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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 
 
   Det här året är speciellt på många sätt men en 
sak känns så där alldeles särskilt speciell och 
rolig i år! Vår förening fyller nämligen 40 år!  
 
   Den 10--11 november 1978 hölls en kurs för 
hembygdsforskare vid Mellansels Folkhög-
skola. Under denna kurs bildades Föreningen 
Norra Ångermanlands Hembygdsforskare och 
den allra första styrelsen - en interimsstyrelse 
bestående av Tyko Lundkvist, Björn Hedstrand 
och Anna-Greta Näslund - utsågs. 
 
   Efter drygt tio år - 1989 - ändrades förening-
ens namn till dagens Hembygds- och släktfors-
kare Nolaskogs. 
 
   40 år är i och för sig inte mycket för oss 
släktforskare som ofta fördjupar oss i händelser 
för många hundra år sedan. Men - när man ser 
tillbaka på föreningens arbete under dessa 40 
år, allt som dokumenterats, all forskning som 
skett, alla oförtröttliga ideella krafter som ägnat 
timmar, dagar, veckor, månader och år åt forsk-
ning, dokumentation, bevarande och synliggö-
rande av vår historia fylls man av vördnad. 
Tänk att så mycket hunnits på dessa 40 år! Och 
samtidigt: tänk så mycket spännande som fort-
farande finns att göra! Inom föreningens verk-
samhet finns intressanta uppgifter för alla.  
 
   Låt oss nu se fram emot ytterligare 40 roliga 
år med många forskningsframgångar och nya 
spännande upptäckter!   

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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   Att föreningen nu fyller jämnt ska naturligtvis 
firas! Titta på Medlemsbladets sista sida. Där 
finns inbjudan till Jubileumsdagen som firas 
den 24 november i Arnäs Församlingshem.  
 
   Vid Jubileumsdagen kan du bland annat träffa 
författarinnan Solbritt Furberg och Artedi-
forskaren Solveig Nordin Zamano. Blädderpär-
mar med gamla foton från Anundsjö kommer 
också att finnas att se. Dessutom: tipsrunda, 
fika, mat, mingel och gott om tid att prata med 
andra forskare. Så missa inte denna dag! (Kom 
bara ihåg att anmäla dig senast den 16 novem-
ber!) 
 
   I detta medlemsblad finns bland mycket annat 
en mycket intressant sammanställning från Li-
selotte Hälldahl. Hon har gått igenom de svar 
som församlingarna Nolaskogs 1813 och 1814 
gav på ett cirkulär med frågor från Härnösands 
stift om undervisningen i församlingarna.   
 
   Frågorna och därmed även svaren innefattar 
en mängd upplysningar inte enbart om under-
visningen utan även exempelvis om folkmäng-
den i socknarna och vilka yrken som var van-
ligast. Spännande att läsa! 
 
   Vi tar tacksamt emot flera bidrag till bladet, 
berättelser, foton, efterlysningar, forsknings-
fynd med mera! Nästa nummer är fullbokat 
men hjälp oss att redan nu börja fylla nummer 
114!  
 
   Allt gott önskas dig av  

Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson                                    



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

Från byling till batong av    50 kr 

Fäbodar och fäbodliv i Anundsjö   60 kr 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten  200 kr 
 

Minnen från Sörvåge Del 3    50 kr 

Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs  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 

Särtryck ur medlemsbladet 1980-87   40 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1988-97   95 kr 

       

Bondeköpmän    50 kr 

Kyrkor och Kapell Nolaskogs    50 kr 

Landshövdingeberättelser PA Örnsköld 1762-1769    50 kr 

 

Olåt och munbruk    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  245 kr 

Norsjö församling 1743-1900 200 kr  245 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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Söderström & Son 
   I boken ”Blad ur köpenskapens historia” 
av Tage Forsberg (utgavs 1937) finns mer-
kantila kåserier om gamla Örnsköldsviks-
affärer som tidigare publicerats i 
Örnsköldsviks-Posten. 
 
Nedan följer ett kapitel från denna bok som 
handlar om företaget Söderström & Son i 
Örnsköldsvik och detta företags äldre histo-
ria. 

