesällen, trots att han nu 
begav sig på vandring på allvar och praktiserade 
yrket både i Köpenhamn, Helsingfors och S:t 
Petersburg. År 1884 återvände han till norra  

Ångermanland för att bli sin egen, men på rul-
lande sten växer som bekant ingen mossa, och 
eftersom Kjellin hade mycket små resurser, vå-
gade han inte på att etablera sig i köpingen utan 
blev först urmakare i Mo och därefter i Anund-
sjö. År 1887, alltså för jämnt 50 år sedan, hade 
han dock så pass mycket kontanter, att han 
kunde hyra butik i Häggbladska fastigheten 
(nuvarande Sundsvallsbankens hus). Han höll 
just på att göra i ordning i sin nya butik, då fab-
rikör Nylander kom inklivande. 
   - Jaså, har du kommit hit nu? sa Nylander. Ja, 
gosse, du är välkommen! 
Det var ju ett ovanligt gemytligt sätt att hälsa en 
konkurrent, men ännu mera angenämt överras-
kad blev Kjellin, då Nylander frågade: 
   - Nå, har du något arbete då? 
Det var si och så med den saken, måste Kjellin 
erkänna. 
   - Kom med mig då, ska vi se åt va vi kan göra 
åt saken, sade fabrikör Nylander, och så fick 
den unge konkurrenten övertaga alla arbeten, 
som hade med ankarur att göra. 

    
Kring de åren var det en allt överskuggande 

Urmakare Ferdinand Kjellin 
Bild från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 
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KJELLINS 

händelse, som utgjorde samtalsämnet i köping-
en - norra stambanans framdragande vidare 
norrut och förutsättningarna för att få en förbin-
delse med stambanan till stånd. Redan år 1884, 
alltså samma år som Kjellin återvände till 
”Nolaskog”, hade man inom köpingen tillsatt en 
kommitté för att utreda frågan om bibanans 
sträckning, men Kjellin nöjde sig inte med att 
vänta på de välsignelser, som den blivande järn-
vägen skulle föra med sig. En vacker dag for 
han nämligen ned till Långsele, dit stambane-
bygget hunnit år 1887, för att 
sondera terrängen, och han fann 
att goda möjligheter borde er-
bjuda sig för att försälja klockor 
bland järnvägsrallarna. Järnvä-
gen hade nämligen tusentals 
män i arbete, folk som tjänade 
grova pengar efter den tidens 
förhållanden, och som också 
tycktes brinna av åstundan att 
göra av med slantarna, lika fort 
som de fingo dem i händerna. 
Kjellin tog sig för att följa med 
tjänstemännen, som hade avlö-
ningsutbetalningen om hand, 
vilket skedde under fem dagar 
var femte vecka. 
 
   Det visade sig vara en lysande 
idé att uppvakta rallarna på ort 
och ställe, ty det första försöket 
resulterade i att hela lagret utsål-
des på några timmar. Då fann 
han, att han måste organisera 
försäljningen på ett särskilt sätt. 
Han hade blivit god vän med 
den bekante rallarbasen Rylan-
der, som var känd för att ha det 
duktigaste arbetsfolket, och som 
krävde att hans mannar skulle vara helnyktra, 
men som istället betalade bättre än andra. Kjell-
in fick låna en av hans rallare, en jättestor och 
urstark smålänning, som förband sig att för en 
ersättning av 25 kr per dag och maten bära hela 
klocklagret och att ingripa som någon slags liv-
vakt, om det skulle arta sig till bråk. Och nog 
hände det, att rallarna kunde få för sig att de 
blivit lurade, i synnerhet om de blevo fulla och 
tokiga, sedan de tagit sig en ”bläcka” på avlö-
ningsdagen. Då kunde de komma svängande 
med sina nyinköpta guldur i högsta hugg för att 
hålla domedag med ”klockjuden”. Men då ma-
kade sig Kjellins präktige smålänning i förgrun- 

den, spände ut bröstet och sade lugnt men be-
stämt ifrån, att här var det inte värt att de ställde 
till bråk, ty de hade med en hederlig svensk 
köpman att göra. Och i de flesta fall lugnades 
sinnena anmärkningsvärt snabbt inför sådana 
argument som smålänningens bastanta nävar. 
 
   Kjellin följde med stambanebygget ända upp 
till Hällnäs och grundlade utan tvivel sin förmö-
genhet på dessa affärer. Det var mest damur, 
som såldes, ty rallarna voro noga med att skicka 

hem presenter till fästmör och fruar. Och om-
sättningen kunde bli utomordentlig under en 
femdagarsperiod. Rekordet var 23 000 kr, och 
uppnåddes då stambanebygget hunnit till Vän-
näs, och då Kjellin sålde för 16 000 kr på en 
lördag. Men då var det inte mindre än 3 700 
man koncentrerade på en sträcka av omkring en 
kilometer. 
 
   Men urmakare Kjellin låg inte heller på latsi-
dan, när det gällde affärerna i Örnsköldsvik och 
arbetade träget i yrket under mellantider, då han 
inte var ute och sålde klockor till rallarna. Fir-
man utvecklades också raskt, och år 1901, då 
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KJELLINS 

Kjellin tillsammans med den tyskfödde brygga-
ren C. F. Madlung köpte F. F. Fahlanders fas-
tighet vid Storgatan, vilken numera äges av 
guldsmed Ernst Green och slaktare E. A. Nord-
in, kunde han utvidga sin urmakeriaffär att även 
omfatta guldsmedsvaror. Han drev därefter sin 
firma med växande framgång, tills han år 1903 
sålde rörelsen till urmakaren Henrik Westman 
samt flyttade till Härnösand. År 1914 återvände 
han emellertid till Örnsköldsvik och övertog H. 
Westmans affär. Sonen Frithiof blev snart med-
delägare i firman och denne arbetade med stor 
energi och god affärsblick upp rörelsen till bety-
dande omfattning. Kjellin junior omkom emel-
lertid den 15 juli 1925 genom en drunknings-
olycka, som djupt upprörde hela samhället, och 
kort tid därefter slutade urmakare Kjellin defini-
tivt i Örnsköldsvik. Frithiof Kjellins änka, fru 
Signe Kjellin, som tillsammans med sin make 
hösten 1924 startat en filial i Umeå, fortsatte 
emellertid alltjämt rörelsen, vilken helt under 
hennes regim drevs till år 1933, ehuru den för-
utvarande filialen i Umeå kom att bli huvudaf-
fär. Föreståndare för den nuvarande firman är hr 

Georg Jemdahl, vilken med stor kunnighet och 
yrkeskännedom förstått att bibehålla det gamla 
förtroende, som under årens lopp kommit fir-
man till del.     
 
