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Redaktören 
tackar för sig

av Mona-Lisa Mårtensson

HEJ KÄRA LÄSARE OCH FORSKARVÄN! 
Med dessa rader tar jag farväl som redaktör 
för Medlemsbladet och lämnar med varm 
hand över till Tony Korpenklo som tar över 

”stafett pinnen”, och i fortsätt ningen blir den 
som samman ställer era bidrag och skapar 
våra medlemsblad.

Det har varit väldigt roligt att  under dessa år 
få ta emot alla intressanta bidrag från er och få 
dela dem med er alla i medlemsbladen! 

När jag 2011 tog över redaktörsrollen från 
Gunilla Vestman var min tanke att  det bara 
skulle vara tillfälligt, men nu har det ju faktiskt 
rullat iväg 8 år sedan dess. 

Tiden går ju verkligen fort när man har roligt, 
det är då visst och sant!

Nu känns det i alla fall väldigt bra för mig 
att  få lämna redaktörsrollen vidare. Och att  
dessutom få göra det till en mycket kompetent, 

kunnig och dessutom glad och trevlig person! 
Jag är helt säker på att  Tony med er hjälp 
kommer att göra HSN-s Medlemsblad till 
något riktigt läsvärt och intressant (och som 
dessutom förhoppningsvis kommer att  landa 
hos er med något jämnare mellanrum än de 
senaste åren!)

Vill rikta ett  stort tack till er kära vänner för 
alla bidrag och glada tillrop som jag fått  under 
åren! Och så ser jag fram emot spänningen 
att  få ta emot ett  blad där man inte redan i 
förväg vet vad det innehåller! Sedan kommer 
jag naturligtvis inte att  ”försvinna”. 

Jag kommer att  fortsätt a skicka in bidrag till 
medlemsbladet och jag fi nns kvar i föreningen 
bland annat som revisor.

Vi hörs och ses och jag önskar er en underbar 
sommar! Önskar dessutom Tony en spänn-
ande och rolig tid som redaktör för denna 
fantastiska förenings Medlemsblad! //

Tack och hej!
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Välkommen till ett nytt nummer av Medlemsblad för Hembygds- 
och Släktforskare Nolaskogs.
Ett  nytt  nummer med ny design och med en ny redaktör vid 

tangentbordet. Jag får tacka Mona-Lisa för de varma orden och hoppas att  
jag ska kunna axla hennes redaktörskap lika bra som hon har gjort under 
alla ått a åren. En övergång från en redaktör till en annan sker inte på en 
natt  eller ett  nummer av tidningen. 

För er som har fått  medlemsbladet under alla år med den förra de-
signen förstår jag att  det kan kännas lite konstigt med ett  nytt  utseende 
men jag tror att  det ibland kan vara bra med en förnying. Jag hoppas 
att  ni gillar den nya designen, om inte med dett a nummer, så för-
hoppningsvis längre fram. Mejla gärna era synpunkter!

Vem är den nya redaktören? Jag är född och uppvuxen på 
det lilla brukssamhället Utansjö i Högsjö socken. Började tidigt 
med släktforskningen 13 år gammal 1979, visste inget om min 
biologiska far eller dess släkt och på den vägen man har vandrat, 
ett  val jag inte ångrar idag.
 Efter avslutad gymnasiegång i Kramfors 1984 började jag på bruket 
på hemorten för att  några år senare börja på landsarkivet som expeditions-
vakt, där kanske några av er har träff at på mig i forskarsalarna. 
 På våren 2008 började min hembygdsforskning på allvar, då bruket skulle 
läggas ned och sedan dess har det blivit väldigt mycket material. Två böcker 
har det också blivit - och fl era på gång. 
 Det här är min tredje resa som redaktör för en släktforskarförening. Den 
första var för Alir-Anor i Söderhamn med omnejd och den andra för Härnö-
sands släktforskare och nu Nolaskogs.

Ni har ju läst det tidigare att  redaktören tar tacksamt emot alla slags 
artiklar till medlemsbladet. Du kanske har något gammalt foto som du 
skulle vilja visa eller få svar på, en efterlysning, läsartips, forskarproblem 
(vem har inte det), artikel om förfäder eller annat intressant som berör 
släkt- och hembygdsforskning?

Jag får avsluta denna spalt med att  önska er en riktigt skön sommar och 
jag ser redan nu fram emot nästa nummer i november med många spänn-
ande och intressanta artiklar! Och tänka sig - någon artikel har fått  lagts åt 
sidan till nästa nummer på grund av utrymmesbrist...

Själv ska jag konvertera till Disgen 2019 från Holger och lägga in min 
släktforskning på nytt , så det blir en ny utmaning.

Med vänligaste forskarhälsningar,

Er nya redaktör

Redaktören har ordet
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När man bedriver släkt- och lokal-
historisk forskning i en socken så 
dyker det ibland upp skrifter som 

inte alltid fi nns tryckta och är enkelt sökbara. 
Här följer exempel från Nätra socken, av vilka 
några är mindre kända. Flertalet finns hos 
Nätra Hembygdsförening.

Gustaf Hörnström (1859–1944). Född 
i  Nordma l ing.  Kyrkoherde  i  Nätra 
1908–1937. ”Prosten Gustaf Hörnströms 
memoarer” - manuskript i släktens ägo. En 
detaljerad beskrivning av hans liv och tiden 
som kyrkoherde.

Jonas Byström (1870–1958). Född i rättar-
bostaden på Bredångers ångsåg (Köpman-
holmen). Kooperatör i Vånafj ärden, Kalix. Skrev 
en ”Oavslutad levnadsskildring”. Personliga 
minnesbilder av brukspatron C. A. Öhman, 
timmersorteringen, sågverken, lappars besök, 
kapten Carpelans gård mm. 