   När Nils Johan var femton år gammal tyckte 

fadern, att fruntimren på gården kunde få reda 
sig utan hans hjälp med bestyren i fähus och 
visthusbod och annat plock, som man brukade 
sätta honom till, innan han blev 
”gärv-kär”. Nu fick han krypa 
upp på skräddarbordet i stället, 
och brodern Erik Anton, som var 
tre år äldre, och som varit i lära 
alltsedan sitt nionde år, tyckte att 
han kunde spela mästare mot lil-
lebror. Men fast den nye lärling-
en var litet fumlig i början, när 
han skulle trä på nålen, stoffera 
och sy knapphål, dröjde det inte 
mer än några veckor förrän fa-
dern fick klart för sig, att den Sö-
derströmska skräddaretalangen 
hade slagit rot i alldeles särskild 
grad hos Nils Johan. Det där 
skulle allt bli en skräddare det, 
menade fadern och sneglade mot 
sonen, som blossande röd av iver 
sydde täta stygn på vadmalsrock-
en han hade i händerna. 
   Och det var inte fy skam att gå 
i lära hos sockenskräddaren Johan Söderström i 
Söderå. Det var en finskräddare, som hette 
duga, det, men så fick han också sy i månadtal i 
alla herrskapshusen vida omkring; ibland var 
han hos länsman Engblom i Hörnäs, ibland hos 
förvaltarn i Björna, och rätt vad det var kunde 
det komma bud från någon av storbönderna i 
Anundsjö, att man ville ha skräddarn på ett par 
veckor, eftersom det skulle bli bröllop i gården. 
Själv var Johan Söderström av gammal skräd-
darsläkt, hade gått i lära i Härnösand och sytt 
”svartskrädderi” åt det fina borgerskapet i resi-
densstaden. Han var stolt över sitt yrke, ryn-
kade på näsan åt byskräddarna, som kunde ta 
till kläderna åt gubbarna som om de trodde, att 
de skulle fortsätta att växa i all framtid, och 
hade ända från sin tidigaste ungdom vandrat 
mest kring hela norra Ångermanland. I början  

 

hade de varit fyra bröder, som hållit hop om 
skrädderiet. Det var en glad tid, ty sångare voro 
de alla fyra, och när de skulle över Gideälven 
till exempel för att fortsätta vidare norrut, bru-
kade det bli stämsång till och med när de ro-
pade ”b-å-å-å-t”. Det var en annons så god som 
någon, ty då visste folket att det var 
”skräddara” som voro i farten. Mycket pick och 
pack hade de inte med sig på färderna. Det var 
egentligen bara det tunga pressjärnet, som be-
redde dem besvärligheter, men på vintrarna, när 
skaren var hård, klarade de av den bördan så 
lättvindigt som helst. De knöto helt enkelt ett 
snöre i pressjärnet och släpade det efter sig, 
medan de sjungande marscherade fram efter 

vägen. 
 
   Det var många glada gesäll-
historier från 1840--50-talet, som 
Johan Söderström brukade be-
rätta för sönerna, medan de sutto 
tillsammans på skräddarebordet. 
Men allra roligast var det för poj-
karna, när det bar iväg ut på ar-
bete i grannsocknarna. Präktig 
kost fingo de, vart de kommo, ty 
det hörde till, att man skulle 
bjuda på vad huset förmådde, då 
man skulle ha skräddarns. Och 
även om det inte fanns så mycket 
multum i chiffonjén, så behövde 
det åtminstone inte fallera i fråga 
om mat. Bönderna hade gott om 
mjölk och grädde på den tiden, 
innan allt skulle gå till mejeriet i 
sta´n, och slaktade man ett kräk 
behöll man det mesta hemma i 

visthusboden. Strömming och potatis var ingen 
dålig frukostmat, och till middagarna kunde det 
rentav vankas sviskonsoppa som efterrätt på det 
salta fårköttet. Ja, inte behövde skräddarna fara 
illa precis, även om det kunde vara si och så 
med arbetsron i köket, där de vanligen fingo 
krypa upp på fällbordet för att sy vid skenet av 
den flammande brasan i spisen. Ibland hände 
det också, att yrsnön piskade in över skräddar-
bordet genom trasiga köksfönster, men till och 
med sådant fick skräddarn ta med jämnmod, ty 
på nästa ställe hade man kanske eldat upp i lill-
kammarn för att det skulle bli riktigt bekvämt 
för skrädderiet. 
 
