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Konfirmanderna i Sidensjö 1915 
Lärare var kyrkoherde Johannes Lundblad.  

Fotot är taget vid ingången på gaveln till prästgården. 
Jonas Söderlind i Sidensjö har varit behjälplig med att ta fram uppgifter om bilden, bland annat en 
namnlista på konfirmanderna. Han har även identifierat vilka namn och personer som hör ihop på 

några av dem. Kanske vet du mer och kan identifiera fler på bilden? Läs mer på sidan 9-11.  
 

Bilden är utlånad av Anundsjö hembygdsförening.  
Fotograf: Werner Wångström, Örnsköldsvik 
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REDAKTÖR’N HAR ORDET 

Hej kära läsare och forskarvän! 
 
Nu måste redaktör´n återigen be dig om ursäkt 
eftersom ”bladet” är så försenat. Hoppas i alla 
fall att det när du nu äntligen får det dig till-
handa ska vara intressant att läsa! 
 
Omslagsbilden bör vara intressant för många 
som har anor från Sidensjöhållet eftersom den 
visar de som konfirmerades där för 100 år se-
dan: 1915.  
 
Några av personerna är identifierade men för-
hoppningen är att några av er läsare också har 
kopior av detta foto och kanske vet någon fler 
som är med på bilden. Eller kanske känner igen 
någon av era anor från andra ungdomsbilder? 
För det vore ju så roligt om vi kan hjälpas åt att 
para ihop flera namn från namnlistan med rätt 
person på bilden! 
 
Läs mer och se namnlistan samt förstoringar av 
bilden på sidorna 9--11. 

Nästa år - 2016 - kommer de årliga Släkt-
forskardagarna äntligen att vara på närmare 
håll! De brukar ju oftast ha varit i södra Sverige 
men nu kommer de att äga rum i Umeå och då 
blir det ju lite enklare för oss som bor här uppe 
att vara med. Så anteckna redan nu helgen den 
20--21 augusti 2016! 
 
Läs mer på sidan 5 där vår ordförande Hans  
Nygren berättar om vad föreningen planerar 
inför Släktforskardagarna och att vi hoppas på 
att många medlemmar kommer att vilja delta 
vid det här evenemanget.  
 
2016 har också utlysts som Hembygdens År av 
Sveriges Hembygdsförbund (som passar på att 
fylla 100 år just nästa år). Så nu planeras det för 
fullt hos våra hembygdsföreningar och det kom-
mer nog att dyka upp många intressanta och 
spännande aktiviteter runt om i bygden under 
nästa år. Hembygdsföreningarna och hem-
bygdsgårdarna är ju oftast intressanta källor för 
oss släkt- och hembygdsforskare.  

Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson 
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FÖRRA NUMRETS OMSLAGBILD 
En skarpsynt läsare, Kristina Lundholm, har hört av sig angående förra numrets omslagsbild. Hon 

funderar om det inte är ett trickfoto eftersom de tre männen som jobbar och de tre som tittar på 
verkar vara samma personer. Och visst ser det ut att vara det? 

Fotot är utlånat av Örnsköldsviks Museum och 
är framkallat från en glasplåt som är tillvara-
tagen i Eklund & Lindströms Snickerifabrik i 
Trehörningsjö. 
Spännande att se att man även förr i tiden  
verkar ha ägnat sig åt att manipulera bilder!  
 
Om du vet något mer om bilden var snäll hör av 
dig till redaktör´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 vari-
från 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 

 

 

Släktforskardagar i Umeå 2016 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs har för avsikt att medverka  

under släktforskardagarna i Umeå 20--21 augusti 2016.  
Vi från styrelsen erbjuder medlemmar att delta vid förberedelserna  

och genomförandet i Umeå.  
Ni som önskar att medverka till detta: hör av er till föreningen snarast  

via e-post till ordförande Hans Nygren: hans.g.nygren@telia.com 
Ett av våra mål är att synliggöra vad vi gör samt vad vi gjort  

genom att visa och sälja Böcker och CD-skivor. 
Med vänlig hälsning 

Hans 

mailto:medlemsblad@hsn.nu
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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 Johanssons Skoaffär i Örnsköldsvik och detta 
företags historia. 