August Jonsson (1871–1946) Född i Bjästa, 
uppvuxen och bosatt på Köpmanholmen. 
Sågverksarbetare. ”August Jonssons dagbok 
1911–1945”. I redigerat urval utgiven av sonen 
Ture Jonsson i samarbete med ÖA. Unik skild-
ring av livet i brukssamhället. 

Erik Edin (1872–1947) Född och bosatt i 
Bjällsta. Sammanställde krönikan ”Norbergska 
släkten i Norrland”. Tillvaratog även brev 
efter sin morfar, den kände sörköraren och 
kyrkvärden mm Erik Norberg i Kornsjö 
(1788–1871).

Nils J. Nätterlund (1875–1941) Född i 
Rössjö, Sidensjö. Tunnbrödsfabrikör på Varvet, 
Örnsköldsvik. Skrev 1925 en hembygdsbok 
om Nätra och 1940 en krönika över släkten 
Nätt erlund. Hans manuskript fi nns hos Sidensjö 
hembygdsförening. Var för övrigt farbror 
till Jonas Nätt erlund som testamenterade sin 
förmögenhet till konst och skulpturer i bygden.

Några kända och mindre 
kända skrifter om Nätra

av Magnus Näslund, Nätra hembygdsförening



HEMBYGDS- OCH SLÄKTFORSKARE NOLASKOGS | NR 114 - JUNI 2019 - ÅRGÅNG 41 7

Karl Östman (1876–1953). Född i ett  båtsmans-
torp i Hummelvik. Uppvuxen på Kläppa. 
Sågverksarbetare i Sundsvallsdistriktet. Tidig 
proletärförfattare med självupplevda skild-
ringar av en hård verklighet. 

Hans Vestberg (1881–1974). Född i Västansjö. 
Hembygdsintresserad folkskollärare i Bräcke 
och Nätrabölen. Skrev ”Anteckningar om 
Sörbygden”. Gjorde även med hjälp av hustrun 
Maj-Lis bandinspelningar av sina minnen – en 
rik fl ora av historia och historier från det gamla 
Nätra med många berättelser om originella 
människor, ordstäv och folktro mm. 

Valdemar Gerdin (1883–1948). Född i Gärden. 
Ingenjör på Hyltebruk i Halland. Sammanställde 
krönikan ”Gärdens by genom tiderna” ut-
ifrån gårds- och byhandlingar i släkten och 
arkivuppgifter. 

Jakob Viberg (1883–1960). Född i Sund, 
Vibyggerå. Tillsynslärare i Söderfors, Uppland. 
Skrev släktkrönika över ätt lingarna till bonden 
Per Hansson i Herresta, Vibyggerå, vars söner 
antog namnet Viberg och fl era fl ytt ade till Nätra.

Magnus Statt in (1886–1973). Född i Sörsvedje. 
Lärare och kamrer på Hola folkhög-
skola, Torsåker. Skrev åtskilligt om 
bygdens historia under signaturen 

”RINALDO”, bl.a. ”Sörsvedje bys 
historia”, ”Släkten Wallin” mm.

Johan Vikner (1887–1967). Född 
i Näske. Tidskrivare på Forss 
AB Köpmanholmen och mycket 
aktiv i Nätra skyttegille. Hans 

”Minneseringar” innehåller både en hist-
orisk tillbakablick över Näske by och hans 
egna barn- och ungdomsminnen från åren kring 
sekelskiftet. 

Anton Sundström (1888–1973). Född i 
Östersel. Hemmansägare i Hagaris, och dott ern 
Stina Fries (f. Sundström) (1915–2004), distrikts-
sköterska i Vilhelmina. 

”Så var det då” – pärm i släktens ägo. Stina 
Fries (f. Sundström) skildrar en Astrid Lindgren-
liknande uppväxt på en välbärgad gård i övre 
Nätra. Bondeåret med dess olika sysslor och 
målande beskrivningar av familjen och gran-
narna i bygden. Anton Sundströms minnen 
har mera tyngdpunkten på hans kommunala 
uppdrag samt vägstyrelsen, mejeriföreningen, 
skogs-aff ärer mm. 

Gunborg Österlund (f. Häggström) (1912–
1981). Född i Docksta. Uppvuxen i Bjästa. 
Fadern var urmakare med släktanknytning till 

Strängön. Hennes ”Barndomsminnen” skildrar 
uppväxtåren i Vibyggerå och Nätra. 

Bengt Sjönell (1917–2004). Född i Umeå. VD 
och riksdagsman i Stockholm. Sammanställde 
krönikan ”Släkten Sjönell” (med ursprung i 
Nätra). Ätt lingarna är utfl ytt ade sedan länge, 
de sista bodde i Åmynnet.

Bland övriga som skrivit om Nätra, av mera 
vetenskaplig karaktär, finns lektorn Josef 
Westin (1897–1957) i Stockholm som 1930 
utgav en avhandling med kulturgeografi ska 
studier, hans systerdott er Ann-Britt  Bylund (f. 
Olsson) (1921–2015) som 1952 skrev uppsatsen 
”Bjästabygdens historia” samt Ulvöns idoge 
historieskrivare Kjell Söderberg (1923–2011) 
som utgav fl era böcker och släktkrönikor, bl.a. 

”Ulvöhamn – två bilder ur ett  fi skeläges historia”. 