   Det var klart, att Nils Johan, som visat så 
goda anlag redan från början, skulle lära sig 
mycket på de där färderna. När han kom med i 

1827--1894 

Bild från boken  

”Blad ur köpenskapens historia” 
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Söderström & Son 

leken hade ju också symaskinen allmänt kom-
mit i bruk, och det underlättade ju ofantligt, i 
synnerhet som man i början rakt inte kom sig 
för med att begära, att skräd-
darna skulle ta mindre betalt 
fast de hade ett så präktigt 
hjälpmedel. Det var ju en fröjd 
att se hur flinkt de trampade 
sina surrande maskiner. Nils 
Johan hade bara varit sex år, 
när fadern år 1872 tog hem 
den första symaskinen till Sö-
derå, men det mindes han i 
alla sina dagar som ett högtid-
ligt ögonblick, ty då samlades 
hela byns befolkning hemma 
hos skräddarns för att beundra 
den märkvärdiga mackapären. 
Tänk, den kom ju ända från 
Amerika! sade gummorna och 
ojade sig av förskräckelse, när 
de fingo höra att en Singer 
kostade hela 180 kronor. Och 
så petade de på hjulen och 
trampade ett tag och blevo alldeles förtjusta, 
när de fingo se så fina stygn det blev med den 
maskinen. Nu skulle kanske den apparaten lätt 
kunna bli tagen för ett mindre tröskverk, men 
då var den ändå en upplevelse, och det var inte 
alls så underligt, att ynglingarna ville ha synlig 
pikering på slagen med så täta 
stickningar som möjligt, ty då 
kunde de ju faktiskt bevisa för 
vem som helst, att den nya kosty-
men var sydd på maskin! 
 
   När Nils Johan Söderström var 
18 år gammal, tyckte fadern, att 
det kunde vara på tiden för ho-
nom att han begav sig ut för att 
lära på annat håll, och så bar det 
iväg till Stockholm, där han prak-
tiserade två år hos olika skräddar-
mästare. Och då var han så säker 
på sin sak, att han for tillbaka 
hem och etablerade sig som mäs-
tare i Bredbyn. Men snart nog 
ville han ha större verksamhets-
fält, och eftersom Örnsköldsvik 
hade börjat komma mer och mer i 
ropet på den tiden, for han ner till 
köpingen och etablerade sig där 
år 1889. Sin första verkstad 
hyrde han i Emanuel Johanssons 
lilla gårdsfastighet vid Storgatan, men han  

 

skaffade sig snart ett par gesäller, och då be-
hövde han större utrymmen och flyttade till nu-
varande German Nordins fastighet vid Fabriks-

gatan. Året efter det 
Örnsköldsvik blivit stad, alltså 
år 1895, slog han emellertid 
till och byggde egen fastighet 
vid Lasarettsgatan, vilken han 
sedermera försålde till fabri-
kör Johannes Elfving. Här 
hade han också sin skräddare-
verkstad till år 1905, då han 
flyttade till Madlungska fas-
tigheten, där han drev verk-
samheten till år 1920. Detta år 
öppnade han sin skrädderiaf-
fär i gamla hotell Örn, vilken 
fastighet han inköpt några år 
tidigare, och här drev han 
också tillsammans med sin 
son Torsten Söderström rörel-
sen till sin död år 1933. Han 
besparades alltså att uppleva 
den hemska eldsolyckan som-

maren 1935, då hela fastigheten ödelades. Nu-
mera har skräddarmästare Söderström j:r sina 
lokaler förlagda till den Åslundska fastigheten 
vid Storgatan.  
 
   Ovanstående kan måhända anses som en sam-

ling tämligen torra data rörande 
firmans öden, och denna upprep-
ning av årtal skulle sannerligen 
icke säga någonting i och för sig, 
om man icke samtidigt antydde 
något om N. J. Söderströms verk-
samhet under denna tid. Den ar-
betstalang han redan från början 
lagt i dagen under faderns stränga 
men välvilliga överinseende, då 
det bl. a. gällde att en kostym 
skulle vara så skickligt tillskuren, 
att den skulle passa precis utan 
provning, utvecklade han ytterli-
gare. En av hans gamla gesäller, 
Pelle Dahlqvist, som i sin ung-
dom farit vida omkring i landet 
och konditionerat hos många 
mästare, brukade säga, att maken 
till tillskärare att vara ”fly” fanns 
inte i hela landet. Åtminstone 
hade han aldrig träffat någon som 
var så snabb i uppfattningen och 
flink i fingrarna. Det var ju klart, 

att N. J. Söderström skulle bli en uppburen 

 Nils Johan Söderström 1866--1933 

Bild från boken  

”Västernorrlands Län Ett Bildgalleri 1927” 