Firmans grundare, urmakare Ferdinand Kjellin, 
är numera bosatt i Södertälje, men trots att han 
är 74 år gammal är han alltjämt lika vital, och 
alltjämt är han lika intresserad för affärsverk-
samhet. Han äger två fastigheter i Södertälje 
och en stor fastighet i Stockholm, som tarva 
mycket arbete och ständig tillsyn, men hans för-
vånande vitalitet räcker väl till för uppgiften. 
Att han emellertid längtar tillbaka till 
Örnsköldsvik, där han haft sin egentliga livs-
uppgift, framgår av att han, då vi tala med ho-
nom om tider som gått, utbrister: 
   - Det finns inte en bättre stad i hela vårt av-
långa land än Örnsköldsvik och inte bättre bygd 
än norra Ångermanland. Jag kommer aldrig att 
glömma denna livliga, trevliga, framåtsträvande 
norrlandsstad, som så väl förtjänar den fram-
gång, den av allt att döma kommer att gå till 
mötes.” 
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KLOCKKATALOG FRÅN SKORPED 

En liten fortsättning på ”klocktemat”:  
Jonas Bergström i Lännäs, Skorped (1887--1968) öppnade egen rörelse i 
Lännäs 1919 och hade speceriaffär fram till 1935. Därefter drev han parti-
affär i ur, urdelar och verktyg under firmanamnet J. A. Bergström.  
Källa: boken ”Lännäs by, folket och gårdarna”. 

 
Från tiden när han bland annat var ”klockgrossist” kommer en liten pris-
listepärm med fina bilder och uppgifter om den tidens moderna klockor. Det 
är ju alltid roligt att se hur man marknadsförde saker förr i tiden så här kom-
mer några utdrag ur prislistorna. 
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       JULLJUSEN 

Från boken ”I JULETID - Berättelser från 
förr” med noveller, sagor och tankar kring 
midvinterveckor för länge, länge sedan i ur-
val av Ylva Lindh kommer följande spän-
nande julberättelse. Den var skriven av en 
Paul Nilsson och hade tidigare varit publice-
rad i Guldslottet 1902.  

    
   I en stor furuskog bodde för många år sedan 
en gosse, som hette Erik. Hans fader kallades af 
folket Lars i Svarfvarebo, ty Svarfvarebo hette 
gården. Hvarför stället fått detta namn, vet ing-
en. 
   Nu var Erik eller Erker, såsom han ock kalla-
des, åtta år gammal, och det led mot jul. Lars i 
Svarfvarebo hade tänkt resa till staden för att 
sälja spannmål, och en afton, då Erik redan gått 
till sängs, sade Lars till sin hustru: 
   - Det är så godt, jag reser in till sta´n i mor-
gon! 
De orden hördes af gossen, ty han låg vaken. 
Ifrigt satte han sig upp i sängen och bad: 
   - Käre far, låt mig följa med till sta´n!  
Far och mor sågo fundersamt på hvarandra, och 
så sade mor Maja: 
   - Kanske vi ska låta pojken fara med? Han har 
aldrig varit i sta´n. 
Och sedan blev det bestämdt, att Erik skulle åka 
på hafrelasset följade dag. 
   Tidigt i ottan stod släden för dörren. Lars i 
Svarfvarebo knöt omsorgsfullt rep öfver säckar-
na. Mor Maja bar ut den varma fårskinnsfällen 
och matknytet. Sedan band hon en rödgul ylle-
halsduk om gossen samt förmanade honom att 
springa bredvid lasset, så ofta han kände sig fru-
sen. Fader Lars steg upp i släden och satte sig 
bredvid sin rödkindade son. 
   - Hopp! ropade Erik. Grållan och Pålle ryckte 
till. Bjällrorna klingade, och så gledo medarna 
snabbt fram öfver den snöhöljda vägen. 
   Solen gick upp öfver de snötyngda furorna, 
och det gnistrade, liksom där legat många tusen 
stjärnor på hvar endaste gren. Men Eriks ögon 
sågo ej detta. Han tänkte endast på staden och 
all den härlighet, han där skulle skåda. Men till 
sta´n var långt. Hela förmiddagen lunkade Grål-
lan och Pålle. De stretade med lasset uppför 
backarna och började just blifva svettiga, ehuru 
både Lars och gossen ofta gingo bredvid släden 
för att lätta deras tunga börda. 
   Men nu syntes ändtligen stadens kyrktorn, 
och så ett tak, och så åter ett. Eriks hjärta slog  
af längtansfull fröjd. Där syntes så många hus, 
att Erik ej förmådde räkna dem alla. 