    

”En kväll på vårvintern 1877. 
   Ljuset dröjde ännu kvar över de gråvita dri-
vorna på Ångermanälvens is, och mot söder 
tecknade sig skogen som en svart silhuett mot 
himlen. En gles rad av granruskor pekade ut 
körvägen mot Veda och försvann i skymningen 
längst borta mot andra stranden. Det låg en doft 
av vår och smältande vatten i luften, och här 
och var såg man svartblanka fläckar i isen, där 
strömdrag och sol hjälpts åt att 
bryta vakar. 
   Nu var det något som rörde sig 
där ute på isen. Det såg ut som 
om någon av granruskorna hade 
ledsnat på vakthållningen och 
givit sig ut på vandring. Den 
svarta figuren avtecknade sig allt 
tydligare mot snön. Nu var den så 
nära, att man hörde hur det 
nyfrusna smältvattnet frasade för 
varje steg skepnaden tog. Han 
hade bråttom den där, kilade på 
med karska, manhaftiga steg. 
Och en sån underlig överrock han 
hade. Den räckte ju nästan ända 
ned till fötterna. Å, på det sättet! 
Det var bara en liten pojke. Sex-
ton år kanske? Men han såg min-
sann inte bortkommen ut, där han 
kilade iväg över isen. 
   Nu hörde man bjällerklang på avstånd. Yng-
lingen dröjde på stegen, vände sig om och tit-
tade. Snart hade släden hunnit upp fotgängaren, 
som glädjestrålande skyndade fram till körkar-
len. 
 - De är ju en´ Erke! Nu får jeg väl åke med dej 
te Överhörnäs? 
Sörkörarn stack upp huvudet ur vargskinnspäl-
sen, kastade en menande blick på lasset i skrin-
dan, gav hästen ett rapp med piskan och ropade 
i förbifarten: 
 - Nä du. Du ha onga ben å gå på. Å lasse ä 
tungt å mära trött. 
Pojken stod besviken kvar på isen och såg slä-
den fara vidare. 
 - Hellpytters också, grymtade han. Där sir en 
va grannas kan vara värd. 
 
   Och så trampade han vidare i samma manhaf-
tiga kliv. Lång promenad hade han bakom sig  

och några mil hade han att gå, innan han kom 
hem till föräldrahemmet i Berg i Själevad. Men 
trägen vinner, ty skomakaregesällen Johan Jo-
hansson kom trots allt fortare hem än den ogine 
sörkörarn från Överhörnäs. 
   Nu kan det ju hända, att han tyckte sig ha sär-
skild anledning att skynda på också, så mycket 
som han hade att berätta där hemma. Hade han 
kanske inte skött sig som en hel karl de tre åren 
han varit i lära hos skomakarmästarn i Sköns-
mon? Nittio kronor hade han förtjänat på tre år, 
och av de pengarna hade han sextio kronor på 
fickan. Femton kronor hade han betalt för över-
rocken, som han fick köpa av mästarn. Den var 
ju stor förstås, och inte var den ny heller, men 
varm och god var den. Det var bara synd, att 
han hade gjort av med femton kronor därtill. På 
tre års tid förstås, men i alla fall … 

   Ynglingen gick och funderade 
på vad allt han varit med om un-
der lärotiden. Att springa med 
sjöstövlar till skutorna inne i 
Sundsvall och ta opp order på 
skolagning på båtarna hade varit 
ett uppdrag som han blivit väl 
förtrogen med. Undras om man 
inte skulle kunna försöka sej på 
något ditåt i Örnsköldsvik också! 
Det tör väl vara livlig sjöfart där 
med! Men först fick en väl höra 
åt, om det inte fanns arbete i by-
arna hemma. Jo-jo! Sexti kronor 
på fickan, och ett yrke kunde 
man, vad var det för en konst! 
Hellpytters! Den där Erke skulle 
allt få se! 
 
   Och det var inte bara Erke, som 
”fick se”. Skomakaren Johan Jo-

hansson visade att han både gick och stod på 
stadiga ben. Ett par år vandrade han omkring 
hos bönderna och gjorde pjäxor och skor, halv-
sulade och lagade. Men redan år 1880 var han 
sin egen på allvar, och det var inte av en hän-
delse, som han slog sig ner i Järved. Sin första 
verkstadslokal hyrde han hos hemmansägaren 
Erik Eriksson, vilken innehade det s. k. Järveds-
hemmanet, som sedermera inköptes av staden. 
Den verkstaden låg behändigt till för skomakare 
Johansson, ty många steg behövde han inte ta 
för att komma ner till stranden, där han hade sin 
eka. Under den tid seglationen pågick måste 
han ge sig ut på en roddtur i fjärden en par, tre 
kvällar i veckan, med några par sjöstövlar ding-
lande över axlarna, ty besöken ombord på sku-
torna och ångarna brukade aldrig vara resultat-
lösa. Fick han inte sälja stövlar, så var det väl 
alltid något som måste lagas, och Johan Johans-
son var karl för att skaffa sig fullt upp med  