Singer trampsymaskin (av lite nyare modell) 
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Söderström & Son 

skräddare under sådana 
förhållanden, och hans 
kundkrets växte också 
oupphörligt. Hans herr-
skrädderi blev med åren en 
allt mera omfattande rö-
relse, icke minst tack vare 
att han vid sidan av 
”finskrädderiet” också åtog sig leveranser av 
uniformer till tjänstemän i statens verk. Även 
denna gren av verksamheten var tidvis synnerli-
gen betydande, och vissa år - kring 20-talet - 
reste han så långt norrut som till Luleå för mått-
beställningar och provningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Under tiden hade som sagt Torsten Söder-
ström inträtt i firman. Han hade icke försum-
mat att förskaffa sig all den praktik som stod 
till buds utöver de goda skräddartraditionerna 
inom familjen och hade i två år studerat i Tysk-
land och bl. a. genomgått ”Berliner Schneidera-
kademie”. Han måste alltså sägas vara väl 
skickad att fullfölja faderns värv. Och det har 
utan tvivel sitt intresse att höra vad den tredje 
generationens yrkesutövare har att säga om den 
utveckling, som skett i skrädderifacket under de 
senaste decennierna. 
   - Ytligt betraktat har kanske icke herrmodet 
undergått så betydande förändringar från den 
tid, som förflutit sedan min far först öppnade 
skrädderirörelse här i Örnsköldsvik, säger han. 
Visserligen bibehöllos de snävt åtsittande 
”pantalongerna” in på slutet av 90-talet, kava-
jen karakteriserades av de ytterligt små slagen 
och snittet av en ”facon à la cloque”, som vä-
sentligt skiljer sig från vår tids strikta,  

 

maskulina mod. Men i 
stort sett är det samma ut-
formning av den manliga 
klädedräkten, som med 
konservativ kraft hållit sig 
genom årtionden. Att mo-
det ändå tillåter variation-
er, inom vilka den indivi-

duella smaken kan göra sig gällande, är ett fak-
turm, som den herre som önskar vara välklädd 
också nogsamt beaktar. Den stora revolutionen 
har emellertid konfektionsskrädderiet medfört, 
som i så betydande grad förändrat betingelserna 
för beställningsskrädderiet. Samtidigt som man 
icke kan underlåta att erkänna att konfektionen 
gjort betydande framsteg, torde man emellertid 
kunna påstå att betsällningsskrädderiet alltjämt 
har sin stora mission att fylla. Det samvets-
granna, yrkeskunniga hantverket kommer på 
detta område aldrig att helt kunna slås ut, i 
varje fall icke hos det klientel, som vill sätta 
höga anspråk på klädedräkten, slutar hr Söder-
ström.” 

 1895--1972 

Bild från boken  

”Porträtt- och Bildgalleri från Västernorrlands Län 1935” 

Etikett från frack tillverkad av N. J. Söderström & Son 

7 

 

Då var det färskt 
 
Kalle har fått arbete på ett järnbruk i Västman-
land. Som han är ungkarl intar han alla sina 
måltider på brukets futt (matställe). En dag får 
han bröd som smakar mögel. Ödmjukt går han 
fram till mathakets föreståndarinna och frågar: 
 
   - Ä dä här brödet verkligen avsett för männi-
skor? 
 
Föreståndarinnan ilsknar till och väser: 
 
   - Hade det varit på Gustaf Vasas tid, så hade 
du nog ätit brödet med god aptit. Men ni har 
anspråk ni … 
 
   - På Gustaf Vasas tid ja, hade vi nog ätit dä. 
Då va dä ju färskt, replikerar Kalle. 
 
Historien är hämtad från boken ”Humor från 
arbetsplatser och föreningsliv” av Torvald 
Karlbom och Eje Lönn.  
 
 



Många stora frågor behövde ställas  
innan den allmänna Folkskolans tillkomst 

Hösten 1813 fick församlingarna i Härnösands 
stift sig tillsända cirkulär, där man uppmana-
des svara på en rad frågor om barnaundervis-
ningen i respektive socken. Att behovet var 
stort av en bredare och mera samordnad 
skolunderbyggnad, förstår man av de svar kon-
sistoriet i Härnösand mottog. Alla församling-
arna Nolaskogs besvarade givetvis de frågor 
som  ställdes. 
 
Det kan vara värt att notera, att allmängiltig 
konfirmation vid denna tid var ny. Den inför-
des 1811. 
 
Eftersom det till stor del är höljt i dunkel hur 
den föranstaltade läsundervisningen före folk-
skolans tillkomst gick till i olika socknar, ger 
de ingående svar prästerna här förmedlar insi-
desinformation om de förhållanden som gällde  

Fråga 18 – hur undervisningen (i kristendom och innanläsning) var upplagd i socknen 

Fråga 19 – klockarens ansvar för undervisning 

Fråga 20 – socknens folkmängd samt könsfördelning, där barn 6-15 år räknas för sig. 

Fråga 21 – uppfattningen av kyrkoherden eller av annan kyrkans präst som besvarat frågorna 

                  om tillståndet i undervisningshänseende. 

Fråga 22 – Huvudnäringar på orten 

Fråga 23 – Om privat informator finns i socknen. 