   Lars i Svarfvarebo var bekant med en han-
delsman, hos hvilken han brukade köpa kaffe, 
socker och sirap och mycket annat godt. När 
Lars hade sålt sin hafre och fyllt börsen med 
pengar, tog han Erik vid handen samt trädde in i 
handelsboden. 
   Handelsmannen var en stor herre med guld-
kedja på magen. Han log vänligt och frågade, 
om Erik ej ville bli handelsman. 
   - Jo, jag tackar! svarade gossen och bockade 
sig. 
   Det svaret tyckte den store herrn om, och Erik 
fick en väldig strut, full af russin och karamel-
ler. I fönstren hängde granna pappersgubbar. 
När man ryckte dem i ett snöre, hoppade de, 
slogo ut med armarna och gjorde alla möjliga 
krumsprång. Trähästar stodo där på trissor, rik-
tiga hästar med både sadel och betsel. Somliga 
voro bruna, somliga svarta, andra voro grå och 
apelkastade. Erik kunde ej låta bli att klappa 
dem. Trumpeter hängde där i brokiga band. Bil-
derböcker funnos där, målade i alla regnbågens 
färger, och märkvärdiga djur från alla jordens 
länder voro tecknade i dem. Så mycket grant 
hade Erik aldrig sett förr. Han kände sig mycket 
lycklig, särdeles då hans pappa köpte en blän-
kande messingstrumpet, ty Erik anade nog, 
hvem som skulle blåsa i den. 
   Det skymde redan ute, och Lars i Svarfvarebo 
rustade sig till hemfärden. Kaffe och gryn jämte 
mycket annat godt lades i de tomma hafresäck-
arna och stufvades ner i släden. Däribland voro 
äfven två vackra julljus, som Erik fått af den 
snälle handelsmannen. Erik bockade sig mycket 
artigt för honom, drog på sina röda ullvantar 
och gick med sin far ut på gatan. Nu lyste det i 
alla fönster. Roligt hade varit att stanna längre i 
sta´n. Men roligt var det ock att snart komma 
hem och blåsa i sin trumpet samt för grannens 
pojkar berätta om den märkvärdiga staden.  
   Grållan hade fått en ny bjällra i bringan. Den 
hade fader Lars köpt i dag. Erik satt nu varm i 
släden och lyssnade på hur vackert det pinglade. 
Hästarna voro ifriga att fort komma hem till 
sina krubbor, och i raskt traf ilade de genom 
stadens tull ut på slättlandet. Det var skumt och 
kallt. Många stugor med ljus i fönstren åkte de 
förbi, men det blef allt längre mellan dem. Nu 
foro hästarna in i den dystra barrskogen. Där 
var mörkt, inga stugor funnos där, inga ljus och 
inga människor. Då blef Erik hemsk till mods 
och bad tyst sin aftonbön. 
   Men kölden bet i tårna. Medan hästarna sakta 
gingo uppför skogsbacken, klef Erik därför ner 
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och stampade i vägen med sina nya storstöflar. 
På det sättet blev han varm igen. Bäst han så 
pulsade i snön, ropade hans far: 
   - Upp med dig Erker! Nu gäller det att köra 
för brinnande lifvet! 
   Far och son kastade sig flinkt upp i släden. 
Piskan hven i luften, hästarna rusade som i sken 
fram genom skogen. De flåsade och fnyste. Erik 
var förskräckt och kröp ner under fårskinns-
fällen. Men han kunde inte låta bli att då och då 
titta ut genom en springa. Då såg han en mängd 
lysande punkter vid sidan af släden. De lyste 
som eld i mörkret. De rörde sig. Hur fort hästar-
na än löpte, voro de där brinnande, hemska 
prickarna med. 
   - Hvad är det? frågade Erik och grep om fa-
derns ben. 
   - Vargar, sade hans far. Men var inte rädd! 
Gud bevarar oss nog! 
   Hästarna sparkade och foro som rasande ge-
nom skogen. Släden flög som en pil så fort. 
Men ännu var det en god mil till hemmet, och 
midt i natten var det. Som glödande kol lyste 
vargarnas ilskna ögon. Ibland försvunno de ett 
ögonblick, när fader Lars ropade och hojtade. 
   Erik hade repat mod. Han satt uppe och blåste 
af alla krafter i sin trumpet. Sådant tyckte var-
garna ej om. Det gjorde ondt i öronen på dem. 
Därför syntes de ej på en stund. Men snart voro 
de vana både vid hojtandet och trumpetstötarne. 
Alla voro hungriga och längtade efter rof. 
   - Vi måste spänna från Grållan! sade Lars. 
Medan vargarna äta upp henne, hinna vi hem 
med Pålle. Detta är vår enda räddning. Men då 
slog gossen sina armar om faderns hals och ro-
pade: 
   - Inte Grållan! Inte Grållan! Vargarna får inte 
äta upp Grållan! 
   Erik tänkte på alla de gånger, han gett Grållan 
hö och ridit med henne till vattning. Inte finge 
vargarna äta upp henne! Aldrig! tänkte Erik och 
knöt sin hand mot rofdjurens lysande ögon. 
   - Far! ropade han hastigt. Kunna vi inte kasta 
till dem matknytet, så rädda vi Grållan? 
   - Det förslår inte mycket, invände gubben 
Lars. Men fårbog smakar dem nog. 
   Med de orden tog han matknytet och kastade 
det långt in i skogen. I samma ögonblick för-
svunno de glödande punkterna. Men där mat-
knytet fallit ner, hördes tjut och ursinnigt slags-
mål. Vargarna slogos om maten, och under ti-
den fingo de resande några meters försprång. 
Men snart blänkte åter det ena vargögat efter 
det andra kring släden. Vargarna hade fått smak 

på mat och började nafsa hästarna i ha-
sorna. Då reste sig fader Lars än en gång, hoj-
tande, så det sjöng i skogen, och ämnade spänna 
Grållan från åkdonet. 
   - Far lille! Far lille! De ska få mina karamel-
ler, bara Grållan får lefva! 
   - Vargarna äta inga karameller, förklarade fa-
dern. 
   - Mina julljus då? frågade Erik. Äta de inte 
dem heller - - 
   Vid de orden ryckte det till i fader Lars, och 
han ropade glad: 
   - Pojke, tacka Gud, för att du sade detta! 
   I ett huj slängde han fram ett paket, som varit 
väl inlindadt i säckarna. Det innehöll två glas-
lyktor, som han hade köpt åt frun i prästgården. 
Erik fick upp sina julljus, och fader Lars satte 
dem i lyktorna. Svafvelstickor letades fram. 
Ljusen tändes. Åh, hvad det sken! Det var stea-
rinljus. Sådant var ovanligt på den tiden. 
   Nu löstes båda hästarna ur sina skaklar. Fader 
Lars satte sig upp på Pålle, Erik på Grållan. 
Lyktorna höllo de öfver hästarnas hufvuden, så 
det sken vida omkring. Släden lämnades till föl-
jande dag kvar på vägen. Hemåt gick det i full 
galopp. Nu var Grållan räddad. Vargarna blefvo 
så förskrämda af ljuset, att de tjöto jämmerligen 
och med långa skutt flydde djupt in i skogen. 
   Pålle och Grållan dröpo visserligen af svett, 
men snart voro de hemma i hvar sin spilta. Lars 
i Svarfvarebo klappade sin son på hufvudet, när 
stalldörren blifvit låst. Han var glad öfver att 
äga en hurtig pojke. Grållan var räddad, de 
själfva voro räddade. Matknytet var det enda, 
som gått förloradt. Men det ersattes rikligen 
inne vid matbordet, ty där vankades hvitgröt i 
natt. 
   När de så sutto kring bordet, berättade fader 
Lars om äfventyret. 
   - Vargarna hade så när ätit upp både oss och 
hästarne, sade han. Mor Maja slog ihop sina 
händer i största förskräckelse. Men Erik satt 
trygg med skeden i hand och förklarade: 
   - Det var mina julljus, som räddade både far 
och mig och Grållan och Pålle. 
   - Ja, så var det, instämde fader Lars. Men det 
är Gud; som gifvit oss julen. Hade vi inte haft 
jul, hade du heller inga julljus haft, min gosse! 
   De orden tänkte Erik på. När han blef stor, 
satt han som bonde på Svarfvarebo. Hvarje jul 
reste han in till staden för att köpa julljus, 
många, många, ty på julafton ville Erik ha ljus i 
alla fönster. Själf tände han dem och berättade 
därvid för sina barn, hur julljusen en gång räd-
dat hans lif. 
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I ”Bonniers stora Julbok” från 1994 finns 
förutom en mängd recept på julmat och jul-
bak även tips på julpyssel och lekar samt 
historia om julen och allt som hör därtill. 
Några små klipp från boken kommer här:     
 
   Julfirandet är den långa vinterns stora fest. 
När mörkret ligger som tyngst över land och 
stad, då börjar det lysa och glittra i fönster och 
trädgårdar. 
 