Bland övriga skribenter att  nämna fi nns för-
fatt aren Albert Viksten (1889–1969), som på 
uppdrag av Forss AB skrev boken ”Timmerland” 
till bolagets 75-årsjubileum 1952. Inför kom-
munreformen 1971 skrev förre kommunal- och 

riksdagsmannen Emil Näsström (1900–1975) 
historiken ”100 år med Nätra kommun”. 

Lokalredaktörerna Johan Danielsson 
(1896–1992) i Näske (DANIL) och 
Hjalmar Thelin (1912–1996) från 
Sidensjö (HÅTE) skrev under många 
år åtskilliga tidningsreportage om 

bygden och dess historia.
Under de senaste decennierna kan 

särskilt framhållas hembygdsforskaren 
Paul Berglund (1939–2011) i Öden, som med 
stor noggrannhet i ord och bild sammanställde 

”Nätra-Utbygden” och ”Nätra 1690-talet”. Bland 
nu levande fi nns Birgitt a Wedin i Sätra, Docksta, 
som intervjuat många personer och dokumen-
terat såväl fäbodarna som fi skarkulturen i fl era 
böcker. 

Ola Johansson i Härnösand har skrivit en 
omfatt ande hembygdsbok över Näskeområdets 
byar. Ingrid Westin i Kornsjö liksom Solbritt  
Furberg i Örnsköldsvik har på släktmäs-
sig dokumentär grund skrivit romanerna 

”Veterligen falska sedlar” respektive ”Som 
linets styrka” och ”En väg att  vandra”. Nyligen 
har boken ”Sörbygden – byarna norr om 
Skuleskogen” sett  dagens ljus, sammanställd 
av Sörbygdens hembygdsforskargrupp.

Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening.

”Veterligen falska 
sedlar” respektive 

”Som linets styrka” 
och ”En väg att  

vandra”.



Gör som Kjell! Skicka in din efterlysning du också till medlemsbladet!

SLÄKTFORSKNING KAN VARA 
BEROENDEFRAMKALLANDE
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Jag har ett  foto från slutet av 1930-talet eller början av 1940-talet. Det är ett  bröllopsfoto där mina föräldrar är 
med. Min mamma står närmast bakom bruden. Jag har ingen aning vid vilket tillfälle fotot är taget och vilka 

huvudpersonerna är. Om du känner till något om fotot så får du gärna höra av dig.
Hälsningar Kjell Westerlund, 070-5221633.

Kan du lösa 
bildgåtan?

av Kjell Westerlund



1. HUSUMS SULFITFABRIK 2. HUSUMS HERRGÅRD
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Skänkta bilder
Förra redaktören Mona-Lisa Mårtensson har skänkt dessa sju (7) bilder till 
Grundsunda Hembygdsförenings fotoarkiv, som de tacksamt emott aget. Skribenten 
har komplett erat bildernas innehåll.

av Stig Nordström

BILD 1. Visar Husums sulfatfabrik innan den togs i bruk 
1919. Den kördes visserligen igång redan i slutet av 1918 
men 1919 är det offi  ciella startåret. Bilden är tagen från 
Ramön och det lilla huset som syns framför den höga 
skorstenen är det röda terpentinhuset. 

I höger kant syns början på bygget av massamaga-
sinet, och strax framför är byggnaderna som till hörde 
ångbåtskajen. Bakom skymtar kalkstensugnarna.

BILD 2. Till höger på bilden syns Husums herrgård 
på Brägårn, numera torget i Husum, där sågverks-
disponenten bodde. Till vänster syns det ena annexet 
till herrgården (det fanns även ett  annex på herrgårdens 
andra sida). I bakgrunden skymtar några av de äldre 
arbetarbarackerna som var totalt 6 stycken, 3 på varje 
sida av vägen.

BILD 3. Husums sulfatfabrik fotograferat från berget 
bakom fabriken. Till höger sodahuset och kokeriet. Till 
vänster pappsalen och mekaniska verkstan. Bilden för-
modligen tagen före igångkörningen av fabriken.

BILD 4. Bilden är tidig eftersom Ebba Lindstedt var foto-
graf med sommarateljé i Husum mellan 1901 och 1909. 
Ett  ångfartyg på redden mellan Udden och Rågön ligger 
för ankar bredvid ett  stort segelfartyg. 

Bakom skymtar skeppsklarerare Esaias Collins 
fastighet, som efter rivningen skeppades till Vörtskär 
och blev en ny fastighet.

BILD 5. Ett  ångfartyg lastar sågade trävaror från Husums 
ångsåg. Ebba Lindstedt var fotograf, bilden tagen före 
1909 eftersom sågen totalförstördes av brand dett a år. 
Delar av Ramön tv i bakgrunden. Längst bak står två 
myndiga män, förmodligen kapten och styrman?

BILD 6. Visar byggnationen av vatt entuben mellan 
dammen och kraftstationen i Gideåbacka, omkring 
1915/1916?

BILD 7. Gideåbacka kraftationsdamm, omkring 1915. 
Fotot är taget av
Anders Johan Boja, vice komminister i Grundsunda, som 
även var amatörfotograf. //



3. HUSUMS SULFITFABRIK 4. ÅNGFARTYG PÅ REDDEN 1901-1909

5. ÅNGFARTYG LASTAR 6. BYGGNATION AV VATTENTUB 1915/1916

7. GIDEÅBACKA KRAFTSTATION  OMKRING 1915
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DNA-TEST
Är Ni intresserade av att 
ta ett DNA-test?
Känner Du osäkerhet, 
HSN kan hjälpa till.
HSN har test-kit som 
väntar på dig.
Kontakta någon i 
styrelsen.

