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Bild med snickare, kanske från Trehörningsjötrakten?  

Glasplåten är tillvaratagen i Eklund & Lindström Snickeri i Trehörningsjö.  

Bilden ser lite arrangerad ut,  

för visst ser en del av jobbarna lite för ”finklädda” ut för det här jobbet?  

Var snäll hör av dig till oss om du vet något om fotot!  

Bilden är utlånad av Örnsköldsviks Museum. Läs mer på sidan 3. 



2 

Föreningen Norra Ångermanlands  

Hembygds-forskare bildades 11 november 

1978 och bytte till nuvarande namn  

1 oktober 1989. Föreningen är medlem  

i Sveriges Släktforskarförbund. 

 

Postadress:  

Hembygds- och släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 Örnsköldsvik 
Sedan den 1 aug 1996 har föreningen en 

egen lokal på  

Ångermanlandsg 28 A II, Örnsköldsvik 

 

Medlemsavgift:  
150 kr enskild medlem, 15 kr för familje-

medlem, ungdom tom 20 år 40 kr och 100 

kr för föreningar. 

Org.nr: 889601-1783  

Plusgiro: 4 37 05 05 – 2  

Bankgiro: 5878 – 2574 

 

Föreningens medlemsblad utkommer 

tre gånger per år.  

Redaktör: Mona-Lisa Mårtensson  

monalisa.martensson@gmail.com 

 

Föreningens hemsida:  
www.hsn.nu  

Webmaster: Jonas Forslund 

webmaster@hsn.nu 

Föreningens styrelse 2014 

KONTAKTUPPGIFTER: 

Ordförande/DIS-fadder: 
Datakom  

Lennart Näslund 

Tel. 0660-37 21 09 

Nordanås 134 

891 92 Örnsköldsvik 

E-post: lennart@hsn.nu  

Vice ordförande:   
Hans Nygren 

Tel. 070-526 55 72   

Dekarsön 145 

891 78  Bonässund 

E-post: 

hans.g.nygren@telia.com 

Resurs: 
Reine Björkman 

Tel. 073-049 24 44 

Ångermanlandsgatan 10 G 

891 35 Örnsköldsvik 

E-post:  

ordforande@hsn.nu 

Ledamot/Kassör/DIS-

fadder: 
Peter Johansson   

Tel. 0660–37 55 67    

Hamngatan 13   

891 33 Örnsköldsvik   

E-post: kassor@hsn.nu  

Ledamot/Sekreterare:  
Eva Hörnell    

Tel. 0660-700 08    

Haffsta 100   

894 93 Överhörnäs   

E-post:  

sekreterare@hsn.nu  

Ledamot:  
Kent Strandberg 

Tel. 0660-550 87 

Baldersvägen 1 A 

891 36 Örnsköldsvik 

E-post: 

kent_strandberg@telia.com  

Ledamot:  
Mats Hedell 

Tel. 0660-511 24 

Timotejvägen 4 

892 34  Domsjö 

E-post: mats@hsn.nu 

Ledamot: 
Kari Kakkinen  

Tel. 070-544 65 26 

Valhallavägen 38 R 

891 37  Örnsköldsvik 

E-post: kakkinen@hsn.nu 

Suppleant:  
Solbritt Furberg 

E-post:  

solbritt.furberg@mail.se  

Suppleant: 
Robert Edlund 

Tel. 070-176 85 30 

Gärdesvägen 14 

891 42 Örnsköldsvik 

E-post:  

robert@robertedlund.net 

Suppleant: 
Paul Jonsson 

Tel. 0660-37 26 74 

Minkvägen 15 

891 42  Örnsköldsvik 

E-post:  

639jonsson@telia.com 

 

FÖRENINGS-

LOKALENS 

ÖPPET-

HÅLLANDE 
 

Vintern 2014: 

Tis 30 dec kl. 10.00--18.30  

 

Våren 2015: 

Tisdagar 

fr o m 13 jan t o m 28 apr 

kl. 10.00--18.30 

samt 

7 juli och 4 augusti 

kl. 10.00--18.30 
 

Övriga tider efter  

överenskommelse. 

Ring: 073-049 24 44 

eller 076-848 01 14 
 

Bussförbindelser: 

Linje 4,  

Centrum - Arnäsvall 

Hållplats ”Industrigränd”. 

Hembygds- och släktforskare  

Nolaskogs Föreningsinformation 

Övriga resurser 
Arkivsakkunnig:  Revisor  
Marie Asplund  Antero Stenman 

Tel. 0660-148 10  Krönvägen 22 

Österåsvägen 5 891 42 Örnsköldsvik 

891 30  Örnsköldsvik  Revisor 

E-post: marie@hsn.nu Mona-Lisa Mårtensson 

 Onsdagsv 37 B 

Resurs: Edith Westman   894 30 Själevad 

Bygdom 262  

891 95 Arnäsvall  Revisorssuppleant 

 Sven-Olov Häggström 

Resurs: Sven-Erik Fahlesson   Västerhus 2159 

E-post: fahlesson@hotmail.com 894 91 Själevad 

  

Klubbkommitté  Valberedning 
Jan Ivan Blomquist  Reine Björkman 

Tel. 0660-150 68 073-049 24 44  

Violvägen 29  Ångermanlandsg 10 G 

89151 Örnsköldsvik 891 35 Örnsköldsvik 

Samt styrelsen  

 Valberedning 

Medlemsregistret Per Sundin 

Kassör Peter Johansson  

Tel. 0660-37 55 67 

E-post: kassor@hsn.nu  

  

Programgrupp  

Reine Björkman  

Georg Lundqvist 

MANUSSTOPP 
NR 105 

30 DEC 2014 

mailto:monalisa.martensson@passagen.se
http://www.hsn.nu
mailto:webmaster@hsn.nu
mailto:lennart@hsn.nu
mailto:ordforande@hsn.nu
mailto:kassor@hsn.nu
mailto:sekreterare@hsn.nu
mailto:mats@hsn.nu
mailto:kakkinen@hsn.nu
mailto:robert@robertedlund.net
mailto:629jonsson@telia.com
mailto:marie@hsn.nu
mailto:kassor@hsn.nu


REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 

 

Tänk att nu närmar vi oss åter igen julen och ett 

nytt år. Man kan ju tro att tiden går fortare och 

fortare men det är väl förstås så att det bara 

känns som om ett år går mycket fortare när man 

blivit äldre än vad det gjorde när man var barn.  

 

Redaktör´n som var barn på 1960-talet kan inte 

låta bli att fundera på om de som är barn idag 

tycker att tiden från en jul till en annan är lika 

ofantligt lång som vad jag gjorde då. Eller har 

stressen i vårt samhälle av idag påverkat även 

barnen så att tiden rusar iväg för dem, fylld av 

måsten och tider att passa? Jag hoppas i alla fall 

att de som är barn idag hinner stanna upp och 

känna den där alldeles speciella känslan av för-

väntan och spänning inför julen som jag själv 

minns från min barndoms decembermånader. 

Den känslan finns faktiskt kvar hos mig än idag, 

när jag slutar upp att jaga alla måsten och istäl-

let stannar upp, ställer mig ute på gården och 

ser upp mot en stjärnklar himmel en vinterkväll 

eller tänder ett ljus och bara sitter stilla och tit- 

tar in i lågan. Då inställer sig den rätta julkäns-

lan och friden för mig. 