   I advent tänds den första ljus-
lågan i raden som leder fram till 
jul och snart bjuder Lucia på 
kaffe och lussekatter. Traditionerna får nytt liv 
igen, förväntningarna växer och förberedelserna 
kan börja. 
   Allt som hör julen till plockas fram ur sina 
gömslen, från adventsstjärnan till de speciella 
recepten, julgranspyntet och ljusstakarna. Pep-
parkakor, glögg, hyacint och gran sätter färg 
och doft på tillvaron. Ingen annan tid på året 
släpper vi in så många nya synintryck och lus-
tiga krumelurer i vårt hem. 
   Tomtar får tillträde överallt, vi ställer in barr-
träd i vardagsrummet, änglar med guldhår svä-
var på bomullsmoln och halmbocken stoltserar i 
en vrå. På många sätt är julen ett välkommet 
avbrott i den inrutade vardagen. 
   Vår jul är en brokig blandning av traditioner, 
både svenska i original och inlån utifrån. Vissa 
är orubbliga, andra går att rucka på, nya kom-
mer till. Men hur mycket vi än pyntar och fejar 
är julen i dag bara en blek avbild av det gamla 
bondesamhällets intensiva uppladdning inför 
den största av årets högtider. 
 
ADVENTSTID 
   Under adventstiden var lugn och ro påbjudet 
inomhus och utomhus, störande utearbete måste 
undvikas. Annars kunde björnen vakna i sitt idé, 
påstods det i Dalarna. Enligt en gammal Lek-
sandsbo var inte ens sågfilaren välkommen, 
hans verktyg var för högljudda. 
 
I HALM OCH ELD FANNS JULENS KRAFT 
   Halm hade förr stor betydelse för upplevelsen 
av julen. När golvet i stugan var nyskurat ströd-
des ett tjockt lager halm ut, det var ett material 
som alltid fanns till hands hos bonden. Från 
början var det inte bara en julsed, utan halmen 
gjorde tjänst som en slags gammaldags golv-
värme, i träskorna blev den fotvärme och i 
sängen madrass. Vanorna var olika i vårt av-
långa land. På andra håll ströddes ene eller gran  

ut på samma sätt. 
   Julprydnader gjordes också av halm, t ex lätta 
takkronor som rörde sig i värmen och kallades 
”oro”. De olika formerna 
hade alla sin betydelse. 
Halmkärven utomhus var 
från början inte alls ämnad 
att föda småfåglarna med. 
Den var det sista av skörden 
och sattes ut som hedniskt 
tackoffer med önskan om 
fortsatt välmåga på gården. 
   Allt kring julen hade ma-
gisk betydelse, inte minst 
elden från julbrasan. Kvali-
teten på veden var viktig och 
vedträna fick inte läggas hur som helst i den 
öppna härden, de skulle placeras i en viss ord-
ning. Brasan tändes ibland med ålderdomliga 
ritualer, t ex gnideld och fnöske. När den brun-
nit ner förebådade askan vad som komma skulle 
av ofärd eller välfärd. 
 
SAFFRANSBRÖD I HÖGTIDSFORM 
   Den gula smidiga och lätta saffransdegen ba-
kas ut i julens alla traditionella och fantasirika 
former, tillsammans blir de ett skönt skådespel 
för ögat. Det var i formgivningen man kunde 
kosta på sig förr i världen när man ställde till 
storbak inför julen. Det viktiga var att bröden 
blev vackra. Fint vetemjöl hade de flesta inte 
tillgång till, men fantasin tröt inte med rågdeg 
heller. Helgbrödet kunde variera mycket i utse-
ende mellan olika landsändar.  
   Ursprungligen användes ingen saffran i de-
gen. Saffran har alltid varit dyrt. Det var Got-
land och kuster med livlig sjöfart som först kom 
i kontakt med denna färgglada krydda. 
 
MATBRÖD MED TRADITION 
   I gamla dagar var julen den enda tid på året då 
matlyx och frosseri var möjlig. Stommen i jul-
maten var ändå alltid brödet. En vanlig sed var 
att förse alla med en julhög, som komponerades 
av alla de brödsorter huset förmådde, ett slags 
smakprov och mått på hushållets status. Det 
fanns rangordning mellan högarna, husbondens 
var förstås högst och finast. 
   Julhögen ingick i tjänstefolkets lön och pigor 
och drängar bjöd sina egna gäster av den. Ibland 
fick den stå som skådebröd hela helgen. Den 
kunde sedan sparas i sädesbingen fram till 
vårsådden då den gav vidare julens kraft till 
hästarna och plöjarna. 
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TOMTARNAS MAGI 
   Gårdstomtar har stor makt, de kan sätta korna 
i sin så att de inte mjölkar och se till att det blir 
missväxt på åkrarna. Så trodde man förr och 
satte ut ett fat gröt till dem på julaftonskvällen.  
Gröten blev också oftast uppäten, men det var 
nog mest ladugårdskatternas förtjänst. 
   Tomtarna hade stor del i den magi, styrka och 
särskilda kraft som juldagarna hade. Den styr-
kan kunde med olika medel hållas kvar och 
komma till nytta långt in på det nya året. 
   I alla händelser måste det ordnas trivsamt för 
tomten och göras julfint hemma. När våra an-
mödrar hängde upp granna bonader på väggarna 
byter vi köksgardinerna till någor rött och glatt. 
De tillverkade sina dekorationer själva, vi köper 
färdiggjort pynt som tillverkats i fjärran länder 
och importerar också nya seder. 
   Många urgamla traditioner gick i graven med 
bondesamhället och den blandning av gammalt 
och nytt vi har kvar är rik och brokig. 
 
JULFISK I ALLAS SMAK 
   Lutfisken är en kvarleva från den tid då Sve-
rige höll sig till de katolska fastevanorna. Och 
eftersom det var omöjligt att bevara fisken färsk 
länge lufttorkades den. Förr att göra torrfisken 
presentabel som lutfisk på julafton måste 
gångna tiders husmödrar ta fram baljor och lut 
redan på Annadagen den 9 december. Efter en 
rad omständliga procedurer kokades så äntligen 
fisken i en påse av bomullsduk. Skulle den som 
lutat bestå provet i år? Det kunde nämligen gå 
så illa att fisken kokade bort och att knytet var 
tomt. 
   Färdiglutad lutfisk och kokpåsar av plast ga-
ranterar numera resultatet. En gastronomisk 
upplevelse som förhöjs av tillbehören eller rätt 
tillfälle att ta paus under julmåltiden? Smaken 
är olika. På våra nordliga breddgrader är jul-
gädda en inte så ovanlig tradition, 
fiskad med nät på isfria vatten. 
 