År 1787 anlade kantor Jacob Eurenius från Härnö-
sand det första sågverket i Husum på östra sida 

om Notstuguforsen i Husån, nedanför nuvarande 
Gammbacken. Sågverket utrustades med två fi nbla-
diga ramsågar och tilldelades ett  årligt stockfångst-
privilegium på 1 600 träd. Dessa skulle avverkas dels 
längs Husån, dels längs den näraliggande och betyd-
ligt större Gideälven. 
 Från avverkningsplatserna transporterades timret 
genom fl ott ning, men det var mycket besvärligt ef-
tersom inga särskilda anordningar fanns för att  re-
glera vatt enföringen eller hindra att  timret fastnade 
längs stränderna. I Husån kunde det ta hela nio år att  
få timret från den översta byn till sågverket. Även i 
Gideälven var fl ott ningen ett  fl erårsprojekt, och det 
hände inte sällan att  timret på våren drev ut till havs. 
 När timret samlats in utanför Gideälvens mynning 
drogs det norrut till Husåns mynning, där det drogs 
vidare uppför strömmen till sågverket av fl era arbe-
tare, ibland med hjälp av häst. När timret sedan sågats 
fl ott ades bräderna nedför Husån, leddes in i en bom 
vid mynningen och roddes över till lastageplatsen på 
Rågön, där sulfatfabriken nu står. //

https://sv.wikipedia.org/wiki/Husums_sågverk
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- Böcker, CD-skivor och USB -
Finns till försäljning i föreningslokalen. Pris enligt lista nedan. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas.
Du kan också beställa via hemsidan: https://www.hsn.nu/index.php/butik/
BÖCKER
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 - 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

ENSTAKA EXEMPLAR AV NEDANSTÅENDE BÖCKER fi nns också till försäljning. Vi säljer dem till starkt 
reducerade priser och måste reservera oss för slutförsäljning. ”Först till kvarn” gäller!

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

Västernorrlands län       CD-skiva / USB
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      CD-skiva / USB
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.

SJÄLEVADS KYRKA

NORSJÖ KYRKA
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Det smällde till och blev 
vinter tidigt det året, och 
nere vid Framnäsbommen 

ha de pojkarna från “storskolan” 
redan sedan medio av oktober hål-
lit på med sin skrid skoåkning. 

Snart kom snön  singlande, 
bredde ut sig som mjuka, vita 
dukar över alla brädstaplar, men i 

“gatorna” mellan de luftigt upp-
staplade högarna av plank 
och bräder trampades 
snön till svalt modd 
av plankbärarna med 
sina tunga, sviktande 
bördor. 

Johan   Ölunds  
Gustaf,  som stod 
v id  j us t e r ingen 
och kapade virke 
så det viss lade om 
sågen ,  sneglade åt 
skridskoåkar na till för 
varje gång han tog emot en 
ny planka, tänkte på  de  hemg-
jorda träskrid skorna med stålskenor, 
som han hade hemma i vedboden, 
och längtade åt lörda’n, för då skulle 
det bli stopp ibrädgår’n. 

Han var ju bara fj orton år, pojken,  
och då kan man kanske inte undra 
på, om han ville ha lite hyss för sej, 
han också. Men när han kom hem 
mot kvällningen och hängde upp 
sin blöta bussa ron bredvid faderns 

nötta skinnväst, hörde han mod-
ern säga:

- Men tyck’ du inte att  en’ Gustaf 
ä bra liten å färdas på vägarna mitt  
i svartvintern?

- De ska böjes i tid som krokot ska 
bli, sa’ fadern.

Och så blev det förstås inte någon 
skridskoåkning neri bommen den 

vintern. Gustaf fi ck följa med 
fadern på gårdfarihandel i 

stället, och lika gott  var 
det, för han var van att  
arbeta och  göra rätt 
för sej alltsedan han 
var ått a år gammal. 

Kallt var det, så 
det bet i näsan, när 
de begåvo sig i väg, 
men Gustaf, som gick 

bredvid lasset och höll 
tömmarna, tyckte att 

bjällrorna pinglade en 
munter färdemelodi, och 

faderns småprat om att han 
skulle hålla ögonen öppna, så att  
han snart kunde lära sig att  “aff ära” 
på egen hand, hörde han bara med 
ett  halvt öra. 

Han gick allt skam till säg-
andes och tänkte på hur mycket han 
skulle ha att  berätt a för pojkarna på 
Framnäs, när han kom tillbaka. Men 
hur det höll sej var det inte så roligt 
längre, när kvällen kom. 

Längre än till Haffsta hade de 
inte hunnit första dagen, och fad-
ern hade pratat och stått i om 
korderoj och doff el och klännings-
tyger för gäspande och trött a timmer-
huggare och för bondmoror, som 
sneglat gott  åt silkeschalett ema, men 
varit lika svår  bedda i alla fall, så att  
klockan hann bli både tio och elva, 
innan de sökte upp natt logiet. Då 
var pojken så trött , att  han snubblade 
över sina egna “laddor” i snö-
drivorna, och han gav sig inte tid att  
se sig omkring i rummet de fått , för-
rän han låg och snarkade och sov i 
fållbänken. 

Men på morgonen då han vaknade, 
frös han så att  han skakade under 
fårskinnsfällen, och fadern höll han 
rakt inte på att  känna igen, för han 
hade blivit vithårig och hade långa 
vita tappar i mustascherna. 

Det var rim frost bara, och det var 
nu inte så märkvärdigt, för någon 
eldstad fanns det inte i rummet, och 
isblommorna på det trasiga  fönstret 
tydde på att  det var bortåt 30 grader 
kallt. 