 

Jag hoppas att du nu även ska få en stunds av-

kopplande och inspirerande läsning av det här 

medlemsbladet. Tack vare alla er som så välvil-

ligt delar med er av berättelser, foton, informa-

tion, funderingar med mera så blir ju medlems-

bladen fyllda av en härlig blandning som för-

hoppningsvis ska innehålla något av intresse för 

var och en av läsarna. 

 

Därför hoppas jag också att det är flera som vill 

vara med och fylla nästa blad med ett intressant 

innehåll. Kanske vet du mer om något av de 

ämnen som avhandlas i detta blad? Eller har du 

upptäckt något nytt i din forskning som du vill 

dela med dig av? Har du bilder eller tidningsur-

klipp eller har du hittat en intressant bok som du 

vill rekommendera? Vi tar tacksamt emot bi-

drag till kommande blad! 

Vill nu önska just dig en sagolik, skimrande, 

rofylld jul och önskar dig allt gott!  
Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson 
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OMSLAGSBILDEN 
Känner du igen fotot eller någon av männen som är med på det? 

Fotot är utlånat av Örnsköldsviks Museum och 

är framkallat från en glasplåt som är tillvarata-

gen i Eklund & Lindströms Snickerifabrik i 

Trehörningsjö. 

 

I boken ”Norra Ångermanland Handel - Hant-

verk - Industri” utgiven av Bengt Hallberg 1942 

berättas att Firma Eklund & Lindströms Snicke-

rifabrik i Trehörningsjö sedan 1906 drevs av 

fabrikörerna Fritjof Eklund född den 2 februari 

1875 i Gideå socken och J. A. Lindström född 

den 9 juli 1878 i Umeå Landsförsamling. 

Om du vet något mer om denna snickerifabrik 

eller om fotot är vi mycket tacksamma om du 

vill meddela oss detta! 

 

Eftersom glasplåten fanns i fabriken är det ju 

ganska rimligt att tro att bilden har någon an-

knytning till verksamheten. 

 

Du som har information: hör av dig till redak-

tör´n: monalisa.martensson@gmail.com eller 

mobil 076-843 83 75. 
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BÖCKER: PRIS/ST: 
Androm till skräck och varnagel av Selling/Hanaeus    50 kr 

Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement   350 kr 

Anundsjö släkter och gårdar enbart supplement    40 kr 

 

Bykistorna i Anundsjö berättar    60 kr 

Byarnas historia i Anundsjö    60 kr 

Familjeregister för Själevads socken 1681-1785   120 kr 

 

Flottningens historia i Anundsjö av Johan Wikström     50 kr 

Från byling till batong av Afvander/Selling     50 kr 

Fäbodar och fäbodliv i Anundsjö     60 kr 

 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten   200 kr 

Minnen från Sörvåge by 1920-talet till cirka 1990.  Del 3   180 kr 

Rötter i Anundsjö   200 kr 

 

Sidensjö och Skorped, Släkter och gårdar   360 kr 

Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915   295 kr 

Släkter och gårdar i Nätra 1535-1900   295 kr 

 

Släktforskning - vägen till din egen historia   230 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1980-87     40 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1988-97     95 kr 

Öreälvens byar     SLUT   275 kr 

CD-SKIVOR:   Pris: 190 kr/st (170 kr/st för medlemmar) om inte annat anges nedan. 

Västernorrlands län 

Arnäs församling 1668-1750 + Trehörningsjö församling 1864-1920       

Björna församling 1800 (1795)-1900            

Gideå församling 1807-1880            

Grundsunda församling 1700-1920            

Sidensjö församling 1689-1930            

Själevad församling 1681-1820            

Skorped församling 1776-1920            

Supplement till boken Sidensjö och Skorped, Släkter och gårdar. Pris 50 kr (25 kr vid samtidigt köp av boken) 

NYHET:  

CD Mo församling 1827--1882 Pris: 270 kr (medlemmar 250 kr)        

 

Västerbottens län 

Åsele församling 1686-1930            

BÖCKER OCH CD-SKIVOR TILL FÖRSÄLJNING 
Kan köpas i föreningslokalen. Pris enligt lista nedan.  

Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas. 

Enstaka exemplar av nedanstående böcker finns också att köpa. Vi säljer dem till starkt reducerade 

priser och måste reservera oss för slutförsäljning så ”Först till kvarn” gäller! 

 PRIS/ST: 
Bondeköpmän av Mats Morell    50 kr 

Jordbruket i Arnäs under fem århundraden     50 kr 

Folkskolan 150 år     50 kr 

 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten av Seija Hultman och Siv Persson 200 kr 

Kyrkor och Kapell Nolaskogs av Ingrid Telhammer     50 kr 

Låt Farfar vila i frid av Ola Lindbäck     50 kr 

 

Olåt och munbruk av Tyko Lundkvist     50 kr 

Rönnholm och Kronören Anteckningar ur byarnas historia    50 kr 

Örnsköldsviks Busstation 1935-1995     50 kr 

Örnsköldsvik 100 år     50 kr 
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Medlemsblad per e-post: 
Vill du få medlemsbladet som pdf-fil direkt till 

din dator?  

 

Skicka ditt namn och din e-postadress till  

medlemsblad@hsn.nu så får du i fortsättningen  

medlemsbladet per e-post så snart det är klart.  

 

Om du har tillgång till färgskrivare kan du på 

det sättet också få hela medlemsbladet i färg! 

Nyhetsbrev till din e-post: 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som ger dig in-

formation om intressanta föreläsningar, tips på 

nya böcker och databaser och mycket mer som 

kan vara intressant för dig som medlem. 

 

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet behö-

ver vi ditt namn och din e-postadress. Skicka 

uppgifterna till nyhetsbrev@hsn.nu för att an-

mäla dig till nyhetsbrevet. 

ANSLAGSTAVLAN  

Skicka ditt material till:  

Hembygds- och släktforskare Nolaskogs 

Box 91  

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

Eller e-posta till:  

monalisa.martensson@gmail.com 

 

Det går också bra att lämna in det när  

föreningslokalen på Ångermanlandsgatan  

håller öppet. (Artikelförfattaren ansvarar själv 

för sin artikel.) 

För att ge er medlemmar ett så läsvärt medlems-

blad som möjligt efterlyser vi bidrag av olika 

slag för publicering i kommande nummer. 

Berättelser, foton, efterlysningar mm. Känner 

du kanske till någon intressant bok du vill lyfta 

fram? 

Saknar du något i medlemsbladet?  

Synpunkter och önskemål mottas tacksamt! 

Om du lämnar in ett citat, ett utdrag ur en bok 

eller en tidningsartikel, kom ihåg att skriva var-

ifrån du hämtat det så att vi kan ange källan! 

