
(VUXENHJÄLPEN)
NOLAVONDA



Vi har lekt en lek och vi vill att du le-
ker den med oss. 

De har kommit från planeten Nola-
vonda för att forska på Nolaskogs. Då 
du går in genom porten kliver du om-
bord på nolavondiernas rymdskepp. På 

Kliv in i miljöerna! 
Då får du lyssna på de historiska barnen. 

(NOLAVONDA)
Nolavonda finns inga barn, bara vuxna. 
Nolavondierna försöker lära sig vad barn 
är och hur de fungerar. Nolavondierna 
rör sig fritt i tiden och skär ut platser 
som det stoppar in i konteinrar på skep-
pet. I den här frakten finns det platser 

från 1820 till 1920. Från 
varje miljö har det råkat 
följa med ett barn. Inte 
fysiskt, utan mer som ett 
avtryck.

Vi vill att ni vuxna hjäl-
per barnen att leka med 
historien och på så sätt bli 
nyfikna på andra sätt att 
leva. I den här utställning 
gäller inte den vanliga 
museiregeln att man inte 
får röra saker. Du får röra 
allt! Det enda man inte får 
leka med i utställningen 
är hissen, och de läskiga 
vätskorna med nolavon-
diernas experiment.

Än fast det är lek byg-
ger utställningen på fakta 
och i infoplatterna finns 
fördjupning för den vet-
girige.



(VÄGAR)
FLEK I MILJÖERNA! 
Lyssna på barnens berättelse och tillåt dig att fantisera om 
hur livet var förr.

FÅRTAL
Lista ut vad de olika miljöerna är från för årtal. Leta efter år-
tal i miljön, lyssna på barnen eller gå och sök i infoplattorna. 
Skriv in årtalet i den lilla plattan som hör till miljön. Kodlåsets 
siffror är nolavondiska men det klarar du.

FBOKSTÄVER
Då du skrivit in årtalet i plattan får du upp några av Nolavon-
das bokstäver. Skriv av dem och du kan tillslut läsa ut vad de 
skrivit på olika ställen.

FQR-KODER
Läser du med telefonen. Mycket av det som finns på 
QR finns också i infoplattorna men inte allt.

FGÅTPÅSARNA
Lös dem, bara för att det är kul. Blir du galen på att fundera, 
fråga personalen så kanske de kan avslöja gåtan.

FUTKLÄDNINGSKLÄDER
I barnstorlek.

FKIM
Dockan Kim gillar att bli lekt med.

FKONTROLLRUMMET
Styr rymdskeppet, res ut i naturen och bara slappna av.

FSKATTKARTA
För de mindre barnen.



(BONDGÅRDEN 1820-TAL)

Gammelgården i Myckelgensjö är inspiration till interiören. Men Elins historia utspelar sig i 
Nätra överbygd.

 Mer information hittar du på infoplattorna!

 BONDEHANDEL
 BÖNDER
 LINHANTERING
 KRAFTEN I VATTNET OCH GULDET I SKOGEN

        Informationen finns också på www.ornskoldsvik.se/museum
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Det här är ett kök från 1820-talet. 
Den bästa ljuskällan, förutom dags-

ljus, var eldstaden i köket. Under vin-
terhalvåret var köket det rum som var 
uppvärmt, vilket gjorde att det också 
fungerade som arbetsrum. På den här 
gården var linhantverket en viktig in-

komstkälla. För att få det lite bättre 
ställt gällde det att vara mångsysslare. 
Förutom att ha djur och odla säd job-
bade man i skogen, fiskade, jagade, spe-
cialiserade sig på hantverk och sålde sina 
varor på marknader.
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Sakta sträcker hon på sig. Elin har 
suttit stilla jättelänge nu och verkligen 
koncentrerat sig på spinnrocken. Tråden 
är inte perfekt men hon känner sig ända 
ganska nöjd. Men nu spritter det i hen-
nes sjuåriga kropp. Hon bara måste röra 
på sig. Husmor har sagt att hon ska lära 
sig att sitta länge vid rocken utan att för 
den skull bli stel och klumpig i fingrar-
na. Man måste vara mjuk och smidig, 

Elin är 7 år. Hon har flyttat hemifrån 
och jobbar som piga på den här gården. 
Hon ska lära sig linnehantverket. Elin 
går inte i skolan. Det gjorde sällan barn 
från landsbygden på 1820-talet. Det 
man behövde kunna lärde man sig av 
de vuxna som fanns i ens närhet. Vissa 

lärde sig läsa och skriva, andra inte. Det 
var viktigt att man kunde en del reli-
giösa saker utantill, annars var det mest 
praktisk kunskap som behövdes. Att 
driva en bondgård kräver att man kan 
många olika saker.