Pojken klädde sig hutt rande  och  
skakande, och när fadern skulle gå 
ut på lo’n för att  spänna för hästen, 
hade han bestämt sig: 

- Jag vi-vill fara hem, fi ck han fram 
mellan skallrande tänder:

Manufakturhandlaren 
Gustaf Ölund

I boken “Blad ur köpenskapens historia” fi nns markantila kåserier om gamla 
Örnsköldsviksaffärer som tidigare publicerats i Örnsköldsviks-Posten. Detta 
kapitel handlar om gårdfarihandlaren under många år, Gustav Ölund, som 
senare blev köpman i staden.
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- Tocke dumheter! sa fadern. Du bli’ 
visst aldrig nån aff ärsman! 
Men det blev Gustaf Ölund ialla fall, 
och en duktig “aff ärsman” också. Ty 
sedan han tinat upp sig vid  en kaff e-
kopp i det varma köket i gården, var 
det inte så gruvsamt att fortsätta 
längre, och den första resan gick 
riktigt lyckosamt. 

Det var 1898, men  det var 
bara början till många stra pats-
rika färder, ty i 22 år ägnade sig 
Ölund åt gårdfarihandel.

De första åren reste han tillsam-
mans med fadern. Ibland hade de 
inte stort mer än lappskor i kistorna 
på släden, ty Johan Ölund brukade 
köpa upp bellingar i parti och lejde 
bort arbetet på beting åt flitiga 
arnäsbor. 

Det mesta av dessa lappskor gick 
åt på marknaden i Sollefteå, som de 
årligen besökte, samtidigt som de 
gjorde aff ärer utefter hela Ådalen. På 
de resorna hörde det till traditionen, 
att de togo in hos “Ant i Skule”, 
vilket var den något stenografi ska 
förkortningen på Andersson i Skule, 
och där hände det tätt  som oftast att  
de blevo 15-20 personer, som delade 
nattlogi, och som lågo “flatbädd” 
runt hela golvet. 

Det var andra gårdfarihandlare 
som också skulle “söder om skogen”, 

men även karska hästhandlare från 
Sidensjö och Nätra - “drygt harta av 
varje”, som det heter om kaff ekasken. 
Ännu kring sekelskiftet kunde det 
vara bra att  resa i följe över Skule, ty 
man kunde alltid hjälpas åt genom 
drivorna, om det skulle bli snöstorm 
och “storur”. 

Till en början var det bara på vint-
rarna Gustaf Ölund prövade på gård 
farihandeln. På somrarna arbetade 
han liksom fadern vid Framnässågen, 
men så fort det blev stopp i sortering 
och brädgård begåvo sig de två ut på 
nya strövtåg runt socknarna. 

År 1904 fick emellertid  Gustaf  
Ölund K.B:s tillstånd till handelsrät-
tigheter som biträde åt fadern, vilket 
var liktydigt med att han star-
tade någon sorts resande filial åt 
denne. 

Vid det laget blev det emellertid 
slut med ådalsresorna, ty handeln 
blev upp delad i distrikt, och Gustaf 
Ölund fi ck socknarna Själevad, Mo, 
Sidensjö, Anundsjö och Björna på sin 
lott . Han arrangerade vanligen så att  
han kom på ganska regelbunden tid 
varje år till de olika byarna, och han 
var säkerligen överallt en välkom-
men gäst. 

Om inte för annat som ett 
angenämt avbrott  i ensligheten, ty 
en gårdfarihandlare måste kunna ha 

tungan i gång, hitt a på ett  gott  skämt, 
när det passade sig och kunna ge 
besked om allt vad nytt  som hade 
hänt också, i grannbyarna och stora 
världen. Det var nämligen inte alla, 
som höllo sig med tidning på den 
tiden, och eterns hemligheter vän-
tade ännu på att  avslöjas. 

Inte var yrket någon sinekur, pre-
cis, ty när han gick runt i byn och 
demonstrerade en eller annan tyg-
bunt, kunde det vara en kilometer 
tillbaka till lagret i “arken”, om 
det händelsevis var någon som för 
säkerhetsskull ville se på en annan 
kvalitet. Men det gjorde mindre, ty 
präktigare kunder kunde han inte 
önska sig, och överallt var han som 
hemma. 

Var han än tog in dukades det 
fram det bästa huset förmådde, och 
det brukade inte vara småsaker 
minnsann. Och om det inte kunde 
bli så förfärligt stor omsätt ning på 
en sådan resa, betydde det inte så 
mycket, eftersom resekostnaderna 
voro minimala. 

1:25 per dygn1 för kost och logi 
inklusive stallrum och foder åt 
hästen var i långliga tider gängse 
taxa i Anundsjö. Och glada och gäst-
vänliga voro männi skorna överallt. 
1 Motsvarar omkring 74 kronor mätt med dagens 

konsumentprisindex.

Byggnaden brann den 21 januari 1951 men återuppbyggdes igen. Tack till Örnsköldsviks museeum för publicering av bilden.
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Gårdfarihandlaren hann knappt stampa av sig snön på 
förstukvisten, förrän kaff epannan kom på spisen i ett  
huj, och ibland kunde det nästan bli för mycket av det 
goda. Eller vad  sägs om 25-30 koppar kaff e om dagen? 

Men naturligtvis voro resorna ett  slitgöra. En gång 
mellan Storborgarn och Aldertjärn hade en väldig 
tall blåst över vägen, och eftersom det varken gick att  
komma föbi med häst och släde på sidan om vägen i den 
djupa snön eller vända, hade Ölund inte annat att  göra 
än att  lägga pälsen över hästen, springa en halv mil till 
Aldertjärn och låna yxa och så tillbaka till hästen igen 
för att  hugga vägen fri. Det blev en mil fram och tillbaka. 

