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Berättarkväll 2 november 2015 
Kvällens två berättare var Thomas Johnson, som berättade om sin farfars farfars bror som startade och drev en 

framgångsrik karamellfabrik i Hudiksvall under åren 1889 till 1936, och Olle Skog, som berättade om sin farfar 

som byggde upp en stor slakteri- och charkuterifirma i staden under ungefär samma tidsperiod. 

 

Thomas Johnson: Jerlins karamellfabrik. 

Thomas farfars farfars bror Olof Jerlin kom i slutet av 1800-talet till Hudiksvall från Kyrkhult i Blekinge och 

startade 1889 en omfattande fabriksverksamhet i Åvik: två karamellfabriker, en saftfabrik, en chokladfabrik, en 

fabrik för bara julkarameller, ett plåtslageri och en lådfabrik (man måste ju ha plåtburkar och lådor till 

karameller och övriga produkter!). Sammanlagt omfattade tillverkningen cirka 220 artiklar, mest karameller. 

Fabriksområdet omfattade tre tomter och låg i korsningen av Vattengatan och Kungsgatan. Allt förstördes när 

Åvik brann 1906. 

  

Olof Jerlin spottade i händerna och började om. 1907 byggde han upp en ny fabrik i kvarteret Milstolpen i 

korsningen av Storgatan och Kungsgatan. Det enda som nu minner om detta är bokstäverna O och J i smidet på 

balkongräcket. Under högsäsong arbetade cirka 120 personer i fabriken som producerade ungefär 150 ton per år. 

Under första världskriget var det stopp för import av socker, men Olof Jerlin lyckades på något sätt få tag på 

tillräckligt med råvaror för tillverkningen. 

Tillverkningen övergick på 1920-talet alltmer från hand- till maskinkraft, och fabriken flyttades 1924 till Håsta 

by, där Olof Jerlin hade köpt ett hemman och byggde en lada intill boningshuset för en mindre fabrik med cirka 

20 anställda. När han dog 1936 tog sonen Ernst och hans hustru Karin över, och när Ernst i sin tur dog 1963 

upphörde verksamheten. 

I Olof Jerlins barndomsby Kyrkhult i Blekinge har man hedrat hans minne med en utställning i hembygdsgården. 

  

Olle Skog: Olof Magnusson Skogs slakteri och charkuteriaffär. 

OM Skog föddes 1859, kom som 15-åring från Värmland och fick jobb på Trävarubolaget och senare på 

Wilhelm Jonassons slakteri. Efter ett tag öppnade han eget i Åvik och i Fiskarstan; slakteri i Åvik och 

charkuteriaffär i korsningen av Storgatan och Östra Tullgatan. Han och hustrun Kristina fick fyra söner: Carl, 

Gustav, Erik och Helge. 

1920 ombildades företaget till ett familjebolag där Carl hade hand om slakteriet och Gustav (som var Olle Skogs 

farfar) charkuteriaffären. Erik avancerade inom slakteriföreningen och Helge var ridlärare och hade mink- och 

rävfarm. 

OM Skog var under kriget ledamot av livsmedelsnämnden och även i skolstyrelsen sedan Åvik hade 

inkorporerats i Hudiksvalls stad. Under många år var han med i nykterhetskommittén, var Tempelriddare och 

hörde till Missionskyrkan. Han dog 1939. 

Slakteriverksamhet går som en röd tråd genom familjen Skog liv och verksamhet: Olles far Sture var 

styckmästare och arbetade bland annat vid Konsum och undervisade i styckning. Olles son är slaktarmästare. 

Olle själv är vd för Delsbo Candle, där man använder slakteriavfall i den ekologiska produktionen. 

Ett annat gemensamt familjeintresse var fotboll. Farfar Gustav spelade i Strands IF, och Olle gick in i ABK:s 

styrelse, där han bland annat medverkade till att nästan alla fotbollslag i kommunen slogs ihop till nytta och 

glädje för samtliga. 

Magdalena Forsberg 
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