JOHANSSONS SKOAFFÄR  

Skohandlare 
J. Johansson 
Örnsköldsvik 
Foto från boken  

”Blad ur köpenskapens historia”  
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arbete. Det dröjde förresten inte länge förrän 
hans forna gynnare bland bönderna letade rätt 
på honom. Brudskor kunde han göra som ingen 
annan, tyckte landsborna, och var det något 
ungt par i Arnäs som skulle till att ta ut lysning, 
så gjorde de gärna en tripp ut till skomakare Jo-
hansson i förbifarten. 
   Det stod inte länge på, förrän han tjänat så 
pass, att han kunde köpa sig egen gård. Han fick 
tag på en lämplig stuga litet längre ut i Järved, 
som han köpte av brädgårdsarbetaren Ante Kal-
lin. Här gick det framåt för honom med stora 
steg, och vissa tider måste han hålla ända upp 
till tre gesäller. Dessutom började han så smått 
ha läder till salu åt andra skomakare, drev affär 
med tofflor o. s. v. och fick smak för handel. En 
vacker dag for han till Stockholm, och när han 
gick där och tittade på alla sko- och läderaffä-
rerna, så slog det honom, att det bestämt skulle 
finnas framtid 
för den bran-
schen även 
hemma i kö-
pingen. I syn-
nerhet som 
det just var i 
det lötet, då P. 
M. Rock-
ström, John 
Lindquist, 
Öhngren m. 
fl. ivrade som 
mest för att 
Örnsköldsvik 
skulle bli 
stad. Skoma-
kare Johans-
son lyckades 
också få köpa 
ett större lä-
derparti på kredit hos en av huvudstadens större 
firmor, och med det som blygsam början star-
tade han sin affär. 
   Butik hyrde han hos änkan Karin Eriksson, 
som själv hade speceri- och fiskhandel, och som 
ägde den fastighet vid Storgatan, som numera 
innehas av grosshandlare E. A. Öhlund. Den 
första butiken hade han alltså, där grosshandlare 
Axel Lindström numera har sitt kontor. Det var 
i mars 1891 han öppnade affär, trotsande det 
gamla ordspråket om att skomakaren bör stanna 
vid sin läst, och ehuru han inte hade större lager 
än att det ibland kunde hitta på att hända, att 
alla skor voro utsålda på lördagskvällen, gick 
det allt bättre och bättre för honom. Några fi-
nare skor såldes inte så mycket på den tiden, det 
var mest smorläderskor med pliggade bottnar, 
tunnpjäxor och sälskinnsstövlar, och någon 
gång till omväxling resårskor av boxkalv,  

chevreaux eller ”rossläder”. Men stadens herrar, 
som voro ytterst noga med hur de chausserade 
sig, vände sig helst till skomakaren Engblom, 
som var den oöverträffade finskomakaren, även 
om t. o. m. han ibland brukade köpa färdiga 
”nåtlingar”, d. v. s. ovanläder, hos skohandlare 
Johansson. 
 
   Affären gick raskt framåt, inte minst tack vare 
den goda hjälp den nyvordne skohandlanden 
hade av sin unga hustru, Klara Persdotter från 
Nävertjäl. Visserligen fingo de nöja sig med att 
bo i det lilla ”kontoret” innanför butiken, men 
om de måste vara om sig och kring sig i början, 
så gick det i gengäld så mycket raskare framåt. 
Redan år 1897 kunde de därför hyra större bu-
tikslokal, som de funno i den fastighet vid Stor-
gatan, där affären ännu idag är belägen, och 
som sedan inköptes av skohandlare Näslund 

och efter den-
nes död av 
skohandlare 
Johansson. 
Då tillhörde 
den staden, 
som där in-
hyste sin ele-
mentarskola, 
vilken stod 
under den 
vittre rektor 
Carl J. Callins 
ledning. 
Dessutom 
hyrde staden 
ut lokaler till 

Örnsköldsviks-Posten, som startats våren 1890 
av redaktör J. A. Lönnberg. 
   Nu började en verksam tid för den unge sko-
handlanden. Affärerna togo livlig fart i orten, 
inflyttningen steg raskt efter stadens tillblivelse, 
och - framför allt - skoindustrierna i Örebro och 
Stockholm började på allvar taga upp konkur-
rensen med skomakarna. Standardiseringen bör-
jade göra sig gällande, och därmed kom också 
detaljhandelns genombrott. Ännu fanns det vis-
serligen otaliga skomakare i trakten, men de 
allra flesta köpte sina läderhalvor och sitt behov 
av nåtlingar i Johanssons skoaffär. Galoscher 
började också komma i marknaden men an-
sågos ganska länge som en lyxartikel, och det 
var egentligen bara de riktigt förmögna som 
kunde ståta med ett par glänsande ryska galo-
scher med namnet S:t Petersburg inpräntat inom 
den röda triangeln. 
 
