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Bästa läsare! 
 
I år uppmärksammar vi bland annat tumningens historia i Holm. Uppslaget fick vi när ett 
tjugotal medlemmar från Skoghistoriska sällskapet besökte Österström förra sommaren. 
Göran Loviken tog emot gruppen och berättade om brukstiden vid Österström och 
Fagerviken. Som tack överlämnade gruppen till vår förening en nyutkommen bok om 
virkesmätningens historia ”Mitt emellan virkesintressen”. I boken konstateras att trots 
virkesmätningens betydelse är det en verksamhet som är väldigt lite känd. Därför tänkte vi dra 
vårt strå till stacken och göra dess historia i Holm lite mera känd.  
 
Berättelsen om de två första nybyggarna i Loviken tycker vi har mycket att säga oss om de 
villkor som gällde för dem som först började bryta mark och lägga grunden till de byar vi har 
idag. Det som skiljer ut Loviken från de flesta byarna i Holm är att samtliga fyra stamhemman 
i byn blev uppköpta av skogsbolag. Om det var bra eller dåligt för bygden kan man ha olika 
uppfattningar om. 
 
I övrigt kan vi berätta från föreningens årsmöte att Sven Jonsson, Anundgård, går in som ny 
ordinarie ledamot i styrelsen och att Marianne Fors, Vike, samt Jan Strömberg, Österström, är 
nya styrelsesuppleanter. Till ny ordförande utsågs Lars Erik Wikholm efter att Göran Loviken 
avböjt omval. Göran blir ny vice ordförande i styrelsen. 
 
Konjaksbespararen har stått stilla sedan i fjol på grund av rötskada på skvalthjulet. SCA har 
åtagit sig att göra de åtgärder som krävs för att få den att snurra igen. Arbetet har påbörjats 
och förhoppningsvis ska det vara klart så att Konjaksbespararen kan vara igång igen lagom till 
midsommar.  
 
Banvallsbron nere vid sjön i Österström visade sig i våras också vara angripen av röta i några 
bärande delar. Genom en snabb insats av Kent och Håkan Norling har dessa delar byts ut och 
bron har nu öppnats efter att ha varit avstängd en kortare tid.  
 
När det gäller Fagervikssågen så bedömer SCA att det bästa alternativet för att bevara och 
göra sågens historia mera tillgänglig för allmänhet och besökare är att såghuset monteras ner 
och att man tar tillvara de centrala delarna av sågens inre. Dessa delar kan därefter monteras 
upp permanent i en utställningspaviljong som föreslås uppföras på stranden intill där sågen nu 
står. Utställningen är tänkt att kompletteras med texter och bilder som beskriver både sågens 
historia och dess mekanik. Hembygdsföreningens styrelse anser förslaget är ett godtagbart 
alternativ utifrån intresset att både bevara de delar som kan visa hur sågen en gång fungerat 
och att göra dess historia mera tillgänglig för besökare.  
 
Hembygdsdagen firas som vanligt på Storstensjöbodarna den första söndagen i juli, som i år 
infaller den 5 juli. Välkomna till en trivsam samvaro med gudstjänst, sång och musik på den 
fina fäbodvallen vid Storstensjön! 
 
Till sist önskar vi alla en skön och härlig sommar! 
 
För Holms hembygdsförening 
 
Lars Erik Wikholm        
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Tumning och tummare i Holm 
 
Allmänt om tumning 
Tumning eller virkesmätning, som det började kallas under 1960-talet har alltid varit en 
viktig del av alla de arbetsmoment som förvandlar skogens träd till sågade varor och 
pappersmassa. Virkesmätningens uppgift är i första hand att ge underlag för att beräkna 
ersättning för virket i en affärsuppgörelse mellan säljare och köpare. Men den har också 
använts för att beräkna andra ersättningar och kostnader, t.ex.löneutbetalning till huggare och 
körare. Under flottningsepoken utgjorde virkesmätningen också ett nödvändigt underlag för 
att fördela flottningskostnaderna mellan de olika skogsbolagen.  
 
