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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 
   Här kommer nu äntligen ett förskräckligt för-
senat nummer av Medlemsbladet. Redaktörn 
måste åter igen be er trogna läsare om överse-
ende och hoppas att ni trots väntetiden ska 
tycka att det är roligt att läsa detta nummer. 
   Även om det nu snart är dags för ett nytt års-
möte så kan det ju kanske vara intressant att ta 
del av bilderna från mötet som hölls i mars 
2017. På sidorna 15--19 finns den förra verk-
samhetsberättelsen och bilder från mötet som 
hölls i mars 2017. 
   Det ska verkligen bli spännande att läsa Sol-
britt Furbergs nya bok som är en fortsättning på  

Maria Gelfgren 
0660-880 25 
maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 
 
Gunilla Vestman 
0660-887 83 
gunilla.vestman@ornskoldsvik.se 
 
Informationsdisk 
0660-880 21 
arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

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 

Bibliotekets öppettider: 

Måndag-onsdag 10.00--19.00 
Torsdag-fredag  10.00--17.00 
Lördag               10.00--15.00 
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 hennes tidigare ”Som linets styrka”. På sidan 
12 berättar hon själv om böckerna och om hur 
det kom sig att hon blev romanförfattarinna.   
   Ingen har väl missat att Hembygds- och 
Släktforskare Nolaskogs nu har en ny hemsida? 
Webbadressen är densamma som tidigare: 
www.hsn.nu men den har genomgått en rejäl 
uppfräschning så om du inte redan varit inne 
rekommenderas ett besök per omgående!  
   Dessutom har föreningen nu även en egen 
sida på Facebook så där finns en mötesplats för 
alla Facebookanvändande forskare! Läs mer på 
sidorna 13 och 14.   

Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson                                    

Några axplock från ANGELÄGET 
(informationsblad från Sveriges Släktforskar-
förbund till dess medlemsorganisationer) nr 2 
november 2017: 
Sveriges Dödbok 7 1860-2016 utkommer i en 
förhandsversion med: 
*Rättelser och kompletteringar till dödboken 
för perioden 1901-2013. 
*Uppgifter för åren 2014-2016. 
*Nyregistrerade uppgifter för perioden 1860-
1900 avseende alla delar av landet i en omfatt-
ning som täcker ungefär 2/3 av det samlade un-
derlaget.  
En fullständig version av den nya dödboken 
väntas komma i november 2018. 

INFORMATION FRÅN FÖRBUNDET 
Du har väl inte missat allt intressant som finns på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida 
Rötter: www.genealogi.se? Ställ frågor och/eller besvara andras frågor på Anbytarforum, 

hitta foton på släktingar bland alla gamla bilder i databasen Porträttfynd, hitta intressanta 
artiklar på Wiki-Rötter, lär dig mer om DNA i släktforskningen på DNA-Rötter och läs  

intressanta blogginlägg + mycket mer!  

Släktforskardagarna 2018 äger  rum i Växjö 
den 1-2 september. 
Släkthistoriskt Forum är  Sver iges äldsta tid-
ning om släktforskning. Den ges ut av Sveriges 
Släktforskarförbund och har i över 30 år gett en 
röst åt släktforskning som hobby och veten-
skap. 
Tidningen visar vägen i den snabba utveckling-
en med mängder av arkivtips, litteraturtips, råd 
och inspiration.  
För leverans till en adress i Sverige kostar en 
årsprenumeration (fem nummer) 250 kr. 
 
Redaktionsrådet tar nu tacksamt emot artiklar 
till Släktforskarnas årsbok 2018. 

http://www.hsn.nu
http://www.genealogi.se


BÖCKER:  PRIS/ST: 
Androm till skräck och varnagel av Selling/Hanaeus   50 kr 

Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement   350 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 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 

      PRIS/ST: 

Bondeköpmän av Mats Morell   50 kr 

Kyrkor och Kapell Nolaskogs av Ingrid Telhammer   50 kr 

Landshövdingeberättelser PA Örnsköld 1762-1769    50 kr 

 

Olåt och munbruk av Tyko Lundkvist   50 kr 

Örnsköldsvik 100 år   50 kr 
 

CD-skivor och USB-minnen med släktuppgifter finns för nedanstående församlingar: 

 Pris  Pris 

 CD-skiva  USB 

Västernorrlands län 

Anundsjö församling 1688-1907 270 kr  315 kr 

Arnäs församling 1668-1750 190 kr  235 kr 

Björna församling 1795-1901 190 kr   235 kr 

Gideå församling 1807-1915 270 kr  315 kr 

Grundsunda församling 1720-1900 270 kr  315 kr 

Mo församling 1827-1882 270 kr  315 kr 

Sidensjö församling 1689-1930 190 kr  235 kr 

Själevad församling 1681-1820 190 kr  235 kr 

Skorped församling 1776-1930 190 kr  235 kr 

Trehörningsjö församling 1865-1904 270 kr  315 kr 

 

Västerbottens län 

Lycksele/Malå församlingar 1700-1930 resp 1844-1945 200 kr  250 kr 

Norsjö församling 1743-1900 200 kr  250 kr 

Åsele församling 1686-1930 190 kr  235 kr 

 

Medlemsrabatt 20 kr på CD-skivor och USB-minnen! 

Reservation för eventuell slutförsäljning eller kommande prisförändringar. 

Enstaka exemplar av nedanstående böcker finns också till försäljning. Vi säljer dem till starkt 

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

Finns till försäljning i föreningslokalen. Pris enligt lista nedan. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas. 
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NORDSTRÖMS MÖBELAFFÄR 
   I boken ”Blad ur köpenskapens historia” 

av Tage Forsberg som utkom 1937 finns 

merkantila kåserier om gamla Örnskölds-

viksaffärer som tidigare varit publicerade i 

Örnsköldsviks-Posten. 

