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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 
 
   Här kommer nu ännu ett försenat nummer av 
Medlemsbladet. Det skulle egentligen ha kom-
mit till dig i december 2017 men jag hoppas att 
det ändå ska vara av intresse fastän du inte får 
det förrän nu 2018. 

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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   På sidorna 9--12 finns ett antal gamla foton 
som jag hoppas att några i den ärade läsekret-
sen ska veta mer om. Var snäll hör av dig om 
du känner igen var de kan vara tagna och vad 
de visar! Alltid intressant med foton men än 
mer värdefullt om man får veta mer om dem. 

Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson                                    

EFTERLYSNING 

Böcker! 
I detta blad finns små utdrag från två ”byaböcker”,  

dels från Gideå Bruk i Gideå och dels från Lövsjö i Själevad.  
Vi vet ju att det finns en mängd böcker och häften som dels kommit till vid studiecirklar och dels 
sammanställts av enskilda personer. En del är välkända medan andra kanske bara getts ut i några 

enstaka exemplar och där bara några få vet om att de finns. Gemensamt för dem alla är dock att de 
innehåller mängder med intressant historia, både om hembygden och om personer som levt och 

verkat i våra trakter.  
Dessa böcker och uppteckningar innehåller en mängd guldkorn för släkt- och hembygdsforskare. 
Tänk att hitta en berättelse om sin morfars faster och om hennes livsverk eller kanske en bild på 

farmorsfar och hans syskon! Något som ger anorna liv och låter ättlingen lära känna dem närmare, 
inte bara som namn och datum i släktforskningsprogrammet. 

 
Nu hoppas jag att du och jag kan hjälpas åt att göra en för teckning över  så många sådana 

böcker som möjligt som berör vårt område Nolaskogs. Jag är säker på att alla som läser medlems-
bladet känner till ett antal sådana böcker, häften eller kanske ljudinspelningar eller till och med 

filmer! Var snäll meddela mig vilka du vet om! 
Du behöver inte själv ha ett exemplar och inte heller veta om den går att få tag på, bara att du vet 

att den finns eller har funnits, vilken ort (eller person) den handlar om och helst vad den heter.  
Skicka uppgifterna till mig per mail: monalisa.martensson@gmail.com eller per brev till släkt-

forskningslokalen: Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs, M-L Mårtensson,  
Ångermanlandsgatan 28A, 891 38  ÖRNSKÖLDSVIK.  

Och det gör absolut ingenting om det är flera som meddelar om samma bok, så ta inte för givet att 
det är någon annan som berättar för mig om den bok du tänker på. Även om du inte vet säkert men 

har för dig att det ska finnas en speciell bok så hör av dig!  
Stort tack på förhand för din hjälp! 

Redaktör´n 

mailto:monalisa.martensson@gmail.com


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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NÄSLUNDS JÄRNHANDEL 
   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 Näslunds Järnhandel i Örn-

sköldsvik och detta företags äldre historia. 

 

   ”De voro fyra bröder, Israel, Nicke, Jonke 

och Janne, och det var bara Janne, som inte 
kunde spela fiol. Men Israel och Nicke voro 
riktiga överdängare till spelemän i stället, och 
Jonke var för allan del inte så 
dålig han heller. När de tre läto 
stråkarna dansa över felorna och 
stampade takten till polskor och 
andra lustiga låtar, så kunde inte 
skomakargesällerna sitta stilla, 
där de sutto och pillrade med 
tunnpjäxorna och storstövlarna 
utan kommo inklivande en efter 
en i storstugan, och snart snur-
rade de runt med pigorna, så att 
det bara vischade om’et. Far i 
huset, Johan Näslund i Billa, var 
kanske inte så glad åt sådana be-
fängdheter, men var bara Jonke 
med om olåten, så såg han gärna 
genom fingrarna med att ungdo-
men tog sig en svängom, när det 
led mot kvällningen. Jonke var just 
som litet för mer än de andra brö-
derna. Johan Näslund, som annars var så om sej 
och kring sej, att han for till själva Stockholm i 
strybyxor och lappad vadmalsrock, fast han 
köpte läder för 5 och 6 000 kronor åt gången, 
hade ju rentav låtit beveka sig att låta den 
spelevinkern Jonke få hundra riksdaler att starta 
egen affär med. Och den hundralappen hade 
Jonke förvaltat så väl, att han var nästan skuld-
fri på hela lagret till lanthandeln, som han hade 
i Billa, när en vacker dag olyckan var framme, 
och elden tog hela härligheten. 
   Men tror nån att Jonke var lessen för det? 
Nej, minnsann! Han gned fiolen lika hurtigt 
ändå, och hur det var fick han fadern att plocka 
fram litet mer slantar ur sin stora läderpung, 
och så begav han sig iväg till Skorped och blev 
slaktare. Det där var på 1887, då Jonke Näslund 
var fem och tjugo år gammal, och han visste 
nog vad han gjorde då han drog iväg till  

Skorped, ty här skulle stambanan fram, och ral-
lare har varit ett matfriskt släkte i alla tider. Det 
blev frisk åtgång på Jonke Näslunds korvvaror 
och rökta skinkor, och när han år 1892 slog sig 
ned i Jerfed utanför Örnsköldsvik och öppnade 
diversehandel, så var han inte alldeles barskra-
pad. Där ute i Jerfed var han emellertid inte så 
länge. Redan efter ett par år köpte han sig en 
tomt vid Nygatan inne i staden - samma år kö-
pingen blev stad, förresten - och år 1896 hade 
han sin nya fastighet färdig (numera handlan-
den J. G. Johanssons fastighet). Att det hade 
gått litet sakta med byggnationen var kanske 
inte så märkvärdigt, eftersom han mest hållits 
där ensam och spikat och snickrat på lediga 
stunder. 

