
I samband med det att vi hade släktfesten 1999 i Stensund så gick vi en tipsrunda. Frågorna 

sattes upp på olika ställen i byn och passande fråga ställdes. 12 st frågor av olika 

svårighetsgrad. 

Frågorna finns här med som ett  PDF-dokument. För att inte det ska ta så lång tid att ladda 

detta dokument så har kvalitén på bilderna reducerats.  

 

Lösningar insändes till Bodil eller Leif 

Bodil Stenlund 

Forsnäs 5064 

920 70 SORSELE 

0952-30016  

Leif Linder 

Tallvägen 22 C 

826 34 SÖDERHAMN 

0270-15803 

Det är mycket fina priser som de har utlovat. Om jag inte hörde fel så var en hemmansbit i 

Stensund aktuell som första pris. Andra och tredje pris var en tältplats inkl. bilplats för 2 

nätter i Stensund. 

Start 



På bilden ser vi August och Matilda Lindgren. 

Utan dem hade vi inte funnits till. Förutom de 

som genom ingifte eller på annat sätt kommit in i 

släkten. 

 

Vi som är släkt med August och Matilda i rakt 

nedgående led har mycket att vara tacksamma 

över.  

Vi har blivit mycket rikt begåvade på många olika sätt. Inte bara i skönhet och visdom utan 

 på alla de sätt en människa kan önska sig. Andra kanske upplever oss som skrytsamma. 

 Men detta är en stor missuppfattning då det i själva verket handlar om att vi har svårt för 

 att inte vara ärliga och uppriktiga. Vi är spontana och säger som det är.  

 

 

Men när föddes morfar/farfar och mormor/farmor ? 

 

1    1873 , 1882 

X 1878 , 1887  

2 1877 , 1886 

Fråga 1 



Fråga 2 
Ja så har vi kommit  till Åbergs.  Ofta var vi här och lekte med deras barn. De hade också ett 

ganska attraktivt jordgubbsland. Inte sällan var vi i detta land men givetvis enbart i studieintresse. 

På bilden syns Ulf visa den stil som Ingemar 

Johansson hade.  Sparringen sköts av Hasse och 

Torbjörn. Träningslokalen  var förlagd till en loge. 

 

Till höger syns några som gillade jordgubbar. Martin, 

Torbjörn, Anna-Greta , Lena (syns knappt) och Mats. 

En dag som idag kan det vara lämpligt att ta lärdomar av Sten Åbergs erfarenhet av destillerade 

drycker. Sten dricker som vi vet  normalt inte. Men vid en pensionärsresa till Umeå blev han bjuden 

på sprit av en medresenär och här följer hans korta men sedelärande berättelse: ’Ja dräck å dräck. 

Ja dräck å dräck. Sen minns ja int mer. Ja vakne på möran ve klea på me.’ 

 

Vad som särskilt slår en när man sällan är på besök i Stensund är att byn har krympt. Som liten  

upplevde man allting mycket större. Hur är det med Er förmåga idag att uppskatta avstånd?  Hur 

många meter är det från landsvägen fram till husväggen i Åbergs hus? 

  

Ledning: Många tycker det är besvärligt med  korta avstånd. Uppskatta därför avståndet vägen - 

husväggen fram och tillbaka och dividera sedan med 2.  



Fråga 3 
Klockan är kvart i tolv. Ut från matbespisningen har alla barn kommit  ock på skolgården är redan fotbollen i full 

gång. I sin fantasi skjuter en pojke ett kanonhårt skott i mål. Men i själva verket var det en lös tåfjutt från en 

smärtingsko som sett sina bästa dagar. Några flickor hoppar hage och några andra  bollar mot en vägg. Samtidigt 

kastar flickorna trånande blickar mot pojkarna då det genomgående var mycket bildsköna och välklädda pojkar på 

skolan.  

 

Några pojkar befinner sig på utedasset och håller på med något som inte lämpar sig i tryck. Låt oss kalla det 

självbetjäning. Ett sätt som användes i Stensund långt före alla varuhus kom på idén. Någon genomgång i denna 

ädla konst hade de inte fått på biologilektionerna. Kanske tyckte magistern (Karl-Georg Mattsson) att det var 

meningslöst att lära ut detta via skolböcker utan endast trägen övning ger resultat. Och som det övades. Om vi inte 

är fel underrättade så fick många Stensundsbor ett sådant handlag att detta kom till glädje långt efter skoltiden och 

mycket högt upp i åldern.  