    

JOHANSSONS SKOAFFÄR  

Butiksinteriör från skoaffären 1913.  
Foto från boken ”Blad ur köpenskapens historia”  
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Men skomakaren hann också med att återvända 
till sin läst. Visserligen satte han sig aldrig ned 
som ”skutten” vid skomakardisken, men år 
1902 startade han på nytt en verkstad, som för-
lades innanför butiken, och som förresten låg 
vägg i vägg med ”femman” i stadens elementar-
läroverk. När den frodige skåningen Hjelm eller 
den beskedlige Hertzmann skulle ha lektion  
brukade 5:ans pojkar springa in till gesällerna 
på verksta´n och be dem sjunga. Och eftersom 
de allesammans voro med i logen Fridsborgs 
sångkör - tunnpjäxskomakaren ”Finn-Sjöblom” 
gällde rentav för att ha stadens grannaste tenor - 
voro de inte svårbedda, utan det blev sjungning 
av, så att det ekade inne i klassrummet. Det var 
nämligen endast en igenspikad dörr, som skilde 
skolsalen från Johanssons skomakarverkstad. 
   Skohandlare Johansson var fabrikör så smått 
under den tid han hade verkstaden - han överlät 
den redan år 1907 - ty det var åtskilliga hundra-
tal sälskinnsstövlar, tunnpjäxor och grovskor, 
som utgingo härifrån med de sjungande men 
flinka gesällernas benägna bistånd. 

    
   Strax före sekelskiftet började också skohand-
lare Johansson följa så många andra 
örnsköldsviksköpmäns exempel och resa upp 
till Åsele marknad. Fyra gånger om året gjorde 
han de resorna, ”stormärten” var i januari, 
”lillmärten” i mars, och dessutom höllos mark-
nader vid bönhelgerna i juli och oktober. Över  

hundra gånger hann skohandlare Johansson fö-
retaga de färderna. Ofta åkte han på lasset och 
fick många gånger utstå ganska stora strapatser 
under resan, som räckte minst tre dagar. Och 
vid januarimarknaden smällde det ofta till och 
blev så kallt, att det ville berghälsa till för att 
härda ut med att stå hela dagarna i det dragiga 
skjulet. En god sak hade emellertid kylan med 
sig. Kunderna kunde inte gärna sätta i fråga att 
prova skorna. De tittade som hastigast på varan, 
prutade en stund, och sedan kund och säljare 
väl kommit överens om priset, knötos skorna 
hop i remmarna och köparen troppade iväg till 
sin kyrkstuga. Lysande affärer gjordes väl inte 
alltid på dessa marknader, men 
örnsköldsviksköpmännen knöto goda förbindel-
ser, av vilka många räcka ännu i dag. Ända till 
år 1915 fortsatte skohandlare Johansson med 
sina marknadsresor, de sista åren med god hjälp 
av sina äldsta söner, som då börjat i affären. 

   Den 1 mars 1924 slutade Johan Johansson 
sina dagar. Mer än de flesta hade han haft fram-
gång i sina förehavanden, men så hade han 
också i sin trygga marsch genom livet lärt sig 
att lita till sig själv och i arbetet funnit en väl-
signelse. Sönerna ha också väl förstått att för-
valta hans förpliktande arv och ha med samma 
kloka omtänksamhet, som präglade alla åtgö-
randen av firmans grundare, utvecklat affären 
ytterligare. I denna stund räknas J. Johanssons 
skoaffär bland de största i Norrland, och även 
om många betydelsefulla framsteg gjorts under 
senare år, är det dock framför allt framsyntheten 
hos den man, som grundlade firman, man har 
att tacka för att utvecklingen blivit så lycko-
sam.”   

JOHANSSONS SKOAFFÄR  
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Johan Johanssons söner Ragnar och Gustaf Johansson. 
Foto från boken ”Norra Ångermanland Handel Hantverk Industri”  

Johanssons Skoaffärs reklambild kring sekelskiftet. 
Foto från boken ”Norra Ångermanland Handel Hantverk Industri”  



OMSLAGSBILDEN 
Jonas Söderlind har bidragit med en namnlista på de som konfirmerades i Sidensjö kyrka den 1-2 

maj 1915. 9 av personerna har han också identifierat på bilden. Dessa är markerade med * i  
listan nedan. Kanske vet du mer och kan hjälpa oss med att identifiera flera av dem?  