 
   När han så äntligen kunde 
flytta in var han emellertid väl-
beställd stadshandlande, och nu 
visade han också vad han haft 
för avsikt med flyttningen av 
affären. Ty specerihandeln kom-
binerades fort nog med sådana 
artiklar, som annars hörde 
hemma i det hedervärda 
”jernkramhandlarefacket”. Den 
äldre konkurrenten på platsen, 
Nordemans Jernhandel, kunde 
emellertid än så länge ta saken 
med knusende ro, men när Jonke 
Näslund år 1902 köpte ”Sprit-
Lindquistens” fastighet vid Stor-
gatan, i vars övre våning också 

stadens rådstuga var inrymd, för 
att starta järnhandel i förutvarande 

brännvinsmagasinet, måste han naturligtvis slå 
på stort och for till Stockholm för att köpa hem 
ordentligt lager. 
   - Jonas Näslunds järnhandel? 
   De fina kontoristerna slogo i sina kundregis-
ter, skadade på huvudet, sprungo in till chefen 
och rådgjorde, men hur det var fick Jonke Näs-
lund överallt ett bleklagt nej till svar. Det fanns 
bara en järnhandel i Örnsköldsvik, och därmed 
punkt. 
   - Fy kattsingen! mumlade säkert Jonke Näs-
lund, men han for i alla fall hem till 
Örnsköldsvik och tog nya tag. Och år 1905 
hade han flyttat in i sin nya fastighet vid Stor-
gatan med ett tämmeligen välsorterat järnvaru-
lager. Han höll sig med en expedit, som hette 
Birger Olsson och en springpojke, som hette 
Harald Ljungdahl, det var hela personalen, men 
det kan kanske ha sitt intresse att veta, att den 

Bild från boken  

”Blad ur köpenskapens historia” 1937. 
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förstnämnde nu är järnhandlare och storfabrikör 
i Orsa och den sistnämnde järnhandlare i Ki-
runa. Ganska god sortering hade han också, 
även om det mest var fråga om grövre järnva-
ror, speciellt med betoning på byggnadssmiden. 
Finare järnvarumanufaktur hade han inte fullt 
så mycket av, men på den tiden, medan bönder-
na ännu själva smidde en stor del av sitt behov, 
var det mest fråga om grövre material. En och 
annan slåttermaskin av märket McCormick el-
ler Deering rullade förstås in i hans magasin, 
men i butikslagret hängde liarna lika tätt som 
slipstenarna stodo uppradade på golvet. I vägg-
hyllorna blänkte glänsande trebenta kopparkitt-
lar, men tror någon, att det inte fanns märkvär-
digare ting hos den tidens järnhandlare, behö-
ver man bara erinra om Volta-korset, som var 
en stor och gångbar arti-
kel. Det lilla korset, 
klippt ur plåt, skulle bäras 
innanför skjortan i ett 
snöre om halsen, och an-
sågs särdeles välgörande 
både mot ”ryggmatisten” 
och gikten. 
 
   Jonas Näslund var en 
redbar och driftig affärs-
man, och när han liksom 
sina samtida kolleger i 
Örnsköldsvik tog sig för 
att resa ut på marknader-
na i Åsele, Dorotea och 

Lycksele, varvid han på vintrarna koncentre-
rade sig på skogsmaterial, sågar, yxor och filar 
och under vår och höst på husgeråd och fiske-
don, lade han samtidigt grunden för en icke 
obetydlig partiaffär. Firmans utveckling av-
speglar sig också i grundarens samvetsgrant 
förda böcker, där man kan avläsa hur han år 
efter år hade växande lycka med sina föreha-
vanden, och hur kapitalbehållningen växte lika 
regelbundet som tiden vandrade vidare. Några 
höga vinstsummor hade han visserligen icke att 
laborera med, men med sparsamhet, energi och 
omtänksamhet förstod han att väl förvalta sitt 
pund. Att han inte var den som gav sig i första 
taget bevisas av den fast otroliga historien om, 
då han helt oförhappandes kom att bli cigarr-
fabrikant. Tilldragelsen ligger kanske utom sfä-
ren för järnhandelns historia, men är alltför be-
tecknande som ett bidrag till Jonke Näslunds 
karakteristik för att den icke skall räddas ur 
glömskan. 
   Jonke Näslund var en stark rökare, och cigar-
ren skulle han blossa på, tugga på och vrida 
från ena mungipan till den andra från morgon 
till kväll. Det var alltså helt naturligt, att han 
blev ganska illa berörd, då det år 1914 glunka-
des om att det skulle bli tobaksmonopol med 
sannolikt följande fördyring av både cigarrer 
och piptobak. Näslund var alltid snar att fatta 
beslut, och en vacker dag satte han sig ned och 
skrev till en tobaksgrossist i London och be-
ställde 100 paket cigarrtobak. Alltid skulle han 
väl få tag på någon, som kunde göra cigarrerna 

NÄSLUNDS JÄRNHANDEL 

Bild från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 1937. 

Volta-kors, bild från  

Wikimedia Commons, 

ursprung:  

Falbygdens Museum. 
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åt honom. Det gick tre, fyra månader och Näs-
lund hade nästan glömt bort den lilla affären, då 
han en vacker dag fick meddelande från järnvä-
gen, att han hade en vagnslast tobak att lösa ut. 
   Stor tablå. 
   - Fy kattsingen, sade Jonke Näslund och rev 
sig i håret, när han studerade fraktsedeln. Det 
var ju alldeles på tok. K a t t s i n g e n! Här 
hade man skickat 100 balar i stället för 100 pa-
ket! 
   Men den förlösande idén kom alldeles av sig 
själv, ty Jonke Näslund var inte den som gav 
sig. Han satte in en annons i en stockholmstid-
ning och engagerade två vana cigarrarbetare, 
fick svar omgående och skickade iväg hela 
vagnslasten till uppgiven adress utan att ens 
veta, vad han hade för folk att göra med. Det 
gick ytterligare några månader, men några ci-
garrer fick inte den nyvordne fabrikanten se. 
Men däremot kom det upprepade påstötningar 
om mera pengar. Visst blev han otålig och oro-
lig vad tiden led, men han skickade pengar. 
   Och en vacker dag kom det cigarrer! Tusen-
tals lådor cigarrer, hela järnaffären höll på att 
dränkas i cigarrer. 
   - Kattsingen, det var mycket, det, tyckte 
Jonke Näslund och engagerade en speciell ci-
garr-resande som ett sista schackdrag i den 
olycksaliga tobaksaffären, döpte cigarrerna - 
det fanns två kvalitéer - till ”Jimbo” och 
”Jambo”, och snart hade han sålt så mycket, att 
han fått igen vad han lagt ut för att finansiera 
tobaksköp och fabrikation. Men då slutade hans 
bana som gigarrgrossist, ty han satte värde på 
att ha gratis rökverk för några år framåt. 
 
   Rapp affärsman var han alltså den gode järn-
handlaren Jonke Näslund, hade ögonen öppna 
för alla sådana moderniteter, som kunde bli av 
betydelse för firmans utveckling, försökte själv 
konstruera ett monstrum till traktor av en gam-
mal Benz, när han läst i tidningarna om lyckade 
försök med maskinell jordbruksdrift, köpte 
hemman, drev avverkningar och virkesföräd-
ling med mer eller mindre lyckosamt resultat 
och var alltid i elden. Man kan inte precis påstå, 
att han tillägnade sig något finpolerat sätt under 
alla dessa sysselsättningar, utan han var och 
förblev samma karska krutgubbe, en speleman 
som hade sitt huvud för sig. Mot handelsre-
sande var han aldrig särskilt nådig. Om till ex-
empel en handelsattaché kom och bockade sig 
för chefen och högtidligt presenterade sig, 
hände det sig att ungefär följande snabba dialog 
kunde utspelas: 

   - Mitt namn är Johansson, representant för 
Aktiebolaget Skobesparare, specialitet ”tre-
nabben”. 
   En bister blick genom rökmolnet från cigar-
ren, en avvärjande gest och så ett: 
   - Huva! 
   Och därmed var den handelsresanden avfär-
dad. 
 
