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Holms Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2015. 
 
Styrelse        
Ordförande  Lars-Erik Wikholm    
Vice ordf.  Göran Loviken     
Sekreterare  Sonia Filipsson     
Kassör  Gertrud Festin    
Ledamöter  Anders Norling, Gunnel Eriksson, Holger Sahlin, 

Birgitta Johansson, Sven Jonsson 
Suppleanter  Britt-Marie Lindal, Karin Hultman, Stig Lindgren, 

Jan Strömberg, Marianne Fors 
 
  
Föreningen har 268 betalande medlemmar. 
Under året har föreningen hållit nio styrelsesammanträden inklusive 
årsmötet. 
 
Föreningens årsmöte avhandlades den 25 mars i Hembygdsstugan. 
Kaffe med smörgåstårta serverades. 
 
Föreningen var representerad på Medelpads Hembygdsförbunds 
årsmöte. 
 
Områdesombuden vårstädade kulturindustriområdet i Österström i 
mitten av maj. Storstensjöbodarnas områdesombud gjorde även de en 
städning och översyn inför sommaren. 
 
Söndagen den 5 juli ordnade föreningen Hembygdsdagen i 
Storstensjöbodarna i samarbete med kyrkan i Holm. Dagen blev 
välbesökt och uppskattad. Dragspelaren Stig Bergkvist underhöll med 
fin musik 
 
Anundgård 2016 03 14 
 
Styrelsen 
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Bästa läsare! 
 
I årets skrift lyfter vi fram Hissjön, en av de äldsta byarna i Holm. Den är en del av vår bygd 
som vi inte har uppmärksammat så ofta tidigare. Därför ger vi stort utrymme åt berättelsen om 
Hissjön. Mycket av underlaget är hämtat från den berättarkväll som anordnades i byn förra 
hösten. Sådana enkla sammankomster där man samlas en kväll under trivsamma former och 
berättar egna minnen och sådant man hört ”de gamla” berätta är något som fler byar borde 
pröva på.  
 
En person som har mycket att berätta om gamla tider är Torsten Flink. Han har levt hela sitt 
liv på den gård som är hans föräldrahem. Gården ligger på Västbyns mark vid Norsundet, men 
många skulle nog trots det räkna honom och hans familj som Vikebor. Torsten har sina rötter i 
Västbyn där hans mor Elsa föddes och växte upp innan hon gifte sig med Johan Flink och de 
slog ner sina bopålar vid Norsundet. Torstens berättelse ger en bra bild av en tid då man i 
Holm fortfarande levde på vad jorden och skogen gav. 
 
Föreningen fortsätter att i samverkan med SCA arbeta för att kulturindustrimiljön i 
Österström underhålls så att viktiga delar kan bevaras för framtiden. Konjaksbespararen är nu 
igång igen efter att den fått nytt skvalthjul och nytt turbinhus. Karusellhuset är i behov av en 
del mindre reparationsarbeten och ommålning utvändigt. Även vattenrännan börjar ge med sig 
på grund av röta och bör bytas inom något år. Dammluckorna är inte heller i bästa skick. 
 
När det gäller Fagervikssågen hotar hela byggnaden att rasa ut i ån. Några av de 
betongfundament som sågen vilar på har vält eller är på väg att välta. Stommen i såghuset 
hålls nu samman av strävor och stålwirar som monterats de senaste åren. Det gamla spåntaket 
är helt slut och släpper igenom både regn och sol. SCA har bedömt att det bästa alternativet är 
att såghuset monteras ner och att de centrala delarna av sågens inre tas tillvara. I planeringen 
ingår att sedan montera upp dessa delar i en permanent utställningspaviljong på stranden intill 
där sågen nu står. SCA har mot den bakgrunden sökt och beviljats rivningstillstånd. 
 
Hembygdsföreningens styrelse har bedömt att det absolut viktigaste är att sågen räddas undan 
total förstörelse och att viktiga delar och därmed dess historia kan bevaras på ett för framtiden 
hållbart sätt. Styrelsen har med SCA:s förslag som grund gjort en idéskiss till hur en 
utställningspaviljong skulle kunna utformas. Se nästa sida.   
 
Hembygdsdagen firar vi som vanligt på Storstensjöbodarna den första söndagen i juli, som i 
år infaller den 3 juli. I år firas dessutom Hembygdens år med anledning av att Sveriges 
hembygdsförbund fyller 100 år. Första flotten över sjön avgår kl. 10.00. Välkommen 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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En berättarkväll i Hissjö by 
 
Du vind som susar i skogen 
Du regn som svalkar den 
Du sol som vårdar var blomma 
Du rymd som famnar allt  
Ta vård om minnen av mänskor 
Som levde och strävade här 
Förhindra glömskans kvarnar 
Att mala allt ner till stoft 
 
Ur Greta Adrians bok ”Kilsbergstorp”, 1992 
 
 
En solig eftermiddag i september 2015 samlades en skara människor på gården Udden i 
Hissjön. Det var ägarna till gården, Ivan Holmbom och Inga-Lill Häggberg, som hade bjudit 
in till en berättarkväll om byn och dess historia. Tanken hade nog från början varit att bara 
bybor och andra med anknytning till byn skulle delta, men nu hade jag fått löfte att få vara 
med och lyssna under förutsättning att jag inte hade med mig någon inspelningsapparat. 
 
Medan solen sakta sänkte sig i väster samlades gästerna vid värdparets fina timrade hus i 
sluttningen ner mot sjön. Vi bjöds att stiga in och ta plats runt den öppna spisen där en brasa 
brann och spred en trivsam värme i det stora vardagsrummet.  
 
Några av berättarna den här kvällen var Ivan Holmbom, dottersonson till den mytomspunne 
”Ryske Kejsaren”, som var fjärde generationens ägare till Udden, Iris Backberg, kusin till 
Ivan, född och uppvuxen på Udden, Arne och Kristina Engholm, ägare till torpet Älgviken och 
Nancy Bolin, vars mormor var född och uppvuxen på torpet ”Längst väst i äe´n”.  Många fler 
av gästerna bidrog under kvällen både med egna minnen och sådant de hört andra berätta.   
 
Det blev en minnesrik kväll där varje berättelse väckte till liv nya minnen av de människor 
som levt och verkat i Hissjön och gårdarna runt sjön. Nedan har jag försökt återge något av 
alla dessa berättelser kompletterade med vissa uppgifter om byns historia ur bland annat 
Lantmäteriets arkiv.   
 

Namnet Hissjö 
 

Det finns flera teorier om varifrån byn fått sitt namn. Namnet Hissjö finns på flera håll i 
landet. I Västerbotten, utanför Umeå, finns en by med samma namn och där menar man att 
den byn fått sitt namn av ordet hid i betydelsen vindskydd, t ex vid en lägereld. När det gäller 
”vår” Hissjö stämmer det bra överens med en sägen som talar om att det vid västra änden av 
sjön för länge sedan skulle ha funnits en enkel byggnad med tak som använts av fiskare och 
jägare som övernattat där. 
 