(Elin)

men stilla. Och snabb. Hon ska lära sig 
att spinna snabbt och tunt. Hon vill bli 
en av de bästa, och få medalj, och sälja 
massor av lakan. Hon vill klara att göra 
dem extra fina, sånna som man kan sälja 
söderut, till de fina husen i Stockholm. 
Då blir hon rik och kan bo hemma hos 
mor och far igen. Tänk att ha råd med 
en sidensjal, sådan som husmor har. Fast 
det är klart, det är några år dit.



Det är 1850-tal och vi befinner oss ute 
i skärgården.

Fisket var oftast en bisyssla, ett av 
många sätt att få sin inkomst. I skärgår-

 Mer information hittar du på infoplattorna.

 FISKE
 SAMER
 SVERIGES NATIONELLA MINIROTETER 
 OCH URSPRUNGSFOLK

        Informationen finns också på www.ornskoldsvik.se/museum

F

(FISKARE)
den fiskade många, bönder från trakten, 
handelsmän från till exempel Gävle och 
samer.
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–Bara det inte blivit nått bråk. Lars- 
Anders suckar för sig själv. Han är van. 
Hans familj är van och oftast går det 
bra. Men man vet ju aldrig. Fast han 
kan inte riktigt förstå problemet. Det 
är ju inte så att det finns ont om fisk. 
En del verkar tro att de äger havet. Han 
hade sett att en av männen från Gävle 
hade börjat tjafsa med hans föräldrar 
om något nere i hamnen. Lars-Anders 
stannade inte för att lyssna. Det brukar 
vara bäst att hålla sig undan. Fast nu då 
han börjat oroa sig kanske det är bättre 

Lars-Anders tillhör en samisk familj 
som under sommarhalvåret fiskar. Det 
är egentligen obligatorisk folkskola i 
Sverige, men för Lars-Anders kommer 

(Lars-Anders )
det inte att bli någon skolgång. Folk-
skolan är inte riktigt utbyggd än och för 
någon som lever lite i utkanten av sam-
hället blir det extra svårt.

att smyga tillbaka och se efter. De är 
egentligen på väg ut med näten och har 
inte tid att bli uppehållna. Det sägs att 
stora strömmingsstim har setts till. Det 
är bra. Då finns det chans för riktigt god 
fångst. 

–Om det blir tillräckligt mycket får 
vi försöka få tag på salt. Vi kanske kan 
byta till oss mot några korgar, mumlar 
Lars-Anders för sig själv.  Om stimmen 
är så stora som det sägs kommer det gå 
åt mycket salt på ön.



Det här är ett sommarkök från 1920-ta-
let.

Efter första väldskriget hade värl-
den förändrats. Jordbruket också, men 
mjölkhanteringen var småskalig. Meje-
riverksamheten hade inte kommit igång 
och gårdarna hade inte så många kor. 
Man handmjölkade och mjölken togs 

 Mer information hittar du på infoplattorna.

 BÖNDER
 BONDEHANDEL
 FRITID
 SKOLA

  Informationen finns också på www.ornskoldsvik.se/museum
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(BONDGÅRDEN 1920-TAL)
tillvara på traditionellt sätt. Det enda 
nya var separatorn. Separatorn delar 
mjölken och grädden. Av grädden gör 
man smör. Av oseparerad mjölk gör 
man ost och messmör.

Marias familj har separatorn i som-
marköket, källaren till bostadshuset. 
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Maria är 11 år. Hon bor på en 
bondgård som alltid varit i släk-
ten. Som yngsta barnet på går-
den har Maria det ganska enkelt. 
Hon hjälper såklart till, men allt 
det tyngre sköter resten av fa-
miljen. Hennes äldsta syster har 
börjat övertala deras föräldrar att 
Maria ska utbilda sig. Det är nya 
tider nu. Det finns många möj-
ligheter för en flicka och Maria 
har läshuvud.