 

Det busades flitigt och någon större respekt för  magistern 

 fanns inte. T ex så skulle Mona och  Lillemor vid ett 

 tillfälle sticka från skolan.  Magistern stod och täckte 

 dörren men då hoppade  de ut genom fönstret. Men någon 

 aga förekom  dock aldrig. Var aga tillåtet eller inte? Vilket 

 år  förbjöds aga/ kroppslig bestraffning i den svenska 

skolan? 

 

1     1912 

X 1945 

2 1958 

Bilden är tagen  från skolan i Herrens år anno 1957. 

Eva,  Martin, Lena och Anna-Greta, Bert-Sture och Rosita 

Magistern Karl-Georg Mattsson 

Nils, Max, Ronny, Ann-Marie och Gun-Britt 

Leif, Mats, Einar, Christer, Ulf och Donald 



Fråga 4 

En stämningsbild en fredagskväll hösten 57 i Nyby. Inifrån sovrum-met kan man höra ’Käre John’ från 

en trådbandspelare som Bror har införskaffat. På köksgolvet ligger några barn och leker och fram och 

tillbaka springer Lisa omkring med ett cigarettpaket i handen, orolig som en värpsjuk höna. 

Lisa kör inte med nikotinplåster utan det är äkta varor. Bill, Chester-field eller John Silver och alltid 

utan filter. I hennes cigarettpaket finns bara 16 cigaretter och turbilen ska inte komma förrän på  

måndag. Då kan hon beställa nya cigaretter från Handelsbolaget. 

 

Lisa försöker räkna ut många cigaretter hon skulle kunna röka. Hon vet att av fyra fimpar kan hon 

rulla en ny cigarett. Eftersom matematik inte är Lisas starka sida så ropar hon på  hjälp: 

Leif -Ulrik !!!  

 

Men Rosita svarar att Leif hade farit till Banken för att meta. Det kunde Rosita enkelt konstatera 

genom att sockerbitspaketet var borta.  Lisa blev förtvivlad. Kan Du hjälpa henne att räkna ut hur 

många cigaretter hon kunde röka?  



Fråga 5 

På bilden syns Sorsele kyrka. 

 

I förgrunden Håkan Ågren. En Sorselepojke som 

flyttade med sin familj (Rolf Ågren) till Dalarna.  

Sorsele träkyrka är en av de äldsta och mest kända byggnaderna i kommunen. I denna kyrka har  

många av oss blivit döpta, blivit konfirmerade och till och med en del av oss har gift sig här. Skilt 

sig har många av oss kunnat ordna på annat sätt. 

 

Ur denna kyrka har Guds klara och rena ord stigit upp mot skyn. Men många ord har även följt som 

 ringar på vattnet, nedför Stensundsforsen, för att sedan spolas upp på stränderna i Stensund.  Där 

 fylldes orden med kött av detta gudfruktiga folk. Säkerligen har kyrkoherde Olof Waerner ofta i sin 

 himmel med stolthet kunna se hur Lindgrens släkte  alltid vinnlagt sig om att följa Tio Guds Bud 

 och för övrigt levt på ett fromt och kristerligt sätt. 

 

Men när stod Sorsele kyrka färdigbygd och klar ? 

1     1859 

X 1889 

2 1909  



Fråga 6 
En bil passerade. Assar tittade ut genom fönstret och såg  mjölkkrukorna utanför ’Svennes’. Han förstod att turbilen 

hade kommit och rusade direkt till ’Hedvigs’ för att hämta posten. På ett kuvert stod: 

Assar Lindgren 

Stensund 

Sorsele  

Det var det första brev Assar någonsin hade fått och han sprang direkt hem till mamma Tilda och läste brevet.  

Han hade kommit in på tand-teknikerskolan. Han skulle börja redan nästa vecka och borde nog förbereda sig lite.  

Mamma Tilda sa: ’Glömm int att he het int käftn utan munn o så tyck ja du skul reken tendren i käftn, nä ja men 

 munn, så du vet hur mång he e.’   

 

Han började räkna sina egna tänder genom att titta i en spegel i köket. Men spegeln var gammal och glaset hade 

 runnit ned så han såg ibland dubbelt. Men han fick det till 23. Han räknade mamma Tildas tänder och fick det till 

 9. Han sprang över till Hedvigs och räknade. Hedvig hade 6 tänder i överkäken och 4 i underkäken. Bedas 

 tänder fick han inte räkna utan hon sa : ‘Tokes int !’ men erkände efter en tid att hon hade ‘tri tennren’ . Åbergs 

 tänder fick han heller inte räkna då han nyss lagt in en stor snus och var rädd att den skulle bli fördärvad. 

 

Ja det här blev inte lätt för Assar. Hur många tänder har maximalt en fullvuxen person ? 