Hissjön tillhör Ljungans avvattningsområde. Sjön har en ovanlig form med ett långsträckt näs 
som sticker långt ut i sjön från väster och bildar två djupa vikar på vardera sidan. Vikarna 
kallas Norra respektive Södra Grenen. Från den Södra Grenen har sjön sitt utlopp i Hiån som 
rinner ner till Leringen. I sjön finns abborre, gädda,  mört, sik och även någon öring.  
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Birger Holmstedt från Lillhullsjön flottar timmer i Hiån någon gång på 1930-talet. 
Flottningen startade omkring midsommar och pågick några veckor in i juli till dess rumpan 
passerat rännan ner till Leringen.  

 
Vägar och stigar 

Finnvägen 
Den äldsta vägen mellan Hissjön och Sunnansjö var troligen den s. k Finnvägen. Det var en 
skogsstig, som gick från Hissjön och ner till ”Sandsvika” vid Holmsjön. En annan väg gick 
från Hulllsjöområdet via Navarn och ner till Östanbäck. 
 
Kyrkstigen 
Den kanske mest kända vägen i våra dagar är Kyrkstigen som går mellan Hullsjö-
Hissjöområdet och till ”Tommas” vid Holmsjön. Under sommarhalvåret gick man till fots 
och på vintern kunde man åka skidor eller köra med häst och släde efter stigen. Från Tommas 
tog man båten över till norrsidan när det var öppet vatten. Under vintern hölls en körväg 
öppen över isen.  
 
Kyrkstigen har i början av 1990-talet röjts upp av Holms hembygdsförening. Enkla broar 
lades över bäckar och vattensamlingar samt spänger över myrmarkerna vid Sundinsslåttern. 
Skyltar sattes också upp där vägen börjar vid Bränntorpet i Hissjön och vid Sunnansjö intill 
Tommas, där Kyrkvägen slutar. Stigen är cirka fem kilometer lång och har stora 
höjdskillnader. Den som går stigen från Holmsjön mot Hissjön har en lång uppförsbacke att 
avverka innan den högsta punkten nås. Stigen är fortfarande framkomlig inte minst tack vare 
Skoterklubben i Hullsjön som röjt och hållit undan sly på senare år. Däremot är broar och 
spänger återigen i behov av upprustning. 
 
Olle Eliasson har i Hembygdsföreningens skrift år 1994 skrivit ner några minnen som han fått 
berättade av Frid Andersson; som då var 90 år och född på ”Rävsvean” och Karl Johan 
Jonsson i Hissjön. Så här skrev Olle Eliasson: 
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”De har båda gått och sprungit denna väg många gånger. På vintern kördes med häst och 
släde, men på barmark brukades en s.k. ”Hullsjögigg”. Den bestod av tvenne långa roor med 
den vekare änden fastsatt i hästens seldon. Den andra grövre änden släpade på marken och 
roorna var sammanbundna med tvärslåar. På dessa släpdon transporterades även likkistor 
längs Kyrkvägen fram till Holmsjön och vidare till kyrkan och kyrkogården. Enligt Frid 
kördes inte hjuldon med häst på vägen och enligt Karl Jonas kördes hjuldon med häst fram till 
Märabäcken. Platsen har fått sitt namn av att både häst och fordon vid ett tillfälle tippat 
omkull där. På 1920-talet byggdes en telefonledning längs vägen fram till Lars-Eriks i 
Lillhullsjön, där det var affär på den tiden. Ledningen utgick från telefonstationen i 
Anundgård och revs i slutet på 1950-talet. 
 
Från poststationen i Anundgård var det utbärning av post till Hissjö-Hullsjöområdet under en 
lång period. När det började har inte gått att få fram. Poststationen i Anundgård öppnades den 
1 januari 1875 med Johan Öberg som föreståndare och i början av seklet (1900-talet) var 
folkskolläraren och organisten Olof Petter Backlund den, som skötte sysslan. Under 
Backlunds tid pågick postutbärningen till Hullsjön, det vet vi, men närmare än så kan inte 
fastställas. Den bars ut tre dagar i veckan och kända utbärare var Beda Fagerberg, Olof 
Sundström, Tyra och Maj Nyberg samt sist Anton Viklund. Vissa tider bars posten fram över 
Östanbäck och Navarn till Hullsjön. Postutbärningen upphörde 1938 enligt uppgift. Då hade 
den nya landsvägen blivit klar och en busslinje trafikerade Sunnansjö-Stöde.  
 
Karl-Jonas berättar, att då han som 13-åring skulle hämta ett paket åt en Gustav Everts från 
Alnö, som var i Hullsjön, sprang han barfota och i kortbyxor Kyrkvägen till Tommas, lånade 
en båt för rodd över Holmsjön till Östbyn och tog sedan vägen till poststationen i Anundgård. 
När han skulle öppna dörren hörde han att den låstes just som han tog i dörrhandtaget. 
Klockan var då 16.00. Han fick vänta till kl. 17.00 då den åter öppnades så att han kunde få ut 
paketet och återvända samma väg hem. Belöningen var 50 öre. Det var fru Backlund som 
skötte posten då. 
 
En besvärlig transport berättar Frid Andersson om. Oscar Lodins far från Glanässvedjan, som 
ligger på Hissjöns södra sida, skulle till A P Lindberg i Östbyn för att handla. Han hade en 
dragkärra med två hjul att frakta varorna på. Han lämnade den på höjden ovanför 
Östbybodarna och fortsatte med båt till Lindbergs affär. Där köpte han en mjölsäck (80-100 
kg) samt en fjärding saltströmming. Sedan han fått varorna i båten bar det av hemåt. Väl på 
andra sidan sjön tog han mjölsäcken på ryggen och bar den en bit uppöver Kyrkvägen samt 
satte av den på en sten. Gick så tillbaka till båten efter saltströmmingen och bar den en dryg 
bit ovanför den plats där han lämnat mjölsäcken. Han växlade så med att bära mjölsäcken och 
strömmingsfjärdingen varannan gång tills han kom fram till dragkärran. Drog sedan kärran 
med mjöl och strömming fram till Hissjön, där han fick lasta över i båt och ro över sjön. Så 
åter upp med varorna på kärran och upp till gården, men nu var han äntligen hemma. Det var 
väl ett riktigt dagsverke? 
 
En annan historia om samme man, som dock inte har med Kyrkvägen att göra. Han skulle till 
stan för att även nu köpa strömming varvid hans kvinna sa, att han skulle se till att få små 
strömmingar ”för nu börjar barnen bli så stora att de vill ha en hel strömming de med!”  
 
Så avslutar Olle Eliasson sin berättelse om Kyrkvägen mellan Holmsjön och Hissjön-
Hullsjsöområdet.   
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Hissjö by 
 
Gamla handlingar visar att det på 1600-talet fanns fyra torp i byn. Men byn är troligen äldre 
än så. Man kan anta att det i likhet med flera andra byar i Holm har varit finnar som först slog 
sig ned här. Ett vittnesbörd om detta är bl.a. namnen ”Finnstigen” och ”Bastuudden”. Byn 
ligger högt, 300 meter över havet (2,4 m högre än Storsjön i Jämtland), vilket också stämmer 
bra överens med att finnbebyggelser ofta låg på höjder och nära någon sjö. 
 