Och mörka vinterkvällar, då körsvennen sprang 
bakom lasset för att  hålla sig värmen, kunde det hända 
att  hästen tog av in på en väluppkörd tim merväg i stäl-
let för att  fortsätt a landsvägen, och bar det sig riktigt 
illa - liksom det  hände en gång via Studsviken - skedde 
framkomsten  till byn kl. 2 på natt en i stället för kl. 10 
som beräknat. 

Eller det kunde hända att han fick ligga insnöad 
ått a dagar i Matt arbodum, då han varje morgon fi ck 
gräva sig ned genom snön för att  komma åt att  se till 
hästen i stallet. Men allt sådant där fi ngo både handels-
resande och resehand lande bereda sig på den tiden, då 
man fi ck lära sig vad det vill säga att  ta dagen som den 
kommer. 

År 1918 slutade Gustaf Ölund med sitt  sommararbete 
i Framnäs bräd gård och ägnade sig uteslutande åt han-
deln. Gårdfarihandlare blev han emellertid bara två år 
till, ty år 1920 övertog han den minuthandelsrörelse, 
som grosshandlare Axel Lundgren tidigare startat och 
öppnade sin första butik i nuvarande Almon Olssons 
fastighet vid Nygatan. 

Någon särdeles stor omfatt ning på aff ärerna blev 
det väl inte till en början, men de många åren med 

manufaktursläden hade gjort Ölund till branschman, 
och om sätt ningen gick stadigt uppåt. Redan efter fyra år 
befanns den första butiks  lokalen för trång och han fl yt-
tade till sin nuvarande fastighet, längre ned på Nygatan, 
som då ägdes av I. A. Lundkvist. 

Efter ytt erligare ett  par år var också den lokalen för 
trång och utvidgades med ett  par rum, där det tidig-
are varit kaférörelse, och sedan Ölund år 1927 köpte 
fastigheten skedde snart därpå ytt erligare en utvidgning, 
varvid en tillbyggnad företogs, i vilken herrkonfektion-
savdelningen är inrymd. 

Dessutom har emellertid fi rman expanderat även i 
andra avseenden. År 1934 startades sålunda en fi lial i 
Umeå, vilken efter en relativt blygsam början numera 
fått nästan samma omfattning som huvudaffären i 
Örnsköldsvik och som under sonen Einar Ölunds led-
ning sysselsätt er sju biträ den. 

År 1932 startades en fi lial i Köpmanholmen, vilken 
även den gått  stadigt framåt och Gustaf Ölund, som 
för bara 17 år sedan rest omkring i byarna med ett  litet 
manufakturlager i släden driver nu en aff ärsverksam het, 
i vilken nitt on personer äro sysselsatt a. 

Denna lilla uppsats utgör avslutningen på den serie 
krönikor, som förf., ehuru han är väl medveten om att  
skildringen här och var blivit ofullkomlig, och att  många 
luckor alltjämt återstå att  fylla ut, dristat sig att  kalla 

“blad ur köpenskapens historia”. Gustaf Ölund som den 
siste i ledet bland de handelns pionjärer i Örnsköldsvik, 
vilka här ha skildrats, får sista ordet. 

- Vad är nyckeln till framgång inom köpenskapen? 
-Arbete, svarar hr Ölund kort och gott . 
Och det ordet inrymmer, när allt kommer omkring, 

vida mera än många och långa utläggningar. //
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Vandrande Villan
Omslagsbilden visar Husum societeten som frotterar sig med sjöfolket och 
dricker konjak. Fr. v. Oscar Gidlund, Hans Olsson, Kapten Svensson, okändt 
sjöbefäl, M.F. Öhman och Adolf Olsson. Bakom står sågverksarbetaren Pierre.

av Stig Nordström

VANDRANDE VILLAN! Under senare delen 
av 1800-talet fanns på Rågön (där Husums 
fabriker nu ligger) berg, skog, brädstaplar från 

sågverket och en ångbåtskaj. Vid kajen la passagerar-
båtar till, ex. den omtalade J.L. Runeberg, Norrland 
m.fl ., som trafi kerade delar av norrlandskusten och ner 
till Stockholm. Det blev väldigt praktiskt för resande 
när det satt es upp ett  hotell strax ovanför Djupvika på 
Rågön, eller kanske det benämndes ”Rum för Resande”?
 Ett  stort trähus, förmodligen ett  8-knutars, eller kan-
ske 10? Byggnaden stod kvar och användes som boende 
till besökare ända tills Husums sågverk ”brändes ner”?, 
år 1909. Besökarna till samhället blev färre, det fanns 
ingen industri längre, Husum lades förmodligen i dva
la.                                                                                                                                       
 Så kom Kempe på idén att  bygga en sulfatfabrik, då 
behövdes energi av vatt enkraft. Naturligtvis skulle en 
kraftstation med tillhörande dammanläggning byggas, 
förslaget blev Gideälven. Man rekvirerade kunniga 
stenarbetare bl. a. från från Småland och Värmland. 
Men var skulle de bo... JO! De plockade ner hotellet 

vid Djupvika på Rågön och satt e upp det i Gideåbacka, 
strax bakom det nuvarande lilla vatt entornet. Där bodde 
delar av arbetsstyrkan, vissa infl ytt ade familjer satt e 
upp egna hus, andra som var lite av fl ytt fåglar föredrog 
att  bo i den uppsatt a bönninga på Gideåbacka. 
 Husumprofi len Roland Strelings farfar var en av dem 
som tog med sig familjen från Norrbott en och hamnade 
i Gideåbacka. Dammen blev klar, och kraftstationen 
visade sig fungera, då behövdes inte bönninga mer i 
Gideåbacka, den fl ytt ades än en gång, nu till platsen 
strax ovanför den nedbrunna sågen (1909) i Husum. 
Nu kunde arbetare på den nybyggda fabriken bosätt a 
sig där. 