Så länge virkesmätningen skedde på avlägg nära avverkningstrakterna kunde den även 
användas för bättre vård av virket. Mätningen krävde att virket lades upp på lämpligt sätt så 
att stockarna var lättåtkomliga. Det ledde till att kraven utformades så att lagringsskador och 
sjunkförluster vid flottningen kunde minskas, t. ex genom att frodvuxet virke inte lades som 
bottenstockar i en välta. 
 
Ända fram till början av1900-talet stod varje virkesköpare själv för inmätningen. Men det var 
vanligt att säljaren hade en representant med vid mätningen för att kontrollera att den gick rätt 
till. Efterhand började skogbolagen att gå samman i föreningar för att mäta köpvirket enligt 
gemensamma normer. Det dröjde dock ända till början av 1930-talet innan dessa föreningar 
ombildades till opartiska organisationer genom att säljarna fick lika stort inflytande som 
köparna i styrelserna. Den första virkesmätningsföreningen i Sverige bildades i 
Ångermanland 1892. I Medelpad bildades Sundsvalls virkesmätningsförening först år1915. 
När flottningen i Gimåns vattensystem upphörde 1968 flyttades virkesmätningen efterhand till 
industrierna. 
 

 
Elis Eriksson, Sunnansjö, på lunningskälken med timmervältor på strandkanten av Hassjön 
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Tumningsarbetet 
Platsen för tumningsarbetet var oftast på isen av en sjö, men det hände också att 
timmervältorna låg på strandslänter i de fall virket körts fram när isen inte varit tillräckligt 
hållbar för att köra på.  
 
Tummarlaget bestod som regel av tre personer, två mätare och en skrivare. En av mätarna var 
samtidigt bas för laget. Den som kört fram virket var oftast med som hantlangare. Hans 
uppgift var bl.a. att med en s. k. krönyxa stämpla  in en symbol i stockändarna som visade 
vilket bolag som köpt eller var ägare till virket. De verktyg som tummarlaget använde var 
klove, mätband och skrivarens verktyg för att markera mätuppgifterna på en pricklista. De två 
tummarna gick i var sin ände av virkesvältorna, mätte varje stock och ropade upp måtten som 
noterades av skrivaren. Vid mätning av sågtimmer ingick också att bedöma virkets kvalitet. 
En stock med mycket kvist klassades som kvinta vilket innebar en lägre ersättning för 
säljaren. Faner kallades den bästa sorten. En sådan stock skulle vara nästan helt kvistfri.   
 
I mitten av 1950-talet ersattes pricklistan av en ny metod där man använde sig av hålkort. 
Skrivaren använde då en automat för hålkorten som bars i en sele på magen. Korten vreds 
fram och plockades ut nertill och efter att markeringen gjorts stoppades korten in i lådans övre 
del. På hålkorten märktes med ett klipp av en konduktörstång sortiment, topp- och 
rotdiameter, längden samt eventuella avdrag. Korten sorterades efter arbetsdagens slut i olika 
sortiment och räknades ihop varefter en avräkningsnota skrevs ut. Kopior av notan tillställdes 
kontraktsvis köpare och säljare samt virkesmätningsföreningen. 
 

 
Krönyxor 
 
Tummarlagen fick själva ta sig till tumningsplatserna runt sjöarna i Holm. I början åkte man 
spark eller cykel. Sedan kom lättviktaren, ”98-kubikaren, som var pålitlig i ur och skur”, som 
Ingvar Berg, från Vike skriver i sina minnen. I början av 1950-talet ersattes lättviktaren av 
motorcykel och i mitten av 1950-talet kunde man äntligen börja använda bil. Då slapp man 
frysa när man åkte till och från arbetet och man kunde också använda bilen som ”värmestuga” 
vid kafferaster och matraster.  
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Tumning på Holmsjön nedanför Östbyn i slutet på 1920-talet. Fr v Helmer Frisk, Olle Sollén 
och David Nordlund. 
 