Gårdarna i byn ligger inte samlade utan ganska avskilda från varandra både på den norra och 
på den södra sidan. Det kan vara en anledning till att flera av gårdarna har ett eget namn, som 
t ex Udden, Älgviken och Mon. Förr i tiden var det vanligt att alla platser, som hade någon 
betydelse i det dagliga livet, gavs ett namn. I byarna hade ofta åkrar, ängar och t o m större 
stenar ett namn. På skogen hade åsar, myrar, tjärnar, bäckar, stigar och kojor alltid ett namn. 
Många berättelser skulle ha varit omöjliga att föra vidare om det inte funnits namn att knyta 
dem till.  
 
När man svänger in från Hullsjövägen mot Hissjön passerar man först ett torp som heter Mon. 
En kilometer längre in når man infarten till torpet Älgviken, som ligger alldeles nere vid sjön.    
Vidare västerut går vägen uppför en backe, ”Kristinabacken”, och några hundra meter 
därefter når man avfarten ner till Udden. Vid vägens slut ligger den sista äldre gården i byn, 
som många känner som ”Ullbergs”. Men det har legat ett torp ännu längre västerut i viken 
Norra Grenen. Det torpet kallade byborna helt enkelt för ”Längst väst i äe´n” och dit fanns 
ingen väg. Torpet blev öde i början av 1940-talet och idag finns bara rester av byggnaderna 
kvar.  

 
Nybygget Udden 

 

 
De äldsta byggnaderna på Udden. Lillstugan till höger i bakgrunden. 
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En av de äldsta gårdarna i Hissjön är ”Udden”. Den har troligen fått sitt namn av den udde 
som ligger strax öster om gården och som på äldre kartor kallas ”Anundgårdsudden”. Gården 
har ännu idag mycket av den gamla bebyggelsen bevarad med flera små hus och byggnader 
spridda kring ett stort gårdstun. Den ligger högt i en backe som sluttar ner mot vattnet med 
vid utsikt över sjön och åsarna runt om. 
 
Gården skattlades den 9 september 1784. Ägare var nybyggaren Lars Olofsson f. 1738. Han 
var född i Fagerviksbyn där faderns familj var bosatt. Hans farfar hette Lars Persson och 
bodde i Sunnansjö. Farmor hette Bengtsdotter som ogift och kom från Storhullsjön. Både 
farfar och farmor var födda på 1600-talet. Lars Olofssons familj hade alltså sina rötter flera 
generationer tillbaka i trakterna kring Hissjön och familjen kom att leva kvar på samma gård i 
flera generationer därefter. Det är ingen överdrift att säga att ”Udden” är en riktig släktgård. 
 
Den lantmätare som utförde skattläggningen av Udden var Lars Calwagen. Det var inte första 
gången var i Holm i ett sådant ärende. Under sin tid som lantmätare genomförde han flera 
avvittringar och skattläggningar av nybyggen i trakterna kring Holmsjön.   
 
Så här skriver Lars Carlwagen i sitt förrättningsprotokoll:  
 
”Detta nybygge, som är beläget 6 ¾ mil från Sundsvalls stad, ifrån närmsta bergsbruk 
Lögdön 5 /34 mil och Berge lastageplats 6 mil samt från Holms kapell ¾ mil, har enligt Höga 
Landshöfdingeämbetets i Gäfle resolution af den 19 december 1759, till nuvarande åboen 
Lars Olofsson emot (oläsligt) 20 frihetsår, blivit upplåtet att till 6 måls eller 1/8 gärdemantals 
skatt upparbeta, hvarvid åboen finnes hava gjort följande odlingar. 
 
Åker 
1. Med klappersten, mjöla och sand till jordmån af 1 qwarters djup matjord på samma botten. 
 
Äng och höbohl 
2. Slått inom åkerhägnaden tillika med Svarttjärnsslåtten, gifver dels Hårdvalls dels Jägel  
och Myrhö. 
3. Bladwika gifver Jägel, Ölgräs(?) och Härahö. 
4. Båthuswika dito 
5. Söderänget dito 
6. Lillänget dito 
7. Komyränget dito 
8. Uppodlingsland varå kan med tiden bärgas lägdhö 
 
Mulbete 
Är tillräckligt och föder nu med tillhjälp av Löftägt, 1 häst, 5 kor, 3 ungnöt, 7 får och 8 getter. 
 
Skog 
Som tillförne är från vederbörande angränsande afskild, består 
 
Fiske 
Idkas sommartiden med not och nät uti Hisjön, varest fångas gäddor, abbor och mört till fullt 
husbehov. 
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Slåtter 
Slåtter finnes inom Åkerhägnaden, Båthusviken, Söderänget, Lillänget, Komyrgärdet och 
uppodlingsjorden 
 
Humlegård 
Har icke ännu blifvit anlagd. 
 
Skvaltekvarn 
Är inrättad uti Lill Hullsjö Åhn varest males till eget behof höst och vår. Flere lägenheter 
voro ej tillfinnandes. 
 
Hisjön 13 augusti 1784 
Eric Calwagen 
 
Nota 
17 september 1784 vardt detta nybygge skattlagt till 7 mål eller 7/48 giärde Mantal”  
 
Anm. Lägg märke till att varje slåtteräng hade ett namn. 
 
Ägostyckningen  1911 
I sammanställningen ovan har alla arealmått och mängdmått utelämnats, då de är svåra att 
tyda och översätta till dagens mått. Mål och gjärdemantal står t ex inte för arealer utan för 
vilken bärkraft som gården hade med avseende på mängden hö som kunde bärgas och den 
mängd säd som kunde sås. Man räknade också in vilka möjligheter som fanns till myrslåtter, 
lövtäkt och fiske. Mantalet var alltså ett uttryck för skatteförmågan men sade inget om arealen 
mark som hörde till gården.  
 
Av den ägostyckning av gården som gjordes 1911 kan vi dock se hur stor areal som 
hemmanet omfattade. I den handlingen skriver man så här: 
 
”Enligt vid 1784 års skattläggning å nybygget Hissjön i Holms socken upprättade kartor och 
handlingar består hemmanet av ett enda skifte, som innehåller uti inegor 7,74 hektar  och 
avrösningsjord (skogsmark) 496.57 hektar. 
 
Dessutom äger hemmanet andel med Hullsjö och Lill-Hullsjö byar i en samfälld fäbodetrakt 
vid Nordanede rågång med en beräknad areal af 26,92 hektar.” 
 
När man tar del av dessa siffror kan man inte låta bli att imponeras av den odlargärning som 
nybyggaren Lars Olofsson hade utfört under sina 20 frihetsår. Nu benämns inte gården längre 
som nybygge. Nu är det ett hemman, som förutom inägojorden, också omfattar runt 500 
hektar skog. 
 
Ägostyckningen 1911 gjordes på begäran av Skönviks AB som nu hade blivit ägare till 
gården. Anledningen till att gården delades framgår inte av bolagets begäran. Däremot är det 
tydligt att man ville få fastigheten delad så att praktiskt taget all skogsmark fördes till den ena 
fastigheten och en mindre del skog samt det mesta av inägojorden fördes till den andra. 
Troligen ville man därigenom bilda ett bärkraftigt arrendeställe av den senare fastigheten, dit 
merparten av inägojorden fördes.  
 