1     28 

X 30 

2 32 
Ledning : Man har lika många tänder i överkäken och  underkäken. 



Fråga 7 
‘Några nypåstigna ! Några nypåstigna !’ ekade det då konduktören steg ombord på tåget. Rälsbussen på 

inlandsbanan hade nyss blivit avvinkad från järnvägsstationen i Sorsele. En tunn mörkhårig flicka blev mycket 

orolig. Han kan väl inte, han kan väl inte mena det där fräcka Giltjaurpojkarna pratar om eller det som kvigan Rosa 

var med om förra veckan, då hon för första gången var till tjuren. Flickan kunde andas ut då hon såg de andra 

resenärerna räcka fram sina biljetter. 

I ‘Hela världen’ hade hon läst om hur livet lekte i de stora städerna. Kvällen innan hade hon noga kokat och tvättat  

 sina kläder i stengrytan nere vid älven. När hon nu kom till den stora staden ville hon absolut inte lukta Stensund1). 

 Ingrid var på väg till Östersund för att leva det ljuva livet. 

 

Men det blev inte riktigt som Ingrid tänkte. Vistelsen blev inte så långvarig utan hon återvände ganska snart till 

 Stensund o Sorsele. En tid därefter gifte hon sig med en Bror. Lisa ville inte  vara sämre och gifte sig också med 

 en Bror. Kanske hade de tagit intryck av att Bror och Syster gift sig på andra sidan älven.  

 

En annan känd Ingrid är Ingrid Bergman. Hon har spelat med i en av följande filmer. 

1       Casablanca 

X      Det ljuva livet  

2       Hon dansade en sommar 
 

1) En mycket frän , nästan erotisk odör som utgör en blandning  av månadsgammal svett, urin och ladugårdsskit.   



Fråga 8 
 Förbi Fäboavan och in på Storgatan i Stensund rusar en monark fram. Pedalerna drivs runt med  bestämda rörelser. 

 Så kraftiga att cykeln nästan stegrar sig. Kanske även beroende på att cykeln är mycket ‘bak’-tung. Där bak på 

 pakethållaren syns två stora Kronans vetemjölpaket. Och bland mjölpaketen sticker en grön skärmmössa fram och 

 tittar man riktigt noga så ser man att det är Martin. 

 

Hertha har nu fått bagarstugan inom synhåll och ökar takten ännu mer. Hennes kinder har färgats kraftigt röda. 

Kanske beroende på den höga farten eller var det ilska hon hade i ansiktet ? Lasse hade lovat att följa med och hjälpa 

till med att kavla ut degen men han smet i sista stund. 

 

Men samtidigt ser man mitt i alltihop ett leende spridas över ansiktet. Kanske beror rodnaden i ansiktet på att hon och 

sin älskade Kalle blivit ett under de tidiga morgontimmarna och hettan från kärleksmötet ännu inte svalnat? Eller 

beror leendet på att Mona och Anna-Greta hade lovat att sköta om lilla Sara? Vidare skulle  de även efter några 

timmar flytta på spetten för korna som är tjudrade på gården? Sanningen om denna ögonblicksbild en juniförmiddag 

1956 kommer vi aldrig att få veta. Vi kan bara spekulera. 

 

Förutom att Hertha är ett kvinnonamn så kan det också vara  

1       Namn på tyskt wienerbrödsliknande bröd som ofta äts på alla hjärtans dag. 

X      Tidskrift utgiven av Fredrika Bremer förbundet. 

2       Medicinsk term. Då hjärtat slår med så snabba slag att dubbelslag ibland förekommer. 

 

 

Tjugotalet meter efter kommer  en kämpande och delvis 

halvgråtande Ulf  på en nästan färglös herrcykel. Han får kämpa 

väldigt hårt för att hålla mammans takt. Dels beroende på att han får 

cykla under stången och dels verkar bakdäcket ha mycket lite luft. 

Innerslangen syns tydligt bukta ut sig trots att det bundits en 

skinnlapp över däcket.  



Fråga 9 

På bilden ser vi Mannes hus i 

bakgrunden  

 

I den högra bilden  några roddare. 

Torbjörn och Hasse med hunden King. 

Ja så har vi kommit till Mannes. Här gick vi på lågstadiet och lärde oss vår ABC. ’Far är rar. Mor är en orm’. Tänk  

att vi rymdes i ett rum uppe på vinden. Vi kan inte ha varit alltför stora klasser. Om vi varit riktigt snälla kunde vi få 

gå ned och lyssna på deras privata radio.  