Berättelser från tummare i Holm 
I början av 1900-talet var det Sundsvalls Virkesmätningsförening som svarade för 
tumningsarbetet i runt Holmsjön. Tummarna kom då från Sundsvall och Njurunda.  
Den första tummaren som kom från Holm var Birger Berg i Vike. Han började 1938 som 
hjälpmätare till ett av tummarlagen från Sundsvall. Något år senare bildade han ett eget 
tummarlag.  
 

 
 
Tummarlag på Nortjärn 1940. Fr v Yngve Vikholm, Drevberget, Helle Eliasson, Anundgård,  
Petter Jonsson, Drevberget och Birger Berg, Vike. 
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Från 1940-talet och framåt har flera tummarlag arbetat i Holm. Omkring 1944 bildades ett lag 
där Ivar Sjöberg och Helge Eriksson ingick. 1948 bildades ett lag med Ivar Sjöberg som bas, 
Valter Sundling, mätare, och Ingvar Berg som skrivare. Under 1950-talet verkade ett 
tumningslag i Holm med bröderna Stig och Gunnar Sundman samt Karl-Erik Sundqvist som 
skrivare. 
 
Ingvar Berg har tecknat ner några av sina minnen från sin tid som skrivare. Han minns att när 
tumningslistorna ersattes med hålkortssystem så försinkades tumningstakten mer eller mindre 
beroende på stansarens skicklighet. Det uppstod, som alltid, skriver han en ”rekordjakt” 
mellan lagen där det gällde att tumma så många stockar som möjligt under ett arbetspass. Från 
början var antalet stockar som tummades med hålkort inte så stort, runt 700 bitar per dag. 
Sundsvallslagen utmärkte sig genom att man kunde komma upp i cirka 1500 bitar. I det lag 
där Ingvar Berg arbetade som skrivare lyckades man, som han förmodar, sätta något av ett 
svenskt rekord genom att man under en dag kom upp i 5000 tummade stockar. En 
imponerande hög siffra, men det sägs att han var snabb med stanstången. 
 

 
Tummarlag från Vike på 1950-talet. Fr v Ivar Sjöberg, Drevberget, Per Vikholm, Drevberget, 
Ingvar Berg, Vike och Olle Nilsson, Svedjan. 
 
Även Karl-Erik Sundqvist har skrivit ner sina minnen från tiden som tummare. Det var i 
januari 1952 som Stig Sundman tipsade honom om att det behövdes en skrivare i deras lag. I 
laget ingick också Stigs bror, Gunnar Sundman. Det här var i slutet av tumsedelsepoken så det 
blev inte så många tumsedlar skrivna för Karl-Eriks del innan man gick över till 
hålkortsmetoden. Han tyckte att hålkorten var bättre att arbeta med. Tumsedlarna blåste och 
fladdrade och blev våta i dåligt väder. Vätan var ändå inte det största problemet. Då var det 
värre med kylan. 
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Som han minns det var temperaturen som regel runt minus 20 grader varje dag på vintern. 
Jobbet att stansa tyckte han i sig var bra. Det värsta var kylan eftersom stansaren stod stilla 
hela tiden. Han minns att han frös ”erbarmerligt”. Var det vattenstöp på isen så klarade han 
fötterna skapligt, eftersom vattnet under snön höll någon plusgrad.  
 
Det blev ofta långa resor med motorcykel till t ex Hullsjön, Djupröra och Hästnäset. Han 
minns särskilt en resa till Hästnäset på blixthalka. Men märkvärdigt nog gick det bra den 
gången också, skriver han. Den kallaste resan han minns var till Storhullsjön. När han väntat 
där någon timme i minus 27 grader och ingen fler kom åkte han hem igen. Väl hemma fick 
han veta att övriga i laget stannat hemma på grund av kölden. 
  
Ibland blev det dispyter om antalet stockar i ett parti och man fick räkna om flera gånger 
innan man kunde avgöra tvisten. Han minns särskilt några körare i Hullsjön, som höll hårt på 
att deras siffra var den rätta. När man kontrollräknat några gånger visade sig att tumning hade 
gjorts korrekt och att det var körarna själva som slarvat med räkningen. Men det fanns en 
körare som aldrig tog fel på en enda stock, minns Karl-Erik. Det var Albert Festin i Vike. 
Hans uppgifter stämde alltid till hundra procent. 
 