Sista platsen för VANDRANDE VILLAN var 100 
meter till vänster om östra brofästet till nuvarande 
fabriksbron över Husån. Brottarbasen i Husum, 
Tom Svensson, växte upp i lägenheten i husets norra 
kortända, han har säkert många historier om villan att  
berätt a. VANDRANDE VILLAN var väl ett  passande 
namn, eller hur? //



Rapport från 
HSN:s årsmöte

Årsmötet avhölls lördagen den 2 mars i Studiefrämjandets lokal på 
Apoteksgränd 3 A med sedvanliga årsmötesförhandlingar och fi ka. Efter 
årsmötet berättade Maggis Frisk från Örnsköldsviks Museum och Konsthall om 
Örnsköldsviks stadshistoria. Kari Kakkinen från föreningen brukar som oftast 
dokumentera med kameran och denna gång får vi ta del av dessa fi na bilder.

Innan årsmötet. Reine Björkman, Solbritt Furberg och Peter Johansson.
Höger: Årsmöte Avgående ordförande Hans Nygren öppnar årsmötet.

För årsmötet vald ordförande Solbritt Furberg 
och till sekreterare Mats Hedell. Hans Nygren redovisar Verksamhetsberättelsen för 2018.
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Ekonomisk redovisning av Peter Johansson. Många medlemmar hade slutit upp...

och lyssnade andäktigt. Lennart förbereder kaffet.

Revisor ’’Andro’’ Stenman.

Gästföredrag av Maggis Frisk från Örnsköldsviks Museum och Konsthall berättar om stadens historia.
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STYRELSEN
Styrelsen har haft följande samman-
sätt ning under verksamhetsåret.

Ordförande - Hans Nygren.
V. ordförande  - Lennart Näslund.
Kassör vakant, men Peter  
Johansson har skött  kassan.
Sekreterare - Eva Hörnell.
Ledamöter - Kari Kakkinen.

- Mats Hedell.
- Solbritt  Furberg.
- Ove Hagelberg.

Suppleanter Sven-Olof Westman.
- Erik Ölund.
- Arne Bylund.

Resursperson - Reine Björkman.
Revisorer - Andro Stenman.

- Mona-Lisa Mårtensson.
Revisorssuppleant - Lars Erik 
Olofsson, beslut av styrelsen 
§ 2836.
Valberedning - Per Sundin.

- Vakant.

Styrelsen har under året haft 11 
protokollförda sammanträden: 24 
januari, 3 mars, 14 mars, 18 april, 
16 maj, 26 juni, 15 augusti, 12 sep-
tember, 19 september, 17 oktober och 
5 december.

Adress: Ångermanlandsgatan 28 A, 
II, 891 38 Örnsköldsvik.
Hemsida: www.hsn.nu
En Facebookssida skapades under 
år 2017:
www.facebook.com/hosnolaskogs

MEDLEMSANTALET
uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 
243 medlemmar varav 42 familje-
medlemmar samt 6 hedersmed-
lemmar. Föregående år (2017/2018) 
242 med lemmar ,  48 fam i l je-
medlemmar samt 6 hedersmed-
lemmar. 

Hedersmedlemmar: 
 - Karl-Erik Axenström.
 - Edith Westman.
 - Georg Lundkvist.
 - Sven-Erik Fahlesson.
 - Anders Nordström (avled 

   2018-12-02).
 - Per Sundin.
 - Peter Johansson.

VERKSAMHET
Årsmöte
Årsmötet för år 2017 avhölls lördagen 
den 3 mars 2018 i Studiefrämjandes 
lokaler med 26 deltagare. Efter 
årsmötet berätt ade Solbritt  Furberg 
om sina romaner ”Som linets styrka” 
och “En väg att  vandra”.

Sveriges Släktforskarförbund
Föreningen deltog inte i årets släkt-
forskardagar i Växjö den 31 augusti.

AKTIVITETER
Lördagen den 20 januari, Släkt-
forskningens dag på Arkenbiblioteket, 
enligt avtal.
Tisdagen den 15 maj, information 
om nyaste Disgen i samarbete med 
DIS-Mitt .
Torsdagen 7 juni, besök på Forså kvarn, 
samarbete med Själevads hembygds-
förening.
Lördagen den 17 juli, besök hos 
Anundsjö hembygdsförening.
Lördagen den 28 juli, besök hos 
Själevads hembygdsförening.
Onsdagen den 10 oktober, Temakväll, 
uppföljning Disgen 2018 i samarbete 
med DIS-Mitt .
Lördagen den 10 november, Arkivens-
dag, på Arkenbiblioteket, enligt avtal.
Lördagen den 24 november firande av 
HSN 40-års jubileum i Arnäs 
församlingshem.

Lördagen den 9 december, del-
tagande på julmarknad på Gideågården.

LOKAL
Föreningen hyr en lokal på totalt 
117 kvm på Ångermanlandsgatan 
28 A, II, Örnsköldsvik, sedan den 1 
augusti 1996. 
 Lokalen har hållit öppet på tis-
dagar 9 januari – 24 april och 4 
september – 27 november samt 
3 juli ,  7 augusti  och 27 dec-
ember. Det har även varit öppet 
efter överenskommelse.

GÅVOR
- Solbritt  Furberg ”En väg 
att  vandra”.