BIDRAG TILL MEDLEMSBLADET 

Ordinarie öppettider:  

Måndag-onsdag 10.00-19.00 

Torsdag-fredag 10.00-17.00 

Lördag 10.00-15.00 

Arkenbiblioteket 

Lasarettsgatan 5, 891 33  ÖRNSKÖLDSVIK 

Telefon: 0660-880 25, 880 21 

E-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

Hemsida:  

http://bibliotek.ornskoldsvik.se/web/arena/slaktforskning 

Maria Gelfgren 

0660-88025 

maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 

 

Gunilla Vestman 

0660-887 83 

gunilla.vestman@ornskoldsvik.se 

 

Informationsdisk 

0660-880 21 

arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

 

 

Information 
 

Nu finns trådlöst nätverk 

installerat i 

vår föreningslokal 

på 

Ångermanlandsgatan 28 A 

 

Hembygds- och Släktforskare 

Nolaskogs 

 

EFTERLYSNING! 
Har du CD-fodral 

av den gamla, lite tjockare typen 

som du inte behöver? 

 

Hembygds- och Släktforskare 

Nolaskogs är i stort behov 

av sådana och tar tacksamt 

emot eventuella överblivna 

som du inte har användning för! 

mailto:medlemsblad@hsn.nu
mailto:nyhetsbrev@hsn.nu
mailto:monalisa.martensson@passagen.se
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VENDLA HÖRNELLS 

I boken ”Blad ur köpenskapens historia” av 

Tage Forsberg som utkom 1937 finns merkantila 

kåserier om gamla Örnsköldsviksaffärer som 

tidigare varit publicerade i Örnsköldsviks-

Posten. 
 

Nedan följer ett kapitel från boken som handlar 

om Vendla Hörnells i Örnsköldsvik och detta 

företags historia. 

    

   ”Alla äldre örnsköldsviksbor erinra sig natur-

ligtvis ”gamla fru Hörnell” och hennes bagar-

bod. Dit styrde många av dem, som sedermera 

blivit pampar och betrodda män i staden med 

större glädje än de annars sprungo ärenden. Ty 

det vankades inte bara ”femöreskakor” och saff-

ranskringlor i den butiken. Änkefru Sigrid Kris-

tina Hörnell var ju också en mästare i konsten 

att koka syltkarameller och andra 

gotter, och hon var inte sen att 

sno ihop en karamellstrut åt bar-

nen, när de kommo för att handla 

bröd åt sina mammor. Det är 

emellertid icke meningen att 

denna lilla epistel skall röra sig 

om ”gamla fru Hörnell” i annan 

mån än att konstatera, att hon var 

mor åt fröken Vendla Ottilia Pe-

tronella (Nikolina, red´s anm) 

Hörnell, som, när hon föddes år 

1860, (1868, red´s anm) begåva-

des med namnet Ottilia emedan 

hon var det åttonde barnet i den 

stora kull, som garvare P. Hör-

nell satte till världen. Fadern 

ägde bl. a. den fastighet vid Stor-

gatan, som numera innehaves av 

rådman B. Sandström, men som 

efter garvare Hörnells frånfälle - 

vilket skedde redan medan barnen voro små - 

inköptes av handlanden Öhgren. Hans änka 

kom i en mycket brydsam situation, när hon 

skulle hitta på utvägar att försörja den stora bar-

naskaran, i all synnerhet som hon själv var sjuk-

lig och låg till sängs i hela tio års tid. Men då en 

av sönerna, som börjat driva bagerirörelsen, 

själv blev sjuk fick gamla fru Hörnell oväntade 

krafter, steg upp från sjukbädden och skötte ba-

garbutiken och hela rulljangsen med framgång 

och energi ända till dess hon år 1902 hastigt av-

led, 75 år gammal. 

 

   Men den lilla verksamma gumman i bagarbo-

den hade inte blivit utan hjälp. Dottern Vendla 

Ottilia togs om hand av fröken Fanny Janse, 

dotter till den gamle tullförvaltaren Janse, och 

fick en efter den tidens förhållanden vårdad  

uppfostran. Fröken Janse hade kortvaruaffär 

och begravningsbyrå i kommisarie Ströms fas-

tighet längst ned vid Storgatan - den som nume-

ra äges av banktjänsteman E. W. Åslund - och 

där gjorde den unga fröken Vendla sina första 

lärospån bakom disken. Och det blev en ganska     

omväxlande sysselsättning för övrigt, eftersom 

fröken Janse både klädde brudar och utrustade 

de döda för den sista färden. I många år stod 

fröken Hörnell i butiken, men när hon började 

närma sig 40-årsåldern ville hon helt naturligt 

bli sin egen och fick ett gott tillfälle härtill, då 

hon år 1898 erbjöds ett kommissionslager i ta-

pisserier och broderiartiklar för en firma i 

Sundsvall. Sin första butikslägenhet hyrde hon i 

bokhandlare Dahlbergs gård. Det var ett mycket 

obetydligt krypin ungefär där Färghandelsbola-

get numera har sitt kontor. Då 

detta startades år 1902 och snart 

hade behov av utvidgning, fick 

emellertid fröken Hörnell se sig 

om efter nya lokaler och då hen-

nes mors bageri nedlades kort 

efter änkefru Hörnells bortgång 

fick hon flytta in i samma butik, 

där modern i så många år sålt 

bullar och gotter till det matfris-

ka Örnsköldsvik. 

 

   Fröken Hörnell förde uteslu-

tande tapisserier och handarbeten 

under denna tid, men det var en 

period då handafliten stod högt i 

kurs, och då mammorna förehöl-

lo sina döttrar, att ingenting gjor-

de sådant intryck på en friare 

som att sitta behagfullt böjd över 

brodérbågen. Och det syddes 

minsann också på den tiden! Det räckte inte 

med antimacasser i alla soffor och andra upp-

tänkliga hörn. Det skulle också vara spjällband, 

gungstolsmattor, skrivbordsmattor. Och kuddar! 

Ty en vackert broderad kudde var den traditio-

nella fästmanspresenten sedan länge tillbaka, 

och en mätare på fästmöns flit och huslighet var 

antalet kuddar, som hon hunnit begåva fästman-

nen med under förlovningstiden. Det syddes på 

stramalj, och det syddes korsstygn, och det syd-

des stora bonader med vackra tänkespråk ur bi-

beln, ty det var som sagt en handaflitens tid. 

 

   Själv var fröken Hörnell begåvad med säker 

smak och god blick för det konstnärliga inom 

branschen, och det är säkerligen otaliga vackra 

gamla handarbeten, som ännu i dag pryda  

Affärsidkaren och modisten 

Vendla Ottilia Nikolina Hörnell 

1868--1927 

Örnsköldsvik 
Foto från boken  

”Blad ur köpenskapens historia”  
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VENDLA HÖRNELLS 

många hem i staden, vilka ursprungligen letade 

sig vägen till köparen över hennes disk i den 

Öhgrenska fastigheten. Där affären, som be-

kant, ännu är belägen, ehuru gården bytt ägare. 

Lugn och värdig till sitt uppträdande var hon 

alltid, men hon var också humorist av renaste 

vatten och besatt en den mest älskvärt avväp-

nande slagfärdighet, när en kund var för envis 

med sitt prutande. Någon imponerande butik 

hade hon inte, och ännu många år efter det 

elektricitetsverket tillkommit, nöjde hon sig 

med ett par små fotogenlampor i skyltfönstret, 

eftersom det gällde att vända på slanten ett par 

gånger för en affärsinnehavare, som ville klara 

sig kring en tid, då ”skälig avance” var liktydigt 

med en obetydlig procent över inköpspriset, 

trots att omsättningen var avsevärt mindre än 

nu. 