 
Prästerna som besvarade frågorna i resp. socken samt svarens dateringar 

8 

   Från Liselotte Hälldahl, Själevads Hembygdsförening,  
kommer följande intressanta sammanställning. 

i respektive socken vid denna tid. Glimtar som 
klickar till i hembygdsforskaren. 
 
Tyvärr, har jag i min hand bara svaren på frå-
geställningarna, men genom att de två kyrko-
herdarna i Nätra och Grundsunda (Anders 
Lundström resp. Johan August Hellman) num-
rerat svaren utifrån de frågor som ställts, får 
man ändå en god uppfattning om vad konsisto-
riet i Härnösands stift, ville bilda sig en upp-
fattning om. 
 
Frågorna var tjugotre. De sjutton första frå-
gorna kunde ingen av församlingarna No-
laskogs besvara helt enkelt för att ingen sådan 
skola fanns. Men frågorna 18-23 besvarade 
samtliga präster för respektive församling så 
gott de kunde utifrån de förhållanden som var. 
Somliga präster har  sammanfogat fråga 18 
och fråga 21 i mycket fylliga svar. 

Nätra: Anders Lundström, Pastor                                 datum saknas 
Anundsjö: Er Er Sellin, Pr et Past. 10 januari 1814 
Själevad: And. (Anders) Sidner  (ingen titel) 22 januari 1814 
Sidensjö: Pehr  Ledin, Ph.M. & P.L  8 oktober 1813 
Arnäs: Olof Delldén, Past et Praep  22 december 1813 
Grundsunda: Johan August Hellman, Curam Past. Gerens 27 november 1813 

Fråga 18 
 

Nätra - 

 
Barnen här får i allmänhet endast njuta undervisning i kristendomskunskap. För-
äldrarna som mera allmänt är färdiga (läs dugliga) i innanläsning är barnens första 
handledare, ävensom i utanläsningen av Lutheri Cateches och de därutöver ut-
komna och nådigast påbjudna förklaringar. Sedan de häruti vunnit försvarlig fär-
dighet, vilket merendels händer vid 14 eller 15 års ålder, blir de av prästerskapet 
från Michaelis tid till midsommaren inkallade en gång i veckan att ytterligare för-
höras och undervisas, då i synnerhet deras förstånds odling och upplysning havas 
som ögonmärke innan de, vid anställt offentligt förhör i Kyrkan, får tillåtelse att  



Många stora frågor behövde ställas  
innan den allmänna Folkskolans tillkomst 
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Anundsjö - 

 

första gången begå den heliga nattvarden. De som har trögare begrepp, eller är 
mindre aktgivande på undervisningen, måste ännu ett år, och intill dess nödvändig 

och försvarlig kunskap hinner förvärvas till dylika förhör: men då var och en anser 
sådant inte allenast besvärligt utan också skymfligt, har man merendels den hugna-
den, att tiden så väl används av ungdomen att sådant ganska sällan inträffar. De få 

som åstundat undervisning i skrivande och räknande har ägt tillfälle därtill hos 
förre postmästaren Carl Stenklyft, likväl med föräldrarnas påkostnad och hemma i 
deras hus. 

I Anundsjö församling finns ännu inte någon slags barnskola inrättad, varför ock 
Allmogens barn ingen annan undervisning njuter än den deras föräldrar i oekonomi 

eller landkultur, samt den kunskap som församlingens prästerskap meddelar. 
Denna senare erhåller barnen årligen tvenne omgångar av prästerskapet, nämligen 
rotevis vid förhör som hålls i kyrkan efter slutade Epistel- och Passionspredikning-

ar i advent och fastan, samt vid husförhören i byarna, utom den, som alla vid deras 
beredande till första nattvardsgången, en gång i veckan, under deras prövotid 
hemma hos prästen med möjligaste noggrannhet meddelas. Denna undervisning i 

kristendomen skulle visserligen vara tillräcklig, och är det även för dem vilkas för-
äldrar, själva kunniga, med flit och noggrannhet lär sina barn rätt stava och läsa 
innan. Men då hos så många barn saknas denna grundläggning, till en stor del här-

ledande sig från föräldrarnas egen antingen okunnighet eller vårdslöshet, så uppta-
ges för prästen en ganska betydlig tid att rätta vad som är orätt lärt eller främst 
ifrån lära vad genom vårdslöshet är uraktlåtet, vilken tid, om den endast fick an-

vändas till förklaringar över katekesen m.m. skulle vara tillräcklig att bibringa er-
forderlig kristendomskunskap. En barnalärare med erforderlig kunskap vore såle-
des även här av nöden, men icke desto mindre tycks socknens vidsträckta och 
osammanhängande läge neka dess allmännare begagnande. 

