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Britt Mari Bergström. Civil ekonom. 
Född i Örnsköldsvik 1945. Bor i 
Härnösand sedan 1995. Är en riktig 
bokmal, möblerar gärna med 
bokhyllor. Som ekonom klassas man 
ofta som en "siffernisse" men siffror 
förmedlar ofta en spännande historia 
som underhåller. 
 

Ruth-Marie Sjödin. Nu en glad 
pensionär, som alltid tyckt om att 
läsa böcker av alla de slag. Denna 
sommar har jag rensat bokhyllor och 
döm om min förvåning över vad jag 
hittat: Tre Noveller av Ludvig 
Nordström i Bonniers Månadshäften 
1913 sidan 301. Judas Iskariot, 
Guschelovskväll och Kulturbärare. 



BISKOPEN KOMMENTERAR ETT LUBBE-CITAT 

”Det fanns i detta lilla Öbacka, som i alla andra smärre svenska städer på den tiden, två 

sammanstrålningspunkter för samhällets uppväxande ungdom, en för den manliga, en för den 

kvinnliga. Det var naturligtvis elementarläroverket för pojkarna, flickskolan för flickorna. 

Det, som då bör märkas, är, att båda dessa institutioner tjänstgjorde, kan man gott säga, som 

sociala prismor, vilka gåvo samhällets sociala spektrum, på vilket något så rasande viktigt 

som den sociala hierarkin kunde tydligt och klart avläsas.” Ur Historier (1926) 

Det var någon gång i slutet på 1980-talet då jag besökte Härnösand för första gången. Jag höll ett 

föredrag på prästfortbildningen. Det var en solig dag och bussen åkte förbi Östanbäck. Då fylldes jag 

plötsligt med en hemkänsla. Den lilla staden påminde starkt om min hemstad i Finland – Rauma eller 

Raumo, som staden heter på svenska. I staden finns den gamla trästaden med anor från 1600-talet som 

numera räknas till UNESCO:s världsarv. 

När jag läste Ludvig Nordströms citat ovan, kom hemkänslan tillbaka.  Så var det också i Raumo; ett 

lyceum för pojkar och ett lyceum för flickor. Det senare där jag efter fyraårig folkskola gick i nio år. 

Det här låter som 1800-talet, men det var faktiskt på 1960-talet, då jag tragglade svenska, tyska, 

engelska och latin. Jag gjorde också omfattande studier i matematik eftersom jag hade fått ”villkor” i 

matte och tvingades genomgå ett prov på sommaren. Vi som gick i läroverket separerades effektivt 

från de skolkamrater vi haft i folkskolan. I en liten stad var klassklyftorna stora och faderns yrke 

spelade stor roll i umgänget. I min klass fanns både prästens och läkarens dotter som klart gynnades av 

lärarna framför dem vars föräldrar var arbetare i pappersfabriken eller slet på skeppsvarvet. 

Inte fanns det så många mötesplatser för de olika könen på våra två läroverk. Strax före studentexamen 

kom pojkarna till vår skola och vi dansade med varandra, folkdans iklädda i folkdräkter. På avstånd 

förälskade jag mig i en och annan lyceist men mina favoriter fanns på folkskollärarseminariet, dit det 

kom fromma ynglingar från den finländska landsbygden. 

Jag har funderat över hur denna könssegregerade utbildning har påverkat mitt liv. Det har faktiskt fört 

mycket positivt med sig. Det fanns inga pojkar som roffade åt sig ledarpositioner varken i vårt 

ishockeylag eller i redaktionen för klasstidningen. Jag lärde mig att kvinnor kan allt. Jag tror att alla vi 

flickor fick ett stort självförtroende med oss från vår skola. Det negativa var att vårt förhållande till det 

manliga släktet länge präglades av mystik och overkliga fantasier. Men sådant går ju över med tiden… 

Ludvig Nordströms citat tog mig tillbaka till ungdomstiden, som jag inte tänker på så ofta. Men som 

ändå har bildat grunden för det liv som jag lever nu. Tack Ludde! 

 
Tuulikki Koivunen Bylund, 
biskop i Härnösands stift 
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SÄLLSKAPSLIV TILL SJÖSS –  DELS  arrangerar 
http://www.dels.nu/wp-content/uploads/2013/05/2013-sjöss-Säljblad.pdf 



         

    LUBBE-Quiz 

1. Vad brukar man kalla det hus i Härnösand där Ludvig växte upp? 

2. Nämn två tidningar där Ludvig har medarbetat. 

3. Ludvig reste utomlands hösten 1908, vart for han? 

4. På vilken verklig person är gestalten ”Ferdinand Lack” kalkerad? 

5. Var i landet finns det minnesmärken efter Ludvig N.? 

6. Vad hette Ludvig N:s ”Sångmö” i Ulvöhamn? 

7. Vilka personer döljer sig bakom Stora Vreden och Lilla Ilskan? 

8. Vilken roll (i periferin) spelade Flygarbaronen Carl Cederström i Ludvig N:s liv? 

9. Vad kallas den lära som Ludvig N. förde fram i många av sina böcker? 

10. Ludvig N. författade en enda diktsamling. Vad heter den? 

11. Vem är den person som Ludvig N. kallar Gunsan i sin sista bok ”En dag av mitt liv”? 

12. Och så till sist: Vilket är ”Lubbes” mest kända reportage? 

 
Vi delar ut bokpriser till de tre först öppnade rätta lösningarna.  
Det här är ”på allvar”; därför är det förstås inte tillåtet att be ”lubbenördar” i  t.ex.  styrelsen  om 

hjälp.  Och tävlingen är till bara för medlemmar i Ludvig Nordström-sällskapet.  Ett lysande tillfälle att 

bli medlem… 

Ditt svar, med namn och telefonnummer, skickas  till isajos@spray.se  senast  30 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludvig Nordström-sällskapet: 

Ordf:  Bertil Lundberg, 0611-163 50, 070-285 81 32 

Sekr: Isabella Josefsson, 033-29 20 57, 070-213 33 17,  isajos@spray.se 

Skattmästare: Staffan Nyström, 0611-209 26, 073-094 62 52 

Britt Mari Bergström, Sven Bodin, Anna-Carin Eliasson, Elisabet Ljungberg, 

Ruth-Marie Sjödin, Eva Söderberg, Björn Thunberg 
 

Medlemsavgifter:  
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Familjemedlem: 75 kr  

Studerande: 25 kr 

PlusGironummer: 419 98 61-8 

Hemsida:  www.ludvignordstromsallskapet.se 
Facebook:  sök på ”Lubbe Ludvig Nordström” 
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