 

Nedan följer ett kapitel från boken som 

handlar om Nordströms Möbelaffär i Örn-

sköldsvik och detta företags äldre historia. 

 

   ”År 1897 fick snickarmästare Felix Holmström i 

Örnsköldsvik en ny lärpojke. ”Pojke” är kanske inte 
rätta uttrycket, ty Johan Nordström var stora karlen, 
22 år gammal och hade exercisen bakom sig. Men 
han visade redan från början det 
rätta handlaget vid hyvelbänken, 
och de gamla skäggiga gesällerna, 
som stodo och sinkade byrålådor 
eller lade sista handen vid den 
”franska” poleringen på ett val-
nötsbord, höllo inne med sina spy-
digheter och nickade istället för-
numstigt: 
   - Jo-jo, Johan ska nog klara sej! 
   Och den till mogen ålder komne 
lärpojken fick inte anledning att 
beklaga sig över att han övergivit 
Domsjösågen, där han började 
som märkpojke vid 13 års ålder, 
sedan fadern flyttat från Mo, där 
Johan först såg dagens ljus. Han 
var inte obekant med snickar-
grejorna utan hade ända sedan han 
var en liten pys hållit sig i faderns 
snickarbod, där han lyckats tota 
till både bord och stolar. Och när 
nu Felix Holmström behövde en 
lärling, så slog han till och bytte 
yrke. Han hade också kommit till 
en kunnig hantverkare, som häm-
tat arv från den finaste snickeri-
kultur vi ha här i landet, socken-
snickarens. Felix Holmström var 
son till en händig och praktisk 
karl, som byggt åtskilliga vattensågar och bond-
stugor uppe i Gideå, men han hade inte lust för 
”grovsnickeriet”, hade väl fängslats av de granna 
sniderierna i hemsocknens kyrka, hade kanske 
också hört talas om den berömmelse som 
”träbiskopen” i Grundsunda, Anders Olsson i Laka-
mark förskaffat sig, hade fröjdat sig åt Wåhlbergs 
skönt blomstermålade skåp och kistor, och en vack-
er dag hade han begivit sig ned till Örnsköldsvik för 
att gå i lära hos bildhuggaren Erik Söderqvist. 
   Och duktigare mästare hade han nog inte kunnat 
få tag på. Barsk och fordrande var han, ”gubben” 
Söderqvist, och i den konst han utövade märkte  

man sannerligen, att han ansåg att begreppet kom-
mer av ”kunna”. Ty ingen kunde svänga järnen 
mera smidigt och konstförfaret än han. Felix 
Holmström fick också hjälpa bildhuggare Sö-
derqvist med ett sådant mästerprov som prediksto-
len i Själevads kyrka, andra förnäma arbeten att 
förtiga, och när han mot slutet av 80-talet slog till 
och byggde sin egen fastighet - det stenhus där  
German Nordins mekaniska verkstad numera är 
inrymd - hade han använt läroåren under Söderqvist 
så väl, att han själv gällde för en duktig träbildhug-
gare. 

 
   Det var som sagt år 1897, som Johan Nordström 
började hos Felix Holmström, som då hade tolv ge-
säller i sin möbelverkstad. Det var bara beställ-
ningsarbeten, som kommo i fråga - tunga och präk-

tiga matsalsmöbler i ek och sängkam-
marmöbler i valnöt var det vanliga - 
men så värst många möblemang hunno 
inte utgå per år från verkstaden, ty det 
existerade inte planhyvlar och andra 
maskinella finesser på den tiden, och 
allt måste göras för hand. Som enda 
maskinella hjälpmedel hade man en 
träsvarv och en liten bandsåg, med 
vilken man mödosamt trampade sig 
genom träet. Men det var vackra möb-
ler, som på den tiden utgingo från 
Felix Holmströms verkstad, ty han 
saknade inte gesäller som kunde åstad-
komma de allra knåpigaste arbeten i 
intarsia och själv var han som sagt en 
bildhuggare, som kunde ornamentera 
så stilfullt som tiden krävde. Den nye 
lärpojken försökte sig på ett och annat, 
var före 6-slaget i verkstaden om mor-
narna för att elda upp under limpann-
an, och då arbetet var slut kl 8 på kväl-
len, brukade han helst stanna ytterli-
gare ett par timmar för att ”skofta” på 
möbler, som han gjorde åt sig själv. 
Och efter två år fick han följa med 
Felix Holmström upp till Arvidsjaur 
för att bygga en kyrka. Det var en sär-
skild historia med det kyrkobygget, 
förresten, ty det förhöll sig så, att 

Holmström hade borgat åt en byggmästare norrut, 
som råkat göra konkurs, och vis av regeln ”borgen -
sorgen” beslöt sig Holmström för att kratsa kastan-
jerna ur elden genom att själv göra arbetet färdigt. 
Och det gjorde han. Lärpojken skötte sig så bra på 
den resan, att han fick 50 öre mera om dagen än 
uppgjort var, och när han år 1900 gjorde sista läroå-
ret, visste Johan Nordström med sig, att han började 
bli en yrkesman, som kunde sin sak. 
 
   Men tiden hade börjat rulla in på det nya århund-
radet, och bland många nymodigheter, som kommo, 
märktes också en ny anda inom möbelsnicke-
riet. 