I Själevads församling, varest ingen skolinrättning finns, undervisas barnen i kris-
tendomen av sina föräldrar, samt innan de begå Herrens Nattvard på vanligt sätt av 

prästerskapet, varvid nyttjas den nya förbättrade katekesen. 

Själevad - 

 

All skolinrättning av vad namn och beskaffenhet som helst saknas här. Barna- och 
ungdomsundervisningen besörjes av läraren på det sätt, att enär de blivit uppnådda, 

beredning till den heliga nattvardens begående för första gången skall ske, efter 
vunnen färdighet i innanläsning, varom största delen av föräldrarna berömligen 
visa sig sorgfälliga, och vilken av läraren själv, (för)utom vad som förut kunnat 

uträttas på de vanliga husförhören på därtill utsatta tider, ännu mera stadgas och 
fullkomnas. Ynglingarna, utan att någon viss lärobok, annan än den i nåder anbe-
fallda Catechesen, följs genom samtal längre eller kortare tid, huvudsakligen inrik-

tad till förståndets upplysning om lärobokens innehåll allt igenom och viljans bö-
jande till efterföljd av det således kända rätta, goda och dygdiga ledas till en efter        
deras begrepps- och fattningsförmåga lämpad, sammanhängande, fastän enkel kän-

nedom om kristendomens viktigaste sanningar. 

Då det hänt, att en eller annan befunnits mera svag i läsningen, har den utväg, se-
dan orsakerna blivit eftersökta och upptäckta, blivit vidtagen, då lärarens egen tid 
ej varit tillräcklig, att vissa, av honom och församlingen väl kända, mot skäligt ar-
vode, blivit tillsedda och ömt anmodade och ombedda, att sådana emottaga och 

dem genom undervisning förbättra. Hittills har detta haft den önskade och lyckliga 
påföljd, som samvetstillfredsställelsen och läroämbetsplikten krävt och kräver. 

Sidensjö - 

 



Barnen undervisas hemma hos föräldrar, anförvanter eller genom förmyndares om-
sorg i innanläsning och om de första religionsbegreppen, och nyttjas härtill den 
vanliga ABC-boken, psalmboken, bibeln och katekesen – nu efter hand den nya. 
Denna undervisning är mer eller mindre god efter de lärandes större eller - vanligen 
– mindre skicklighet och barnens större eller mindre flit och fattningsgåva. 

Många stora frågor behövde ställas  
innan den allmänna Folkskolans tillkomst 
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Arnäs - 

 

Påmind om angelägenheten av en mera vidsträckt Barn- och ungdomsundervis-
ning, har församlingen väl redan insett nödvändigheten och nyttan därav – även 

förklarat sina önskningar för detta högst viktiga ändamål, men oförutsedda omstän-
digheter, och däribland förra årets missväxt, har hittills tyvärr vållat overkställig-
heter av allt i detta avseende. Den goda viljan ger dock gladaste hopp, att det ej 

länge ska dröja innan sådana anstalter kan vidtas, som ur vägen röjer de hinder, 
som avhållit den allmännare undervisningen. 

I Arnäs pastorat finns inte någon skola, inte heller några uppfostringaanstalter utan 
besörjes här kristendomens inhämtande av föräldrarna under prästerskapets inse-

ende, och vid tillfälle av föräldrarna frånfälle eller deras så tryckande fattigdom, att 
de ej själva kan dra försorg om sina barns undervisning, överenskommer pastor 
med församlingen om ett frivilligt sammanskott av spannmål eller penningar, som 

avlämnas till någon godkänd inom församlingen, såsom betalning för att han åtar 
sig barnens vård och undervisning. Visserligen är dessa anstalter ofullständiga,  
och en bättre inrättning vore högst av nöden, med då icke någon fond till skolin-

rättning finns och största delen av församlingens ledamöter är mera fattiga än väl-
mående, kan icke något förslag till undervisningens förbättring uppges. 

Grundsunda - 

 

Anundsjö - 

 

Fråga 19 
 

Nätra - 

 
Varken klockaren eller organisten har här någon ålagd undervisningsskyldighet. 
Den förres lön kan bestiga till 13 T:r korn, medan organisten endast njuter 16 Rsd 
32 sk:r Banco årligen; men ehuru Klockaren med liten tillökning i lönen, tyckes 
böra och kunna medhinna, att med  nödig undervisning gå allmogens barn till-
handa, torde sådant, åtminstone för närvarande, icke vara att påräkna, när erfor-
delig skicklighet och kunskaper hos den nuvarande klockaren alldeles saknas. 