 

   Men affären utvecklades undan för undan, 

den stigande levnadsstandarden började göra sig 

gällande, och det var snart inte bara ”fröknarna” 

förunnat att syssla med finsömnad och handar-

bete. Nya produkter började slå igenom. 

”D.M.C.”-garnet kom med alla sina hundrade 

blomsterprunkande nyanser, och nya möjlighe-

ter erbjödo sig för alla dem, som voro intresse-

rade för vackra handarbeten. När därtill firman 

år 1915 utvidgades att även omfatta damhattar 

och alltså upphöjdes till rang, heder och värdig-

het av ”modeaffär”, blev uppsvinget ännu mera 

markant. Härtill bidrog säkerligen i hög grad 

fröken Hörnells ”högra hand”, hennes biträde 

alltsedan år 1906 fröken Edith Holmström,  

vilken också övertog rörelsen vid fröken Hör-

nells frånfälle i oktober 1927. 

 

   Det är också av intresse att höra vad en 

”branschman” med 31-årig erfarenhet har att 

säga om den utveckling, som skett. 

   - Det som framför allt slår en är, säger fröken  

Holmström, att det nu alltmera börjar visa sig 

en vilja till återgång till det bästa från ”den 

gamla goda tiden”. Mycket av tapisserierna från 

åren efter sekelskiftet var visserligen inte av den 

art, att mönstren förtjäna att återupplivas, men 

den syslöjd som vuxit fram direkt ur våra gamla 

allmogetraditioner, har mycket att ge även vår 

tid. Man får icke heller glömma, att även ett 

vackert handarbete representerar en konstnärlig 

strävan, och kan det dessutom hjälpa till att åt 

hemmet skänka något av värme och trevnad, så 

har det fyllt en stor uppgift. Skall jag dessutom 

nämna något om den utveckling, som jag anser 

har kännetecknat hattmodet, så måste jag säga, 

att vår tids damer enligt min åsikt äro att gratu-

lera. Modet är numera icke slaviskt bundet en-

ligt vissa strikta, bestämda linjer utan varje dam 

har frihet att välja någonting vackert, som pas-

sar just hennes typ, utan att frukta att anses 

”omodern”. Hur annorlunda var det icke på se-

kelskiftet, så man såg anskrämmande, stora 

hattskrållor av precis samma typ på både mor 

och dotter, hur mycket det än skilde i både år 

och utseende. Individualismen har givits större 

rörelsefrihet enligt nuvarande mode, och det är 

en utveckling, som alla damer säkerligen hälsa 

med största tillfredställelse.” 

BOTTENTÄCKEN OCH VÄVARBRÖDERNA I KUBBE 

Ny bok av Åsa Viksten Strömbom 

   Åsa Viksten Strömbom har under många år studerat 

bottentäcken, en unik vävnad som finns i hennes tidiga-

re hemtrakter, Ångermanland. 

Hur har de vävts? Vem har vävt dem? Till vad och var-

för? 

   Det som karaktäriserar bottentäcken är den täta in-

slagsripsen i två partier som ger olika rutmönster i en 

mängd variationer. 

   Genom att analysera och väva efter de äldre vävna-

derna har Åsa fått en djup kunskap kring tekniken. 

   I boken Bottentäcken och vävarbröderna i Kubbe de-

lar Åsa Viksten Strömbom med sig av sina erfarenheter 

och förmedlar tre generationers berättande om Pehr och 

Zackris Persson i Kubbe i Anundsjö. 

   De två bröderna sålde och vävde dessa säregna täck-

en, en vävnad som då, under 1800-talet användes för att 

sys på skinnfällar. 



driftsäkra elektriska reläer. Bromsarna äro fort-

farande mekaniska. Exteriören är oförändrad. 

                                                          BILMAN.” 

”Intressant bekantskap 

   Gunnarssons Bilaffär, Örnsköldsvik, introdu-

cerar en ny tysk ”småbil” - Gutbrod Superior 

heter den och visade sig vara en intressant be-

kantskap som väl tålde en närmare granskning. 

Till utseendet är den närapå en stor bil, med lin-

jer som något påminner om Hansa. Den vagn 

som visades var en liten behändig tvåsitsig bil, 

en cabriolet, som till interiör är flott utförd. Där 

saknas varken värmemätare, luftkonditionering 

eller klocka etc. Allt i standardutförande. Gutb-

rod är 3-växlad men ej synkroniserad. För 

stadstrafik är 2:an perfekt, då 3:an närmast är att  

   Redaktör´n fick härförleden en spännande 

mapp med gamla tidningsurklipp av Lars Elf-

ving. Där finns ett antal artiklar om bilar från 

Örnsköldsviks Allehanda på 1950-talet skrivna 

av signaturen ”Bilman” plus några härliga gam-

la annonser.  

 

   Lite skillnad på hästkrafter och toppfarter 

jämfört med dagens! Men nog var bilarna vack-

rare förr i tiden, det tror jag väl vi kan vara 

överens om? 

   Kan väl tänka att det finns i alla fall några i 

den ärade läsekretsen som känner igen de här 

bilmodellerna och bilföretagen i Örnsköldsvik 

så håll till godo med lite bilnostalgi!  

    ”Den före och under kriget så populära 

”dekan” har kommit tillbaka. Helt säkert är det 

många DKW-entusiaster, som länge sett fram 

mot den dagen då en ny DKW skulle finnas att 

köpa. Nu är den här och det är I. C. som står för 

försäljningen. Vad som framförallt känneteck-

nat DKW är den oerhörda tåligheten för alla 

slags påfrestningar. Under kriget gick vagnarna 

på alla möjliga och omöjliga bränsleblandningar 

- och de gick bra - alla vägar var framkomliga, 

fotsdjup snö segade den sig igenom. Det enda 

den inte kunde göra var att skala potatis - så har 

det låtit DKW-ägare emellan. 

   Vi sparade därför inte på krutet när vi härom-

dagen hade tillfälle att göra en längre provtur - 

tryckte ordentligt efter och ”skar” kurvorna och 

hade ändå hela tiden vagnen helt i handen - inga 

sladdningar och fula krängningar - sökte upp 

backiga och dåliga byvägar, överallt puttrade vi 

lätt och ledigt fram. På hyggliga vägar är 70 

km/tim. ingen sak att hålla, vid den farten spin-

ner den 20 hkr. tvåtaktsmotorn lugnt och tillför-

litligt. Toppfarten är annars c:a 85 km/tim. Med 

andra ord, efterkrigsvagnen är i gammal god 

DKW-klass. En hel del förbättringar har dock 

gjorts, så t. ex. har ”dekan” fått kraftigare fram-

hjulsaxlar, kraftigare knäledsstag, förbättrade 

styrspindlar och styrinrättning samt en ny typ av  
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driften direkt på framhjulen. Fjädringen är ut-

märkt, de ordentligt saftiga guppen vid stads-

gränsen generade inte nämnvärt. Toppfarten rör 

sig omkring 100 km/tim. En liten trevlig vagn!                     

                                                             Bilman.” 