De flesta torde vara födda 1900 eller 1901.  

Namnlista 
Flickor: 
Anna M. Näslund, Anundsböle 
Alexandra K. Vestman, Björnböle 
Anna M. Sidner, Björnböle 
* Signe K. Hallin, Bredåker 
Kristina H. Edin, By 
Margareta J. Näslund, Bölen 
Annie E. Kallin, Hållen 
* Kristina Nordin, Hämra 
Klara M. Uhlin, Källom 
Margareta M. Johansson, Källom 
Signe K. Eriksson, Källom 
Hulda M. Åström, Myre 
Margareta O. Näslund, Nolås 
* Karin Strindlund, Nybyn 
Anna M. Forsman, Prästbordet 
* Kristina Norberg, Näs 
Anna M. Norberg, Näs 
Märta J. Boström, Näs 
* Vega M. Gidlund, Prästbordet 
Astrid H. Sellstedt, Prästbordet 
Ida K. Viström, Teg 
Alma K. Jonsson, Västertjäl 
Hilma Källström, Västertjäl 
Sara M. Norberg, Ås 
Matilda M. Edlund, Överå 
Ingeborg M. Kristoffersson, Överå 
Hilda S. Vestin, Orrvik 
Elin T. Persson, Sunnansjö 
Kristina Rönnbäck, Västerbillsjö 
Elin J. Edfors, Västerbillsjö 
Brita O. Sjödin, Västerbillsjö 
Brita E. Moberg, Orrvik 
Anna Forsman, Gällivare 
 
Pojkar: 
Johan G. Ågren, Anundsböle 
Nils-Olof Nilsson, Brynge 

Erik L. Forberg, By 
* J. Gunnar Sandström, Drömme 
J. Verner Vestman, Drömme 
Alex. E. Vestman, Drömme 
Sven V. Forsman, Drömme 
Johan A. Olofsson, Drömme 
J. Valfrid Vestman 
E. Rudolf Berglund, Grätnäs 
* N. Alfred Ledin, Kläppen 
J. Valfrid Uhlin, Källom 
Holmfrid Hållberg, Källom 
E. August Andersson, Myre 
Nils Johansson, Nybyn 
J. Assar Tehlin, Näs 
Jonas Häggström, Näs 
Olof Näsström, Näs 
Elias Näslund, Nättersjö 
T. Algot Berglund, Prästbordet 
Nils R. Gidlund, Prästbordet 
P. Edvin Olsson, Prästbordet 
Gustav V. Bodin, Pålsböle 
Karl A. Sedin, Rössjö 
Anton V. Vestman, Rössjö 
Jonas Vestman, Skureå 
J. Konrad Vestberg, Skureå 
Olof R. Hellström, Skureå 
Bror Berglund, Västertjäl 
* Helmer V. Edin, Ås 
Albert Näslund, Överå 
J. Gottfrid Hellström, Ödsbyn 
Sven A. Näsström, Blåvik 
Jonas L. Ersson, Lövsjö 
J. Axel Hellström, Multrå 
 
På kortet saknas:  
Hilma M. Karlsson, Grätnäs,  
Katarina Jonsson, Myrbohöjden,  
Axel L. Vidmark, Björnböle,  
Birger Byström, Brynge och  
Olof A. Hellström, Drömme som konfirmerades 
vid senare datum. 
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Identifierade: 
1. Karin Strindlund 1901--1980 
2. Signe Hallin f Sundström 1901--1970 
3. Kristina Norberg g Byström 1900--1996 
4. Helmer Edin 1900--1976 
5. Kristina Nordin 1900--1984 
6. Alfred Ledin 1900--1985 
7. Gunnar Sandström 1900--1979? 
8. Artur Häggström 1901--1989 
9. Vega Gidlund g Strindlund 1901--1988 
10. Johannes Lundblad, kyrkoherde 1859--1926 
Se även nästa sida med delförstoringar av bilden där de som är identifierade är markerade med 
nummer enligt ovan. 



OMSLAGSBILDEN 

Delförstoringar av omslagsbilden 
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OMSLAGSBILDEN 

Delförstoringar av omslagsbilden 
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En kopia av bilden publicerades i Örnsköldsviks Allehanda den 24 juli 2000 och där berättade Stig 
Abrahamsson som skickat in den även lite mera: 
 
”På den här bilden som är märkt av tidens tand ses konfirmanderna år 1915. Lärare var kyrkoherde 
Johannes Lundblad och konfirmanderna poserar för fotografen vid ingången till på gaveln till 
prästgården. Våren är i antågande och det rinner en strid ström av smältvatten ur stupröret på  
husets gavel. 
 