JULTRÄDET I CENTRUM 
   Julfirandet kretsar kring granen. 
”Granen står så grön och grann i stu-
gan” sjunger vi i visan men faktum 
är att den inte stått där sedan uråldrig 
tid, vilket är lätt att tro. Som så 
mycket annat i svensk jul är den in-
vandrad utifrån och fanns först i stä-
derna innan den slog rot på sent  
1800-tal. 
   Det snickrade julträdet anses vara 
en föregångare. Det kunde vara  

mycket enkelt i formen, utan ljushållare och 
smyckat med äpplen som spetsades längst ut på 
”grenarna”. Mer påkostade varianter förekom 
också, med sniderier, utsågade figurer, silkes-
papper m m.  
 
LEKAR OCH DANS 

   Gömma nyckeln 
   Någon utses att gömma en nyckel på ett kne-
pigt ställe, men inte så svårt att det blir nästan 
omöjligt att hitta den. Sedan frågar deltagarna 
”fågel, fisk eller mittemellan” och då får de svar 
på om nyckeln ligger högt mot taket, lågt nära 
golvet eller någonstans på mitten. Medan man 
letar frågar man om det ”bränns”, d v s om 
nyckeln finns alldeles i närheten. Den som till 
slut hittar den får gömma nyckeln nästa gång. 

Viskleken 
   Leken visar på det välkända fenomenet att ord 
och meningar förvanskas på sin väg från mun 
till mun. Detsamma gäller Ryktet går eller Hur 
det blir en höna av en fjäder. Alla sitter tillsam-
mans. Förste man hittar på en mening och vis-
kar den i örat på personen bredvid. Nästa viskar 
vidare och sedan fortsätter utbytet tills siste man 
säger högt vad han hört, säkerligen något helt 
annat än vad det var från början. 

Ordstafetten 
   Sitt tillsammans och bolla ord mellan 
varandra i tur och ordning. Varje nytt ord måste 
börja med samma bokstav som det förra slu-
tade. Bil blir leksak, blir kantarell… Leken blir 
genast svårare om ni bestämmer att bara god-
känna ord av ett visst slag t ex städer i Sverige. 

Björnen sover 
   Speciellt småbarnen uppskattar den här sång-
leken. Den som föreställer björn ligger mitt i en 
ring. Alla tassar runt och sjunger visan: 
Björnen sover, björnen sover i sitt lugna bo. 
Han är inte farlig, bara man är varlig. Men man 

kan dock, men man kan dock aldrig 
honom tro. 
   Vid ”tro” rusar björnen upp, förföl-
jer och fångar in någon av dem som 
släppt taget i ringen och försöker 
komma undan. Den får bli björn 
nästa gång. 

Långdans 
   En gammaldags äkta långdans går 
ut och in genom rum och salar, upp 
och ner i trappor, runt granen och 
tillbaka igen medan alla håller 
varandra i handen och sjunger. Det 
skall vara riktig fart på dansen så att 
alla blir andfådda och de som är sist  
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får svårt att hänga kvar. För modernt bruk gör 
man den så äkta det går. 
   Melodin till de traditionella dansvisorna bru-
kar klaras av tack före överföringen mellan ge-
nerationerna. 

Skuggor med handen 
   Att göra skuggor med handen är en lek som 
roat barn och vuxna i många generationer. Låt 
barnen försöka själva, men bästa underhållning-
en är kanske om någon väl inövad vuxen håller 
skuggföreställning. Varje liten rörelse med han-
den får stor effekt. Vit vägg eller vitt uppspänt 
lakan är bra bakgrund. Rikta ljuset från en pro-
jektor eller klar glödlampa. På teckningarna 
syns hur händerna ska hållas för att bilda några 
olika skuggfigurer. 

PYSSEL 
Glittrig ängel 

   En julängel till granen gör du av en remsa 
skrivmaskinspapper ca 10x24 cm. Vecka hårt 
från kortsidan i 1/2 cm breda veck. Markera och 
dra ihop midjan med sytråd, kjolen ska vara ca 
6,5 cm. Bårderna görs så här: Klipp en bit papp 
i samma form som ängeln så att den täcker allt 
utom 1/2 cm för bårderna i nederkanten på kjo-
len. Lägg pappen som skydd innan du sprayar 
kanterna med lim och doppar dem i dekora-
tionsbrokad, små glittriga flagor som finns i 
guld och silver i dekorationsaffärer. Limma på 
en bokmärkesängel och häng upp i guldtråd. 

Kristyrängel 
   Rör 2 dl florsocker, ca 1 
msk äggvita och några 
droppar ättiksprit till en 
jämn och blank smet. 
Spritsa rundlar eller kring-
lor på bakplåtspapper och 
tryck försiktigt fast bok-
märken på dem. Tryck även 
fast en upphängningsögla 
på baksidan. Låt sedan kri-
styren torka ordentligt in-
nan prydnaden hängs upp. 

 
Snöboll 

   Materialet är tunt skrivmaskinspapper. Klipp 
ut rundlar, 6 cm eller 12 cm i diameter. Klipp 8 
lika breda jack som bilden visar. Rulla varje flik 
för sig till en strut med hjälp av t ex blyerts-
penna. Limma, gärna med limstift. Det går åt 6 
färdiga rundlar till den lilla stjärnan, 12 till den 
större. Lägg ihop dem och trä en tråd med knut i 
änden genom mitten, knyt och dra åt till en boll. 
Gör en ögla att hänga i. 
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Frida Westbergh var handledare för ett an-
tal studiecirklar i Anundsjö på 1970-talet. 
Dessa cirklar som hölls i olika byar kallades 
”Bygd i förvandling”. Från en av dessa cirk-
lar som hölls i Hädanberg kommer följande 
berättelser skrivna av Valborg Persson och 
Greta Lindberg: 
 
   ”Min barndoms jul, som jag mest kommer 
ihåg den, var i slutet på 20-talet.  

   Den började den 15 december, för då slutade 
skolan. Dagen efter började min bror och jag att 
dra in julveden. Vi hade ett utrymme bakom 
spisen - cirka 1/2 meter bred och gott och väl 4 
vedtravar djup - där vi först städade bort allt 
skräp som samlats sen hösten, då vi flyttat in 
från bagarstugan. Sen drog vi ved på sparken 
och fyllde hela utrymmet. Man förstår nu att det 
blev ganska bökigt för omgivningen, men vi var 
ju sysselsatta flera dagar, och sen slapp vi ju att  