Fortsättning på artikeln om Gutbrod: 

räkna som en överväxel. Bakom framsätet är 

god plats för bagage eller två barn. Bensinför-

brukningen ligger under c:a 0,6 l. mil. Motorn 

är en tvåtaktare på 20 hkr, frontmonterad,  
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BILDKAVALKAD FRÅN SÖDRA MOSJÖ I SKORPED 
Arne Forsberg, numera boende i Skellefteå, bidrar med ett antal foton från Södra Mosjö i  

Skorped. Han forskar bland annat på sin mors släkt i detta område och vill mycket gärna att  

du som känner igen något eller någon hör av sig till honom på e-postadress: 

arne.forsberg@allt1.se 

Min morfars gård i S:a Mosjö c:a 1950. Fotograf: Arne Forsberg 

I denna lilla stuga (till höger på ovanstående bild)  

föddes min mor, Maria Kristina (Stina) född Nilsson  

år 1899 och hennes 8 syskon. 

Senare byggdes ett större hus (se även ovanstående bild),  

som sedan övertogs av äldste sonen Nicanor född 1897,  

snickare och slöjdlärare bl. a. 

Bild från 1930-talet: Mormor Sara f. Israelsdotter 1867 i Uberg, Skorped och morfar Nils Nilsson f 1869 i Mosjö  

med sin skivspelare. 
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BILDKAVALKAD FRÅN SÖDRA MOSJÖ I SKORPED 

Bild från 1930-talet: Från vänster morbror Nicanor med hustru Edit och dottern Gun,  

mormor Sara, moster Ottilia f. 1905 samt morfar Nils. 

Min mor Stina omkring år 1930? Mormor Sara med kaffekvarnen i knäet. 



Då hade hon blivit så arg, så hon hade kastat 

stolen efter honom. 

   Men husmor sa bara: Ja, få se hur det är innan 

nästa år. Och hon dog strax därefter, och pigan 

blev gift med husbonden. Det var bara en syn 

hon sett.” 

 

”Änkan Anna Nordström född 1844 i Själevads 

socken i Ångermanland: 

   Jag hade två bröder, som en julnatt satt och 

vakade för att få se dem, som de skulle ha. Jag 

var gift och var hemma, så han och jag och två 

systrar låg också i samma rum. Och mellan 12 

och 1 på natten hörde vi allesammans hur det 

var, som om farstudörren styrdes upp, den var 

annars stängd, och så var det som om en hund 

skulle ha rest sig upp emot 

dörren, så att det skrapade 

utför den med klorna. 

Men då var inte pojkarna 

bättre karlar, än att de 

blev rädd och gick och 

lade sig. 

   Min mor var från Umeå-

trakten, och hon berättade 

om ett par flickor där, som 

satt och vakade en julnatt. 

Och som de sitter, så får 

de först höra som om nå-

got stötes i golvet, som ett 

gevär, och så gick dörren 

upp, och det kom in en 

soldat och ett benrangel. 

   Den ena flickan blev gift med soldaten. Den 

andra flickan blev aldrig gift.” 

 

I boken finns även följande berättelse om  

tjugondag Knut: 

”Torparhustrun Karin Ohlsson i Arnäs, född 

1831 i Björna socken i Ångermanland. 

   På tjugondagskvällen blev det alltid litet hög-

tidligare än annars. När man åt aftonvarden, 

fick man första gången äta ur den hög bullar, 

som hade legat på julbordet hela helgen. Efteråt 

fick så tjänstfolket en ”juldel” var. Det var 4--5 

kakor knäckebröd, 1 ”knivbrödkaka”, 1 

”pickebrödkaka”, 1 rågbulle och en ”gås” (= 

smör) på omkring 8 lod, som de fick. Med det 

där skulle de betala dem som hjälpte dem att sy 

och laga kläder och sådant. 

   Efter aftonvarden fick tjänstefolket ställa un-

dan spinnrockarna och ha ledigt. Endera arbeta-

de de då åt sig själva, eller bar det iväg på dans. 

Det var ju ofta ”storlekstugan” på tjugondagen.” 

”Orgeltramparen Anders Arnström född 1845 i  

Arnäs socken i Ångermanland: 

Kyrkbesök på julnatten. 

   På 1880-talet bodde det här på Prästbolet två 

pojkar, som gick ut med både det ena och det 

andra. Den ena utav dem hette Jonke Berg-

ström, och den andra kallade vi för ”n Susannas 

Ant”. 

   De där två gick en julnatt på södra kyrkdörren 

här i kyrkan och ropade och frågade vem de 

skulle bli gift med. Den ene gick precis kl 12 på 

slaget, och den andre stod nere på vägen och 

väntade. Han fick nämligen inte gå på samma 

gång, utan skulle gå precis en timme senare. 

Inte heller fick de tala med varandra under ti-

den. 

   Och bägge två fick ock-

så svar på sin fråga. Vad 

Jonke Bergström beträf-

far, så slog det in precis. 

Han blev gift här, så man 

vet det så väl. Den andre 

for till sjöss, så jag vet 

inte hur det gick med ho-

nom. Rösten som svarade, 

hade låtit litet hes, ”som 

om det inte skulle ha varit 

någon tunga i halsen där”. 

   Ingen av pojkarna blev 

rädd när de gick, eller när 

de stod på kyrkdörren. 

Men efteråt, sedan de gått 

därifrån, blev de omänsk-

ligt rädd. Och de blev bägge två så sjuka, att de 

trodde knappt att de skulle gå igenom. Och det 

var ju bara rätt åt dem. Det var grovt gjort det 

där, och det kunde inte vara någon annan än den 

onde som svarade dem.” 

 

”Fru Lina Westman i Örnsköldsvik, född i Björ-

na socken i Ångermanland år 1864: 

   För länge sedan hände det i Björna att det var 

en flicka som skulle sitta och vaka på julnatten 

för att få se den, som hon skulle ha. Husbond-

folket låg i kammaren, så hon skulle få vara i 

fred i köket. Men bäst det var hörde de henne 

bråka och träta och kasta något, och så gick hon 

till sitt rum och lade sig. 

   På morgon frågade de henne hur det gått för 

henne, och då var hon arg och sa, att de hade ju 

lovat henne att få vara i fred, men ändå hade 

husbond varit så förarglig, så han hade kommit 

in från kammaren och druckit av det ena glaset.     
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JULNATTSVAKA 
I boken ”Julen för 100 år sedan”utgiven av Tre Tryckare, Göteborg 1964 finns dessa berättelser 

från våra trakter om Julnattsvaka och vad som kunde hända då: 



vilken man kunde ”klippa av de långe nätterna” 

som man sa. Det där var en sorts symbol för att 

dagarna snart skulle börja längas igen. Det var 

ju än så länge svårt att märka nån skillnad, för-

stås, men den där saxen kom en i alla fall att 

hoppas lite på stundande ljus och värme. Julbyk 

och julbak vid Anna omtalas också på många 

ställen och det var ju två stora arbetsmoment 

som det var skönt att ha bakom sej innan julpre-

ludierna gick in på sista varvet. Anna var också 

en märkesdag för väder: 

Får stubben hatt 

Anne natt 

så ligger den te Vårfrunatt 

hette det, och detta angav att snö som föll den 

natten skulle komma att hålla sej både länge 

och väl. 