Stansarbrudar 
I samband med införandet av hålkort kom de första kvinnliga skrivarna/stansarna. Sundsvalls 
virkesmätningsförening började med hålkort 1951/52 och redan samma säsong anställde man 
den första ”stansarbruden”, som dessa pionjärer i ett typiskt manligt yrke snart kom att kallas. 
 

 
 
Ulla-Britt Sjöberg, gift Hallin, tillsammans med sitt tummarlag Ivar Sjöberg till vänster och 
Gunnar Sundman till höger 

 10



 
 
Så här berättar Ulla-Britt om sin tid som ”stansarbrud”: 
 
Första dagen frös jag så fruktansvärt. Jag trodde jag skulle frysa mig fördärvad. Jag hade klätt 
mig i sportkläder och nya fina läderstövlar. På kvällen när min mamma fick höra hur jag frusit 
ringde hon omedelbart till sin mamma, Elvira Sjöström i Vike, och frågade henne om hon 
hade kvar några luddor sedan tidigare. Luddor var ett sorts filtkängor som var vanliga i början 
1900-talet och som var kända för att kunna stå emot kylan bra. Jodå, mormor Elvira hade kvar 
några luddor, som Ulla-Britt kunde få låna. Nästa dag var Ulla-Britt bättre rustad mot kylan 
med tjocka strumpor och luddor på fötterna. De var visserligen inte lika fina som 
läderstövlarna. Men jag skämdes inte för luddorna, säger Ulla-Britt. Det vikigaste var att jag 
slapp frysa.  
 
Det var under åren 1955-61 som Ulla-Britt jobbade som stansare. Under den tiden var det 
hennes pappa som var lagbas för tummarna, men det var olika tummare som ingick i laget 
under den tiden, bland andra Gunnar Sundman och Lennart Vikholm. Tumningen skedde runt 
hela Holmsjön från Djupröra i väster till Sjöändan i öster. Det kunde vara besvärliga 
förhållanden både under vintern och under våren. Under vintern var det kylan som var värst. 
Det var inte så lätt att klara stanstången med dubbla par vantar vilket behövdes för att hålla 
händerna varma.  
 
Våren var för virkesmätarna en fin tid efter vinterns stränga kyla, men då kunde istället isarna 
ställa till besvär. Det blev ofta mycket vatten på isen och tummarna kunde få stå hela dagarna 
i iskallt vatten.  
 
Våren var också en hektisk tid när vårisen började ge med sig. Det hände ofta att folk ringde 
på kvällarna till Ivar och sa att nu måste de komma och tumma nästa dag för att 
timmerstockarna höll på att flyta bort. Det löste sig dock alltid och Ulla-Britt minns inte att 
det var någon skogsägare som fick sitt virke otummat även om det kunde vara i sista minuten. 
Hon minns också att det kändes otäckt när man på våren trampade igenom överisen, för man 
kunde inte säkert veta om det var fast is under.  
 
I början var det många som var misstänksamma över om det kunde bli rätt när man stansade 
in uppgifterna med en tång på ett hålkort. Man tyckte att det gick så snabbt att det lätt borde 
kunna bli fel. 
 
Två gånger om året kom de så kallade kontrollmätarna för att kontrollera att tummarna hade 
utfört sitt arbete korrekt. Man valde slumpvis ut några virkespartier som uppmättes och 
kontrollerades även ur kvalitetssynpunkt. Dessa kontrolltumningar visade aldrig på några fel i 
de tumningar som man kontrollerat.  
 
På kvällen efter varje tumningsdag var det lagbasens uppgift att sortera korten på olika 
sortiment och att sammanställa uppgifterna. De sorterade buntarna och sammanställningarna 
hämtades regelbundet av virkesmätningsföreningen för vidare behandling i kortläsare. 
 