   Vid affärens utveckling efter mera moderna 
riktlinjer medverkade järnhandlare Näslunds 
son, Jonas Näslund j:r, på ett förtjänstfullt sätt. 
Det var sålunda på sonens initiativ, som firman 
år 1916 inköpte aktiemajoriteten i Bröderna 
Näslunds skidfabrik, vilken några år därförin-
nan startats, och som i fortsättningen drevs med 
mycket gott resultat med Näslund j:r som för-
säljningschef. Men också sedan järnaffären år 
1919 ombildats till bolag fortsatte Näslund s:r 
som verkställande direktör, även om arbetsbör-
dan alltmera övertogs av sonen. Ända in i det 
sista deltog dock den gamle järnhandlaren i pla-
nerandet av uppköp och vid större avslut. Han 
avled år 1933, 70 år gammal, men sonen, som 
nu övertog ansvaret, hade endast ett år ensam 
lett firman, då även han, endast 43-årig, drabba-
des av döden. Det är nu grundarens sonson, 
Erik Näslund, vilken i egenskap av verkstäl-
lande direktör och chef i firman har att tillse, att 
föregångarnas traditioner fullföljas. 
   Då vi avsluta denna kanske alltför rapsodiska 
översikt av firmans öden med en intervju med 
den unge chefen, är det betecknande att han i 
första hand hänvisar till sina företrädares verk: 
   - För mig har uppgiften endast varit att arbeta 
vidare efter de riktlinjer, som mina företrädare 
utformat, säger han. Den betydande expansion 
som skett, inte minst på järnhandelns område, 
har tiden själv medfört. De ständigt förbättrade 
kommunikationerna ha skärpt kraven på snabb-
bare expediering och detta i förening med den 
stora sortering, som numera måste föras i lager 
- man räknar med att en modern järnhandel sa-
luför cirka 15 000 olika artiklar - gör att perso-
nalbehovet blir allt större. För närvarande sys-
selsätter vår firma ett 20-tal personer, vartill 
kommer 30 på skidfabriken. Sedan vi numera 
stå som ensamtillverkare i Sverige av den av 
Östbye patenterade splitkein-skidan tenderar 
också denna del av verksamheten att kraftigt 
öka, naturligtvis också detta som en följd av 
tidsandan som kräver alltmera rum för sporten 
som rekreationsmedel, och som avspeglar sig 
även i den stora efterfrågan på verkligt först-
klassiga sportutrustningar. Självfallet är att vi 

NÄSLUNDS JÄRNHANDEL 

7 



för närvarande, med rådande livliga byggnads-
verksamhet och uppsving på olika industriella 
områden, arbeta under ovanligt lyckliga beting-
elser, men det är dock min bestämda över- 

tygelse, slutar dir. Näslund, att den konsolide-
ring som skett icke betecknar topp-punkten för 
järnhandelsbranschens fortsatta utveckling.” 

Bild från boken ”Blad ur köpenskapens historia” 1937. 

NÄSLUNDS JÄRNHANDEL 

Om Näslunds Järnhandel tillhandahöll någon sådan 
här transportabel badapparat förtäljer inte den här 
historien.  
Men redaktör´n kan inte låta bli att få visa bild på 
den här rätt spännande mackapären som tillverkades 
av Arvid Palmgrens Mek. Verkstad i Norrköping och 
fanns med i deras annons i Sveriges Handelskalender 
1903. 
Undrar just hur det var tänkt att man skulle transpor-
tera den?? 
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Redaktör´n har fått en bunt gamla foton som givaren hittat på loppis. 
Eftersom de kommer från en loppis är det ju inte säkert att de ursprungligen kommer från samma 

ställe, men det ser väl i alla fall ut som om de flesta kan höra ihop. Hoppas nu att vår kunniga  
läsekrets kan hjälpa till att bringa reda i begreppen så vi får reda på vad dessa bilder visar! 

Var kan de vara tagna och när? Kan de komma från Grundsunda kanske? 

GAMLA BILDER 

Bild 1. Okänd fotograf. 

Bild 2. Okänd fotograf. 
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GAMLA BILDER 

Bild 3. Fotograf: Ebba Lindstedt, Örnsköldsvik. Hade filial i Husum 1900-1911 enl Bernhard Johansons 

fotografregister. 

Bild 4. Fotograf: Ebba Lindstedt, Örnsköldsvik. 

10 



11 

GAMLA BILDER 

Bild 5. Fotograf: Johan Norland.  

Hade ateljé i Husum 1916-1923  

enl Bernhard Johansons  

fotografregister 

Bild 6 nedan. Otydlig fotografstämpel: ”And.. Joh… Boja Amatörfotograf. HUSUM” Kan Anders Johan 

Boja (1874-1941) som var vice komminister i Grundsunda 1915-1919 ha varit fotograf? 



”I stället för de fasta flyglar, som var vanliga 
vid herrgårdar, byggdes här två likadana pavil-
jonger symmetriskt placerade i parken framför 
gårdsplanen. Symmetrin kommer igen i herr-
gårdens fasad. Parken närmast framför herrgår-
den blev också symmetriskt anlagd. 

   Paviljongernas baldakinformade tak ingick i 
den romantiska tanken på parkanläggningen. 
   Andra nödvändiga förrådsbyggnader placera-
des ett stycke från herrgården bakom skym-
mande träd och buskar. 
   Parken anlades i naturlig, engelsk, stil med ett 
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GAMLA BILDER 

Bild 7 nedan. Fotograf: L. J. Larsson, Örnsköldsvik.  

Är det någon som känner igen husen och vet var fotot kan vara taget? 

Samtliga 7 foton på denna och föregående sidor fanns i samma ”loppisbunt”. (Men det är ju ändå inte säkert 

att de hör ihop). 

Angående fotografen till bild 6 ”And.. Joh… Boja Amatörfotograf. HUSUM”: Är det någon läsare som 

vet om vice komministern Anders Johan Boja i Grundsunda även fotograferade? Ser att hans efternamn 

ibland stavas Boja och ibland Boija. I församlingsboken för Grundsunda AIIa/2c sid 657 framgår att han 

och hans familj kom till Prästbordet i Grundsunda från Häggdånger 1915 och utflyttade till Lövånger 1919. 