   Den sista hektiska märkesdagen före jul, det 

var Thomas det. Thomasmässe dag är det mar-

ken i var stad, är ett vanligt uttryck, och så for 

man alltså in till stan för att julhandla. Köpsug-

na staboar fick tillfälle att fylla på sina förråd av 

lantbruksprodukter, och bönderna omsatte dem 

i köpstadsvaror, inte minst brännvin, särskilt 

sedan husbehovsbränningen upphört. Att man 

sedan på väg hem tullade på kuttingen säjer sej 

självt, och en man som berättade om Thomas-

nattens många kusliga spöksyner påpekade för 

mej att det nog kunde råda ett kausalsamman-

hang mellan de här omständigheterna. När da-

gen kallas Thomas fylletunna är det nog icke 

utan verklighetsbakgrund. 

   Med Thomas ansåg man på många håll att 

julfriden gick in. Alla arbeten skulle upphöra, 

och man satte helt demonstrativt upp spinnrock-

en på en vind där den fick stå ända till Knut. 

Särskilt som även denna natt alla slags kring-

gärningar var förbjudna. Därför fick inte heller 

kvarnarna mala på Tomasnatten. Bröt man mot 

den regeln, riskerade man att kvarnen plötsligt 

satte igång att snurra så fort att kvarnaxeln bör-

jade glöda och satte eld på hela huset. Kringgär-

ningsförbudet, som förresten min mormor noga 

iakttog ännu på femtiotalet, var aktuellt även 

under själva julhelgen, och det fanns ett talesätt, 

att då fick inget annat gå runt än hjulen på präs-

tens vagn. Ofta kunde en mjölnare få höra hur 

hans kvarn arbetade ett par timmar efter mid-

natt, trots att han stängt av den på kvällen. Då 

borde han inte gå dit och se vad som stod på, 

för det var strömkarlen som höll på med att 

mala sin julsäd, och han vill inte gärna bli störd 

då. Mången klok kvarnägare satte på kvällen 

fram en sup och smörgås i kvarnen åt ström- 

   ”Många tycker ju att vi nuförtiden börjar all-

deles på tok för tidigt med att tänka på julfiran-

det, och att vi tar ut åtskilligt av julglädjen i för-

skott, därvid vi esomoftast anförande våra förfä-

ders stränga seder som förebildligt ideal. Ja, inte 

för att de brukade börja äta julbord i november 

precis, som vi, eller klä julgator med granar till 

första advent, men tro därför inte att de var helt 

främmande för tanken att småsmutta lite grann 

på julens glädjebägare långt innan det var dags 

att bänka sej kring doppet i grytan. Tvärtom. 

Julen kastade sin slagskugga långt in i novem-

ber även fordomtima, men de första reflexioner-

na inför den stundande storhelgen brukade då 

kretsa kring frågan om vad för väderlek som 

skulle komma att inrama begivenheterna. Redan 

vid Mårten kunde man få de första tipsen. 

När gåsen går i dy om Mårten 

så kommer julbocken att dansa på isen 

sa man i Bohuslän. Och 

Om Mårtens gås slår ner på isen 

slår julatuppen ner i skiten 

siade man i Västergötland. Och att Andersbrask 

och julaslask hänger ihop är ju ett talesätt som 

är levande än i dag, förresten. 

   Adventstidens första söndag har ju i våra da-

gar blivit en allt mer uppmärksammad högtid. 

Men så var det knappast förr. Adventsljussta-

kar, adventskalendrar och adventsstjärnor är 

relativt nya påfund, våra förfäder betraktade 

denna söndag framför allt som ytterligare en 

möjlighet till prognoser om väder och annat. 

Var det mycket rimfros, stundade gott år, mena-

de smålänningarna, medan hallänningarna därav 

utläste att många stora herrar skulle komma att 

dö. Man behöver kanske inte vara anarkist pre-

cis för att finna de båda utsagorna icke var helt 

oförenliga. Samtidigt började man också vidta 

de första förberedelserna för julfirandet. Inga 

redskap fick stå ute längre, och man borde 

skynda sig att återlämna saker eller pengar man 

hade lånat. Att stå i skuld över jul ansågs bringa 

otur, nämligen. 

   På det gamla självhushållets tid var det annars 

tre dagar i december som utgjorde de viktigaste 

milstolparna på vägen mot jul - Anna, Lusse 

och Thomas. 

   Annadagen ska ju lutfisken läggas i blöt, som 

bekant, med dessutom skulle förr i tiden julölet 

ha jäst färdigt då, så man kunde få sej en sejdel 

jäsöl. Anna den granna, hon kommer med kan-

na sa man, och bjöd hem släkt och grannar för 

en provslurk. På en del håll ansågs det att gäs-

terna därvid skulle ha med sig en sax, med  
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ANNA MED KANNA OCH THOMAS FYLLETUNNA 
Ur boken ”God Jul - Kåserier om vardagsskrock och helgdagssed” av Jan-Öjvind Swahn från 

1966 har vi hämtat detta kapitel: 



gjorde på en gård i Värmland. Trollgubben hade 

fullgjort sitt värv, råttorna var på väg i snömod-

den, när deras råttekung, en väldig en med bjäll-

ra om halsen kom litet långsamt traskande efter 

de andra. Han var halt och lunkade slokörat bort 

medan bjällran pinglade. Då sprang en barn-

unge efter råttan och ropade: ”Bättre fart din 

gamla tjockis!” Men se, det skulle den icke 

hava gjort, för i samma ögonblick var troll-

domsmakten bruten och hela råtteföljet vände 

på fläcken och rusade om varandra in till sina 

gamla boplatser igen. Sånt är snopet sånt. 

   Till Thomasnattens mystär hörde att åarna 

brukade rinna baklänges och att källornas vatten 

blev till vin vid midnatt. En flicka i Backaryd i 

Blekinge ville kolla det där, och smög sig till en 

kallkälla för att smaka. Hon böjde sig ner och 

drack, när klockan slog tolv, och när hon kände 

att vattnet smakade vin, utbrast hon: ”Jag tror 

de e sant!” men i samma sekund hördes en röst 

säja: ”Ja du, men nu e dina ögon mina!” och 

sedan var hon blind för hela livet, vilket härmed 

påpekas, överdirektör Älmeby till hugsvalelse. 

   En urgammal julsymbol, långt äldre än gran 

och tomte, var julstängerna, två höga granar 

som man hade kvistat och skalat nästan ända 

upp så att bara en liten toppruska återstod. De 

där julstängerna brukade ofta resas framför går-

den just på Thomasdagen. Då kunde byns bön-

der samlas och gå runt till varandra och hjälpas 

åt med resandet. I samband med det låg det ju 

nära till hands att stiga på i stugorna och få lite 

fägnad, smaka på mors goda julmat och julöl 

och fars julbrännvin. Var byn stor, var risken 

avsevärd att herrar åboar vid planterandet av de 

sista julstängerna inte var så noga med om top-

pen kom upp eller ner. 

   Och så var snart julaftonen inne. Den sista 

förberedelsen till helgens rätta begående var 

julbadet. I ett stort kar tog man årets både första 

och sista bad, i sträng rangordning, och i samma 

vatten. Först far i huset, sen sönerna, sen dräng-

arna, sen lilla mor, sen döttrarna, sen pigorna 

och slutligen småungarna. När far klev ur baljan 

stod mor färdig att räcka honom lögesupen, han 

torkade av sig och tog torkesupen, satte på sig 

sin rena skjorta, tog skjortesupen, och var färdig 

att väl beredd vandra över till det annorlunda 

juldopp som stod och väntade på julbordet.” 

karlen, som sedan kvitterade vänligheten med 

att garantera jämnt och fint vattenflöde under 

nästa år. 