Lönen för tummare och stansare var för den tiden förhållandevis bra, runt 900 kr per månad 
före skatt. Lönen var densamma för både tummare och stansare. Någon skillnad gjordes inte 
för manliga och kvinnliga tummare. Så i tummarlagen var det jämställda löner på 1950-talet. 
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Tumning ”inne på Vikan” i Vike på 1950-talet. Fr Olle Nilsson, Svedjan, Ingvar Berg, Vike, 
Anders Persson, Hammerdal och Ivar Sjöberg, Drevberget. 
 
Under 1980-talet kom industrimätningen att bli helt dominerande. Den nära koppling som 
funnits mellan huggare, körare och tummare försvann. Utearbetet hade blivit innearbete. 
Lagarbetet blev ensamarbete. Kroppsarbetet ersattes med teknik och stillasittande på samma 
sätt som också skedde med arbetet i skogen. Tummaridealet med sina krav på rörlighet, 
köldtålighet, fysisk styrka och lagarbete gick förlorat. Det moderna virkesmätningsarbetet 
blev enformigt och föga kvalificerat. Lastbilar kör virket till industrin. Där jobbar en eller två 
virkesmätare inomhus. Jobbet har blivit mycket enklare men också enformigare.  
 
Lars Erik Wikholm 
 
Källor: 
”Mitt emellan virkesintressen”, Virkesmätningens historia av Ronny Pettersson  
 
Nedtecknade minnen och berättelser av  
Elis Jönsson 
Ingvar Berg 
Karl-Erik Sundqvist 
Ulla-Britt Hallin 
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De första nybyggarna i Loviken 
 
Den 4 juni 1762 kom lantmätaren Eric Calwagen på besök till Vike by. Hans uppdrag var att 
undersöka om två nybyggen i Loviken hade sådan bärkraft att de kunde godkännas för 
avvittring från sina stamhemman i Vike. Ett beslut om avvittring skulle bl. a. innebära att 
nybyggarna fick besittningsrätt till den mark som hörde till nybyggena, rätt till myr- och 
strandslåtter, fiskerätt i sjön samt rätt att ta byggnads- och stängselvirke på skogen. 
 
Eric Calwagen var ordinarie lantmätare i Västernorrland och skulle några år senare bli känd 
som den förste som utarbetade en karta över Medelpad med samtliga socknar inritade.  
 
För att förrättningen skulle ske i laga ordning hade till mötet kallats, förutom berörda 
nybyggare och ”markägare”, nämndemännen Per Persson från Backen i Liden och Per 
Persson från Åsen samt länsmannen Abraham Hallbom.  
 
Markägare var åboerna Swen Nilsson och Per Mattson i Vike. Uttrycket ”åboer” står för att de 
hade besittningsrätt till sina s.k. kronohemman. Som regel övergick en sådan besittningsrätt 
till äganderätt efter särskilt beslut om detta. I det här fallet var det kronohemmanen Vike nr 3 
och Vike nr 4 som var berörda av avvittringen.  
 
De två nybyggarna var Olof Nilsson och Eric Mattson. Olof var yngre bror till åbon Swen och 
Eric var yngre bror till åbon Per.  
 
Nybyggarnas familjer 
Nybyggaren Olof Nilsson var född 1708 och han hade fyra bröder. Den äldste brodern var 
åbon Swen, som var född 1709 och som brukligt var hade han fått överta föräldragården. De 
yngre bröderna var därför hänvisade till att försöka finna sin bärgning på annat håll. Olof 
valde att bli nybyggare i Loviken, brodern Erik flyttade till Klärke, Pär flyttade till Östbyn 
och Nils flyttade till Fagerviken.  
 
Den andre nybyggaren, Erik Mattsson, var född 1730 och yngst i en familj med fyra syskon. 
Äldst i syskonskaran var Karin, född 1717. Hon gifte sig med reservbåtsman Måns Ersson 
Åhs och blev bosatt på ett soldattorp i Vike. Den äldste i syskonskaran var åbon Pär och som 
nummer tre kom brodern Olof. Uppgift saknas om vart han tog vägen. 
  