Där stavas hans namn Boja. 

Eller är det någon som känner till om det funnits någon annan A J Boja i Husum som varit amatörfotograf? 

Var snäll hör av dig till red om du vet något om detta eller har andra upplysningar om bilderna! 

Samma foto som omslagsbilden på detta nummer av Medlemsbladet återfinns i originalformat i boken 

”Byhistorik Hötjärn, Gideå bruk, Västereldsmark” utgiven av Gideå Hembygdsförening. I denna bok 

finns bland mycket annat en utförlig beskrivning av Gideå bruks alla byggnader och omgivning. Vi 

saxar en bit av ett avsnitt som berättar om herrgårdens omgivningar, däribland paviljongen på bilden.  

OMSLAGSBILDEN 
Gideå Bruk 



OMSLAGSBILDEN 
Gideå Bruk 

antal exotiska träd. Man planterade bl.a. lind, 
alm, ask, kastanjer, ek och s.k tyska granar. 
Träden placerades längs en promenadväg som 
följde älven uppströms. Ett stycke upp längs 
vägen tog den naturliga skogen vid och här 
byggdes en kägelbana på 1860-talet. Den upp-
fördes på initiativ av Ludvig Trolles hustru Vil-
helmina. Kägelbanan användes flitigt långt in 
på 1900-talet vid de tillfällen man hade gäster 
på herrgården. Då dekorerades promenadvägen 
med kulörta lyktor och småpojkar i trakten fick 
hjälpa till med att hämta klot och resa upp käg-
lor som fallit. 
   I den övre delen av kägelbanan fanns upp-
byggda torvbänkar där man intog förfriskning-
ar. 
   I dag är kägelbanan borta, men torvbänkarna 
är fortfarande sittbara; de används gärna vid 
Gökottesamlingar på Kristi Himmelsfärds Dag. 
   På andra sidan vägen högt ovanför kägelba-
nan står ett lusthus. En lång trappa leder upp till 
huset. Det kallas oftast för ”Prins Carls pavil-
jong” eller ”Carl XV:s paviljong” efter prinsens 
besök på Gideå bruk i samband med björnjak-
ten sommaren 1858. (Händelsen finns beskri-
ven i Gideå Hembygdsbok, I.) Lusthuset upp-
fördes på initiativ av Oskar Dickson och det 
invigdes högtidligen vid prinsens jaktbesök. 
   De båda paviljongerna vid herrgården bygg-
des 1833. I den ena fanns bl.a. herrgårdens ute-
dass med skilda utrymmen för herrskap och 
tjänstefolk. Där kan man läsa denna lilla tänk-
värda vers: 

Detta huset byggt i åttkant 
äges ej av Sahlin och Kempe 

Du är ej på egen pottkant 
ödmjuk här din ton du dämpe 

   I den andra paviljongen förvarades den sprit 
som brändes i brännstugan. Dessutom stod här 
en stenmangel bred nog för att mangla två la-
kan i bredd på två rullar. Mangeln var tillgäng-
lig för de boende på bruket. 
 
Brännstugan 
Brukets löner betalades ibland delvis ut i bränn-
vin. Därför byggdes på 1820-talet ett bränn-
vinsbryggeri. Senare blev huset tvättstuga. Den 
stora brännvinsgrytan användes då till tvättby-
ket. En del av karet finns fortfarande kvar in-
murat i mittendelen av byggnaden. Där är nu ett 
sällskapsrum med dörr ut till en altan ovanför 
dammen. 
   Högra delen av huset beboddes 1945-55 av  

Olle Jonsson ”Fisk-Olle” som skötte fiskod-
lingen fram till 1955 då Sten Andersson tog 
över. Efter renoveringen byggdes bostaden om 
till en stor bastu för herrgårdens gäster. 
   Den vänstra delen är idag en stor fräsch ba-
garstuga med stor bakugn. Golv och tak i bygg-
naden är ursprungliga. 
   Vid renoveringen 1985 gjordes ett intressant 
fynd. Knut och Ulla-Britt Andersson hittade av 
en händelse gamla kläder som använts till drev-
ning av fönstren när brännstugan byggdes. 
   Kläderna bestod av livstycken för vuxna så-
väl som ett livstycke för ett barn. Det senare var 
lappat och lagat i många omgångar med olika 
tyger. Dessa gamla kläder har troligen sitt ur-
sprung från sent 1700-tal. Kläderna förvaras 
numera hos Gideå Hembygdsförening. 
 
Isboden 
Före kylskåpens tid tog man upp is på vintrarna 
för att kunna förvara matvaror under den varma 
årstiden. Isen hämtades dels i Hötjärnen, dels i 
älven och lagrades i isboden, där man också 
tillvaratog och förvarade fisk samt vilt från sko-
gen. Huset har dock haft flera användningsom-
råden och är inrett med en liten lägenhet, där 
Robert Dickson med familj bott sommartid. 
Robert Dickson var son till Marianne Kempe 
från ett tidigare äktenskap. 
   Byggnaden har också använts av MoDo:s 
snickare när större arbeten blivit gjorda vid 
herrgården. 
 
Potatiskällaren 
Brukets stenkällare hade från början spåntak. 
Numera är taket av plåt. Här förvarades herr-
gårdens grönsaker och potatis, senare också 
kursgårdens drickesbackar. Källaren var till-
räckligt stor för att även andra bruksbor kunde 
få förvara sin potatis där. På grund av fukt står 
den numera oanvänd. 
 
Vagnsbyggnaden 
Den s.k. vagnsbyggnaden har haft flera använd-
ningsområden. 
   Innanför gaveln mot vägen har funnits ett 
hönshus. I byggnaden fanns tidigare vedbodar 
för maskinisterna och till herrgården. Maskinis-
terna hade också en isbod här. 
   Senare fick huset i huvudsak inrymma bru-
kets vagnar och maskiner.” 
 
Mycket mera intressant finns också att läsa i denna bok! 

13 



Landsjö-tomten 
 
Mycket omtalad i dessa bygder blev Landsjö-
tomten, om vilken det t. o. m. utgavs en skrift 
under senare delen av 1800-talet. Underlaget 
till ovannämnda skrift var vad, som det sades, 
sanningsenliga och trovärdiga personer berättat, 
som på nära håll hade sett vad som tilldragit sig 
i den namngivna gården i byn Landsjö i Arnäs 
socken. Enligt den tryckta skildringen, bebod-
des gården i fråga av ett medelålders par, som 
brukade ett hemman. Makarna hade inga egna 
barn, men i hemmet fanns en 12-årig foster-
flicka. 
 