   Även en hel del socialt eller rättsligt betonade 

åtgärder hörde ihop med Thomas. Ville man 

säga upp kontraktet med en torpare eller arren-

dator för avflyttning fram på vårkanten, var 

Thomasmäss rätta tidpunkten. Och ni vet väl, 

att om man tummar på nånting på Thomasda-

gen, så gäller det lika fast som hade man gått ed 

med fingrarna på Bibeln. De fattiga i trakten 

fick ofta sin julkost den dan, liksom rotens 

knekt eller båtsman, socknens klockare och 

byns gärningsmän. Det där gällde också i stä-

derna, och exempelvis i Ulricehamn kom fattiga 

och gamla den dagen upp på rådhuset för att 

fylla sina knappa matförråd inför helgen. 

   Inte bara torpare kan sägas opp till Thomas, 

utan även husets råttor och möss. Då sätter far i 

huset på sej bästa finkostymen och går runt i 

källare och på vindar och läser upp ett artigt 

uppsägningsformulär, där han tackar dem för 

gott samarbete under det gångna året, och ber 

dem vara så vänliga att nu flytta över till någon 

granne, där de kan förvänta sej ännu bättre an-

ställningsförhållanden. Sedan slår han tre slag i 

den binge där de brukar hålla till och utropar 

förslagsvis: 

   ”I vittnes närvaro säger jag ut er! Flytta nu te 

Sven Jönsson i Hagtorpet!” Litade man inte på 

sin egen förmåga, skickade man efter en person 

i orten som var expert på råttfördrivning. Det 

skulle vara en edsvuren person, sas det, för-

slagsvis en soldat, för han hade ju svurit kungen 

sin krigsmannaed. På ett ställe i Uppland hade 

man sänt bud efter en sån där råttfångare, men 

innan han anlände, tog man för att pröva hans 

effektivitet och samtidigt skoja lite med honom 

och stjälpte en stor tunna över en präktig, fet, 

levande råtta. Gubben kom och traskade ivrigt 

muttrande runt i gårdens många byggnader: ”Ut 

ur detta hus, råtta å mus, loppa å lus!” mumlade 

han, och snart fick gårdsfolket se hur råttorna 

kom springande ut ur logar och lador och sam-

lades till en hel karavan som så småningom bör-

jade avtåga i riktning mot grannbyn. Men gub-

ben var inte riktigt nöjd, det märktes. Han gick 

som i cirklar runt stället där tunnan med råttan 

under stod, och läste sin vers allt mera manan-

de. Då small det plötsligt till som ett kanon-

skott, tunnans tjocka järnband sprang av som 

hade de varit papperssnören och tunnstavarna 

yrde kring gårdsplanen, medan gårdens sista 

råtta satte av efter de avtågande kompisarna. 

   Men det gällde att alla andra höll tyst under 

trolleriet. Annars kunde det hända som det  
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ANNA MED KANNA OCH THOMAS FYLLETUNNA 



 

ERBJUDANDE  

JUST NU 
 

för medlemmar i  

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs  

Fram till årsskiftet 2015 kan medlemmar i vår förening teckna en prova-på prenumeration på  

Släkthistoriskt Forum. Tre nummer för 100 kr. 
 

Gör så här: Skicka ett e-postmeddelande till pren@genealogi.se 

där du uppger namn, adress, e-postadress eller telefonnummer  

samt kampanjkoden 1112förening i adressraden.  

Fakturan kommer att skickas till den angivna adressen så snart prenumerationen registrerats. 

Bröderna Strandberg  

försålde från sitt Manufakturlager: Cheviots, 

Diagonaler, Sidenrips, Sammet, Flaneller m fl 

tyger. 

I annonsen erbjöds kunderna ”Varma och väl 

inredda stallrum”. 

Örnsköldsviks Konditori och Finbageri  

bjöd ut Konfekt, Tårtor, Bakelser och ”såsom 

välgörande för bröstet”: Bronchial, Ehrenkrok 

och Ingefärskarameller. 

I. T. Törnbergs Tobakshandel  

sålde Cigarrer, Cigarretter, Snuser i kaggar och 

på paket, Parfymer o dyl. 

E. J. Bodins Möbelaffär  

rekommenderade sina Möbler, Kornischer, 

Ramlister, Likkistor mm. 
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SLÄKTHISTORISKT FORUM 
Sveriges Släktforskarförbunds tidning 

VAD HANDLADE ÖVIKSBORNA FÖR 120 ÅR SEDAN ? 
Björna sockens hembygdsförening har en almanacka från 1893 där det finns 10 sidor med annon-

ser av firmor i Örnsköldsviks Köping. Här delar Arne Nordström med sig av en del av innehållet: 

M. L. Tenlén  

sålde Hattar, Spetsar, Handskar, Vantar, Nålar 

för frisyren, Rosetter, Kragar, Manschetter mm. 

G. E. Dynesius  

”försålde till billigaste priser”: Jern, Stål, Plåt, 

Metaller, Jernspisar, Syltgrytor, Tröskverk, 

Slåttermaskiner, Slipstenar, Skyfflar mm. 

H. Svedbergs Pappershandel  

sålde Syndetikon, som ”klistrar, limmar, kittar”, 

Collodin mot liktornar, vårtor och nageltrång, 

Arrana för utrotande av flugor, loppor, löss och 

väggohyra, Sundhetssalt mot dålig matsmält-

ning. 

Musikinstrumenter såsom Guitarrer, Violiner, 

Accordion, Dragspel, Orglar. Vidare bjöds ut 

Psalmböcker ”från de simplaste till de mest ele-

ganta” 



Olof Magnus Strandberg (1851--1893)  

Folkskollärare i Domsjö.  

Gift först med Anna Aurora  

och sedan med Maria Karolina. 

16 

eller ev Otto Wallsten och fick det bra där.  

 

   Sen var Olof Magnus ensam i ca tre år och 

gifte sen om sig med den 16 år yngre Maria  

KAROLINA född Bylund från Arnäs, född 

11/12 1867, död 31/7 1939 i Härnösand. De 

fick två barn: Rut och Magnus. Sonen Magnus 

föddes efter faderns död. Efter maken Olof 

Magnus död bodde Maria Karolina åtminstone 

på sin ålders höst omväxlande hos sonen    

Magnus eller hos dottern Rut i Härnösand. 

 

   Olof Magnus och Maria Karolinas barn: 

   1. RUT Karolina Nordlund f Strandberg, född 

22/1 1891 (22/2 1891?) i Själevad, död 12/8 

1955. Gift 11/8 1929 med Mattias ERNST 

Nordlund. 

   2. Olof MAGNUS Strandberg född 3/9 1893, 

död 14/5 1968 i Mariefred, Södermanlands län. 

 

   Anna Gustava (1882--1954), min farmor och 

Olof Magnus Strandbergs äldsta dotter i första 

äktenskapet fick med skräddarmästare Oskar 

Sandlund tre barn: 

   1. Anna KAROLINA (Karin) (1911--1998)

född Sandlund, gift Oscarsson. 