- Åke Hörnkvist, Karlstad. 
Det är avskrifter ur domböcker, 
gäller Ångermanland.
- Kent Strandberg har 11 nr av 

medlemsbladet 
“Drivkraften” utgivna av Primus 
Motor åren 2011-2017.
- Anna Sundqvist, en del brev 
och andra trycksaker funna i ett  

”ödeshus”, en bok Pilgrimssånger 
från 1867(?), brev till Byström i 
Backe, Moliden från 1930.

- SSF ”årskalender 2019”

PROJEKT
Pågående projekt är uppdatering av 
databaser föreningens databaser.

UTGIVNING
1 nummer av medlemsbladet, nr 112, 
har utkommit.

INKÖP
- Komplett ering av lokalens utrustning.
- Olika böcker och cd-skivor och 

DVD-skivor till referensbiblioteket. 
- Diverse böcker har köpts in för

försäljning.

Hembygd- och Släktforskare Nolaskogs 
Verksamhetsberätt else för år 2018.

Verksamhetsberättelse



I förra nummret presenterades omslagsbilden som före-
ställer mangårdsbyggnaden på Sörvåge nr 2, uppförd 

1848, daterat 1905. Förra redaktören Mona-Lisa hade 
några funderingar om vilka personerna är på bilden och 
glädjande har vi fått  ett  svar på dett a!

Det är Magnus Näslund från Nätra hembygdsförening 
som berätt ar att  det är förmodligen Nils Olof Söderberg med 
fru på bilden och troligen en av dött rarna. Söderberg sålde 

den 3 januari 1906 hemmanet till Forss AB, Köpmanholmen 
(disponent Gustaf Hedberg). En vecka senare den 11 januari 
1906 sålde bolaget inägorna + en mindre del av skogen vidare 
till Johan August Nilsson i Sörvåge. Större delen av skogen 
behöll dock bolaget, och dett a fastställdes i en ägostyckning 
1909. Släkten Nilsson tycks sedan dess ha bott  på Sörväge 
2:2, medan Forss AB:s skogsskifte betecknas 2:3.

Nils Olof Söderberg dör redan året efter försäljningen, den 
26 oktober 1907 i lungsot. //
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Omslagsbilden från förra numret

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Lokalansvarig: Reine Björkman.
Redaktör för medlemsbladet: Mona-Lisa Mårtensson.
Materialförvaltare – bibliotek: Reine Björkman.
Materialförvaltare – lokal: Reine Björkman.
Webbansvarig: Jonas Forslund.
Forskarsakkunnig: Lennart Näslund.
Arkivsakkunnig: Marie Asplund.
Datakommitt é: Lennart Näslund och Peter Johansson.
Programgrupp: Reine Björkman.
Rådgivare – bibliotek: Styrelsen med fl era, 2 ggr per år.
Facebookadministratör: Tony Korpenklo.

EKONOMI
Föreningens ekonomiska ställning framgår av kassa-
förvaltarens rapport och revisorernas berätt else. 

SAMMANFATTNING
Vi säger slutligen ett  varmt tack till alla som medverkat 
till att  främja intresset för släkt- och hembygds-
forskning Nolaskogs.

Januari 2019.

Läsartips

Här kommer några läsartips från mig:
- Gundsjöfors (byarna Fors, 
- Västergundsjö & Västergundsjö).
- De lämnade byn (en bok om emigranter
  från Gottnebygden).
- Uttersjö fram till 1995.
- Salberg i Gideå socken 1784-1984 (häfte).
- Salberg i Gideå socken 1784-2004 (häfte).

Ett tips är också att kolla på biblioteket, 
de har ju många böcker från olika byar.
Hälsningar Britt-Marie Nilsson.



Avsändare:
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
Ångermanlandsgatan 28 A
891 38 Örnsköldsvik

Släktforskardagarna 2019 arrangeras i Borås den 24-25 augusti av Borås 
Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och vår hu-
vudsponsor Arkiv Digital. Borås Släktforskare är en ideell förening med 

uppgift att  främja släkt- och bygdeforskning. Föreningen är ansluten till Sveriges 
Släktforskarförbund och har 650 medlemmar.
 Sveriges Släktforskarförbund med 167 medlemsorganisationer och ca 70 000 
individuella medlemmar håller som vanligt riksstämma och medlemskonferens 
i samband med mässan.
 Årets tema är ”Kyrkans skatt er”. Intressant, dubbelbott nat och kan åsyfta både 
de historiskt ovärderliga föremål som fi nns i våra kyrkor och de skatt er som 
under sekler kyrkan inbringade. 
 För oss släktforskare utgör självfallet kyrkans bokföring av folket från slutet 
av 1600-talet fram till 1991 en viktig ”skatt ”. Sverige är unika med sina födelse-, 
vigsel- och dödböcker samt husförhörslängder. 
 Släktforskardagarna 2019 äger rum i nyuppförda Borås Kongresscenter mitt  i 
Borås centrum med gångavstånd till fl era hotell och restauranger. Förutom hotell 
fi nns det även stugor, bed & breakfast, vandrarhem och camping att  utnytt ja.
 Att  ta sig till Släktforskardagarna i Borås 2019 är enkelt. Borås ligger endast 
30 minuter från Göteborg Landvett er fl ygplats. Dessutom lätt  att  nå med bil och 
tåg. Rolfs Flyg och Buss arrangerar bussresor till Släktforskardagarna i Borås.

 Välkommen till Borås med sina drygt 110.000 invånare, dess långa historia 
med handel och textil, postorder och textilutbildning.

Läs mer på htt ps://sfd2019.se/

Släktforskardagarna 
24-25 augusti 2019, 

Borås
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