Johan Nordström 

f 1874-12-17 i Mo (Y) 

d 1948-08-31 i Örnsköldsvik 

Bild från boken ”Västernorrlands Län 

ett bildgalleri” 1927. 
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NORDSTRÖMS MÖBELAFFÄR 
Det skulle bevars inte vara riktigt fint längre att 
hålla sig till de rejäla stilar, som utformats av all-
mogesnickare, antingen dessa nu byggt vidare på 
den grund, som lagts under den gustavianska epo-
ken, eller utformat empirens ideal under Karl Jo-
hans tid.  Preusseriet gjorde ett segertåg i tänkesätt 
och klädsel, dök upp i herrarnas barskt uppåtvridna 
och vaxade mustascher och - lämnade spår efter sig 
i de möbler, som sågo dagens ljus. Nu började man 
snickra efter tyska planschverk, svarvade knoppar 
och krusiduller, så det stod härliga till för skräckin-
jagande pampiga bufféer, och klistrade fast preus-
siska lejonhuvud och medaljonger i pressad papier 
maché på imperialsängar och annat ståt. Så ville nu 
folk ha det, och kanske en och annan snickarmäs-
tare suckade i smyg, men det var ingenting annat att 
göra än att följa med. Det är nog att idealisera Felix 
Holmström alltför mycket, om man tror, att det var 
på grund av estetisk upprorsanda, som han vid 55 
års ålder köpte Amerika-biljett, men år 1907 läm-
nade han i alla fall verkstaden med tyska planscher, 
papier maché-konst och allt åt sin gesäll Johan 
Nordström och emigrerade. 
   Efter att ha praktiserat 10 år i yrket var alltså den 
unge gesällen sin egen, och med driftighet och 
energi förstod han att fortsätta, där företrädaren  

slutat. År 1911 flyttade han sin verkstad till murare 
Johanssons fastighet vid Viktoriagatan, och under 
krigsårens uppsving kunde han utvidga alltmera, så 
att han år 1919 måste komplettera verkstaden med 
en större lagerlokal och påföljande år kunde förhyra 
utställningslokal i A. B. Joh. Hägglunds fastighet, 
Nygatan 16. En ännu bättre utställningslokal erhöll 
han år 1930, då han flyttade till den fastighet vid 
Lasarettsgatan, där affären alltjämt är belägen, och 
som senare inköptes av firman, varefter utställ-
ningslokalerna ytterligare utvidgades och moderni-
serades. Som ett sista led i utvecklingskedjan kan 
slutligen nämnas, att möbelfabriken år 1934 flyttade 
till Schäders fastighet, Nygatan 28, där synnerligen 
ljusa och ändamålsenliga lokaler erhållits. 
 
   Men tiden har medfört andra och viktigare för-
skjutningar än de yttre händelser, som framstå i 
dessa korta data. Hantverkaren Joh. Nordström är i 
ännu högre grad möbelhandlanden Joh. Nordström. 
Verkstaden har till främsta uppgift att komplettera 
vad som eventuellt behöver kompletteras i de möb-
ler, som utgå från utställningslokalen, att svara för 
småbeställningar och reparationer. Mot den storin-
dustri, som uppstått i möbelbranschen, ha de små 
företagarna haft allt svårare att kämpa. En reaktion 

Exteriör av möbelaffären Nygatan 16, bilden tagen år 1920. 

Bild från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 1937. 
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NORDSTRÖMS MÖBELAFFÄR 

har fötts mot den smakförskäm-
ning, som tiden kring sekelskiftet 
medförde, och nu är parollen en 
återgång till de epoker, då skap-
ande konstnärer av varje möbel 
åstadkommo föremål av bestå-
ende värde. Men icke endast en 
återgång utan ett målmedvetet 
syfte att bygga vidare på det kul-
turella arv, som allmogesnickare 
och mera avancerade 
”möbelmästare” efterlämnade. 
Detta förutsätter samarbete med 
möbelarkitekter, vilka samtidigt 
som de äga en djup fond av ve-
tande, också ha förmågan till 
självständigt konstnärligt skap-
ande på det gamlas grund. Och 
det förutsätter resurser, sådana 
som de mindre företagarna icke 
alltid kunna åstadkomma. Så har 
det kommit sig, att möbel- 

industrien numera är ett industria-
liserat konsthantverk, och att ett sam-
arbete etablerats mellan hantverkarna 
och de stora möbelfabrikerna. Dessa 
ha kanske i viss mån ryckt undan för-
utsättningarna för hantverkarnas be-
stånd som självständiga företagare 
och producenter, men i stället genom 
sina större resurser kunnat åstad-
komma standardiserade stilmöbler till 
priser, som göra att det numera är 
varje enskild person förunnat att ut-
smycka sitt hem efter linjer, som 
också stå sig kulturhistoriskt.   
 
   - För hantverket ute i bygderna är 
kanske denna utveckling på gott och 
ont, säger fabrikör Nordström. För 
mången känns det kanske bittert, att 
se att den enskilda yrkeskunnigheten 
sjunkit ner till ett kunnande, som om-
fattar endast vissa detaljer i serie-
tillverkningens långa kedja. Men ti-
den har skapat standardiseringen, 
konkurrensen har fött andra tillverk-
ningsformer. Måhända kommer också 
den enskilde hantverkarens insats åter 
till heders i samma grad som förr, i 
och med att stilkänslan och respekten 
för det individuella skapandet åter 
växer. Men tills vidare måste man väl 
nöja sig med att säga, att den utveckl-
ing, som skett, varit till den köpande 
allmänhetens gagn, då den skänker 
möbelarkitektens fullödigaste och 
stiltrognaste verk till priser, som man 
tidigare icke kunnat kalkylera med.” 

Exteriör av Nordströms nuvarande möbelaffär. 

Bild från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 1937. 

En inbjudande interiör från Nordströms möbelaffär. 