Det hela började med att hustrun en 
dag befinner sig i köket sysselsatt 
med att kärna smör. När smöret är 
saltat och färdigt, tar hustrun en 
smörklimp, lägger den på en tallrik 
och skickar in fosterdottern i kam-
maren med tillsägelse att ställa den 
på bordet därinne och med tilläg-
get, att hon inte får se sig om, då 
hon lämnar kammaren. Dottern ut-
rättar uppdraget men i likhet med 
Lots hustru är hon nyfiken och ser 
sig tillbaka. Men det skulle hon inte ha gjort. 
Hon blir fastklämd i dörren och kan inte röra 
sig utan att man kan se någon orsak till flickans 
belägenhet. 
 
Slutligen kommer hon dock lös och kan ta sig 
in i köket, där hustrun blek av vrede tar henne i 
upptuktelse för hennes olydnad. Från den dagen 
började underliga händelser äga rum i gården. I 
ladugården löstes kornas bindslen under nätter-
na och där var en väldig oreda på morgnarna. 
Då man trodde, att någon obehörig varit inne i 
ladugården under nätterna och löst kornas 
bindslen, försåg man ladugårdsporten med lås. 
På morgonen efteråt kunde man inte få in nyck-
eln i låset för detta var fullt av sågspån. När 
man slutligen fick upp låset och kom in i ladu-
gården, var där samma elände och oreda med 
djuren som tidigare. Några personer gav akt på 
hur sågspånen kom in i låset, men de kunde 
inte ge någon förklaring till fenomenet. 
 
Signaturen hade i sin barndom tillfälle att tala 
med en bonde från Faresta, som hade varit  

ögonvittne till vad som skedde i nämnda ladu-
gård. Han yttrade beträffande sågspånen i låset: 
”Den bara rann in i låset, men inte kunde vi se 
varifrån den kom.” Där hände också andra  
saker. Ladugårdsporten blev en natt lyft av sina 
gångjärn och buren flera hundra meter upp i ett 
närbeläget berg. Märkligt var att det i snön syn-
tes märken med jämna mellanrum efter portens   
hörn, som doppats ned i snön, medan den av 
osynliga krafter fraktades bort från gården. 
 
Vid ett tillfälle blev fosterdottern vid ett ärende 
i ladugården instoppad i en rågkärve och buren 

upp i en närbelägen skogsdunge. 
 
Inne i gården flyttades sakerna på 
hyllor och i skåp, så hustrun inte 
visste, var hon skulle söka de hus-
geråd hon behövde i det dagliga 
arbetet. Ofta kunde de försvunna 
sakerna hittas på de mest egendom-
liga ställen. Så hittade man en hel 
del försvunna husgeråd i ett sten-
röse ett stycke från gården. I 
sängen, där hustrun låg, fick säng-
kläderna ej ligga i fred. Kuddar och 
täcken kastades om nätterna ut på 

golvet. Det märkliga var, att mannen aldrig på 
något sätt blev ofredad av de makter som drev 
sitt spel i gården. 
 
Att det var onda makter, som var orsaken till 
alla de egendomliga händelserna i hemmet, var 
man övertygad om, och det stod därför klart för 
gårdens folk, att det onda endast kunde avlägs-
nas genom ingripande av människor, kända ge-
nom sin godhet och gudsfruktan. En mycket 
känd predikant tillkallades. Denne både läste 
Bibeln och bad till Gud om hjälp mot det onda 
med den verkan, att det sedan blev lugnt och 
stilla i gården. 
 
Händelserna i landsjögården ansågs så märk-
liga, att de publicerades i den förut omtalade 
skriften, från vilken ovanstående är ett ut-
drag. // Daymon.” 
 
Västernorrlands Allehanda 8/6 1954. 
 
Tony Jonsson, Örnsköldsvik. 

Tony Jonsson bidrar här med en artikel om Landsjö-tomten som varit publicerad i  
Västernorrlands Allehanda 1954. Huga! Det verkar då inte ha varit någon snäll tomte  

när man läser om vad han ställde till. 

LANDSJÖ-TOMTEN 

Kanske hade Landsjö-tomten 

sett ut så här om någon fått 

syn på honom? 
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BRÖDERNA PETTERSSONS SNICKERIVERKSTAD 
i Lövsjö, Själevad 

   ”Det var år 1899 som Petrus Pettersson från 
Österbillsjö köpte sig ett hemman i Lövsjö. På 
gården fanns ett bostadshus, det som idag är 
känt som ”Birgittas”. Det fanns också ett tim-
merhus upp mot skogskanten, vars ursprungliga 
historia är okänd. Under 1900-talet har det nog 
aldrig använts som reguljär bostad. Den mest 
kända användningen av huset är, att det funge-
rat som skola varannan termin under ett antal 
år, när skolan ambulerade mellan Lövsjö och 
Stensland. I övrigt verkar det ha använts som 
hantverkslokal. Det berättas både om skotill-
verkning och framförallt snickeri. 
 
Bröderna 
   Petrus och Elin hade åtta barn varav fyra var 
pojkar. Tre pojkar föddes i rask takt åren 1900-
1902. Den äldste, Gustav, skulle naturligtvis bli 
nästa generation hemmansägare. Johan emigre-
rade till Amerika och det var Alfred och den c:a 
10 år yngre Martin som skulle komma att bilda 
firma Bröderna Petterssons Snickerifabrik. 
   De båda bröderna var mycket olika till sin 
läggning. Alfred var den lite mer tystlåtne. Han 
var den kvalitetsmedvetne hantverkaren, som 
aldrig fuskade eller gick genvägar. Martin var 
den utåtriktade, entreprenören och säljaren. I 
mycket unga år hade han hunnit med att både 
gå runt i byarna och sälja smålandspungar och 
andra varor från en katalog samt att sälja tele-
fonabonnemang, så att Lövsjö fick både telefon 
och telefonväxel. 
   År 1935 flyttade bröderna det ovan nämnda 
timmerhuset ett par hundra meter österut, höjde 
det till nästan två fulla våningar samt en vind. 
 
Verksamheten och produkterna 
   Maskiner inköptes och en för tiden modern 
snickeriverksamhet startade. Rollfördelningen 
var given. Martin var säljare och snickare. Al-
fred var snickeri-proffset. Fast egentligen var 
man nog i tidens anda lite av generalister och 
kunde lite av varje. Verksamheten gick bra, och 
ett flertal snickare fick anställning på verksta-
den. Någon av dom har så sent som på 2000-
talet tittat in och nostalgiskt berättat att ”där 
stod limpannan”. Fantasin var stor. Det fanns t 
ex ett slags järnhandelsfilial på övervåningen 
där bröderna sålde beslag och andra tillbehör. 
    