Skarpåsbodarna 
De två nybyggarna är förmodligen de första bosättarna i Loviken. Den brukade jord som 
fanns sedan tidigare var en fäbod tillhörande Vike by. Den låg ungefär där Anders Norling nu 
har sin gård.  
 
I gamla handlingar omnämns en fäbod tillhörande Vike som kallas ”Skarpåsbodarna”. Det 
troliga är att det var det namn som användes på fäboden i Loviken. Det är oklart hur länge den 
brukades. Vike hade samtidigt också en fäbod på Norvallen, på norrsidan av Norsundet. 
Lövåsbodarna och Svartkälbodarna anlades senare. Vike hade alltså även i fortsättningen två 
fäbodar. Svartkälbodarna brukades av hemmanen nr 3 och 4 samt av några torpare som hade 
sitt ursprung från dessa hemman. Det kan ha varit dessa hemman som hade en tidig fäbod i 
Loviken innan man anlade Svartkälbodarna.  
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Lantmätarens beskrivning av nybyggena 
I förrättningshandlingarna om avvittringen konstaterar lantmätare Calwagen att de två 
nybyggena ligger i en trakt med ”steril och ofruktsam jordmoln”. Till ytan blir det ett stort 
landområde som uppmäts och karteras. Det avgränsades i väster mot ”Jemteland av 
Kallkummer Rå, Opsiö rör, Stensiö holme och Löfåhs femstenarå samt i öster av Lovikens 
femstenarå vid Holmsjön.”. Skogsmarken beskrivs som steril och bergig. Men där fanns trots 
detta gott om talltimmer och ”tjulen gran samt löfskog”. Talltimret bedöms både vara 
tillräckligt för nybyggarnas behov men även för någon avsalu. Tillgången på mulbete bedöms 
vara magert på grund av ”den sterila och ofruktsamma jordmoln.” Stundom har nybyggarna 
använt sig av svedjebruk för att förbättra mulbetet men det bedöms knappt vara mödan värt. 
Dock finns det flera floar och myrar där myrstarr kan bärgas till foder. 
 
I slutet av protokollet gör Calwagen en sammanställning av de markområden och övriga 
nyttigheter som de två nybyggarna skulle få besittningsrätt till.  
 
Calwagens handskrivna protokoll är inte alldeles lätt att tyda med både överstrykningar och 
bläckplumpar. Men man bör inte döma honom för hårt. Vid den här tiden var det fortfarande 
fjäderpenna som gällde. Bläckpennan av stål kom först i mitten på 1800-talet. Vi kan också 
vara ganska säkra på att han skrev protokollet direkt vid sittande möte. Här ett litet utdrag: 
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Här är Calvagens hela sammanställning av nybyggenas tillgångar. Vilka mått som använts har 
inte gått att tyda. Den första kolumnen avser rimligen areal och de andra två kolumnerna 
mängd. En gissning är att arealen uppmätts i kappland vilket motsvarar ett halvt tunnland. 
 

 

 
Åker 

1:o    Öster om de inrättade Fäbodarna  
         är en trakt bestående av sand- och lermjäla i botten som  
         kan upparbetas ungefär till ------------------------------------------ 
 
2:o    Väst om draget å södra sidan om skogsudden, som  
          löper söder om Loviken är samma jordmån till---------------- 
 

Äng och höbohl 
3:o     Inuti Loviken är omkring båda bäckarna starrslåtter------------ 
 
4.       Kan upphuggas mera slåtter vid bäckarna (för) bladfoderhö--- 
 
5.       Uti Fäbodarna blir jägelhö.------------------------------------------ 
 
6.       Dito Wågen bredvid Kallkummer Rå starrfoder.-----------------
 
7.       Vid Sten- och Flosjön bärgas vartannat år starr 
          foder, som åren utföres till------------------------------------------ 
 
8.       Vid ÖsterFlotjärn dito--------------dito----------------------------- 
                                                                                              Summa  
                                                                                 

 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1 ½ 
 
 
 
 
 
 
 
4 ½ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
1 
5 

Fiske 
Uti Loviken och utanför Korsholmen fångas gäddor, abborre, öring, sik och mört till fullt 
husbehov och någon avsalu.  
 