Efter delningen kom den ursprungliga fastigheten att bestå av två fastigheter: 
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Fastighet A  Inägor 5,3 hektar 

Skog 17,3 hektar 
 
Fastighet B  Inägor 2.44 hektar 

Skog 479,27 hektar  
 
En nybyggares villkor 
Det var på 1600-talet som myndigheterna började upplåta kronans jord till nybyggen.  
 
Den som ville ta upp ett nybygge valde ut en lämplig plats på en kronoallmänning. Med hjälp 
av någon skrivkunnig person kunde han sedan göra en ansökan till länsstyrelsen. I ansökan 
skulle han ha två ”redbogna” män som borgade för sig. Det var t.ex. svårt att få ett nybygge 
om man varit straffad. Därefter skulle nybygget avsynas. Det gjordes av kronolänsman och 
två nämndemän. Då beskrevs jordmånen, skogen, jakten och fisket på det blivande nybygget. 
Antalet frihetsår (skattefria år) bestämdes efter hur svårt det bedömdes vara att odla upp 
nybygget. Ju stenigare och oländigare, desto fler frihetsår. 
 
En landshövding skriver så här år 1792 om nybyggarens villkor "att med twå tomma händer 
uti wilda skogen, långt skild från kyrka och ett mänskligt biträde sätta sig ned, för att der af 
ofrukthar jord skaffa sig uppehälle, är en dristighet som förtjenar all aktning". 
 
Nybyggaren fick själv betala syneförrättningen "en kostnad, som tar whad han under sin 
tjenstetid som dräng kunnat bespara, att han föga har, wharmed han kunna förse sig med 
några högstnödige boskapskreatur". 
 
När så frihetstiden hade gått, i allmänhet 10-20 år, var det dags för skattläggning. Nybyggaren 
skulle då ha odlat upp så mycket mark som bestämts vid den första avsyningen. Nybygget 
synades nu igen, denna gång var det lantmätaren och ett par skattläggningsmän som besökte 
nybygget. Också denna gång fick nybyggaren betala tjänstemännens transport till det avlägsna 
stället och deras dagtraktamente och underhåll. 
 
Om nybyggaren inte lyckats klara av sitt beting under den beviljade frihetstiden kunde han få 
den förlängd med ytterligare fem eller tio år. Lars Olofsson klarade med råge av sitt beting 
och nybygget kunde skattläggas utan förlängning av frihetstiden. 
 
Efter Lars Olofsson bortgång övertogs gården av sonen Olof Larsson (1763-1849). Han gifte 
sig med Kerstin Eriksdotter (1774-1850) från Lill Hullsjön. De fick fem barn tillsammans 
som nådde vuxen ålder. Deras son Lars Olofsson (1796-1851) blev näste husbonde på Udden 
och hans son, Lars Larsson (1838-1898), känd som ”Ryske Kejsaren”, blev näste ägare. Lars 
Larsson gifte sig med Britta Magdalena ”Maglena” Andersson (1848-1915) från Sunnansjö. 
De fick barnen August, Christina Magdalena, Juliana ”Julia” och Alfred. Juliana och Alfred 
blev de sista fast boende på Udden. 
 
Ryske Kejsaren 
Lars Larsson, född 1838, var fjärde generationen på hemmanet Udden. Han var känd runt om 
i bygden som ”Ryske Kejsaren”.  
 
I Sundsvalls Tidning kunde man i mitten av 1940-talet läsa följande artikel om ”Ryske 
Kejsaren” som man hämtat från tidningen Söndagsnisse Strix. 
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I Holms socken i Medelpad vid Hullsjö, 300 m över havet (2,4 m högre än Storsjön i 
Jämtland) bodde en bonde, som av folket i dagligt tal kallades ”Ryske Kejsaren” berättar 
Söndagsnisse Strix i en artikel, som återgives i Sundsvalls Tidning. Namnet har han fått därav 
att han är 7 fot lång, grov och bredaxlad utrustad med yviga knävelborrar och en väldig 
brumbas till stämma. Han var därtill ganska bråkig och hårdhänt och alltid en oförfärad 
gåpåare. Folket i Holm på den tiden, hade den uppfattningen att mannen exemplifierade ryske 
tsaren.  
 
”Ryske Kejsaren” bevistade en gång ett 7-dagars bröllop i sin socken. På fjärde dagens kväll 
var både han och andra snusbrukare snuslösa. ”Ryske Kejsaren” gick då över till närmaste 
icke bröllopsinbjuden granne, steg in svartklädd och fin, argsint av snuslängtan och röt --- 
Hörru, om du har så du kan ge mig en ordentlig dosa snus, så avstår jag hela Finland till dej.  
 
Bröllopet, som nämns i artikeln, ägde rum i Österström där Lars Larsson vid den här tiden 
arbetade vid Österströms bruk. Att han hade ett häftigt humör och var lättretad var allmänt 
känt. Det hindrade inte att det fanns personer i närheten som vågade sig på att reta honom 
bara för att få se honom arg. En dag när han blivit retad och behövde få ur sig sin ilska rusade 
han ner till sjön nedanför Udden där det låg en timmerbröt. Den gav han sig på och började 
slita isär med sina bara händer. Det påstås att han i sitt ursinne till och med lyckades bryta av 
en av stockarna. En kort tid därefter insjuknade han och dog några månader senare, strax 
innan han skulle fylla sextio. 
 

 
Lillstugan på Udden 
 
Ivan Holmbom 
När SCA blivit ägare till Udden blev släkten arrendatorer där. Idag är Ivan Holmbom och 
Inga-Lill Häggberg ägare till tomtmarken och husen som en gång hörde till fastigheten.  
Bolaget var från början emot att stycka av och sälja tomten eftersom man planerat att bränna 
ner byggnaderna. Men av en slump lyckades Ivan med lite hjälp av skogvaktare Sundin i 
Österström att få bolaget på andra tankar. På sätt kunde det som ännu fanns kvar av den gamla 
bebyggelsen räddas undan förstörelse. Därefter har Ivan också köpt till det intilliggande 
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Runebo som en gång avstyckats från stamfastigheten i samband med ett arvskifte. Det fina 
timmerhuset nere vid sjön har Ivans mor Clary Åkerlund låtit uppföra av ett gammalt 
sädesmagasin som hon lyckats få köpa av en handelsman i Torpshammar. 
 
Iris Backberg 
En av dem som hörsammat inbjudan till berättarkvällen var Iris Backberg. Hon är född i 
”lillstugan” på Udden. Hennes pappa hette Ivar Larsson och var sonson till Lars Larsson, 
”Ryske Kejsaren”. Hennes mor hette Sally Löfkvist och kom från Lillström.  
 
Iris och hennes föräldrar flyttade från Udden när hon var 12 år. Hon mindes att när hon bodde 
där så hade man i lagården, fyra kor och några ungdjur, häst, gris och getter samt två 
lagårdskatter. Hennes pappa köpte den första bilen i Hissjön, en Fiat, som han köpte 1959. 
Det var en stor händelse i byn.  
 