Bild från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 1937. 
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NÅGRA GLIMTAR FRÅN DOMSJÖS HISTORIA 

i början av 1800-talet 

   ”För någon tid sedan fick jag i uppdrag att 
göra en utredning beträffande vissa förhållan-
den i Domsjö, ett arbete som gick tillbaka till 
1870-talet. För den skull började jag forska lite 
i Mo och Domsjös arkiv, som ligger i Central-
kontoret, Alfredshem, och jag blev så pass 
fången av mitt arbete, att jag började ta min fri-
tid i anspråk. Jag stannade inte vid året 1870 
utan gick tillbaka så långt jag kunde finna något 
om Domsjö, till 1823. Visserligen ger ju dessa 
böcker och handlingar i huvudsak Mo och 
Domsjös historia, men utvecklingen i Domsjö 
från 1823 och den jordbruksbygd det verkade 
vara då och till det blomstrande industrisam-
hället av idag, är dock i stort bolagets historia. 
   I Mo fanns den tiden ett finbladigt sågverk, 
som emellertid med sin ringa kapacitet inte 
torde ha anställt några större hål i Norrlands då 
ganska orörda skogsbestånd. Huvuddelen av 
det sågade virket hopbuntades i flottar, vilka 
noggrant specificerades och nedflottades längs 
Moälven till Domsjö, som alltså var skepp-
ningshamn. Flottningen sköttes av särskilda 
flottkarlar, som med båtar, hakar, rep och segel 
fullgjorde den mycket besvärliga transporten. 
Moälven var på sina ställen mycket trång och 
besvärlig, och gång efter annan under de föl-
jande åren framgår, att älvrensningen tagit 
mycket arbete och kostnader. 
   Vid framkomsten till Domsjö rengjordes och 
uppdrogs virket på bördverket eller som det 
också hette, bolverket och birdverket. Det var 
virkets upplagsplats och motsvaras i våra dagar 
av brädgården. Hur namnet bördverket uppstått 
har jag dock inte kunnat lista ut. Av en karta 
från senare delen av 1700-talet framgår att 
bördverket då låg där nuvarande hamnkontoret 
ligger. Berget ovan hamnkontoret, det berg på 
vilket bysten av dr Kempe är placerad, benämn-
des Domsjöhällan och var då nästan helt omgi-
vet av vatten, och Geneviken, eller som det he-
ter i Domsjö, ”Vika”, som nu nästan är helt ut-
torkad, hade minsann inga ringa proportioner. 
Landhöjningen här uppe sker ju med inte 
mindre än metern på 100 år, om jag minns rätt 
från min Hampnästid, så bilden förändras en 
hel del under 200 år. 
   1823 fanns det även ett andra bördverk, som 
var placerat på Geneholmen och den mitt emot 
liggande stranden, där nu pråmslipen ligger. Av  

de 5 flottar som nedfraktades detta år, uppdrogs 
en flotte där uppe. Vid utlastningen justerades 
virket genom att läggas på ett par bockar och 
handsågas i ändarna. Vid det nedre bördverket 
kunde skutorna lägga till direkt vid kajen, me-
dan man däremot var tvungen att medelst den 
enda pråm som då fanns, frakta virket från  
Geneholmen ner till skutorna.  
   I Domsjö fanns vidare ett magsin, som av allt 
att döma låg mitt för den s. k. Jernbodholmen. 
Där förvarades alla de olika varor, som skulle 
upp till Mo och som kommit sjövägen. Ifrån 
detta magasin roddes det sedan i båtar uppför 
Moälven till Mo. Arbetarna fick som regel inte 
kontant ersättning för utförda arbeten som 
brukligt är i våra dagar, utan fick i stället förnö-
denheter av alla de slag som exempelvis spann-
mål, salt, strömming, kaffe, socker, karduser, 
hästtäcken, lärft, bleckkärl mm. Magasinet var 
redan den tiden gammalt, eftersom det det året 
reparerades ganska grundligt. Svinn på salt 
hade nämligen konstaterats och orsaken be-
fanns vara ”bottnens nedramlande uti saltlå-
ren”. Ävenså tycktes råttor husera ganska vilt, 
för av de få inventarier som upptogs, några så-
gar och bockar, fanns även en stor råttbur. 
   De som under detta år, alltså 1823, mer eller 
mindre deltog i arbetena i Domsjö utgjorde 23 
man, mest torpare från Domsjö och Gene. 
   Någon större utveckling synes under de 
närmaste årtiondena inte ha skett. Visserligen 
ökades antalet flottar en del och dessutom anla-
des ett järnbruk i Mo, varigenom Domsjö även 
blev transitohamn för det järn som skulle dit 
upp för bearbetning, men någon riktig fart blev 
det inte. År 1846 byggdes ”jernboden”, som låg 
nedanför nuvarande kassörsbostaden och som 
revs för endast något år sedan. 
   Alla böcker som gällde arbetena i Domsjö 
fördes uppe i Mo. Först 1865, alltså året efter 
det att sågverket i Domsjö byggdes, blev Dom-
sjö ett självständigt förlag. Den som från början 
varit Mo sågs ombud i Domsjö hette Abraham 
Nilsson och var bonde. Han efterträddes av 
bonden Hans Hansson och vid dennes död 1838 
blev torparen Hans Öberg faktor. Först 1843 
fick emellertid Öberg lön, vilken den tiden var 
blygsam, 100 riksdaler per år. Öberg trädde året 
därpå tillbaka för nämndemannen Per Vågberg, 
men kom fram på 1850-talet tillbaka igen.  