Flickorna i främsta raden har trängt ihop sig på några brädlappar för att inte sitta direkt i blötan. 
 
Konfirmationen ägde rum under högtidliga former i Sidensjö kyrka 1-2 maj.” 



BILNOSTALGI 
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Erik Ölund berättar - apropå förra numrets bilnostalgi-artiklar där bland andra Ford Anglia och 
DKW fanns med - att Ford Anglias billighetsversion Popular var hans första reparationsobjekt! 

Här kommer nu en liten fortsättning  
med ytterligare några gamla artiklar från samma artikelsamling! 

 
Kanske finns det även någon fler i läsekretsen som har ”bilminnen” som ni vill dela med er av? 

 



BILNOSTALGI 
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DATERING AV GAMLA FOTON 
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I det förra numret av medlemsbladet fanns en efterlysning från Christina Westerlund i Hortlax 
med ett antal gamla foton. En av våra medlemmar, Ann-Mari Bäckman - som är mycket in-

tresserad av gamla foton och gör ett fantastiskt arbete med att identifiera och datera foton på  
Porträttfynd på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida - har tittat på Christinas foton och gjort 

följande bedömning av ungefär när de kan vara tagna: 

Från tiden kring 1880, kanske 
snarare före än efter. 

Kvinnan ser ut att vara 22--25 
år = född ca 1855--1858. 

Från ca 1919--1920 

Från 1910-talets slut 

Eftersom bilden till vänster enligt ägaren föreställer en av Olof Magnus Strandbergs hustrur bör det då vara Anna Aurora född 
Wallsten från Piteå, som var född 1858.  

Hans andra hustru, Maria Karolina född Bylund från Arnäs var född först 1867. 
Olof Magnus Strandberg (1851--1893) var folkskollärare i Domsjö. 

 
Kanske är det någon fler i läsekretsen som vet mer om denna familj? 

SELJOMSSÅGEN BL A 
Erik Ölund har en diger samling av tidningsurklipp och från denna kommer  

nedanstående berättelse som varit publicera i Örnsköldsviks Allehanda.  
Kanske finns det fortfarande en skatt nedgrävd vid Lihålet i Drömme? 

   ”Efter Hinnsjön i södra Sidensjö fanns gam-
malt en numera helt spårlöst försvunnen liten 
såg, den så kallade Seljomssågen. Sågen ägdes - 
i varje fall en tid - av Forss AB. Här sågades 
bräder i långa banor och vintertid fraktade 
drömmebönderna det förädlade virket till den så 
kallade Svartraningen, vid västra sidan av Orr-
vikssjön, där det lagrades för att, när dagarna 
började bli längre, köras vidare till antingen 
Köpmanholmen eller Näske. 
   Sågningen vid Seljomssågen pågick så gott 
som hela sommaren. På sin tid kunde hemmans-
ägaren Jonas Johansson i Drömme berätta om 
denna såg. Och om körningen av det försågade 
virket till nyssnämnda utskeppningshamnar. 
Betalningen för de hästdragna brädlassen var 
blygsam. Fem kronor tolften (tolv brädor) för 
brädor i dimensionen 3x9 tum samt i försvarliga 
längder för körningen av brädorna ner till Köp-
manholmen. En resa som måste uppdelas på två 
dagar. Dagsförtjänsten blev 2:50… 
   I närheten av Seljomssågen bodde ett på sin 
tid välbekant original i södra Sidensjö. Han kal-
lades helt enkelt och kort och gott för Seffre  

Seljom. Sannolikt var Sigfrid hans förnamn. 
Några som helst rester av hans lilla timmerstuga 
finns inte kvar. 
   En speciell sägen om Drömme kunde på sin 
tid Seffer i Seljom berätta om. Sägnens lokala 
ursprungsplats var förlagt till det så kallade 
”Lihålet” söder om byn längst ut i vattendelaren 
mellan Grätnäs- och Hinnsjöåarna. 
   När ryssarna landsteg i Näske och drog här-
jande och brännande fram uppefter Nätraälven 
så samlade Drömmeborna gemensamt ihop alla 
värdeföremål de ägde i en stor kopparkittel, 
som de sedan fraktade upp till Lihålet, där den 
stora kopparsån grävdes ner i jorden. 
   När ryssarna kom till Drömme fann de alltså 
inga värdeföremål och dyrbarheter av något 
slag i byn och måste dra vidare tomhänta, bort-
sett från sina muskedunder förstås. De fick nöja 
sig med att bränna ner allt som fanns i deras väg 
ända upp till Anundsböle, där de slutligen 
vände. 
   Och sen den dagen har Drömmebornas dyr-
barheter legat i gott förvar i sin kittel djupt nere 
i jorden inne vid Lihålet…”  



MEKANISK VERKSTAD VID SJÄLEVADSBRON 
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   ”Hembygdsforskare Gustaf Eklund, Sund, har 
lett studiecirkeln ”Vår Bygd” och bland annat 
grävt fram uppgifter om den mekaniska verk-
stad som låg vid södra sidan om bron över 
Moälven på 1880-talet. Här tillverkades ångma-
skiner. Senare låg här Ekedals garveri. 
 