Älgviken 
 
Arne och Kristina Engholm  
Arnes farfar och farmor bodde på torpet Älgviken. Det var på 1,3 hektar i. De hette John och 
Hulda Engholm.  John var född och uppvuxen på ”Rävsvean”. Arne var sommarbarn hos sina 
farföräldrar under flera somrar och minns dem väl. Farfar var mycket snäll. Farmor var 
betydligt kärvare. Han fick hjälpa till med litet av varje på det lilla torpet. Trots att det alltid 
var smått om kontanter så hade man installerat telefon i mitten på 1950-talet. Abonnemanget 
var ett med A och B-anknytning som man delade med Mon. Det var de första telefonerna i 
Hissjön. Om man ville få kontakt med någon i de andra gårdarna i byn så ringde man till 
Engholms. John fick då gå med bud till den som söktes. 
  

 
Torpet Älgviken 
 
Av någon anledning handlade Arnes farfar inte i affären i Lillhullsjön, som låg närmast, utan 
han tog alltid sin moped och åkte mot Östanbäckshållet. Vilken affär han sedan åkte till vet 
inte Arne. Kanske var det till Björklunds i Sjöändan. Mathållning var mycket enkel. Oftast var 
det saltad fisk som tagits ur sjön som bjöds. Särskilt minns han de bitar som skurits tvärs av 
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på en gädda och saltats ned i en bunke. När de kokades blev det inte så mycket mat kvar att 
stilla hungern med. Däremot minns han med större glädje när han hade hjälpt till att kärna 
smör. Då kunde han få smaka av den tjocka grädde som bildades alldeles innan det blev smör 
i kärnan. 
 
Torpet hade John och Hulda löst ut från bolaget 1956 med stöd av den s.k. ”ensittarlagen”. 
Boningshuset är timrat av Jonas August Eriksson som bodde Väst i äe´n. Lagården är timrad 
av ett timmerhus som stått på Karlamark. Man hade som regel två – tre kor och något ungdjur. 
Arne minns att John bärgade hö på flera ställen runt sjön för att få tillräckligt med vinterfoder 
till djuren. Det var bland annat en äng där man kunde få ihop hö till en hässja och så fanns det 
en slåtter vid utloppet till Hiån där man också kunde bärga litet hö. När höet var torrt bar man 
det på en bår som lades tvärs över båten och roddes hem, eller också drog man höet över isen 
på vintern på en träkälke med en skrinda på. När Arnes far skaffade motorcykel underlättades 
hemkörningen av höet genom att man kopplade motorcykeln framför kälken med höskrindan 
på. 
 

Längst väst i äe´n 
 
Nancy Elvira Bolin  
Nancys mor är född på ett torp som kallades ”Väst i äe´n”. Det låg längst in i viken 
Norrgrenen. Hennes morfar Jonas August Eriksson var torpare där. Han var en skicklig 
timmerman och båtbyggare. 
 
Det fanns ingen väg till torpet. När barnen skulle ta sig till skolan tog man båten över sjön 
eller så åkte man skidor eller spark när isen bar på vintern. Sedan gick man vidare till skolan i 
Lillhullsjön. Jonas Augusts fru dog kort efter en förlossning då hon fick tvillingflickor. 
Nancys mor, som då var tretton år, fick ta hand om de nyfödda tillsammans med fadern. De 
hade ingen kunskap om hur man sköter spädbarn. Men de hade en läkarbok som de läste i för 
att få veta något om hur man tar hand om ett litet spädbarn. Den ena av tvillingflickorna hade 
problem med magen och skrek mest hela tiden så det blev inte så mycket med nattsömnen för 
stora syster som skulle ta hand om tvillingarna.   
 
När Nancys mamma var 24 år berättade hennes far att han hade skaffat en plats som piga till 
henne i Knutnäset. Nu var tvillingflickorna så stora så hon kunde flytta hemifrån och få ett 
eget liv. 
 

Mon 
Kalle och Anna på Mon 
De senast bofasta på Mon var Karl och Anna Jonsson. Kalle kom från Lillhullsjön och Anna 
kom från Ede i Stöde. Hon hade flyttat till Mon och Lillhullsjön för att tjänstgöra som 
evangelist i filadelfiaförsamlingen. Ivan Holmbom minns att Kalle var en duktig spelman på 
cittra. 
 

Ullbergs 
 
Vid byvägens slut längst i väster ligger på en höjd på ovansidan vägen en av de äldre gårdarna 
i byn. Gården ägs idag av Henning Ullberg, som övertog den i mitten på 1980-talet efter sin 
far Mauritz Ullberg. Huset används numera som fritidsboende. 
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Några platser på södra sidan av Hissjön 
 
Det är bara bebyggelsen på norra sidan som hör till Hissjö by. Bebyggelsen på den södra och 
östra sidan tillhör Lillhullsjön. 
 
På den södra sidan av Hissjön ligger tre torp som alla har namn med svean som ändelse, det är 
räknat från väster Glanässvean, Sågsvean och Rävsvean. Någon kilometer söder om Sågsvean 
fanns tidigare ett skogstorp som hette Bjässan och efter vägen mot Nordanede fanns 
fortfarande en bit in på 1900-talet skogstorpet Karlamark.  I öster mellan Hullsjövägen och 
Hissjön ligger Backen eller Backetorpet.  
 
Glanässvedjan 
Anna Lodin bodde i många år ensam i en liten stuga i Glanässvedjan. Hon hade en ko. Hon 
fick slå hö till kon hos Ivan Homboms far. Höet drog hon hem på vintern på en vedkälke. Det 
räckte i 2-3 dagar åt kon, sedan kom hon tillbaka efter mera hö. Hon ville gärna göra rätt för 
sig och levererade smör som betalning för höet. Men då kon inte hade haft någon kalv på flera 
år så blev det inte så stor skvätt mjölk som den kunde ge ifrån sig och grädden blev väldigt 
tjock. Då kunde det låta så här från den som tog emot grädden: ”grädda var så tjock så 
spärvan kunde gå tvärsöver utan å lämne na spar etter sä”.. 
 
När Anna hässjade hö på sin lilla markbit blev hässjorna inte så välfyllda. En granne 
kommenterade det han såg så här: ”Hässjan va så gles så svalan flög tvärs igenom utan att 
dom märkte na”.  
 
Sågsvedjan 
Ivan Holmboms farfar hette Henrik Holmbom och var gift med en dotter till Lars Larsson 
(den ryske kejsaren). Farmor hette Kristina Magdalena Larsson som ogift. Ivan växte upp hos 
sin far Johan på Sågsvedjan söder om sjön. Ivan åkte ofta över sjön till Udden och hälsade på 
hos sin farmors syster Julia. Där blev han bjuden på ”Hoffmans droppar”, bröstkarameller och 
kaffe. Julia var snabb med att sätta på kaffepannan när någon kom på besök, men så snart 
kaffet var färdigdrucket tyckte hon att det var dags för besökaren att gå. Hon hade en hund 
som hette Klinga som var folkilsken. Som tur var stod Klinga alltid fastbunden vid spisen. 
Ivan minns att han tyckte att Klinga hela tiden såg ut att fundera på hur hon skulle komma åt 
att bita honom. 
 