Humlegård är ej anlagd, men kan anläggas. 
 
Skvaltkvarn är ej heller anlagd och det finns inte heller lägenhet härtill. 
 

Skog 
Enligt 1704 års karta, samt framtagna interimo kartläggning 1755 begränsas skogen av 
följande märken, Kallkummer Rå, Opsiö rör, Stensiö holme, Löfvås Rå och 5-stena Rå uti 
Loviken. Består av trakter med steril och bergig mark /…/ (men även) talltimmer och tjälgran 
samt lövskog/…/ 

 
Mulbetet är magert på grund av den sterila och ofruktsamma jordmånen. 
 
Svedjeföryngring brukas stundom men har visat sig knappt mödan värd. 
 
/…/tillsammans omfattar förenämnda lägenheterna 19 mål. 
Wike by 15 juni 1762 
Eric Calwagen 
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Kartbild från Laga skifte i Loviken 1837 med området för fäbodvallen inritat. Vid den här 
tiden torde dock marken ha övergått till att helt eller delvis brukas av nybyggaren Olof 
Nilsson. Det gula fältet i övre vänstra hörnet är troligen det markområde där Olof Mattssons 
nybygge låg. 
 
Hur det gick sedan 
Nybyggaren Olof Nilsson var gift med Brita Månsdotter från Östbyn. De fick fyra barn Nils, 
Pär, Kristina och Margareta. Nils gifte sig med Margareta Svensdotter från Vike och de 
flyttade för en tid till Åsen i Liden. Margareta var född 1749 och dog 1777, sannolikt i 
barnsäng eftersom deras förstfödde son föddes och dog samma år. Pär förblev ogift och 
barnlös. Kristina har vi inte några uppgifter om. Margareta flyttade till Fagerviken.  
 
Efter den första hustruns död gifte Nils, med efternamnet Olofsson, om sig med Stina 
Eskilsdotter och blev ägare till hemman nr 3 i Vike. De fick fem barn. Återigen drabbades 
Nils av att de två första barnen dog samma år som de föddes. Men tre av barnen överlevde till 
vuxen ålder. Äldste sonen Nils skulle som vuxen bli känd som den Nils Nilsson, som av 
misstag sköt sin häst när han trodde sig skjuta på en älg en dimmig morgon på Vikeskogen. 
Det skulle dessutom enligt sägnen ha skett på hans bröllopsdag då han var ute för att skaffa 
färskt älgkött till bröllopsfesten.  
 
Nils Nilsson hade två söner och tre döttrar. Den ene av sönerna hette Simon och han blev den 
förste bonden på Draget i Sandnäset. Han antog senare släktnamnet Wiklund. Den andre 
sonen hette Nils som sin far och han övertog gården i Vike. Det var denne Nils som tog 
släktnamnet Westman.  
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Nils Westmans son, Nils Petter, blev den som övertog ”nybygget” i Loviken. Vid den här 
tiden bör det inte längre kallas nybygge. En riktigare benämning är att det är ett skogshemman 
med ett sammanhängande skogsskifte från Holmsjön i söder till Järkvissleallmänningen i 
norr. Nils Petters söner Nils och Alfred ärvde gården efter sin far år 1897, men bara några år 
senare, år 1904, sålde de den till Wifsta Varvs AB.    
 
Nybyggaren Erik Mattsson var gift med Kristin Svensdotter från Vike. De fick barnen Kristin, 
Brita, Mattias, Karin och Ingrid. Kristin flyttade till Sunnansjö, Brita förblev ogift. Mattias 
övertog en del av hemmanet nr 4 i Vike till vilket nybygget i Loviken hörde. Karin gifte sig 
med Jonas Jonsson från Sunnansjö och blev torpare i Vike. En av deras söner, Simon Jonsson, 
blev senare genom Laga skifte torpare i Drevberget och är anfader till Wikholmssläkten där. 
Ingrid flyttade till Västbyn. 
 