   - Jag läste en annons i Örnsköldsviks Posten 
från 1890: ”Nybyggda ångslupen Maria säljes 
under hand till billigt pris om snar uppgörelse 
sker med C O Göransson, Själevad.” Det här 
väckte mitt intresse och via mikrofilmade kyr-
kobokföringsuppgifter fick jag fram doku-
mentationen, berättar Gustaf Eklund. 
   C O Göransson var en ivrig nykterhetskämpe. 
Han var den som bildade den första god-
templarlogen nr 174 Sköld av IOGT i 
Örnsköldsvik. Året var 1882. Sedan bildade han 
ett flertal godtemplarloger. 
   Han var en kunnig och drivande person men 
sannolikt även en kontroversiell människa, vil-
ket framgår av att han blev utesluten ur logen 
på grund av brott mot dess konstitution. Gö-
ransson lovade bot och bättring och sökte åter-
inträde i logen men då hotade de andra medlem-
marna att gå ur logen om Göransson skulle få 
återinträde. Efter en tid kom ett brev genom 
målaremästare J. H. Harju, från logen i Husum, 
som uttryckte sin aktning för Göransson vilket 
resulterade att han åter togs in i logen. 
   C O Göransson kom med sin familj från Boll-
näs och bosatte sig på ett torp i Själevad, arren-
derat av Prästbordet 1883 med rätt till vatten i 
Prästbäcken där han hade en turbin för fram-
ställning av elkraft. 
   Ångslupen Maria utannonserade han 1890 
och enligt kyrkobokföringen fick familjen sitt 
femte barn Maria 1889 och det blev tydligen 
namnet även på ångslupen. 
   Före flyttningen utannonserades arbetsverktyg 
med mera från verkstaden. Bland annat tre häst-
krafters ångmaskin med panna i gott stånd, vat-
tenturbin av god konstruktion, fyra hästkrafters 
rapidångpanna med maskin, tre hästkrafters 
lantmaskin nästan färdig, fyra hästkrafters 
sjöångmaskin med mera. 
   Verkstadsbyggnaden bestod av en större verk-
stadslokal och fyra bostadsrum. Årliga arrendet 
har hittills utgått med 20 kr. 
   Familjen flyttade från Själevad till Ytterlän-
näs 1891 och därifrån till Härnösand 1894. Gö-
ransson titulerades smed, senare mekaniker och 
i Härnösand hade han titeln ingenjör. 

Ytterligare en intressant artikel från Erik Ölunds urklippssamling.  
Artikeln har varit publicerad i Örnsköldsviks Allehanda. Kanske har just du som läser detta också 
varit med i någon studiecirkel där man studerat vad som hänt i bygden förr i tiden? Kanske har du 

då också någon intressant berättelse som framkommit och som du kan dela med dig av till oss? 

   Hans fru Sofia, född Dahlstedt, dog 1909 och 
Carl Olof dog 1922 i Härnösand. Dottern Maria 
gifte sig 1919 med länsnotarie Oskar Ludvig 
Ohlsson. 
 
VÅR HEMBYGD 
   Deltagarna i studiecirkeln har bland annat stu-
derat Själevads kyrkor. Den 28 maj 1876 hölls 
den sista gudstjänsten i den gamla kyrkan. När 
kyrkan skulle rivas stod den mot både hackor 
och spett och man måste ta till dynamit för att 
riva den. Detta trots att en besökare på en kyrk-
stämma 1873 förklarat att han skulle åtaga sig 
att ”sopa ned kyrkovalven med en helt vanlig 
kvast”. 
   En betrodd man sändes till Stockholm för att 
inhandla ett parti dynamit och under betryg-
gande säkerhet frakta hem den. Resan skedde 
med båt. 
   Valv och murar rasade vid sprängningen och 
murbruket användes sedan till fyllningsmaterial 
vid byggandet av nya kyrkan. I dag markerar ett 
kors på en stensockel altaret i den gamla kyr-
kan. 
   Rivningen av gamla själevadskyrkan var ett 
självsvåldigt företag. Kungliga Majestäts till-
stånd inhämtades inte och kyrkliga reliker spoli-
erades. Predikstolen såldes för en spottstyver 
till en själevadsbo som apterade den till en lek-
stuga åt de minsta i familjen. 
   1314 var Själevad den största socknen i Ång-
ermanland. 
   1701 kantrade en båt på Moälven nedanför 
kyrkan. 30 personer drunknade då de inte kunde 
simma. 100 år senare hände en liknande 
olycka.” 