Mannen som hatade katter men som ändrade sig 
Detta är historien om en man som hatade katter men som en dag kom att älska en katt över allt 
annat. Han bodde tillsammans med sina två systrar söder om Hissjön. Av någon anledning 
hade han kommit att hata alla katter. Så snart han kom inom skotthåll för en katt så var den 
dödens. Han sköt alla katter som kom i hans närhet. Och så hade det nog kunnat fortsätta om 
det inte hade varit för en katt som en dag bestämde sig för att flytta in i huset där gubben 
bodde. Hur den lyckades smita in utan att gubben märkte det förtäljer inte historien. Men 
plötsligt fanns katten bara där. Nåväl, tänkte gubben, jag kan ju inte gärna skjuta den så länge 
den är inomhus. Så katten blev kvar där hela den första dagen. Nästa dag kom och gick och 
katten levde fortfarande den andra dagens kväll. Så gick dagarna. Banden mellan gubben och 
katten förstärktes för varje dag och till sist blev de helt oskiljaktiga. De följdes åt överallt och 
till slut visste alla i omgivningen att där gubben fanns där fanns också katten. På 
sommarkvällarna kunde man se dem sitta i var sin ände av roddbåten ute på sjön. Gubben vid 
årtullarna och katten på aktertoften väntande på att gubben skulle dra upp en abborre. 
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Men så en dag kom katastrofen. Katten blev överkörd och dödad av en bil. Gubben räknade 
snabbt ut vem förövaren var och rusade hem för att hämta sitt gevär. Nu skulle kattmördaren 
få sitt straff. Som tur var lyckades gubbens systrar i sista stund få tag i rockskörten och hålla 
honom kvar tills han lugnat sig någorlunda och de kunde få honom att hänga upp geväret på 
väggen igen. 
 
Bjässan 
Cirka tre kilometer söderut från Hissjön låg skogstorpet Bjässan. Dit gick Ivan ofta på besök. 
Där bodde August och Kristina. Han minns Kristina som en kraftfull kvinna som ständigt var 
i verksamhet både ute och inne. August tog dagen mera som den kom. De hade flera barn. 
Sonen Johan var född i en kolarkoja på skogen på Stödesidan där det pågick mycket 
kolmilning under några år. Kristina fick vara med och arbetade även i kolningen. Hon hade 
bara en underarm. Den andra hade hon förlorat en höst vid tröskningen. Tröskan drogs av en 
körvandring som drogs av en häst. Från vandringen gick en järnaxel in genom marschväggen 
till tröskverket. När Kristina skulle ta undan halm som hamnat under den snurrande 
järnstången fastnade hennes ena blusärm och snoddes upp så att hennes underarm slets av. 
Trots sitt handikapp klarade hon ändå av alla de sysslor som behövde göras på gården. Hon 
tog ett stort ansvar för att familjen skulle klara sig någorlunda med mat, kläder och värme.  
 
De hade en ovanlig djurbesättning på gården, två hästar och två grisar men inga kor. 
Anledningen var att både August och sonen Johan brukade köra timmer med var sin häst på 
vintrarna. Dessutom var fläsk den huvudsakliga födan i familjen. Fläsket gravade man och åt 
utan föregående stekning eller tillredning. Johan var en skogens man. Ivan följde ofta med 
honom i skogen och det var av honom han lärde sig att jaga. Enligt Ivan var Johan bättre på 
att spåra ett villebråd än en dålig hund. 
 
Rävsvedjan 
I Rävsvedjan bodde på sin tid Arnes farfar John Engholm och Frid Andersson. 
 
Backen 
I Backen eller, som det också kallas, Backetorpet bor två familjer som idag är de enda fast 
boende vid Hissjön. Det är Ove och Elsy Fahlberg samt Rolf Fahlberg och Nancy Bolin. Ove 
och Rolf är bröder och har bott där hela sitt liv. Deras far hette Tycko Fahlberg och kom från 
Sodalen. Han var bygdens frisör. Ove minns att när lördagen kom och gubbarna runt sjön 
avslutat sitt arbete för veckan, så hände det att man kom till hans far för att få håret klippt. Det 
var högtidsstunder, minns Ove, för då kom berättande igång. Barnen samlades runt frisör och 
besökare för att lyssna till deras spännande berättelser. 
 
Karlamark 
Ett par kilometer sydväst om Hissjön låg för inte så länge sedan ett ensligt skogstorp som 
hette Karlamark. Det låg inom Holms socken på gränsen mot Stöde och Torp. En av de sista 
boende på torpet var Lars Magnus Magnusson. Maj-Lis Lindkvist, från Gimåfors, lyssnade på 
Lars Magnus när han vid 83 års ålder berättade om sitt liv för henne. Här är ett utdrag ur den 
berättelse hon skrivit ner. 
 
Lars Magnus Jonsson föddes den 28 november 1871 i Hissjön. Vid tio års ålder flyttade han 
tillsammans med sina föräldrar till Karlamark. Till torpet fanns ingen körbar väg. För att 
komma dit fick man gå en smal skogsstig och det var dryga milen till närmaste samhälle. 
Några lekkamrater fanns inte i närheten så han fick leka och roa sig själv. Hela sin ungdom 
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var han avskild från jämnåriga och dåtidens små möjligheter till nöjen. Det är därför inte så 
förvånande att skogen blev hans stora intresse och en miljö där han kände han sig hemma.  
 
Jakten fick i stor mån bidra till hans uppehälle. Hans första jaktäventyr handlade om att gillra 
fågel, hare och mård. Det fanns gott om dessa villebråd på den tiden. I början var det ganska 
dåliga priser på skinnen, men så småningom steg priserna och jakten kunde inbringa en hel 
del kontanter till hushållet. Efterhand kom älgjakten att bli hans stora intresse. Att de flesta 
jaktäventyren tilldrog sig på olovlig tid är inte något att förundra sig över. Vid den här tiden 
var älgjakten begränsad till två eller tre dagar på hösten. Lars Magnus jagade året runt att 
döma av hans egna berättelser. Sin första älg fällde han vid femton års ålder en vinterdag tre 
veckor efter jul. 
 
Livet på Karlamark var inte alltid lätt. Jakten och vad den kunde ge höll den värsta nöden från 
dörren. Men för att överleva krävdes att man också fick inkomster genom olika arbeten. 
Under en stor del av sitt liv arbetade Lars Magnus som de flesta i dessa trakter som huggare, 
timmerkörare, kolare och flottare. Men han tillägnade sig också många av de hantverk som 
var naturligt att kunna för människorna i skogsbyarna på den tiden. Det var olika näverarbeten 
som kantiner, snusburkar, nipperaskar och näverskor. Han kunde binda nät och göra mjärdar 
av sälg och alkvistar, bygga båtar och göra smidesarbeten.  
 
Idag kan man med litet tur kanske finna några rester av byggnaderna på Karlamark. Men efter 
alla skogsavverkningar är de flesta spåren efter människornas odlarmöda och av deras hus 
utplånade. Det är inte heller lönt att leta efter någon stig dit, men den som vill kan försöka leta 
efter platsen för torpet. Det låg söder om högsta höjden av en lång uppförsbacke efter vägen 
från Hissjön till Nordanede. 
 
Lars Erik Wikholm  
 
Förklaringar: 
1. Hoffmans droppar var ett stimulansmedel som bestod av tre delar koncentrerad sprit och 
en del eter och intogs som regel på en sockerbit. 
2. Bröstkarameller finns än idag och marknadsförs under namnet ”Kungen av Danmark” 
3. Ensittarlagen gällde 1918-76 och bestämde att den som ägde ett eget hem på mark som 
ägdes av någon annan rätt att friköpa marken under vissa förutsättningar.  
 