Följande artikel av Nils Nylander fanns publicerad i  
”Meddelanden från Själevads Hembygdsförening 1949”  
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NÅGRA GLIMTAR FRÅN DOMSJÖS HISTORIA 

i början av 1800-talet 
   Något eget markinnehav hade inte Mo såg i 
Domsjö. Först år 1838 förvärvade brukspatron 
J. C. Kempe hemmanet nr 4 om 6 seland i 
Domsjö med tillhöriga byggnader av Per An-
dersson och hans hustru. Det hemmanet 
sträckte sig ungefär från den plats nuvarande 
kooperativa föreningen F.S. ligger till nuva-
rande sågen och rakt söderut. På det hemmanet 
kom också Domsjös första såg att ligga. 
   Alla domsjöbor vet nog var den s. k. 
”storstocken” ligger, men jag är säker på att 
inte många vet, att den utmärker platsen för 
Domsjös första såg. Sågen byggdes 1864--1865 
och låg helt idylliskt placerad nedanför Dom-
sjökullen. Just där linbanestationen nu ligger 
och lite upp på berget var smedjan placerad. 
Gamla arbetare minnes fortfarande, att när 
skorstenen på gamla sågen revs, så föll den 
ända fram till smedjan. Kring denna såg var 
den första bolagsbebyggelsen placerad. Den 
äldsta gården synes vara gården strax bortom 
storstocken, mer känd som ”Ville Hägglunds 
gård”. Den hade inköpts av ovannämnda Hans 
Öberg och på den gården upphängdes redan 
1858 den dagsverksklocka, som än i dag hänger 
uppe i sin stapel, på gårdens ena kortsida. För  

att svara för ringningen i densamma erhöll 
Öberg 10:- om året. Klockan gjorde tjänst till 
1882, då den utbyttes mot en modernare, en 
ångvissla i nya sågen. Vidare fanns några små 
stugor uppe på den platå där nu kassörsbosta-
den ligger samt den s. k. 5:an, vilken den tiden 
tjänstgjorde som förmansbostad samt tillfällig 
bostad för J. C. Kempe, vid hans besök i Dom-
sjö. De båda stugorna mellan 5:an och klock-
gården härstammar även från den tiden. Vidare 
kan man med intresse anteckna, att gården med 
klockstapeln sedermera fick tjänstgöra som 
kockgård. På skutorna som lade till vid kajen 
fick nämligen inte uppgöras eld, varför besätt-
ningen hänvisades till denna gård för att laga 
sin mat. 
   Det skulle ha varit mig ett nöje att kunna få 
lämna en uttömmande skildring av Domsjös 
utveckling, just därför att det ligger mig så 
varmt om hjärtat, och jag hoppas, att med tiden 
även kunna göra det, om inte förr så när jag blir 
pensionerad och inte vet hur tiden skall använ-
das. Dock hoppas jag, att dessa små anteck-
ningar hjälpt läsarna att på ett ungefär fram-
mana en bild av Domsjö för 100 år sedan.” 

Och visst blev det en uttömmande skildring, en hel bok! Ovanstående bild kommer från boken ”Domsjö Såg 

och Lastageplats under 200 år” av Nils Nylander, utgiven 1984. Bildtext: I förgrunden bostäderna kring 

den första sågen med kassörsbostaden uppe på Domsjöhällan. I bakgrunden Genekajen, Geneholmen och 

Järnboholmen. Bilden ingår i en serie på åtta kort, som Gustaf Hedberg sände till Frans Kempe 1888. 
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GÅLSJÖVÄGEN 

   Genom storskogen leder en väg ned mot byg-
derna i söder, en bred och präktig väg, som inte 
”slingrar sig”, som det hette förr i världen utan 
skär snörrätt som en järnväg över morasen, äter 
sig igenom backarna, tar skutt över åar och 
bäckar och böjer sig ödmjukt bara för de största 
bergknallarna och sjöarna. Det är ”nola-
skogsarnas” nyaste förbindelse med Ådalen, 
som håller på att bana sig fram genom obygder-
na, den omtalade och under snart ett helt sekel 
planerade Gålsjövägen, som nu äntligen håller 
på att bli klar. 
 
   Redan år 1840 ingavs den första framställ-
ningen till myndigheterna om att få en förbin-
delseväg mellan Sidensjö och Boteå. Att döma 
av de många år frågan behövde för att mogna, 
kunde den väl anses i högsta grad för tidigt 
väckt, och den fick i varje fall icke något syn-
ligt resultat. Gamla fäbodstigar och timmervä-
gar funnos visserligen uppåt Sidensjö-fjället, 
men någon farbar landsväg blev det inte. År 
1883 togs ett verkligt stortag för att övertyga 
myndigheter och väghållningsskyldige om 
vägens betydelse, och det var ingen mindre än 
den kraftfulle storbonden och riksdagsmannen 
Anders Sundström, som satte skuldrorna till. 
Vid det laget hade stambanan dragits fram till 
Sollefteå, och med Gålsjövägen ville man ha en 
bättre förbindelse till stånd från norra Ånger-
manland till järnvägen. I en skrivelse riktad till 
”Nätra tingslags vällofliga Häradsrätt”, som det 
hette på den tiden, framhöll riksdagsman Sund-
ström bl. a.: 
   ”Att ifrågavarande väg är af högsta behofvet 
påkallad ej allenast för Södra och Norra Ånger-
manland utan äfven för Norr- och Vesterbotten, 
sedan norra stambanan till Sollefteå öppnats till 
allmän trafik, kan ej af någon opartisk bestri-
das, fastän ombuden från Nätra, Anundsjö och 
Skorped af fruktan för kostnaden af brytning 
och underhåll deraf, ej vilja medgifva vägens 
behöflighet. - Den af Nätra Ombudet Sjöholm 
gjorda invändning, att frågan är för tidigt väckt, 
vederlägges derigenom att då jernbanan till Sol-
lefteå torde vara färdigbyggd på 4 eller 5 år 
härefter, det vore alldeles nödvändigt att den nu 
föreslagna vägen vore färdig samtidigt dermed. 
Alltså torde frågan helldre vara för sent än för 
tidigt väckt.” 
 
