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                                        Det finns sparsamt med konkreta data om Marie Sarah Parfitt-Nordström, och de    
                                     är ofta motsägande;  man kan aldrig veta säkert. I Gunnar Qvarnströms avhandling    

          Från Öbacka till Urbs  (1954) är det Maries dotter Mary, sonen Hilding och Marika Stiernstedt  
som har varit uppgiftslämnare. Marika Stiernstedt har även ägnat sin svärmor åtta sidor i Kring ett 

äktenskap (1953). 
 
Jag har inte haft tillfälle att läsa några av de många brev (förvaras på KB) som Marie skrev till sonen Ludvig . Kanske 
att man där kan finna noteringar om och förklaringar till mammans olika förflyttningar inom Sverige och hennes 
resor till England.  Jag återkommer… 
 

Övriga källor: 

Digitaliserade kyrkböcker 

Nordström, L., ”The five towns”, i: Det okända Sverge och andra skildringar (1924) 

Isabella Josefsson 

Fotona, s. 1: 

Vänster överst: (1)  Marie Nordströn med Ludvig i famnen.− (2) Marie Nordström och Ludvig − år oklart − möjligen under Maries 60-årsdag 

1920. Vänster nederst: (3) Familjen Nordström. Överst står döttrarna i Anshelms Nordströms första äktenskap.  Pojken i mitten är Alfred, 

pojken längst till vänster, Ludvig. I Mammans famn sitter Torsten, och pappa håller armen om Hilding. (Dottern Mary var inte född).  (4) ”Stora 

Gulhuset”, familjens bostad i Härnösand..  

1,2 ,4 är hämtade från Ludvig Nordströms fotosamling, 3 ur Kring ett äktenskap. Bilden på Marie överst till höger är hämtad från 

släktforskningsdatabasen Ancestry. 

***** 
Ord och inga visor från Lubbe för 100 år sedan: 
 

Dagboken 5 juni. 1916, 6.45 e.m. Svensk flaggdag i morgon 

Kungens namnsdag, Gustav-dagen, en ny imperialistisk uppfinning, Åhlén&Holm, Sveriges största jobbarfirma, skänkte i reklam-
syfte för någon tid sedan 2 000 sv. flaggor över landet, åt envar, som reste en 8 meter hög stång. 16 000 anmälningar inflöto.   
   Imperialismen har tagit fatt de 14 000 tomma stängerna som symbol på spridd fosterlandskärrlek, och representativa militärer 

+ ett par dito jurister och hovmän ha utfärdat upprop om insamling av pengar till dessa 14 000 flaggor. Priset pr styck är 8 kr, 
alltså 112 000 kr.  
   Flaggor för 112 000 kr skola skänkas bönder, inspektorer o.d. – men bröd, som alla fattiga i landet ropa på? Om den saken 
göras inga upprop av ledande militärer, domare och hovmän. 
   I stället påläggs genom riksdagsbeslut i dag mot folkets vilja en krigsmaterialskatt på 8 miljoner, som folket sen på indirekt väg 
får betala. 
   Det nöjet kan det sen fira med att hissa de 16 000 flaggorna. 
****** 

 
Om Ludvig Nordström i ny bok. 
Sågad skog för välstånd. Den svenska sågverksindustris historia. Stockholm, 2015, 591 s. 
I kapitlet ”Sågverksindustrin i skönlitteraturen” omnämns och/eller citeras Lubbes romaner Borgare, Herrar, Firman 

Nordhammare gifter sig, Bonjour-striden, Planeten Markattan… 
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