bära ved under hela helgen. 
   I samma veva slaktades grisen, och det var en 
både spännande och rolig dag. Spännande att 
våga gå ut när grisen äntligen var död, och ro-
ligt att titta på, när den skållades och styckades, 
för slaktaren Abraham Jonsson var alltid på så 
gott humör. Dessutom var han min ”guffar” och 
därför tyckte jag nog att det var något speciellt 
när han kom. Nu gjordes blodpalt med kokt och 
stekt fläsk och det var vanligt att grannar bjöd 
varann på ”kamskalas”. Mycket uppskattat. Det 
mesta av fläsket saltades ner, men en del fick 
frysa i bagarstugan för att ätas färskt. 
   Så skulle man förstås få en ny klänning till jul 
och man var alltid så rädd att 
den inte skulle hinna bli fär-
dig, för sömmerskan 
”Skraddar Märta” var jämt 
så överhopad med arbete. 
   Sen skurades och fejades 
överallt. Skåp och lådor stä-
dades, spisen sotades och 
muren kritades. På 
”skrapdan” skulle allting 
vara färdigt. Då lades tras-
mattor över hela golvet, gir-
langer hängdes i taket och 
det blev så varmt och mysigt 
och förväntansfullt inför 
morgonen då tomten kom 
med kaffe på säng. 
   Ett år kom en tomte och körde med en bock 
som drog en liten släde - speciellt tillverkad för 
tillfället - lastad med juldoppa i en korg. Det var 
en moster som var tomte och en kusin var bock-
en. Hon var klädd med en fäll med horn och 
bjällror på. Det var en jul som jag särskilt kom-
mer ihåg. 
   På julafton klädde vi granen, men då fanns 
inte elektriska ljus, utan bara levande, så den 
tändes sällan. Julbordet var väl inte så omfångs-
rikt som dagens precis, men en stor skinka 
minns jag att vi hade. Revbenspjäll med plom-
mon hörde till och risgrynsgröt. Julklapparna 
kastade vi till varann, mest kläder, men en och 
annan leksak fick man ju också, och den var 
verkligen uppskattad. 
   Juldagsmorgonen var man uppe tidigt och 
tände ljus i alla fönster och så gick vi man-
grannt ut och tittade. Någon måste dock stanna 
hemma för eldfarans skull. En del körde genom 
byn med häst och rissla med bloss i händerna 
och då var det ju extra festligt. Vi åt aldrig lut-
fisk på julafton, utan när vi kom hem efter den 
promenaden åt vi den i stället. 

   På nyårsaftonen brukade vi bli bjudna till en 
farbror för att stöpa bly. En tant, ”Masse” kal-
lad, var särskilt skämtsam och rolig när vi 
skulle tyda figurerna som bildades. 
   Så återstod alla julgransbjudningarna och på 
den tiden fanns det många barn i byn, så det 
blev många kalas att gå på.” 

Valborg Persson, Bygd i Förvandling Hädanberg 1976 

 
JULFIRANDE FÖRR 

   ”Ett av de första minnena i samband med ju-
len som jag minns tydligast är ”Julskrötja”. Dan 
före julafton ”skrapdan” badade vi barn i köket 
i en träså. Så lade vi kläderna, som vi haft på 

oss, ut på bron. På kvällen 
kom ”Julskrötja” och tog 
dem med sig, för att tvätta 
dem. Hon var en skräckinja-
gande uppenbarelse. Ibland 
hade hon en hellång 
vargskinnspäls och ibland 
gamla trasiga paltor och all-
tid en käpp. Ibland kom hon 
in i köket, men för det mesta 
stod hon på bron och stam-
pade med käppen. 
   På natten låg vi över hos 
farmor. Vi var fem barn och 
vi låg på madrasser på köks-
golvet. Julkvällsmorgon steg 
vi upp klockan 5 och bar 

kaffe med dopp till alla på gården. Då var det så 
fint i stugorna. Alla golven var helt täckta med 
vackra trasmattor och det var julpyntat överallt. 
   Klockan 2 åt vi så julmat och doppade i gry-
tan hos farmor. Vi brukade vara så där 14-16 
personer, så det var både stojigt och roligt. Vid 
4-5-tiden brukade julklappsutdelningen börja. 
Vi kastade in dem genom köksdörren. De som 
var inne, sprang då ut och försökte ta fast den 
som kastat. Det ansågs som en skam att bli fast-
tagen, så man sprang ju allt vad man kunde och 
hade i förväg tänkt ut något gömställe. Senare 
på kvällen åt vi lutfisk och risgrynsgröt. Och så 
var den roligaste dagen på julen slut. 
   På juldagsmorgon var vi uppe tidigt och gick 
igenom byn och såg på alla julljusen, som man 
hade satt i fönstren. Om någon dött under året i 
en gård, så hade man inga ljus i fönstren. En del 
körde med släde och bjällerförsedda hästar ge-
nom byn och hade bloss i händerna. 
   Omkring tjugondan gick vi barn runt i gårdar-
na på julgransplundring. Den tiden var vi så 
många barn, så de kalasen brukade vara länge. 

Greta Lindberg född 1918, Bygd i Förvandling 1975-76 
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Julgransplundring i Hädanberg ca 1925. 
Foto: Johan Johansson, Hädanberg. 

Bilden utlånad av Anundsjö hembygdsför-
ening. Fanns även med som omslagsbild  

på Medlemsblad nr 96 2011. 



Från studiecirkeln Bygd i förvandling i Väs-
tergensjö kommer följade berättelse om 
barndomens jul på torpet Pullsjön som låg 
under Bureåborg. Greta Persson som berät-
tat var född 1907 och uppvuxen där. 
 
   ”Förberedelserna före jul var viktiga, särskilt 
då bakningen. Matbrödet bestod av rågbröd, 
vörtbröd och tunnbröd. Till kaffet skulle det 
vara vetebröd och småbröd. En kaksort minns 
jag särskilt. Det var billiga och goda kakor som 
hette ”Sjödins Greta kråsa”. Så här bakades de:  
 
1 glas grädde 
1 glas socker 
1 äggula 
2 teskedar hjorthornsalt 
1 smörbit 
Mjöl till dess degen gick att kavlas ut 
Kakorna tas ut med ett runt mått 
Penslas med äggvita. 
Strö socker ovanpå. 
Dessa kakor var billiga och inte så feta. 
 
   Städningen kom därnäst. Överallt skulle vi 
städa, även i skåp och lådor. Golven skurades 
vita och sen lade vi trasmattorna så att de täckte 
hela golvet. Det blev varmt och hemtrevligt. 