   2. GUNNAR Oskar Napoleon Sandlund 

(1913--1997) som blev min far. Hemmansägare 

på Holmen i Öjebyn utanför Piteå. 

   3. STIG Einar Sandlund, dog som barn. (1916

--1917) 

BILDER 

EFTERLYSNING: BYLUND FRÅN ARNÄS M FL 

Från Christina Westerlund i Hortlax kommer 

denna efterlysning. Hon har även bifogat ett 

antal bilder som hon har funderingar runt och 

berättar här nedan om vad hon kommit fram till 

i sin forskning. Kanske är det någon i läsekret-

sen som också har någon av dessa personer i sin 

forskning och som kan hjälpa Christina med 

mera uppgifter? 

  

   Efterlysning angående min farmors styvmor 

Maria Karolina Strandberg född Bylund 

från Arnäs, född 11 dec 1867 och död den 31 

juli 1939 i Härnösand. Hon var min farmors 

far Olof Magnus Strandbergs andra hustru. Min 

farmor ANNA Gustava f Strandberg gift Sand-

lund var dotter till Olof Magnus Strandberg och 

hans första hustru Anna Aurora född Wallsten. 

   Olof Magnus Strandberg var född 1851 i 

Piteå Landsförsamling och dog i Domsjö, 

Själevad 3/7 1893. Han tog folkskollärare exa-

men 1881. Från 1881--1883 lärare i Piteå lands. 

och bosatt i Jävre. Utflyttad till Domsjö, Själe-

vad och verkade som folkskollärare där till sin 

död. 

   Han gifte sig 2/9 1881 med första hustrun 

Anna Aurora Wallsten född 14/1 1858 i Piteå 

och död 15/2 1887 i Själevad av lungsot. Anna 

Aurora var dotter till kustuppsyningsman Johan 

(Gabrielsson) Wallsten (1809--1886) och Ulrika 

Gustava Stenhammar, ursprungligen Anders-

dotter (1817--1885). 

 

   Olof Magnus och Anna Aurora fick tre flick-

or: 

   1. Min farmor ANNA Gustava f 6/6 1882, 

död 8/8 1954. Lärarinna i Hortlax utanför Piteå 

och senare gift 17/7 1910 med skräddarmästa-

ren i Hortlax OSKAR Sandlund, min farfar, 

född 27/8 1876 och död genom olyckshändelse 

vid omtjudring av häst på sonens hemman 26/8 

1946. 

   2. FRIDA Augusta gift Starry, född 24/1 1884 

i Själevads församling och emigrerad. Barnlös. 

Dog 1931. 

   3. BETTY Maria född 5/10 1885 i Själevad, 

död 25/2 1929. Utflyttad 6/6 1913 till Venjan, 

Kopparbergs län. Gift 6/9 1913 med Erkgärs 

Erik Matsson. 

 

   När yngsta barnet var ca 1,5 år dog modern 

Anna Aurora och barnen blev utplacerade. Jag 

vet inte när och hur. Jag vet att farmor Anna 

blev utplacerad hos en morbror, troligen Karl  

Efterlysning ungdomsfoto på Maria Karolina Strandberg född Bylund från Arnäs, född 11/12 

1867, död 31/7 1939 i Härnösand samt på Anna Aurora Strandberg född Wallsten född 14/1 1858 

i Piteå och död 15/2 1887 i Domsjö, Själevad  



Olof Magnus Strandbergs hustru.  

Men kan det vara Anna Aurora (1858--

1887) eller är det Maria Karolina (1867

--1939)? Christinas pappa och faster har 

sagt att det är Christinas farmors mor 

(och det var ju Anna Aurora) men de 

hade ju aldrig träffat sin biologiska mor-

mor och när de föddes så blev det väl att 

de såg Maria Karolina som sin mormor. 
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EFTERLYSNING: BYLUND FRÅN ARNÄS M FL 
Christina Westerlunds bilder och funderingar: 

Detta foto vet Christina före-

ställer Maria Karolina (1867--

1939) på äldre dagar. 

Detta foto finns också i Christinas 

samlingar och hon har haft fundering-

ar på om det skulle kunna vara Anna 

Aurora. Men redaktör´n är tveksam, 

tycker detta foto ser ut att vara av be-

tydligt senare årgång. Anna Aurora 

dog ju redan 1887 och nog borde det 

här fotot vara taget i alla fall en bit in 

på 1900-talet? 

Nedanstående foto ska enligt de uppgifter Christina har föreställa Anna Aurora och hennes tre flickor Anna, Frida 

och Betty. Men det skulle innebära att det vore taget ca 1886 och redaktör´n tycker att det ser ut att vara betydligt 

modernare. Överlämnar frågan till den ärade läsekretsen och hoppas att vi kan få hjälp med en ungefärlig datering! 

 

 

Är det möjligen någon i läse-

kretsen som känner igen något 

av dessa foton och vet vem/

vilka det föreställer? 

 

Redaktör´n vet ju också att det 

bland läsarna finns minst en 

expert på datering av gamla 

foton så jag hoppas vi kan få 

hjälp med ungefärlig datering 

av bilderna! 
 



 

 

 

 

 

 

 

Lennart Näslund från HSN 

i trevligt samspråk vid 

släktforskningsdatorn med 

Berit Ågren från Bjästa 

 

Foto: Kari Kakkinen 
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SLÄKTFORSKNINGENS DAG  
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs har varit välrepresenterade vid en mängd arrangemang 

runt om i Nolaskogsbygden under 2014. Här visar vi lite bilder från ett par av dessa. 

SLÄKTFORSKNINGENS DAG 15 MARS 2014  

PÅ ARKENBIBLIOTEKET I ÖRNSKÖLDSVIK 

 

 

Temat för dagen var 

”Porträttet i Släktforsk-

ningen” och Mona-Lisa 

Mårtensson (redaktör´n) 

fanns på plats utrustad 

med skanner för att hjälpa 

besökarna att digitalisera 

sina gamla foton. 

 

Här är det Ann-Sofie 

Blomquist från Svartby 

som tagit tillfället i akt att 

få några foton  

kopierade. 

 

Foto: Kari Kakkinen 

 

 

 

Det var många be-

sökare som passade 

på att få lite hjälp 

med sin forskning. 

 

Bengt Sjödin från 

Själevad och Hans 

Nygren från HSN 

gör här en djupdyk-

ning i arkiven. 

 

Foto: Kari Kakkinen 
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HÖNSBYTARDAGEN I NÄTRA 

”HÖNSBYTARDAGEN” VID NÄTRA HEMBYGDSGÅRD 

19 JULI 2014 

Att det är roligt att släktforska kan man inte tveka om när man ser minerna på släktforskarna här 

nedan vid Hönsbytardagen i Nätra vackra hembygdsgård !  
Foto: M-L Mårtensson 



 

Avsändare: 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

Box 91 

891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

 

 

Kallelse till 

ÅRSMÖTE 

Lör 28 februari 2015 kl 13.00 
Plats: Studiefrämjandets lokal 

Apoteksgränd 3 A, Örnsköldsvik 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 

önskar Styrelsen 

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

 

En riktigt God  

och Glad Jul 
tillönskas 

alla  

medlemmar 

av  

Styrelsen 

HSN 