Då klockarelönen här är så ringa, att honom icke kan åläggas detta, visserligen mö-
dosamma besvär, lär någon särskild barnalärare här svårligen kunna påtänkas. 

Själevad - 

 
Klockaren har ingen undervisningsskyldighet sig ålagd, och sedan Björna Annex 
blivit skild från Själevad tyckes hans lön ej vara så stor att någon sådan kan honom 
åläggas. 

Sidensjö - 

 
Klockaren i församlingen har sig ingen undervisningsskyldighet ifrån dess första 
antagande haft sig ålagd – har därmed även aldrig varit sysselsatt för församlingen. 
Hans ringa lön av 7 ½ T.r Korn, tyckes ock ej tillåta honom detta besvär. 

Arnäs - 

 
Klockare- och organistsysslorna är för närvarande förenade och lönen utgör endast 
12 till 13 tunnor spannmål. Ingen undervisningsskyldighet är klockaren ålagd eller 
kan i anseende till dess ringa lön honom med skäl åläggas. 

Grundsunda - 

 
Klockaren i denna församling (som nu tillika är skattebonde) har hittills ej haft nå-
gon undervisningsskyldighet sig ålagd, likväl tyckes han vara så lönt att denna 
undervisning kunde honom åläggas. Han njuter 1/8 tunna korn på röken (d.v.s. per 
rök). Rökarnas antal är 119. Den nuvarande klockaren saknar icke alldeles skick-
lighet därtill. Här är dock tillgång till en skickligare. 



Socknens folkmängd är ca 500 mankön och 600 kvinnokön, tillsammans 1100. 
Barn mellan 6:e 15:de året äro 110 mankön och 116 kvinnokön. Summa 226. 
Ehuru röktalet 119 ej är stort, år dock socknens folkmängd 1100, i jämförelse här-
med ej obetydlig, av den orsaken att antalet torpare och strandfiskare ej är ringa. 

Många stora frågor behövde ställas  
innan den allmänna Folkskolans tillkomst 
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Arnäs - 

Grundsunda - 

 

Anundsjö - 

 

Fråga 21 
 

Nätra - 

 

Socknens hela folkmängd stiger till 2105 personer, och barnens antal emellan 6 
och 15 år uppgår till 422 eller 196 man – och 226 kvinnokön. 

Av ovan förmälda skäl torde väl ej någon slags skolinrättning på allmogens bekost-
nad kunna åstadkommas, men om så vore, får jag i anledning av 21-22 Mom. 
schema n:o 4 nämna, att jämte kristendomskunskapen vore det undervisningen i 
lantbruk, vartill lokalen och folkets lynne ger skäligaste anledning. 

Själevad - 

 
Undervisningsanstalterna äro ej svarande emot församlingens invånares antal och 
behov. 

Sidensjö - Se fråga 18! 

Arnäs - 

Grundsunda - 

 
Genom de årliga husförhören, examina i kyrkan och förnämligast genom den  
undervisning som bibringas den ungdom, som första gången skall begå H.H. natt-
vard, kan prästerskapet, som dessutom åtager sig barn och ungdom till handled-
ning, någorlunda besörja undervisningen i innanläsningen och kristendomskun-
skapen, likväl vore några bättre undervisningsanstalter, än de i 18:de och i detta 
momentet uppräknade högeligen att önska, helst nu, som nya katekesens lärande 
förorsakar i synnerhet de åldriga häri mycken svårighet och möda. 

Fråga 20 
 

Nätra - 

 

Anundsjö - I denna församling varest folkmängden uppgår till 1920 personer, finns mellan 6 
och 15 år: 199 mankön och 198 kvinnokön, eller tillsammans 397 barn. 

Själevad - Folkmängden är 2788.  De mellan 6 och 15 år: 400 (ingen uppgift och könsfördel-
ning) 

Sidensjö - Församlingens hela folkmängd är 1856 personer – och antalet barn mellan 6:te och 
15: de året är 322 (ingen uppgift om könsfördelning). 

Pastoratets folkmängd går till 3000, och barnens antal mellan 6:te och 15:de året 
till 600. 

Dessa undervisningasanstalter hava hittills synts i det närmaste mot behovet sva-
rande, några andra har inte kunnat påtänkas, när församlingen så före som efter 
Finska kriget varit betungad med en kostsam kyrkobyggnad, vilken påkostats utan 
allt understöd och som, i anseende till inredningen, ännu fordrar ytterligare dryga 
utgifter. De glada övertygelse äger man dock, att församlingen icke ska finnas obe-
nägen till befrämjandet av en så nödig och angelägen sak som barnaundervisning-
ens inrättande på ett förmånligare, och emot ändamålet fullkomligt svarande sätt, 
så mycket hellre, som den villigt gjort och ingått i sammanskott till de fattiga, fader
- och  moderlösa barns undervisning och danande till nyttiga medborgare. 