Även i Kubbe i Anundsjö hölls studiecirkeln 
Bygd i förvandling på 1970-talet. Från denna 
kommer här berättelsen Julminnen av Dag-
mar Melander: 
 
   Från min barndom minns jag inte att det fanns 
någon annan adventskalender än den som min 
pappa gjorde åt mig. Den bestod av 24 st träpin-
nar, något större än en blyertspenna. Dessa pin-
nar placerades ut i en ring i en tillplattad snö-
driva. En av pinnarna var dock något större och 
skuren med spånor eller som vi sade ”kölar” 
och den skulle alltid placeras i mitten och stå 
kvar till julafton. Oj, vad jag räknade dagarna 
fram till jul när jag varje morgon - oftast i bara 
nattkläderna och med sockar på fötterna - 
sprang ut för att hämta in en pinne. 
   De sista dagarna före jul var det vanligt, att de 
som hade sina s k ”utslåtter” vid fäbodarna 
skulle köra hem hö därifrån. Då berättades det 
för barnen i gårdarna, att det var med dessa 
hökörare som ”julfölan” fick åka när hon skulle 
till byn för att efter julbadet på ”skrap-
dagskvällen” ta hand om smutskläderna och  

tvätta desamma, så att de var rena efter jul när 
de skulle användas igen. Hur detta nu gick till 
undrade nog många över, men det var nog lika     
mystiskt som det är med tomten idag. Efter det 
nämnda julbadet var det vanligt att få ta på sig 
nya underkläder, strumpor och klänning, allting 
hemsytt, och de hemstickade strumporna var 
allt annat än mjuka, men varma och präktiga. 
   Någon jultomte förekom inte på den tiden, 
utan julklapparna skulle kastas in genom dör-
ren. I mitt barndomshem var det vanligt att vi 
barn fick ett paket på julaftonsmorgonen, när vi 
väcktes med kaffe och dopp och tända ljus på 
brickan. Själv minns jag en julafton när jag fick 
mina första skidor och en stor trasdocka med 
porslinshuvud. Skidorna hade min morbror 
snickrat och dockan hade mormor gjort. 
   På julaftonsnatten skulle ingen dörr låsas och 
lamporna skulle vara tända hela natten. Även 
elden i spisen skulle hållas brinnande hela nat-
ten och alltid skulle det vara granved för den 
knastrade och sprakade så trivsamt, annars var 
det ju mest björkved.” 

Kubbe i januari 1975, Dagmar Melander 
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   Så var det ladugårdens tur. Även där skulle vi 
skura till dess att där var rent och fint. Korna 
måste ryktas, borstas och hållas rena, annars 
trivdes de inte. På julkvällen skulle de ha extra 
god förplägning. 
   Pappa steg upp tidigt på julaftonsmorgon. 
Han tog häst och släde och körde 3 mil och 
hämtade Moster. När de kom tillbaka då var det 
jul. Då stod julbordet dukat med alla slag av 
hemlagad mat. Morfar, Mormor och Moster 
kom in och sen allt var undanstökat fick vi alla 
sätta oss till det dukade bordet. 
   Julklappar fick vi av Pappa, Moster, Morfar 
och Mormor. Det var inte några stora och dyr-
bara ting. Kanske kostade de mellan 25 - 30 öre,  
men det var så roligt att få en liten korg av pors-
lin, en liten tomte eller ett äpple. Jag minns min 
barndoms jular som underbara och roliga.” 

Greta Persson, Bygd i förvandling, Västergensjö 1975 

Snabbsångerska!  
Första söndagen i advent hade fru N  

kommit lite sent till högmässan.  
När hon kom hem berättade hon: 

- Jag kom för sent till kyrkan idag, de hade  
redan börjat sjunga. Men se jag sjöng i kapp 
dem och jag sjöng om dem och när de var på 

”hosianna”, då var jag ”i höjden”! 



Ångermanländsk 1800-talspräst  
skapade mönsterjordbruk.  

Hjälpte i nöden - straffade synden. 
    
Det är rubriken på en artikel i Nya Norrland den 
7 september 1955. Så här berättas i artikeln som 
är skriven av signaturen Backtorparen: 
 
   ”Gamla dokument berättar om att det inte 
endast var året 1867 som kunde anses som det 
stora nödåret i Ångermanland under 1800-talet. 
Nödår var någonting ganska vanligt i bl a norra 
Ångermanland under senare delen av 1820-talet 
och början av 1830-talet. 
   Så var åtminstone förhållandet i den typiska 
skogssocknen Björna, som delvis bildar gräns-
området för södra Lappmarken. Det var vid det 
tidsskede Björna blivit avskilt från Själevad och 
bildade eget pastorat, nämligen under 1820-
talet, då socknen fick sin första kyrkoherde. 
Han hette Anders Sidner och var född och upp-
växt i ett torp i den alltjämt avsides liggande 
byn Rössjö i Sidensjö - en genuin nordånger-
manlänning, således. 
   Det berättas att när kyrkoherde Sidner var ute 
på husförhör och andra förrättningar i de mera 
avlägsna byarna måste han medföra en påse 
mjöl av ofrusen säd och några kakor barkfritt 
bröd för sitt eget behov. Han besökte vid sådana 
tillfällen vintertid enstaka torp och stugor, där 
han oftast påträffade en barnskara, lämnad åt 
sig själv, medan föräldrarna dragit neråt sädes-
bygderna för att skaffa mat. Vid sådana till-
fällen kom de matförråd han förde med sig till 
användning för de svältande barnen. 
 

BRÖD ÅT DE FATTIGA 
   Genom anskaffande av nödhjälp, upprop i tid-
ningar mm lyckades Sidner hindra att folk du-
kade under för hungersnöden. De bönder i 
nedre gränsbyarna, som kunde anses som mera 
burgna och hade utvägar för att ge ”tionde”, 
fick lösa sin skadade säd med sex kronor tun-
nan. Prästmannen fick i stället för sin del i Sjä-
levad betala 30 kronor tunnan för oskadat korn 
till hushåll och utsäde. Korn till utsäde tillhan-
dahöll han så mycket han förmådde till småbön-
der, som inte hade kredit ”utsocknes”. Pengar 
var dyra och då räntan var begränsad av lagen 
florerade procenteriet. När Sidner ej fann på 
annan utväg tog han hem en skutlast säd från 
Stockholm på egen risk. Han lyckades låna 
pengar av den rike Per Hörnfeldt i Hörnäs, Sjä-
levad. Låntagaren fick emellertid betala 10 pro-
cent utöver de lagliga sex procent, som reversen 

visade. 
 

FÖREGÅNGSMAN I JORDBRUKET 
   Sitt eget jordbruk lade Sidner så när som de 
frostfriaste bitarna till hövallar och ökade sin 
kreatursbesättning, vilken föddes med hjälp av 
löv, som skördades i mängder i skogen och tor-
kades. Härigenom förbättrades jorden, vilken 
genom stark gödsling erhöll större motstånds-
kraft mot frosten, tills den åter besåddes. 
   Såsom ivrig jordbrukare bröt Sidner ny jord 
och arbetade framförallt på utdikning av frost-
härdarna - myrarna - för att därigenom avleda 
frosten från sina egna tegar. Han inbjöd ofta 
bönderna till sig för att visa dem de rön han 
själv gjort eller inhämtat ur lanthushållstids-
skrifter. Han körde hem myrjord och anlade 
komposter, köpte gödsel för att öka jordens bär-
kraft och sädens motståndskraft. 
   Kring prästgården hade Sidner röjt och för-
skönat så att där fanns bersåer överallt. Där an-
lades även trädgård med bärbuskar och driv-
bänk - tydligen något högst sällsynt i nord-
ångermanländska bygder på 1830-talet.  
 