   Sortimentet bestod av den tidens populära 
möbler; sängar, byråar, stolar, matbord, linne-
skåp m.m. Möbelstoppning av enklare slag kla-
rade bröderna på vindan och det var nog Mar-
tin, som skötte den delen. Ibland med hjälp av 
hustru Elsa. 
 
Så kom kriget 
   Alfred var reserv-officer och blev inkallad. 
Det blev också Martin. Han kom till Boden och 
under de kalla vintrarna drabbades han av nå-
got, som troligen var ischias. 
   Det här fick två konsekvenser. För det första 
gick nog verksamheten på sparlåga ett antal år. 
För det andra skapade kriget ”en ny ekonomi”. 
Den gamla mycket lokala hantverkstraditionen 
och handeln ersattes av mer storskalig fabriks-
tillverkning, längre transporter och en större 
handel. Martin var en av de första att inse detta. 
Tillsammans med sin kusin och ”entreprenörs-
broder” Gunnar Pettersson i Österbillsjö skis-
sade han bilden av att koncentrera sig på för-
säljning av möbler i större skala i stället för lo-
kal tillverkning av möbler. År 1945 flyttade 
han till Överhörnäs och startade Martin Petters-
son Möbler AB, men det är en annan historia. 
   Verksamheten i Lövsjö fortsatte till en bit in 
på 50-talet med Alfred som motor. Då upp-
hörde formellt Brödernas verksamhet och ma-
skinerna och virkeslagret såldes på auktion. Jag 
har ett mycket svagt minne av den händelsen, 
men jag tror mig veta att maskinerna löstes av 
disp. Bertil Sundholm vid Bjästa Snickeri. 
   Därefter fortsatte Alfred med ett enmans 
snickeriföretag i liten skala. Han tillverkade ett 
antal artiklar som många av traktens människor 
fortfarande kommer ihåg. Det var t. ex en liten 
ljuslåda med Kristus-figur för väggmontering 
eller ett alldeles fantastiskt välgjort utomhus-
spel där man kastade ringar. Detta varade bara 
ett antal år. Min egen fundering är att Alfred 
var alltför kvalitetsmedveten och alltför dålig 
att ta betalt för att det skulle bli en uthållig 
verksamhet.  
   Garaget bakom verkstaden byggdes av Al-
fred. Där förvarade han på 50- och 60-talen sin 
kära Volkswagen av tidig modell.” 

Det finns många intressanta ”byaböcker” där bybor haft studiecirklar och dokumenterat sin 
bys historia. Här kommer en berättelse från en sådan bok:  

”LÖVSJÖ - byns historia under ett sekel” som publicerades 2004. 

15 



GRANNARNA 

Från Själevads Hembygdsförenings skriftserie nr 1 1956: ”Minnen och Hågkomster ur  
domprosten Per Söderlinds memoarer” kommer här avsnittet ”Grannarna”.  

Per Söderlind delar här med sig av ett antal dels roande och dels beklämmande anekdoter 
från livet i trakterna vid hans föräldrahem i Svedje by i Själevad. 

   ”Längst mot väster i Svedje by bodde tvenne 
torpare. Anders Jaksson hade torpet närmast 
Prästskogen. Han var gammal och avsigkom-
men. En hans dotter uppträdde helt oförmodat 
med gummigaloscher, som ingen i byn förut 
sett. Hon klandrades mycket därför och utsattes 
för misstankar. Torparen därnäst misstänktes 
för att ha varit kyrktjuv. Misstankarna mot både 
den ena och den andre saknade troligen all 
grund. Jag hade länge haft vårtor, vårta vid 
vårta, på båda fotbladen. Vid ett besök hos sist 
nämnda torpare förklarade han, att han hade en 
tvål, som tog bort vårtor. Jag fick tvätta mig 
med tvålen och vårtorna försvann efter en liten 
tid; om det var tvålens förtjänst, lämnar jag 
osagt. 
 
   Den första bonden åt det hållet var en kraftig 
man, som skötte sitt hem bra, men var inte så 
lite naiv. Han hade i sin kornbod ganska myck-
et sparat under många goda år. Så kom svag-
åren 1867-1868, och kornet gick åt som smör. 
Allt vad han samlat, fick han för stora pengar 
sälja. Då det sedan åter vart goda år, fyllde 
hemmansägaren ånyo sin kornbod med tanke 
att framdeles  komma i tillfälle igen att göra 
goda, fina affärer. Men åren var så givande, att 
ingen behövde köpa något korn. Då - så berät-
tas det - bekände kornbonden själv, att han bru-
kade bedja till Gud att sända svagår, så att han 
skulle med god vinst få sälja sitt korn. Han 
hade en till växten liten hustru men naggande 
god. Hon skänkte honom flera pojkar. En av 
dem - han var så liten, att han inte kunde tala 
rent - sa till min och min brors stora förargelse, 
sedan vi börjat skolan i Örnsköldsvik: Ja ska fo 
si dä Söderlinds pajka tänk vale plätter (Ni ska 
få se, att Söderlinds pojkar tänka bli präster.)  
 
   Som bevis på hemmansägarens stora naivitet 
brukade en försäkringsagent omtala, att mannen 
i fråga kom till honom en dag för att försäkra 
en unghäst av manligt kön. Nå, sade agenten, 
vad ska unghästen heta? Ja, svarade hästägaren, 
mamma hanses het’ Flora å ig (jag) het’ Norén, 
så ig ha jussöm tänkt dä han skä hete Florén. 
Pären - det var ett yttrande av honom, som ofta 
i byn citerades - ska int’ kokes mer, än sö dom 
bråske ônner (under) tännern, då en människ ät’ 
dom. 
    

   Ja, visst var familjen lite egendomlig men 
arbetsam och duglig, redbar och välvillig. 
 
   Närmaste granne i väster om vårt hem var 
ock anundsjöbo. Det var han, som köpte min 
morfars hemman, då denne med familj 1871 
flyttade till Mo. Morfar var redan då, fast ännu 
inte fullt 60 år gammal, missmodig och gnatig. 
Orden slagör och slagöronge var i Själevad den 
tiden mycket svåra skällsord. Misslynt med 
pojkarna röt morfar till dem slagörongar. 
Pappa, fick han till svar, ä va (vi) slagöronger, 
va är ja (ni) då? - Men var morfar vid tiden för 
hemmansförsäljningen gammal, trött, slut, var 
den nye ägaren raka motsatsen. Han var ung, 
ovanligt kraftig och i hög grad arbetsduglig och 
arbetsvillig. Han och hans unga hustru - hon 
var också anundsjöbo - skötte det rätt så stora 
hemmanet alldeles ensamma. Han slog med lie 
utan någon hjälp hela hemmanet. Vi pojkar be-
undrade honom oerhört. Hans slag med lien var 
nästan dubbelt så breda som vanliga männi-
skors. 
 