   Det är inte utan att man böjer sig i aktning  

inför en så framsynt man som riksdagsman 
Sundström, som redan för 50 år sedan kunde 
inse, av vilken betydelse Gålsjövägen skulle bli 
som riksväg, och även om hans farhågor att 
järnvägen på grund av terrängförhållandena 
aldrig skulle kunna dragas ned till kusten, lyck-
ligtvis icke besannades, så hade nog den vägen 
gjort skäl för sig vid det här laget, om den kom-
mit till stånd redan när ”Sundströmmen” lade 
sitt tungt vägande ord i vågskålen. Att hans 
energiska pläderande för företaget inte var all-
deles utan resultat förstår man emellertid därav, 
att K. B. år 1897  d ö m d e  vägen till utfö-
rande. Men besvärslustan frodades även på den 
tiden, och sedan alla socknar utom Sidensjö en 
efter en opponerat sig, avsomnade projektet 
stilla och fridfullt kring sekelskiftet. Nu fick 
man tydligen annat att tänka på ett långt tag. 
Bilarna började komma och vägnätet måste rus-
tas i ordning i enlighet med den nya tidens 
krav, och det dröjde därför ända till 1922, innan 
Gålsjövägen åter upptogs till debatt inom Nätra 
vägstämma, då en kommitté tillsattes. 1930 
kom äntligen beslutet. Vägstämman beslöt 
bygga vägen med förskotterade medel, och nu 
står den till stor del klar, sedan A. K. övertagit 
arbetet. 
 
   Gålsjövägen har som synes en intressant 
historia, och hur underligt det än låter, har den 
t. o. m. varit trafikerad långt innan den existe-
rat. På 80-talet, under den stora Amerika-
feberns dagar, kommo nämligen vinter efter 
vinter väldiga karavaner finnar över till svenska 
sidan. Det kunde vara 40-50 slädar i varje fora, 
lastade med hudar och skinn samt vilt, framför 
allt harar, som kunde fylla hela höskrindor. Det 
var vilda, svartmuskiga sällar, som inte skydde 
några faror, och som på den frusna Kvarken 
tagit sig över till Sverige. De hade brått att 
komma över till Amerika dessa karlar, och de 
gåvo sig inte tid att taga omvägen efter kusten 
upp till Sollefteå, dit stambanan då hunnit. 
Alltså styrde de kosan till Sidensjö och läto 
sina små lurviga, sega hästar plöja genom snön 
i storskogarna mellan Sidensjö och Boteå, ty 
genom att taga genvägen över Gålsjö vunno de 
åtskilliga mil. När de gott och väl voro framme 
i Sollefteå, slumpade de bort vad de ägde, las-
ten, slädar, hästar och allt till de priser, som 
bjödos, och det berättas t. o. m., att en man som 
inte fick köpare på sin häst, som varit hans  

I boken ”Från bygden Nordanskogs” fjärde årgången 1934 finns följande berättelse om  
Gålsjövägen - då Nordanskogs nyaste förbindelse mot söder, skriven av T. Forsberg: 

10 



GÅLSJÖVÄGEN 
trogna kamrat under den långa resan över till 
den svenska sidan, utan vidare lämnade den åt 
sitt öde vid stationen och hoppade upp på tåget. 
Till Amerika. 
 
   Gålsjövägen blir en vacker väg, och det 
skulle inte förvåna, om den kommer att prickas 
ut med rött i turistföreningens karta. Utom att 
den får en mycket stor praktisk betydelse - den 
ger som bekant en nästan spikrak förbindelse 
med Sollefteå och förkortar avståndet dit från 
14 till 10 mil - erbjuder den en mängd sevärda 
saker och låter norra Ångermanland framstå 
från sin bästa sida. 
 
   Från Drömmevägen, ett par kilometer från 
Sidensjö kyrka, viker man in på Gålsjövägen 
och hinner passera de små byarna Kläppen, 
Hållen, Anundsböle och Björnböle, innan man 
kommer fram till det första beviset på att man 
är uppe i ”Sidensjöfjället”. Ett stenkast från 
vägen just där denna passerar Nybodsån, ligger 
nämligen Nybodarnas fäbodvall, en liten idyll 
mitt i storskogen, som här lättas upp av lövträd, 
prunkande i den färggladaste höstliga skrud. Så 
fortsätter man in i skogen, vilken så små-
ningom får en vild och trolsk stämning över 
sig, ty här uppe hör man icke så ofta yxhuggen 
eka, och här har t. o. m. skogens stoltaste och 
mest eftertraktade villebråd, älgen, en tämligen 
lugn fristad. Man passerar Grätnäs by, som  

ända tills nu saknat farbar väg, och nu går fär-
den utefter den en halv mil långa Grätnässjön,  
som här och där skymtar som en blåblek 
strimma mellan gulröda björkar i dystert mörka 
silhuetter av gran och tall. Man får ta sig en titt 
på Ödsmo fäbodar, passerar de dunkelgröna 
tjärnarna, varpå vägen klättrar upp till Ås fäbo-
dar, där man har utsikt över den egendomliga 
Handsjön, som breder ut sig som en hand med 
utspärrade fingrar nere i dalen. Så fortsätter 
vägen vidare mot söder utefter Handsjöns 
strand, där höjderna resa sig i väldiga Nordin-
grå-motiv. Efter ett par kilometer passerar man 
Östra Gäddtjärn och finner där civilisationens 
sista utpost inne i ödebygderna - Åstorpet. En 
mil åt varje håll har Åstorparen till en männi-
skoboning, men han reder sig bra, och både han 
och hans familj ha dragit sig fram utmärkt, 
ehuru de inte nu liksom föregångarna idka hus-
behovssågning åt bönderna nere i Sidensjöbyg-
den. Sedan man passerat ytterligare ett par 
sjöar, är man framme vid Gålsjö bruk. Nu ligga 
bruksanläggningarna öde, men ännu för ett 25-
tal år sedan bedrevs här faktorismiden i stor 
skala, den stora stångjärnshammaren dunkade 
dag och natt och sotiga smeder i förskinn och 
träskor skyndade ivrigt till och från sitt arbete. 
 