Se fråga 18! 

Fråga 22 
 

Nätra - 

 
Huvudyrket för bägge könen under barnaåren och för kvinnokönet i synnerhet vid 
mognare ålder är, här i församlingen, finare el:r  så kallat premielärftstillverkning. 



De yrken som tillhöra denna ort äro i synnerhet not-nät- och skötgarnsspånad och                           
bindning, träkärillslaggning, strömmingsfiske, åkerbruk och boskapsskötsel samt 
någon linnespånad och vävnad. 

Många stora frågor behövde ställas  
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Arnäs - 

Grundsunda - 

 

Anundsjö - 

Fråga 21 
 

Nätra - 

Frågan är inte besvarad. 

Själevad - Privatundervisningar genom informatörer äro 2:ne. 

Sidensjö - Frågan är inte besvarad 

Arnäs - 

 

Grundsunda - 

 

Inga privata informatorer hållas här i socknen. 

Anundsjö - Denna fråga har inte besvarats, men ser man till fråga 21, ser åkerbruket ut att vara                    
i högsta grad den dominerande verksamheten. 

Själevad - De yrken, som egentligen tillhöra orten äro åkerbruk och finare lärftsvävnader. 

Sidensjö - Huvudyrket inom församlingen är linets förarbetande till finare vävnad, som här i 
myckenhet förfärdigas och varför premier erhållas. Tidigt inövas barnen av bägge 
könen till flit och drift i detta yrke. 

Utom åkerbruket utgör finare linnespånad och vävnad folkets huvudyrke.  

Ingen privat informator hålles för närvarande inom detta pastorat. 

Ingen privat undervisning genom informatorer finnes för närvarande inom pastora-
tet. 

En viss lätt bearbetning till nyare svenska har gjorts. Sammanställt av 
Liselotte Hälldahl 

Själevads Hembygdsförening 

I Anundsjö Hembygdsförenings ägo finns denna gamla tavla. Den visar först de stora bokstäverna 
i alfabetet, därefter de små. Sedan kommer en levnadsregel: ”Att frukta Gud, ära Konungen, lyda 

Föräldrarna, och wörda Läraren, äro de största af menniskans dygder” som följs av en sifferrad.  

Gammal tavla från Anundsjö Hembygdsgård 

FORSKRIFT FÖR NYBEGYNNARE 

Tavlan torde ha använts i under-
visningen som förlaga när man 

skulle lära sig att skriva. 

Anundsjö hembygdsgård kom-
mer ursprungligen från byn 
Långsele i Anundsjö.  

Denna tavla fanns kvar i ett av 

rummen när gården skulle flytt-
tas till hembygdsområdet i 
Bredbyn, och den förre ägaren 

överlämnade tavlan som gåva 
till hembygdsföreningen. Red 



Gott Styrelsemöte 5 dec 2017 
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Styrelsens sista möte för året hölls 
på Dekarsögården. Vid detta möte 

påbörjades även planeringen för 
jubileumsåret 2018 och mötet av-
slutades efter väl förrättat värv 

med en jultallrik.  Foto: Kari Kakkinen 

 

 



Verksamhetsberättelse 2017 
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Årsmöte 3/3 2018 
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Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs årsmöte hölls den 3 mars i Studiefrämjandets lokal i 
Örnsköldsvik. Många intresserade medlemmar hade slutit upp till mötet.                Foto: Kari Kakkinen 
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Ovan en koncentrerad årsmötessekreterare: Mats Hedell och en glad årsmötesordförande:  
Per Sundin. Nedan föreningens kassör Peter Johansson.                                           Foto: Kari Kakkinen 



Efter årsmötesförhandlingar och fika fick vi lyssna till ett mycket intressant anförande av forska-
ren och författarinnan Solbritt Furberg. Hon har i sina böcker ”Som linets styrka” och ”En väg att 

vandra” i romanens form beskrivit sina anors liv med start 1833 och fram och till och med första 
halvan av 1900-talet. Hon berättade medryckande om sitt arbete och sina vedermödor i skapandet 
av dessa böcker. Om hur alla små berättelser och anekdoter som hon hört sedan barnsben lockade 

henne att forska vidare för att hitta mera, få veta mera om dessa människor och hur de levt sina liv. 
Och hur hon sedan arbetat vidare med att få levandegöra berättelserna om en tid och människor 
som nu börjar kännas mer och mer bortglömda.                                                                   
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