   Ståttandtiden steg han upp kl. 2 och 3 på mor-
gonen och arbetade till sena kvällen. Samma 
uthålliga arbetsmänniska var också hans hustru. 
Hon var mycket generad för vissa i anundsjö-
dialekten förekommande ord, som hon hade 
svårt att komma ifrån. Så sa’ hon nattern i st. f. 
nansin i själatalet (= nånsin). Då vi skrattade åt 
hennes nattern, blev hon gränslöst generad och 
förnekade, att hon sa’ så. Men i hastigheten 
kom försvaret att få den här formen: Allri natt-
tern säg ig nattern int. Då skrattade vi ännu 
mera hänsynslöst, och hennes förlägenhet blev 
ännu större. Den familjen visade sig alltid som 
goda grannar. 
 
   Det samma och det i ännu högre grad kan ock 
sägas om en annan anundsjöfamilj med samma 
namn, våra närmaste grannar i öster. Den famil-
jen kom vi mycket närmare bland annat av den 
orsaken, att där fanns barn ungefär jämnåriga 
med mej och min bror Johan. En pojke i det 
hemmet och jag läste i kapp Roos’ bibliska 
historia. En dag kom bror Johan, som ännu inte 
hade börjat lära sig läsa, hem och sade till mej: 
Du gett (måste) skynne däg, ’n Olle ha hönne 
(hunnit) till ”samt alla länder”. Jag förstod inte  
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genast, vad som 
låg i varningen. 
Sedan kom jag 
underfund om 
att en berättelse 
i Roos’ bok bör-
jade: Kores 
Cyrus Persiens 
konung hade 
erövrat...samt 
alla länder. Olle 
hade hunnit be-
tydligt längre än 
jag, och det 
gällde att sätta i 
gång med långt 
större fart. 
 
   I Anundsjö användes denna tid, då på grund 
av brist på vägar mycket måste bäras på ryg-
gen, en slags ställning av trä, varpå ryggbördor 
fastbands. Den hade namnet mes. Därför att 
mesen där så allmänt användes, började man 
kalla anundsjöborna för Anundsjömesar. Det 
öknamnet var anundsjöborna i Svedje mycket 
förargade på. Då Olles syster, hon var yngre än 
Olle, kom till oss brukade Johan - han kunde 
inte bokstäverna men hade kommit till klarhet 
om, hur mes stavas - för att reta henne kliva 
upp på en byrå, där hon inte kunde nå honom 
och med en bok i handen stava M-E-S mes. Så 
gjorde han en stor gest med boken och uppre-
pade mes. Detta tyckte givetvis lilla Sara oer-
hört illa om, men de båda barnen var ändå 
mycket goda vänner. Lite längre fram i tiden, 
sedan de i någon mån lärt sig skriva och läsa, 
började en brevväxling dem emellan. I skogen 
mellan de båda hemmen satte de upp en låda, 
och där lades breven. En dag kom Johan under-
fund om, att Sara många dagar glömt att hämta 
hans brev. Då blev han arg, gick hem, skrev ett 
ovettigt brev och, för att hon inte skulle 
glömma det också, präntade han med stora bok-
stäver på kuvertet, eller det som skulle före-
ställa kuvert: Brevet ligger i lådan i skogen, och 
lade så ned det i brevlådan. - Husbonden i det 
hemmet var en lugn, något sävlig men skötsam 
och duktig jordbrukare. Hans hustru hörde jag 
så många gånger säja: Man skä väl nanting 
tövle ve (småsyssla med), me’n en männisch 
vänte på dö’n. 
 
   Hemmanet därnäst var det största i byn. Äga-
ren var död, men änkan satt i orubbat bo och 
skötte jordbruket med hjälp av 3 söner. Det var  

hon, som såg på 
förmånstagaren, 
som stal ved och 
blev av denne 
tillrättavisad för 
att hon såg på 
honom. (Om 
detta berättas i 
ett tidigare kapi-
tel i boken, reds 
anm) De var 
gamla själevads-
bor och av alla 
väl aktade. De-
ras mangårds-
byggnad var 
större och nyare 
än de andra 

bondgårdarna i byn. Vi fäste oss särskilt vid att 
en av de tre sönerna brukade sjunga psalmer 
under arbetet i skog och mark. 
 
   Det östligaste hemmanet, min morfars, dela-
des; och ena delen köptes också den av en 
anundsjöbo. Den andra innehades av mannen, 
vilkens hustru vid hans frieri några månader 
före deras äktenskap förklarade, att hon icke 
skulle i evigheternas evigheter gifta sig med 
honom, även om det funnes endast dom två i 
hela, vida världen. (Detta syftar också på en 
berättelse i ett tidigare kapitel, reds anm). 
Båda familjerna var strävsamma, duktiga, ak-
tade människor. 
 
   Alla de nu nämnda svedjeborna var, kan man 
säga, fattigt folk. Men det var inte utfattiga  
människor, nedpressade av brist på det nödvän-
diga för livets nödtorft. Detta kan man dock 
säga om ett par backstugusittarefamiljer och ett 
torparefolk på de sistnämnda hemmanen. I ett 
av de hemmen regerade en ganska resolut 
hustru. Min mor, som ömmade för den med 
ekonomiska bekymmer kämpande familjen, bar 
en mörk afton till henne en hämtare mjölk. Det 
var dock bara skummjölk. Mor hade då ingen 
annan. Men mjölken var inte skummad med 
maskin. Separatorerna var då inte uppfunna. 
Handskummad mjölk kunde innehålla inte så 
lite fett. Ja, mor i den lilla gården tog emot 
mjölken, tackade, bjöd på kaffe. Det hjälpte 
inte att avböja. Då min mor avlägsnat sej ett 
litet stycke från stugan, slogs dörren upp. Ljus 
föll över bron. Min mor vände sig spontant om 
och såg henne, som nyss tackat för mjölken, slå 
ut den till sista droppen på kasen, som den  

Bild från boken ”Minnen och Hågkomster” 1956. 
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tiden fanns vid varje köksbro. 
 
   I en annan backstuga, alldeles i närheten av 
den nämnda, bodde en familj, som befann sig i 
verkligt nödläge. Familjefadern var sjuk, 
barnskaran stor, och inga möjligheter till in-
komster förefanns. Hjälpen från det allmänna 
var den tiden ytterst ringa. Man kan förstå, hur 
läget var, då endast en sked, en träsked, fanns i 
hemmet, så att barnen måste äta sin gröt - och 
just ingenting annat än gröt fick de till mat - 
efter varandra. Det skrattade man åt i bygden. 
Och man hittade på ett ordstäv, som väckte al-
las glädje; ônna för ônna jussôm då Vikmans 
båna ät. 
 