Källor: 
Muntliga berättelser 
Lantmäteriets arkiv 
”Nybyggaren” av Lena Gullmert Häger, Turistföreningens årsskrift 1984 
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Torsten Flink berättar om Västbyn 
 
I en inspelning som gjordes 1998 berättade Torsten Flink om hur släkten Åslin kom till 
Västbyn och hur hans morfars bror, Mattis, processade om skogen som hörde till nedre 
gården i Västbyn. Så här berättade Torsten. 
 

 
Torsten Flink till höger och Ingvar Berg i en paus under älgjakten.  
 
Mina föräldrar hette Johan och Elsa Flink. Min mamma hette Åslin som ogift och var född 
och uppväxt i övre gården i Västbyn.  
 
Min morfar hette Nils och var född i Kväcklingen i ett torp som kallades ”Nils-Pers”. Det låg 
alldeles innanför Västbygränsen. Det var hans föräldrar, Nils Persson Åslin och Margareta 
Hansdotter som 1875 köpte övre gården i Västbyn av dåvarande ägaren som hette Persson. 
Denne Persson var barnlös och hade bara en arm. Min morfars far betalade 5000 kronor för 
hemmanet med skog och allt. 
 
När familjen flyttade till sitt nya hem i Västbyn tog min morfar, som då var sex år, med sig 
katta som han bar i en korg. 
 
Nedre gården i Västbyn ägdes vid den här tiden av Erik Stefansson. Till gården hörde mycket 
skog, 1500 tunnland eller ca 750 hektar. Någon gång mellan 1875 och 1900 sålde Stefansson 
hemmanet till Braathen & Co. Det övergick sedan till ett bolag som hette Hovid. Stefansson 
fick en summa pengar, oklart hur mycket, men dessutom fick han inskrivet att han hade rätt 
till ett föderå som skulle utgå så länge han själv eller hans hustru levde.   
 
Min morfar Nils hade två bröder, Mats och Per. Per gifte sig med Kristina Haglund och de 
flyttade till Åslinsgården i Anundgård. De fick sonen Alfred som i sin tur fick sonen Per som 
många i Holm fortfarande minns. 
 
Mats, eller Mattis, som han kallades, bodde kvar i övre gården även efter att han gift sig och 
bildat familj. Där bodde också min morfar Nils med sin familj. Men när familjerna växte så 



 21

behövde Mattis någon annanstans att bo. Han började därför förhandla med Hovid om att få 
köpa inägojorden och huset som hörde till den nedre gården. Det visade sig att Hovid var 
villiga att sälja och Mattis fick köpa den nedre gården.  
 
Mattis var rätt så lagklok. Det hände att han satt på kontoret och läste i lagboken iklädd bara 
kalsongerna långt in på nätterna. Därigenom blev han efterhand rätt kunnig i regler om köp 
och avtal. När han granskade köpeavtalet med Hovid tyckte han att det var oklart skrivet när 
det gällde skyldigheterna mot den förre ägaren Stefansson. Han bestämde sig för att gå till 
domstol för att få det hela klarlagt. Han lämnade in en stämning mot Hovid och processen 
pågick under 4-5 år och under tiden bodde han med sin familj i den nedre gården och 
Stefansson, som sålt gården tidigare till Hovid, fick bo i sommarstugan. 
 

 
 
Utsnitt av karta från storskiftet 1803 i Västbyn med de två gårdarna inritade ungefär på de 
platser där de ligger idag. De färgade områdena är åker och slåtter av olika kvalitet. De 
svarta streckade linjerna är vägar. Vid storskiftet ägs övre gården av Jonas Hansson och den 
nedre av Erik Eriksson. 
 
Mattis var ständigt på rättegångar i Sundsvall under de år som processen pågick. Till sist kom 
man så långt att målet skulle avgöras i en skiljedom i Stockholm. När han skulle resa till 
rättegången i Stockholm och stod på perrongen i Sundsvall för att stiga på tåget blev han 
överfallen bakifrån av två personer. Mattis som var både snabb och stark gav anfallarna var 
sin rak höger så de blev liggande kvar på perrongen. Därefter gick Mattis och satte sig på 
tåget och åkte till Stockholm. Han förstod att det hade varit meningen att han inte skulle 
kunna ta sig dit.  
 
Mattis vann i rätten i så motto att det blev förlikning mellan parterna. Förlikningen innebar att 
Hovid skulle lämna tillbaka skogsmarken som hörde till gården. Men innan man överlämnade 
skogen skulle bolaget ha rätt till fri avverkning under tre år 1918, 1920 och 1921. De fick rätt 
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till fri avverkning över hela skogen och rätt att ta ut allt som var över sju och tre kvarts tum 
grovt i brösthöjd. Det skulle alltså bara bli smått kvar. 
 
Hovid satte igång att avverka och de hade massor av hästar och folk för att driva 
avverkningarna. Även i övre gården tog man på sig körning åt Hovid. Min morfar och min 
pappa körde mycket virke kring Oflotjärn under de här åren. De hade bra betalt men de fick 
hålla huggarna själva. Hovid avlönade körarna. Följden blev att skogen blev helt avverkad så 
att det bara blev smått kvar. Hovid fick respit på att ta igen ved efter avverkningarna. När jag 
började gå i skogen i början på 40-talet minns jag dessa ”Hovidsres”, som vi kallade dom. Då 
hade dom börjat ruttna i nerändan så att dom stod rakt upp. Det var bra haramark och jag tog 
några harar där kring 1945. Det var stora mängder virke som kördes fram till avläggen på 
Nortjärn under de här åren. En vinter hade man lagt vältor med timmer i sex lager på isen. På 
våren visade det sig att det understa lagret hade tryckts ner i bottendyn och vägrade flyta upp 
till ytan, så det timmret ligger kvar där än idag. Tjärnen är ju inte så djup. 
 
Stefansson som sålt nedre gården till Hovid fick en summa pengar men framför allt tog han 
undan ett stort föderå åt sig själv och sin familj. Först bodde Stefansson och hans familj i 
sommarstugan i Nedre gården i Västbyn, men när det blev klart att Mattis skulle bli ägare till 
hela gården med skog och allt så bestämde min morfar och Mattis att de skulle bygga en 
föderåstuga åt Stefansson i Nortjärn där de avstyckade ett litet torp åt honom. Stugan timrades 
av två jämnåriga till min morfar, Jon-Olov och Erik Petter Wikholm, som bodde i Nortjärn.  
När stugan var färdig så fick Stefanssons flytta dit, men då dog gubben just när de skulle 
flytta, men änkan levde och fick flytta dit med barnen. Torpet kallades för ”Staffans” eller 
”Staffanstorpet”. Så länge änkan Stefansson levde hade hon rätt att få det föderå som 
Stefansson tagit undan. Föderåt var så stort att man fick köra det till Nortjärna med häst och 
släde och det blev en tre, fyra lass varje höst. Det var en hel gris, en ko, tolv fårfioler, mjöl, 
salt, socker, snuskaggar, sex strömmingsfjärdingar, saltat fläsk och oxkött. Min pappa som var 
måg i övre gården var med och körde föderåt till Stefanssons. Bolaget var inte så glad åt detta 
föderå så det var därför dom hade sålt hemmanet med inägojorden till Mattis. När Hovid sålde 
hemmanet till Mattis blev det han som fick stå för föderåt fastän bolaget fortfarande rådde om 
skogen då. 
 