BLEV INTE BÄTTRE 
Från Västerhus av igår berättas en rolig sann-
historia om en bonde och original i byn. Gub-
ben var illa halt, men trots detta i dagligt jobb 
hemma på gården. En höstdag höll han på att 
hässja kornkärvar i gårdens storhässja och be-
fann sig vid det här tillfället ”flera troer upp i 
luften”. Gumman hans häktade på kärvarna och 
firade upp dem i hässjan med hjälp av vinsch-
taljan. 
Då hände det! Gubben tappade fästet, där han 
grenslade över troan och dråsade i backen. 
Gumman ilade fram till honom och frågade för-
skräckt hur det stod till. ”Slog du däg mycke? 
Hur geck dä?” 
Gubbens svar kom sävligt lugnande: ”Jo nog 
gjole nä lite ont, å int’ blev je da bätter int…” 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
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ÅRSMÖTET 2015 
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Presidiet vid årsmötet: sekreteraren Mats Hedell och ordföranden  
KarlEric Axenström                                                          Foto: Kari Kakkinen 

En del av medlemmarna som samlats till årsmöte i Studiefrämjandets lokal i Örnsköldsvik.        Foto: Kari Kakkinen 

Hembygds- och Släktforskare  
Nolaskogs årsmöte ägde rum den 28 
februari 2015. 
 
Den enda förändringen bland de or-
dinarie ledamöterna i styrelsen var 
att Hans Nygren tog över ord-
förandeposten och att Lennart Näs-
lund valdes till vice ordförande. 
Som suppleanter efterträddes Robert 
Edlund och Paul Jonsson av Sven-
Olof Vestman och Erik Ölund. 
 
Årsmötet fastställde att medlems-
avgiften för 2016 ska vara oföränd-
rad. 

I samband med årsmötet berättade 
Eva Jakobsson och Elisabeth Ämting 
om sin forskning runt sina samiska 
anor. 
De gav oss en intressant inblick inte 
enbart i släktforskningen utan även i 
vad Lappskattelanden var. Berättel-
serna om deras utfärder för att hitta 
gränsmarkeringar och kultplatser var  
så medryckande att man stundtals 
själv tyckte sig förflyttad ut i våra 
skogar!  
Vi fick också veta att samerna bru-
kade använda bark som föda, men 
inte som nödföda som vi är vana att 
höra, utan som godis efter en speciell 
tillredningsprocess! 

Eva Jakobsson och Elisabeth Ämting visade bildspel och berättade om sin 
forskning.                                                                             Foto: Kari Kakkinen 



 

Avsändare: 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 
Box 91 
891 22 ÖRNSKÖLDSVIK 

 

Även i detta nummer vill vi låta vår läsare få del av en sida från boken där det var Rolf 
Öhngren som var utsedd till författarens och tecknarens ”offer”: 

Vi har i några nummer av Medlemsbladet presenterat utdrag ur en liten bok kallad 
”Offergubbar i julparad” med ”Snälla och elaka nidrim till kända profiler och enfacer”,  
utgiven 1927. Den innehåller karikatyrer och verser om mer eller mindre kända personer i 
Örnsköldsvik med omnejd som tidigare varit publicerade i Örnsköldsviks-Posten under  
rubriken ”Veckans offer”.  

”När Du, som offrat har så många, 
till offerbänken ledes fram, 

må glad och nöjd Du vägen gånga, 
R o l f  Ö h n g r e n, dagens offerlamm. 

 
Väl har du lämnat hembygdsstaden 

och luggar barn på annat håll, 
men skolans barn och vännerraden 

Ditt minne har i gott behåll. 
 

Vår goda stad, som sett dig födas 
och växa till en välfödd karl, 

Din kärleks och Din kunskaps mödas 
förnämnsta verk Du ägnat har. 

 
Hur sta´n blev till och hur den blivit 

en väldig metropol till slut, 
därom en vacker bok Du skrivit, 

som just idag har givits ut. 
 

Mån många del av boken taga 
och ganska villigt köpa den 
och icke över priset klaga, 

det önskas av en gammal vän.” 