Det är lugnt och skönt i som-
marköket. Maria har gått ner 
hit för att få vara ifred en stund. 
Det har blivit så, både för Ma-
ria och för hennes storasyster 
Siv. Sommarköket, det är deras 
plats. Det är framför allt Maria 
och hennes systrar som tar hand 
om mjölken, använder separa-
torn, kärnar smör och tar hand 
om ostarna. Det är bara här nere 
som Siv törs säga riktigt vad hon 
tycker. Hon kan bli så där poli-
tisk och upprörd. Pratar om sånt 
som jämlikhet mellan könen, 
att kvinnor ska ha samma rät-
tigheter som män, att vi lever i 
ett förlegat gubb-samhälle. I år, 
den 12 september, ska Siv och de andra 
kvinnorna som är vuxna få rösta för för-
sta gången. Det är stort. Det har varit 
många och långa samtal om det här. 
Både uppe vid köksbordet och här nere. 

(Maria)



 FRITID
 HANDELSMÄN OCH HANTVERKARE I STADEN
 SKOLA
 SVERIGEFINNAR
 SVERIGES NATIONELLA MINIROTETER 
 ÖRNSKÖLDSVIK

       Informationen finns också på www.ornskoldsvik.se/museum
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Det här är en handelsbod från 1893.
Många handelsbodar var diversehan-

del. Det betyder att man sålde lite av 
varje. Man hade öppet från tidig mor-
gon till sent på kvällen, men det var ofta 
glest mellan kunderna. Handlarna valde 
i första hand tomterna längs Storgatan. 
Boningshusen flyttades ofta in från by-
arna runtomkring och ställdes med fasa-
den mot gatan. På bottenvåningen mot 

         Mer information hittar du på infoplattorna.

(HANDELSBOD)
gatan var handelsboden och på övervå-
ningen bodde handlaren med sitt hus-
folk. På bakgården fanns bland annat 
stall, vedbod, dass och lagerlokaler. 

Eftersom många kunder kom lång-
väga ifrån i vagn eller släde hade hand-
laren också rum och stallplats till deras 
förfogande för övernattning på sin bak-
gård.
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Örnsköldsvik ska kanske få stadsrättig-
heter och i handelsboden som Marks 
föräldrar driver pratas det mycket om 
detta. Hur kommer det att påverka de-
ras affär? Kommer staden att växa som 

Mark står och stampar lite bakom 
disken. Han har packat upp varor på 
hyllorna. Dammat av och snyggat till. 
Skrivläxan till imorgon är också klar. 
Nu väntar han bara på mor. Hon ska ta 
hand om handelsboden och Mark ska få 
vara ledig. Han är rädd att det ska kom-
ma något emellan, att mor ska tycka det 
är onödigt att han är ledig, att han is-

(Mark)

tället borde göra något annat. Men han 
har förberett sig noga så det borde gå. 
Det är marknad i Örnsköldsvik, med ti-
voli och cirkus. Mark ska få gå med ett 
par vänner och han har lite pengar med 
sig. Det brukar finnas så mycket att titta 
på. Tänk att få åka karusell och gå på 
cirkus! 

man hoppas? Boden är liten och de säl-
jer det mesta. Affärerna går lite knagg-
ligt men de reder sig. De bor i samma 
hus som affären. Mark hjälper till med 
det mesta då han inte är i skolan.



Sågverket i Domsjö startades 1865 av 
Kempe. Före det hade Kempes såg le-
gat i Mo. Det är därför företaget sedan 
kom att heta MoDo. MoDo ordnade så 
att de som jobbade för dem kunde hålla 
på med idrott på fritiden. Det är därför 
Örnsköldsviks hockeylag heter MoDo.

Timret till sågen flottades på Moäl-
ven ner till sågen. På sågen tillverkades 
pitprops, stolpar som användes att stöt-
ta taket i kolgruvorna i England. Det 
tillverkades brädor och plankor. Förr var 

       Mer information hittar du på infoplattorna!

 FRITID
 KRAFTEN I VATTNET OCH GULDET I SKOGEN
 SKOLA
 ÖRNSKÖLDSVIK
   Informationen finns också på www.ornskoldsvik.se/museumF

(DOMSJÖ SÅG)
det vanligt att förpackningar var gjorda 
av trä. De gjordes av det som kallades 
splitved. Barnen som arbetade på så-
gen jobbade ofta med splitved och att 
stämpla virket så att det syntes var det 
var tillverkat och vart det skulle. 