   Det är ett stycke kulturhistoria, som en vaken 
iakttagare kan utläsa vid en färd efter den nya 
men ändå så gamla Gålsjövägen.” 

Författarinnan Solbritt Furberg med sina romaner 

”Som linets styrka” och ”En väg att vandra”. 

   Tänk så mycket gott som kan komma av släkt-
forskning! Nog drömmer vi väl oss alla då och då 
tillbaka när vi forskar, försöker se släktingarna fram-
för oss, funderar hur de tänkte, vad de tyckte, för-
söker bygga upp en bild utifrån de korta upplysning-
ar vi kan finna i kyrkböcker och andra tillgängliga 
dokument. 
 
   Men Solbritt Furberg har gått från tanke och dröm 
till handling! 2016 kom hennes första bok:  
”Som linets styrka” - en släktroman och en  
tidsskildring. Det är en spännande roman där  
hennes släktingar på 1800-talet får liv och gestalt. 
 
   Nu kommer hennes andra bok:  
”En väg att vandra” som tar vid där den första  
slutar och beskriver familjens öden under första  
halvan av 1900-talet.  
   På nästa sida berättar hon själv om böckerna! 

SLÄKTFORSKNING INSPIRERADE 
till ROMANSKRIVANDE 
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SLÄKTFORSKNING INSPIRERADE 
till ROMANSKRIVANDE 

”Farfar var trädgårdsmästare, styrde en kärra 
med grönsaker som han sålde på torget i stan”. 
”Morbror Petter gifte sig med faster Anna”.  
”Är det här Amerika?”, var de första ord hon 
fällde, när hon kom fram till timmerstugan. 
   Intresset för släktforskning 
började genom barndoms-
berättelser och en gammal  
familjebibel med namn och  
datum inskrivna på en hel sida.  
   Att söka i kyrkoböcker började 
jag sent med. Innan dess  
intervjuade jag gamla släktingar 
som fortfarande var i livet och 
kunde berätta. 
   En gammelmoster pratade 
mest om hur fattigt och eländigt 
det var. ”Aldrig fick man sy av 
nytt tyg, utan sprätta upp, sy 
om”. En annan mindes och be-
rättade om detaljer – när bror 
Emil kom hem från Amerika och 
hon fick sitt livs första puss -.  
   Jag ville lära känna männi-
skorna. Stämde det jag hört? 
Fanns mer att lära? Var bodde 
de? Hur var deras liv? För att förstå behövde 
jag gå bakåt i tiden till deras far- och mor-
föräldrar, vilket betydde tidigt 1800-tal. Jag 
fann spännande livsöden, tragedier och  
undrade: Hur orkade de? 
   Parallellt med forskning, intervjuade jag fler 
människor, sökte och fann brev, fotografier, 
tidningsartiklar, besökte platser och fick mer 
kunskap. 
   ”Morbror Petter tog med grabbarna till Ame-
rika”, sas det. Hade Emil åkt med honom? I ett 
album fann jag ett vykort med foto av Petter 
adresserat till min mormors far, skrivet från 
Trondheim. ”Vi mår bra, afseglar ikvell med 
ångaren Aaro, har köpt biljetter på Royal Line. 
Allt väl. Hälsningar från P.W”. Via sökning i 
en norsk databas fann jag både Petter och Emil, 
fick bevis för att ”morbror” tog med Emil, vil-
ket datum och varifrån båten avgick samt med-
resenärer från Nätra. Tack mormor, att du spa-
rade kortet! 
 
Inom mig växte ett starkt behov att berätta om 
människorna och deras livsvillkor, om en tid 
som känns bortglömd och människor som det 
inte skrivs så mycket om.  
 

   Jag började skriva en faktabok, men formen 
kändes inte rätt för att levandegöra människor. 
Efter några skrivarkurser började jag trevande 
skriva en roman. 
   Att välja romanformen var en utmaning –  

perspektiv, tempus, struktur, 
språk, skrivteknik etc -.  
Samtidigt behövde jag förstå 
tidsepoken bättre och lands-
bygdsliv. Historieböcker, tid-
ningsartiklar, olika databaser 
blev nya källor, men också  
romaner, historiska och väl-
skrivna för att få goda exempel. 
 
   ”Som linets styrka” är base-
rad på verkliga människor, plat-
ser och händelser. Handlingen 
startar 1833 när Pehr föds som 
en efterlängtad bondeson. Tor-
pardottern Catharinas framtid är 
oviss, särskilt som hon tidigt blir 
föräldralös. Hon får tjänst som 
piga i bondehemmet. Kärlek 
uppstår, men modern har egna 
planer för sonen. 

   Erik i grannbyn, yngste son utan utsikter att 
ta över fadershemmanet, längtar efter sin ung-
domskärlek, men vägen blir lång. Anna Brita 
föder och förlorar många barn. Den optimist-
iske Erik har ambitioner, men är också naiv. 
   Familjerna förenas genom barns kärlek, men 
något hemman att ta över finns inte längre. Tor-
parlotten blir nästa generations utmaning. Ti-
derna är svåra med brist på jord för en växande 
befolkning. Många väljer att emigrera till det 
nya landet.  
 