   I det torparehem jag nyss erinrade om, var 
läget något bättre. Där var mannen arbetsför, 
och torpet gav inte så litet till familjens livsup-
pehälle. Men huru till ytterlighet sparsamt fa-
miljen måste leva, framgår av följande lilla 
händelse. Julen räknades från julafton till tju-
gondag Knut. För att markera att hela den tiden  
var en enda helg, plägade man i själevadsbyg-
den låta matbordet stå dukat från högtidens bör-
jan till Knutdagens slut. Så var det ock ordnat i 
hemmet i fråga. Men alla var tillsagda att vid 
måltiderna inte röra något, som stod på bordet. 
Det var bara en skylt. Vad man fick äta, det var 
den vardagsmat, som sattes fram. En av helgda-
garna hade en granngårdspojke lekt så länge 
med barnen i torparegården, att husmor där inte 
kunde annat än be honom sätta sig till bords 
med lekkamraterna. Pojken visste inte, vilka 
förhållningsorder dessa hade fått. Han tog en 
brödbit såsom de andra pojkarna. De började 
gnaga på det hårda brödet: ”möle brö”, var och 
han van vid. Men det fanns ju smör på bordet. 
Han tog en kniv och sträckte den mot smörtall-
riken. Men då vart det ett annat liv i lekkamra-
terna. Med häpnad, förvåning och förskräckelse 
ropade den äldste bland dem: Mamme, 
mamme, ’n Olle ta smare. 
 
   Utom de nämnda hemmansfastigheterna med 
torpställen och gårdstomter fanns ock på farfars 
hemman ytterligare ett torp, som under min 
barndomstid innehades av en gammal man med 
en ung hustru. Han var mera tillbakadragen, 
höll sej mest undan i ensamhet hemma. Hon 
var hurrabasen till kvinna, ständigt ute i farten, 
ständigt språksam och känd för vidlyftigheter. 
Jag och min bror Johan hade gjort henne en li-
ten tjänst genom att hjälpa hennes son med ved 
för vintern. Hon fick se oss på vägen nedanför  

deras stuga och ropade med full hals: Pojkar, 
kom pojkar, skä ja (ni) fo smaka brännvine. Vi 
gick naturligtvis och fick smaka brännvinet. 
Det var första gången i mitt liv och en av de få 
gångerna i livet jag smakat brännvin, denna 
helvetessoppa, som nykterhetstalarna då för 
tiden brukade kalla denna spritdryck. 
 
   Ett hemman på Skatan, som förut omnämnts, 
beläget nedanför den egentliga byn vid Vecke-
fjärden, innehades av en familj, som vi hade 
mycket liten beröring med. Där i hemmet fanns 
en son, som vi dock kom något närmare. Han 
var åtskilliga år äldre än jag. Jag beundrade i 
hög grad hans oerhörda förmåga att kasta sten 
långt och förvånades också högeligen över 
hand underliga tillbakadragenhet och blyghet, 
ja, skygghet. Någon större fattigdom tyngde 
icke det hemmet.” 
 
I slutet av boken finns även detta släktregister 
med Per Söderlinds farfar och farmor, fastrar 
och farbror, far och mor samt syskon: 
 

SLÄKTREGISTER 
 

Hemmansägaren Per Söderlind, f 1798, från Nätra, 
död 23 oktober 1858. 
Hustrun Anna Stina Johansdotter, f 20 augusti 
1805. 
 Dottern Anna Lisa, f 12 oktober 1829 
 Dottern Cajsa Stina, f 10 juni 1832 
 Sonen Johan, f 3 mars 1835 
 Dottern Sara Greta, f 6 januari 1838 
 Dottern Märta, f 26 juli 1840 
 Sonen Per, f 22 januari 1849 
 

Torparen Johan Söderlind, f 3 mars 1835,  
död 6 juni 1915. 
Hustrun Cajsa Greta Johansdotter Boman,  
f 1 april 1846, död 30 september 1886. 
 Sonen Per, f 1 januari 1865,  
 död 28 januari 1947 
 Sonen Johan, f 14 november 1866,  
 död 8 feb 1951 
 Sonen Olof, f 6 mars1869, död 26 maj 1869 
 Sonen Erik, f 24 januari 1871,  
 död 19 mars 1891 
 Dottern Anna, f 1 maj 1873, död 13 dec 1898 
 Dottern Maria, f 12 juni 1875,  
 död 14 okt 1909 
 Dottern Katarina, f 1 mars 1878,  
 död 18 maj 1902 
 Sonen Otto, f 1 januari 1880,  
 död 26 maj 1880 
 Sonen Nikanor, f 11 september 1881 
 Dottern Kristina, f 11 december 1885,  
 död 27 dec 1885. 
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BESÖK FRÅN ÅDALENS SLÄKTFORSKARFÖRENING 

Ådalingar och Nolaskogsare i ett trevligt möte i släktforskningslokalen på Ångermanlandsgatan i Örnsköldsvik  

den 11 mars 2017. Föreningarna informerade varandra om sin verksamhet och enades om att denna träff verkligen  

gav mersmak som förhoppningsvis ska generera gemensamma aktiviteter och mera erfarenhetsutbyte i framtiden! 

Fotograf samtliga foton: Kari Kakkinen 

19 



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  

stadsläkare Nils Huss 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”.  

 
Ack, ingen blir profet uti de egna landen, 

det är en gammal regel med någon sanning i, 
men regler kräva undantag, och här är det för handen: 

stadsläkare  N i l s  H u s s,  du här profet kan bli. 
 

Ty Du har rätta sättet att möta Dina sjuka 
och låta dem få tala om värk i bröst och rygg. 
Du blir ej alls otålig, som många andra bruka; 
Du inger patienten en känsla, lugn och trygg. 

 
Din yta är nog butter, men humorns gudagåva 

rätt ofta lyser fram och upplivar Dina drag. 
I dessa sjuka tider man tacka bör och lova, 
att läkare här finnes utav Ditt trygga slag.   

Medlemmarna i Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 

kallas till 

Årsmöte  

Lör 3 mars 2018 kl 13.00 

Plats: Studiefrämjandets lokal,  

Apoteksgränd 3A, Örnsköldsvik 

 
 

Efter årsmöte och fika berättar  

författarinnan  

Solbritt Furberg om sina romaner  

”Som linets styrka” och  

”En väg att vandra” 