Utanför sågen låg stora skepp som 
tog med virket till andra länder. Sjö-
männen på skeppen kunde berätta om 
vad som hände i Europa för de som 
lärde sig andra språk.
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Nils står vid kapen och sorterar bitarna. 
Nu är det inte så många timmar kvar 
av arbetsdagen och ikväll är det fest. 
Det ska bli dans uppe på klippan. Han 
längtar. Det bubblar i magen och han 
känner sig alldeles varm då han tänker 
på det. Tidigare i veckan hade han tagit 
mod till sig och pratat med Anita. De 
hade pratat om festen och hon lovade 

Nils är 13 år. Han och hans familj bor 
på Såggatan. Hans arbetsdagar är långa 
och tunga, men han är nöjd och stolt 
över att han har ett jobb och kan hjälpa 
till att försörja familjen. Nils är lockad 
av alla båtarna han ser komma och gå. 

(Nils)
Deras bostad är litet och trång men ut-
anför sågen och staden breder världen 
ut sig. Han har hört talas om dom som 
mönstrat på en båt, gått till sjöss, och de 
som jobbat på industrier i Europa.

att komma. Han hade vågat fråga om 
de inte kunde dansa tillsammans lite 
grann. Han blir alldeles röd om kin-
derna då han tänker på det. Hon hade 
verkat glad. Blyg men glad. 

Det är bäst han aktar sig, tänk om 
någon av de äldre ser att han står här 
med ett fånigt leende på läpparna och 
rodnande kinder.



Resandefolket har funnits i Sverige åt-
minstone 500 år. Då vi letar efter dem 
i äldre historier kallas de oftast för tat-
tare. De levde i utkanten av samhället 
och många i bondebefolkningen såg ner 
på dem. De resande kunde ta jobb som 
bönderna av olika anledningar inte ville 
ha, som till exempel kastrera och slakta 
hästar. En del resande kunde vara kän-
da för sina medicinska kunskaper och 

 Mer information hittar du på infoplattorna!

 RESANDE 
 ROMER
 SVERIGES NATIONELLA MINIROTETER 
 OCH URSPRUNGSFOLK 
   Informationen finns också på www.ornskoldsvik.se/museum
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(RESANDE)
fungera som traktens kloka gumma. En 
vanlig sysselsättning var att resa mellan 
olika marknader och sälja sina egna och 
andras varor.

Vilka resandefolket är finns det flera 
teorier om och bland dem själva går 
åsikterna isär. Som vanligt då det hand-
lar om oss människor så finns det inte 
bara en sanning.

FF



Theresia tillhör resandefolket. Familjen 
får bara stanna på samma ställe i högst 
tre dagar. Stannar de längre kommer 
myndigheterna och kör bort dem. Så 
de reser vidare. Theresias farfar har be-
rättat att man förr hade rätt att döda 
en i hennes familj utan att bli straffad. 

Det blir ingen riktig skolgång för 
Theresia eftersom de inte är bofasta. En 
del barn i Theresias släkt får stanna hos 
någon bekant ett tag för att kunna gå 
i skolan. Men det är inte lätt eftersom 
resandebarnen ofta blir ganska dåligt 
behandlade av de andra eleverna och 
ibland också av lärarna.

Ny stad! Eller ny och ny, de har va-
rit här många gånger förr. De kommer 
och går. Det är det här livet Theresia 
har, hon har inte upplevt något annat 
och vet faktiskt inte hur det skulle kän-
nas att stanna. Verkar märkligt, att hela 
tiden se samma vägar och samma män-
niskor. 

Det är dags att resa tivolit, då måste 
alla hjälpa till. När det är klart ska The- 
resia och två av hennes kusiner ut och 
sätta upp affischer. Innan de reser vi-
dare kommer de att gå samma runda 
igen och plocka ner de affischer som 
fortfarande är fräscha.

(Theresia)



På Örnsköldsviks museum & konsthall kan du ta del 
av både konst och kulturhistoria. Utställningarna och 
aktiviteterna varierar över året. 
Det är gratis entré och cafét säljer billigt fika.

öppettider:
tisdagar 11–20
onsdagar–lördagar 11–16

juni, juli och augusti
tisdag–lördag 11–16

www.ornskoldsvik.se/museum