FÖRFALL BLEV MÖNSTERGÅRD 
   I Grundsunda, där Sidner sedermera blev kyr-
koherde var allt kaos. Prästbordet var i hög grad 
vanskött, bortarrenderat som det varit. Foder 
hade sålts i massvis och blott några få kreatur 
hade hållits vid gården. Ingen trädgård, blott 
några sneda kålland, omgivna av hagar, begrän-
sade den gropiga gårdsplanen. Alla diken var 
igenväxta med äxing (kvickrot) och prunkade i 
en rik vegetation av videbuskar. Åkern var 
överfull av tistel, men jordmånen till synes av 
ypperligt slag. Husen var förfallna och rummen 
nere vid golven omgivna av en tät krans av 
”tjuka” (golvsvamp), som fyllde dem med en 
unken luft. 
   Den nye församlingsherden upptäckte genast, 
att detta härrörde från den långsmala myr, som 
sträckte sig ända ner till boningshusets stenfot. 
Gårdsplanen var så vattensjuk, att gångbräder 
måste läggas mellan alla husen. Sidner började 
genast utdika myren och lägga ner avloppsrör. I 
avvaktan på att det skulle ges tid till att med 
större intensitet taga itu med det vanskötta jord-
bruket rev han bort gärdslen kring kållanden, 
plogkörde dem till ett helt, sände häst och dräng 
till det fem à sex mil avlägsna Mo bruk efter 
syrentelningar och bärbuskar, som planterades. 
   Det visade sig så småningom att det kommit 
rätt man på rätt plats. Prästbostället i Grund-
sunda blev under Sidners tid både vad jordbruk 
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Svar på tal!  
   Ett stort antal rallare fanns i Gällivare när 
riksgränsbanan byggdes. De hade hört sägas att 
pastor Bergqvist, sedermera biskop i Luleå, var 
bra på att ge svar på tal, och två rallare kom 
därför överens om att göra prästen svarslös. En 
av dem stegade därför in på pastorsexpedition-
en och bad att få anmäla ett dödsfall. När präs-
ten frågade vem som var död fick han till svar: 
   - Fan. 
   Pastor Bergqvist såg litet fundersam ut men 
fann sig snart. Han tog upp en tvåkrona ur 
fickan, räckte den till rallaren och sa: 
   - Inte för att jag har så gott om pengar, men 
jag har alltid ömmat för de faderlösa! 

och husbyggnader beträffar en mönstergård ef-
ter dåtida begrepp. 
 

KORTSPEL PÅ KYRKLÄKTAREN 
   Församlingens vård var det emellertid vid ti-
den för den nye prästmannens tillträde nära nog 
lika illa ställt med. Det berättas sålunda att hela 
kyrkvallen med sina stallar och bås till kamrar, 
som bostäder för en del av församlingens fattig-
folk, var ett enda osedlighetsnäste med bl a spel 
och dryckenskap under både helgdagar och 
helgdagsnätter. Det blev hårt motstånd, men 
Sidner lyckades få rucklen med eldstäderna ut-
dömda och bortrivna. På vallen uppfördes nya 
stallbyggnader med hyggligare kamrar som     

bostäder, men endast för sådana hemlösa, som 
inte var att hänföra till det s k slöddret. 
   Det var med gott resultat han även lyckades 
införa den s k kyrkotukten, där tidigare en del 
av söndagsnöjena under pågående gudstjänst 
brukade förläggas till läktaren med kortspel och 
kurtis. 
   Det var som prost och riksdagsman Anders 
Sidner, torparpojken från skogsbyn Rössjö, slu-
tade sin livsdag den 10 mars 1852, vid 64 års 
ålder. En svår förkylning under en visitations-
resa en kall vinterdag var närmast orsak till att 
ett av de märkligaste livsöden, som formats i 
bygden nolaskogs, slutade innan åldern tagit ut 
sin rätt.” 
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ANDERS SIDNER från Rössjö i Sidensjö 

NÄR STARK-JON JONS´N AGERADE HÄST 

Från Erik Ölunds klippsamling kommer föl-
jande berättelse om Stark-Jon Jonsson i 
Nätra. Den har tidigare varit publicerad i 
Örnsköldsviks Allehanda. 
 
   Bland gårdagens allmoge gick många histo-
rier om mer eller mindre sagolika kraftpresta-
tioner utförda av mer eller mindre namnkunniga 
kraftkarlar. Den intresserade läsaren har kanske 
hört berättas eller läst om till exempel Stark-Jon 
Jonsson i Nätra. För oss sentida barn verkar det 
närmast otroligt att en männinska kunde vara 
utrustad med sådana enorma kroppskrafter, men 
många av våra äldre i gårdagens Nolaskog 
kunde försäkra, att historierna var sanna. 
   Stark-Jon Jonssons mest beryktade kraft-
prestation var när han en vinterdag drog ett full-
lastat brädlass från Bjästa till Näske lastage-
plats… 
   Så här var det: 
   Under brädkörslor från Brynge såg i Sidensjö 
till Näske, något som ofta förekom vintertid 
igår, var det sed att forbönderna vilade sina häs-
tar i Bjästa där de då själva samtidigt försåg sig 
med en styrketår hos en i sammanhanget väl-
känd handlare i samhället. 
   Under en sådan raststund, som forbönderna 
tillät sig, hände det sig, att Jon Jonsson, som var 
en av dem, efter att något försenad ha lämnat 
rastlokalen, till sin bestörtning upptäckte, att 
hans häst var försvunnen. Endast foran med 
brädlasten stod kvar. Borta var också de övriga 
forkarlarna i sällskapet… 
   Vad göra? Jon Jonsson hade blivit utsatt för 
ett minst sagt grovt skämt, något som han själv 
började ana och misstänka. Men han var situa-
tionen vuxen och det med råge. Snabbt fattade 

han sitt beslut; greppade tag i skaklarna och 
började att själv dra iväg med sitt lass… 
   Sällskapet hade fått ett gott försprång, men 
komna på andra sidan om Svedjesjön (över vil-
ken färdvägen gick) till en motlutning i  
terrängen, behövde deras hästar vila ett slag. 
Där hann den förgrymmade Jon Jonsson ifatt 
dem. Han drog vidare förbi de rastande forbön-
derna, men körkarlen i den i hans färdriktning 
sista foran, struntade i att hålla åt sidan för ho-
nom. Då blev måttet överrågat för honom, han 
sprang fram till foran och vräkte utan vidare 
hela brädlasset med häst och allt ner i diket. Sen 
fortsatte han sin dragande färd och kom faktiskt 
först fram till lastageplatsen i Näske… 
 
   Händelsen, som verkligen ska ha inträffat, lät 
mycket tala om sig och efter detta imponerande 
kraftprov blev ”Stark-Jon Jonsson” ett vederta-
get begrepp i både Nätra och Sidensjö.” 
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