Trots det stora föderåt blev ekonomin dålig för Stefanssons änka. Den summa pengar han 
hade fått när han sålde hemmanet var inte så stor så den var snart slut och dom hade flera barn 
däribland den som de kallade ”Troll Staffan”. När affären var gjord mellan Hovid och Mattis 
så hade denne Staffan blivit lovad av Hovid att han skulle bli någon sorts skogvaktare eller 
rättare så för en del av köpeskillingen klädde han sig väldigt snyggt i vit kostym, svart hatt 
och käpp. Han vart lite stor av sig och som näsduk i bröstfickan hade han en femtiolapp. Det 
var nästan ingen som hade sett en femtiolapp på den tiden. 
 
Han hade flera syskon, den yngsta tror jag hette Kenny. Hon vart gift med en som hette 
Hammarström. De flyttade till Östbyn nedanför Bengt Lindahls. Den där Staffan han 
experimenterade med trolleri och ville bli upphöjd till trollkarl.  
 
Det finns en berättelse om honom som visar vilka experiment han höll på med. 
I Anundgård tjänstgjorde vid den här tiden en skollärare som hette Backlund. Han bodde där 
elektrikern Ove Sundman bor idag. Förutom att han var skollärare så var han också 
poststationsföreståndare och i det uppdraget ingick att ha tjänstebil. En natt vaknade Backlund 
av att hunden skällde så han gick upp på övervåningen för att se vad det var som fick hunden 
att skälla. Då fick han se Staffan krypa ner i en grav på kyrkogården och han hade med sig lite 
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verktyg. Backlund beslöt sig för att kolla vad han hade för sig och då fick han se att han hade 
skurit av ett finger med en guldring på från en kvinna i graven. När Staffan hoppade upp ur 
graven kommenderade Backlund honom att stanna. Men Staffan började springa åt det håll 
där affären ligger nu. Han hade en väska i en rem över axeln och väskan stod rätt ut när han 
satte av i riktning mot Västbyn. Jag vet inte om det här skedde de sista åren han bodde i 
Västbyn eller om det var efter han flyttat till Nortjärna.   
 

 
Folkskollärare O. Backlund i Anundgård med familj i bostaden på övre våningen av 
nuvarande Församlingshemmet.  Kortet är taget omkring 1915. 
 
Tanten Stefansson hette Ingrid och var född 1822. Hon levde tills hon blev 90 år och så länge 
hon levde skulle hon ha föderå. Sedan så kom det in en i bilden som hette John. ”Staffans 
John” kallades han, men han hette Eriksson i efternamn och vad jag hört så skulle han vara en 
son till ”Troll Staffan”. Denne John skaffade sig ett fruntimmer han också och så levde de 
gemensamt i hushållet på det föderå som var skrivet. John var något handikappad och han var 
knappt 50 år när han dog i skogen på bortsidan av Nortjärn. Pappa hade en avverkning där 
och det var huggare som fann John när de skulle gå hem. Då hade han fått hjärnblödning. Han 
transporterades hem och en doktor från Liden var dit men han gick inte att rädda till livet. 
 
John och hans fru hade det lite knapert att klara sig när änkan Stefansson dog och föderåt 
upphörde. Då kom dom på att dom skulle skaffa en oxe för att köra med i skogen för det var 
mycket skogsdrivningar på den tiden. Oxen var elak men frun kunde med den så det var hon 
som körde och John fick vara med mera som sällskap. Dom hade två barn och en hette Astrid, 
minns jag. Hon var född 1925. De ärvde Staffanstorpet men det stod på ofri grund. Bredvid 
låg ett hus som revs 1941 under krigsåren och där hade det bott en som hette Engman. Ägare  
till ”Staffans” blev senare Erik Johansson.  
 
Upptecknat av Lars Erik Wikholm 
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Tillägg till Torstens berättelse: 
 
Av en ren händelse har en släktforskare, Torbjörn Jonssson, som är bördig från Kväcklingen, 
hört av sig och av honom har jag fått följande redogörelse av de tidiga ägarna till gårdarna i 
Västbyn. 
 
Så här skriver Torbjörn (sammanfattat): 
 
Jag kan berätta att från början bestod Västbyn av bara en gård. Första kända ägaren var 
Nils Jönsson som ägde den 1535-1564 (min farfars farfars farfars farfars farfars farfars farfar) 
sedan tog sonen Nils Nilsson över 1564-1600 
sonen Sven Nilsson 1600-1630 
sonen Nils Svensson 1630-1663 
sonen Olof Nilsson 1663-1710 
sonen Nils Olofsson 1710-1740 
sonen Olof Nilsson 1740-1740 (bror till min farfars farfars farfars farfar Stor-Erik Nilsson 
som grundade Västanå by i Liden) 
änkan Ingeborg Olofsdotter och hennes nye make Sven Olofsson 1740-1774 
Olof Nilssons son Olof Olofsson 1774-1800 
 
År 1800 delas Västbyn i två gårdar. Den övre gården övertas då av dottern i den ursprungliga 
gården Helena Olofsdotter gift med Jon Hansson. Dom är där till 1807 då de gör ett 
“hemmansbyte” med systern Ingeborg Olofsdotter och hennes make Per Eriksson som då satt 
i Kväcklingen nr 1. 
 
Efter detta ca 1812-1833 så ägde Olof Persson gården, son till Per Eriksson. 
Gården går sedan 1833-1874 till Mats Mattsson Öberg 
och därefter, ca 1874, till Nils Åslin. Sedan hamnar bägge gårdarna i Åslins ägo, som Torsten 
Flinks berättelse visar. 
 
 Förklaringar: 
1. Föderådstagare var en före detta hemmansägare som sålt eller gett bort sitt hemman mot 
löfte om vissa förmåner som fri bostad, en viss mängd matvaror, kläder etc. 
Föderådskontrakten låg ofta som en bilaga till lagfartsprotokoll, eftersom födorådet innebar 
en belastning på fastigheten vid försäljning. Begreppet ”födoråd”, som förekom mest i 
Norrland är detsamma som ”undantag”. /Ordlista Murberget/. 
 
2. Hovids sågverk, med sin legendariske disponent Gustaf Peter Braathen var det kanske mest 
kända av sågverken på Alnö. Verksamheten startades av trävaruhandlare Axling med en 
bjälkgrop på Hofsuddes lastageplats, där rundvirke skräddes till bjälkar och sparrar som 
exporterades.  
 
1880 köpte norskfödde Braathen platsen och 1882-83 byggdes ”mönstersågverket” Hovid 
med tre ramar. Braathen byggde sig en herrgård med stor park där unionsflaggan vajade och 
med eget jordbruk i sluttningen ovanför sågen. Han avled 1909.  
 
År 1922 gick bolaget i konkurs men drevs vidare, köptes av Ankarsviks AB 1942 och lades ner 
1945. /Alnöminnen/. 
 