 

 Hulda var nog både älskad och hatad. En del tyckte att hon hade ett helt igenom fläckfritt samvete. Detta eftersom 

 hon aldrig hade använt det. Man vad man än må tycka om Hulda så måste hon ha varit en mycket skicklig lärare. För 

 alla som gick i denna skola lärde sig läsa. Detta var en prestation då inte alla som gick i denna skola var lika 

 begåvade som August Lindgren släkte. Och inte hade hon heller hjälp av olika typer av speciallärare.  

  

Hon kunde vara mycket bestämd. Bad hon om en tjänst upplevdes det som en befallning. Ibland lade hon ut nät och 

ofta ombads någon av oss pojkar att följa med och ro. Men då fick man också en slant. Hur mycket fick man av 

Hulda i mitten på 50-talet för att ro. 

  

1         5  öre 

X       10  öre 

2        25 öre 



Fråga 10 
Då Ni nu passerar Wallentins är det lämpligt att tala lite om pappa Tage och mamma Irene och deras förtjusande barn. 

Tage är väl kanske mest känd för att vara stark, duktig skogskarl och en baddare i huvudräkning. 

Detta kort är taget på pappas 70-års dag. 

 

Bakre raden: 

Hasse, Mamma, Pappa och Torbjörn. 

 

Främre raden: 

Lena, Carina, Sune, Mats,  Majken  och Mikael. 

Ett bevis på hans styrka minns vi från ett bröllop i logen som Ni nu står alldeles intill. Som vanligt vid dessa bröllop 

så förekom slagsmål. Två st hade vid detta tillfälle börjat slåss. För att få dem att sluta tog  Tage runt de båda 

slagskämparna och bar dem mot ett dike. Astor ville nog att de skulle få slåss färdigt så han sa till Tage : ‘Skemm 

int ut de Tage’.  Men samtidigt som Tage bar iväg med de två slagskämparna svarade han något ansträngt: ‘He ha ja 

liks gjort sen förut’. 

 

Hans musikaliska och dansanta förmågor kunde kanske varit bättre. Men han kompenserade detta då han skulle  

imponera på jäntor genom att ta grodor i munnen. Vilken kvinna skulle kunna motstå en sådan karl? Ja åtminstone 

inte en jänta från Övre Saxnäs. Vidare påstod han själv att han vara ganska oslög. Ja, som han själv utryckte så 

kunde han inte ens peka rakt.   

 

Men vad som många inte känner till är att han kunde vara mycket busig och då  särskilt i skolan. Vid ett tillfälle 

slog han till en liten  flicka så hon började gråta. Vad hette denna flicka enligt Owe Törnqvist visa?  



Fråga 11 

På 50-talet blev det allt vanligare att Stensundare for iväg på bio. På cykel, åkte med Alf Brännlund 

och ibland även med egen bil.  Man tyckte med den tidens ögon att filmerna var mycket djärva. Och 

detta inte minst på det erotiska planet. ’Hä hannel bärra om petaninga’ sa vissa. Ett par som 

definitivt tyckte detta var Börje och Irma. På en direkt fråga varför de aldrig for på bio blev svaret 

att de istället hade ’bio i sängen’.  

 

Vår fråga är: Hur många ggr per vecka hade Irma och Börje ’bio i sängen’ under en normalvecka.   

Ledning: I en normalvecka ingår inte den vecka då man ’slo hö’ och inte heller den vecka då man 

’grevvd perun’.  

 

1   3   ggr per vecka 

X 7   ggr per vecka 

2 10 ggr per vecka 

Kortet är taget från 

taket på Mannes 

och vi ser 

Wallentins (Elofs) 

som första hus. 



Fråga 12 

Förra släktträffen hade vi 1986 dvs idag för ca 13 år sedan. Vi var väldigt många på den festen ca 

ett 70-tal. Bland annat kom Ivan och Marianne.  Ivan som nyss hade gjort illa sig i benen kom på 

 kryckor och hade rätt så svårt för att gå. 

 

Det var mycket god mat och dryck och allt igenom en mycket trevlig tillställning. Den goda maten 

och kanske i viss mån drycken måste ha gjort Ivan särskilt mycket gott. För på kvällskvisten kunde 

man se Ivan skutta omkring och dansa helt obekymrat utan kryckor.  Men då festen var över och 

Ivan skulle fara hem blev det ett väldigt hallå : ‘Vars fan är Ivans kryckor ?’.  Vi var några stycken 

som hjälpte till att leta och till sist fann vi dom. Men vart ? 

 

1     I soptunnan utanför entrén 

X    Under sängen i ett av servitrisernas övernattningsrum 

2     På damtoaletten 