Andra boken ”En väg att vandra”, som släpps 
i början av 2018, är en direkt fortsättning på 
den första. Vi får följa familjen Ödén och deras 
kamp för överlevnad i en omvälvande historisk 
tid. Familjen lämnar Nätra för ett hemman i 
Arnäs, får bättre förutsättningar med egen häst 
och egen skog, men drabbas också av oändlig 
sorg. Handlingen utspelar sig under första hal-
van av 1900-talet.  
 
Böckerna köps enklast:  
Via solbritt.furberg@telia.com, 070-395 93 03, även via 
Vulkanmedia (den första boken) eller via nätbokförlag. 
Inom kort kommer båda böckerna även att kunna köpas 
via Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs hemsida! 

Familjebibeln där namn och 

datum fanns inskrivna. 

12 

mailto:solbritt.furberg@telia.com


”Vitter-Olle” 
På fullt allvar har berättats, att en ung man i byn F i Själevad hade blivit vittertagen. Därvid hade 
tillgått så, att den unge mannen hade tillsammans med en jämnårig kamrat lekt kurragömma på en 
sågbacke. Han hade vid sökandet efter ett lämpligt gömställe hittat en nedgång till ett underjor-
diskt rum. Där var fullt med vitterfolk och ett bord var dukat med alla möjliga läckerheter. Han 
bjöds att äta av de lockande rätterna, men så klok var han, att han vägrade att äta något. 
Ur vittrans våld kom han inte förrän det blev lördagskväll och kyrkklockorna ringde in sabbaten. 
Då befann han sig åter på samma plats, där han hade lekt kurragömma, men nu hade han varit 
borta i flera dagar. Själv lär han ha berättat, att det gick till så, när han var hos vittran. Efter den 
upplevelsen ansågs han allmänt ha blivit konstig och gick sedan under namnet Vitter-Olle. 
VA 2/6 1954. 
 
Notisen är ett bidrag från Tony Jonsson, Örnsköldsvik som också är den som administrerar  
föreningens Facebooksida på ett förnämligt sätt!  

FACEBOOK 

Nu finns Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs även på Facebook! 
Adress: www.facebook.com/hosnolaskogs 
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NY HEMSIDA 

Nu är Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs nya hemsida igång! 
Du hittar den på den gamla invanda adressen:  

www.hsn.nu 
 

Gamla adressen så den är lätt att hitta, men ett helt nytt, fräscht och mer lätthanterligt  
upplägg. Nedan en bild på startsidan. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
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ÅRSMÖTE 4 MARS 2017 

Några av de engagerade deltagarna vid Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs årsmöte 4 mars 2017. 
Foto: Kari Kakkinen 

Årsmötets presidium: sekreterare Mats Hedell och ordförande Per Sundin. 
Foto: Kari Kakkinen 
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ÅRSMÖTE 4 MARS 2017 

Årsmötet resulterade i att styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för det gångna året. Till ordförande omvaldes Hans Nygren. 
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Lennart Näslund,   

Gösta Johansson var även gästföreläsare vid årsmötet och eftersom han också är en intresserad och kunnig 

forskare hade han många intressanta historier att berätta.                      Foto samtliga bilder denna sida: Kari Kakkinen 

Föreningens kassör Peter  

Johansson berättade om  

föreningens ekonomi. 

Föreningens ordförande Hans 

Nygren föredrog verksamhets-

berättelsen. 

Årsmötet inramades av medryckande 

musik, framförd av Gösta Johansson.  

Eva Hörnell och Peter Johansson. Till styrelseledamot för ett år (kompletteringsval) valdes Solbritt 
Furberg. Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Sven-Olof Westman och Erik Ölund. En va-
kant suppleantplats fanns varför styrelsen fick i uppdrag att komplettera med ytterligare en person. 
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Avsändare: 
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 
Ångermanlandsgatan 28 A 
891 38 ÖRNSKÖLDSVIK 

Även i detta nummer vill vi låta våra läsare få del av en sida från boken där det var  

Reigin Fridholm  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 inne-

håller karikatyrer och verser om mer eller mindre kända personer i Örnsköldsvik med omnejd som 

tidigare varit publicerade i Örnsköldsviks-Posten under rubriken ”Veckans offer”.  

Herr R e i g i n   F r i d h o l m är en lärd magister, 
som pluggar vett i stadens ungdomsskara. 

Ibland med eldig själ och ganska bister 
han skändar, vad han kallar stadens brister. 

Han säkert då Apelles tror sig vara. 
 

Hans stora kärlek är vår läsestuga, 
som frodas i hans vida vingars skugga. 

Där idkar han sin sista stora fluga 
att engelska i stadens ungdom truga 

och låter den med Shakespeares dramer plugga. 
 

Ty dramatiken gripit har hans hjärta 
och själv han spelar med bravur teater, 
fast ej han räknas till de särskilt smärta. 
För ändamål, som man kan helt behjärta 

han spelat in mångtusende dukater. 
 

Bland Barnens Dags trehundra arrangörer 
av många räknas han som den förnämste, 

och han har krav att av dess direktörer 
få räknas med bland sta’ns festkontrollörer. 

Som sådan blir han säkert ej den sämste. 
 

Hans håg är eldig och hans själ är yster, 
det vet nog hela sta’n vid detta laget. 
Att komma in i stadens råd han lyster. 
Åt män som denne brukar resas byster. 
Till h a n s här ovan skåda ni förslaget. 