Sonen Mattias f 1764 gifte sig med Lisa Olofsdotter från Västbyn och de fick barnen Erik, 
Margareta, Olof, Pär, Nils, Mats och Stina Lisa. Erik som var äldst förblev ogift och barnlös. 
Gården i Vike kom därför att övertas av näst äldste sonen Olof. Margareta levde ogift. Pär 
blev hemmansägare i Drevberget och anfader till Södersbergssläkten där. Nils och Mats blev 
de två i syskonskaran som övertog var sin del av familjens nybygge i Loviken. Runt om i 
bygden blev de kända som ”Nils Matsa” och ”Mats Matsa” .  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sälls gård som brann ner till 
grunden 1987. Foto 1985 Anders 
Norling

 
Nils Matsas gren av släkten blev inte så långvarig i Loviken. Äldste sonen, Pehr, fick sitt ena 
ben krossat vid arbete i skogen och hade antagligen svårt att fullgöra alla de sysslor som 
krävdes på ett litet jordbruk. I husförhörslängderna anges han vara ”ofärdig av slag”.    
 
I och med att Nils Matsas del inte gick vidare inom hans familj kom Mats Matsa att bli ensam 
ägare till gården.  Mats Matsas son, Mattias, blev ny ägare efter sin far och det var han som 
tog släktnamnet Säll. Sällshemmanet var, räknat från nybyggaren Erik, kvar i släkten i sex 
generationer innan det såldes till Johannesviks AB år 1896.  
 
Lars Erik Wikholm 
 
Källor: 
Lantmäteriet, historiska kartor 
Familjeregister för socknarna i Medelpad 1500-1800, CD 
Hembygdsföreningens fotoarkiv 
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Höstterminen 1949 tjänstgjorde en ung lärare på Vike skola. Hans namn var Göran Lilja och 
han kom från en musikbegåvad familj. Det är hans far som har skrivit text och musik till 
sången nedan, ”Sommarkväll vid Vikesund”. Både far och son förälskade sig i bygden och 
återkom på flera besök de följande åren. Att Holmbygden fick en särskild plats i Görans hjärta 
kanske påverkades av att han fann sin blivande fru här. Hon hette Kerstin Gruvberg och 
tjänstgjorde som småskollärare samma år som Göran var lärare i ”storskolan”. Göran fick 
senare anställning på Sveriges Radio, där han gjorde många uppskattade musikprogram under 
årens lopp. Vi vet att han var nära släkt med Sven Lilja, som anses vara den som startade 
”Allsång på Skansen”, då han ledde "Sångens dag" på Skansen den 26 maj 1935. Det blev 
succé och man anlitade därför Sven Lilja även nästkommande år för hela säsongen. Det finns 
uppgifter om att Sven skulle vara Görans farfar, men vi har inte kunnat få det helt bekräftat. 
Texten till visan har vi fått av Anders Pettersson och sedan visade det sig att Hasse Åmansson 
hade noterna som han välvilligt delade med sig av. Stort tack till båda.  
 
Fotnot: Vikesund var postadressen till Vike när byn hade egen poststation. 
    

 
Sommarkväll vid Vikesund 

Text och musik: Henning Lilja 
År 1950 

 
Sommarkväll smeker kind 
Solen strålar skön 
över bygd, över sjö 
Marken lyser grön 
Frid och ro lyser här 
i den gröna dal 
Fågelsång klingar högt 
i naturens sal 
 
Refräng: 
Vikesunds grönskande ängar vid strand, 
susande skog, speglande vik 
återger himmel och solguldets brand,  
lika för fattig och rik 
Ekot från skällorna ljuder i väst 
Göken hörs gala där, då är den bäst 
Näckrosen blommar i viken en stund 
Vacker är byn Vikesund 
 
dagens jäkt tar slut  
Barnens lek tystnar snart, 
slutar med titt-ut 
Blott ett brus av de ljud, 
fyllda av mystik,  
som från vind, sjö och skog, 
bilda romantik 
 
Refr.: 
Vikesunds… 
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