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Bästa läsare! 
 
En vanlig uppfattning är kanske att en 
hembygdsförening mest ägnar sig åt det 
förgångna, åt historien och gamla saker. 
Men som framgår på första sidan ska vår 
förening också ägna sig åt frågor som rör 
nutid och framtid. 
 
Innehållet i årets skrift är ett bra exempel på 
detta. 
 
Historien om när Nils Nilsson i Vike sköt 
sin häst har berättats och förts vidare i flera 
generationer i Holm. Vad som är sant och 
inte kan diskuteras, men att den har en kärna 
av sanning råder det nog inget tvivel om. 
Oavsett är det en bra historia. 
 
I Sven Olof Ytterboms berättelse finns 
också en sådan välkänd historia eller myt 
med. Nu får vi äntligen ta del av den sanna 
berättelsen om hur det gick till när Hällings-
Kalle skulle ha simmat över Holmsjön med 
en järnspis på ryggen. Sven-Olof berättar 
också om mera näraliggande ting och hur 
livet kunde te sig för inte så länge sedan.  
 
I årets skrift har vi också valt att ta med 
statistik som visar befolkningsutvecklingen i 
Holm de senaste sju åren. Det är en viktig 
information som säger mycket om åt vilket 
håll utvecklingen är på väg. Den innehåller 
väl inga större överraskningar. Bortsett från 
en tillfällig befolkningsökning 2016 på 
grund av flyktingboendet i Anundgård, har 
vi de senaste sju åren haft en 
befolkningsminskning med några personer 
varje år. Samtidigt kan vi konstatera att även 
om genomsnittsåldern är relativt hög så  
ökar den inte utan visar till och med en 
minskning  i några områden.  
 
 
 
 

 
 
När det gäller aktuella frågor i föreningen kan 
vi berätta att hembygdsstugan fick nytt 
tegeltak förra sommaren. Hela arbetet från 
trädfällning, till sågning av läkt, 
ställningsbygge, läggning pannor och 
bortforsling av rivningsmaterial genomfördes i 
egen regi med frivilliga insatser. Stort tack till 
alla som ställde upp och gjorde de möjligt att 
slutföra arbetet. Uthuslängan står näst i tur att 
få nytt tak, men det kan kanske klara sig ännu 
ett par år. 

 
Men takbekymren tar inte slut där. Takpappen 
på vattentornet i Österström är trasigt. Ny 
takpapp kommer att läggas under 
försommaren 2018 av JTF AB från Indal. 
 
Efter inbjudan från hembygdsföreningen 
kommer Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott att besöka Kulturindustriområdet 
i Österström den 24 maj 2018. Syftet med 
inbjudan och besöket är att informera 
nämnden om de kulturminnen som finns i 
området och att få till stånd en diskussion med 
nämndens representanter om hur dessa värden 
bäst ska förvaltas för framtiden.  
 
Hembygdsdagen firar vi som vanligt på 
Storstensjöbodarna första söndagen i juli, 
som i år infaller den 1 juli.  
 
Första flotten över sjön avgår kl. 10.00. 
Välkommen till en trivsam samvaro med 
gudstjänst, sång och musik på den gamla 
fäbodvallen vid Storstensjön! 
 
Till sist önskar vi alla en skön och härlig 
sommar! 
 
För Holms hembygdsförening 
 
Lars Erik Wikholm 

 

 
 



 
 
Ytterbomarna i Östbyn 
 
Det finns 115 personer i Sverige med efternamnet Ytterbom. Sven-Olof som äger och bor på 
släktgården i Östbyn är en av dem. Det var hans farfars far, Erik, född 1829, som tog namnet 
Ytterbom. Eriks far hette Isak Jonsson och var född 1791 och Eriks farfar hette Jonas 
Jonsson, född 1752.  De har alla varit bönder på samma mantalsgård i Östbyn. Troligen 
sträcker sig släktens anor i Östbyn ännu längre tillbaks i tiden. 
 
En av de första som bär namnet Ytterbom i Medelpad är en välkänd rådman i Sundsvall, 
Anders Ytterbom. Han var född 1777 i Ytterböle, Indal. Förutom denne tar ytterligare tre 
familjer några decennier senare i Indal, Liden och Holm, till synes oberoende av varandra, 
namnet Ytterbom. Det förklarar varför namnet Ytterbom är så vanligt förekommande i dessa 
trakter. Namnet kan mycket väl ha sitt ursprung från bynamnet Ytterböle. Det var vanligt att 
man utgick från hembyns namn när man skapade sitt nya efternamn.    
 
Att komma hem  
Sven-Olof sitter vid köksbordet i den gård 
där han är född när han börjar sin 
berättelse. Det är vårvintern 2018 och den 
stora gårdsplanen utanför är välskottad 
med meterhöga snövallar. Det är grannen, 
Lars Lindahl, som sköter snöröjningen, 
säger han. Själv sopar han bara utanför 
porten eftersom han har ont i sina ben och 
just nu går och väntar på en operation. 
 
Det här huset där vi nu sitter är den enda 
plats där jag kan känna mig riktigt hemma, 
säger Sven-Olof. Ett tag bodde jag i Liden. 
Men jag tyckte det kändes lite trångt. Neråt 
älven var det ingen större mening att gå 
och norrut var det bara berg. Man fick 
hålla sig efter landsvägen och i byn. Efter 
att ha bott där några år bestämde jag mig 
för att flytta hem till Östbyn och byggde ett 
hus söder om landsvägen. Det var i början 
på åttiotalet. Men trots att det var på 
hemgårdens mark kände jag mig inte 
riktigt hemma där. Det var på fel sida om 
vägen, helt enkelt. Det är först nu när jag 
sitter här vid köksbordet som jag känner 
mig riktigt hemma.  
 
Sven-Olof ser ut genom köksfönstret mot 
granngården. Nuvarande ägaren där heter 
Bergström, säger han. Den förre ägaren  
 

hette Wikström och den förrförre hette 
Jonke Öberg och var en betydande man i 
byn. Min far köpte gården av Wikström. 
Det var meningen att vi skulle flytta dit. 
Men Wikströms bodde kvar i flera år efter 
köpet eftersom dom hade tagit undan det 
som föderå vid försäljningen. När det blev 
ledigt och vi skulle kunna flytta dit så blev 
min mamma sjuk och sa att hon inte 
orkade flytta. Hon dog 1960. Då var jag 
sexton år. Sedan stod Wikströmsgården 
tom till 1967.  
 
Förrförre ägaren till gården, Jonke Öberg, 
var involverad i de s.k. träpatronerna i 
Sundsvall. Han var bland annat delägare i 
Kubikenborgs såg, som gick i konkurs och 
i den följde Jonke med eftersom han var en 
av borgenärerna. Innan konkursen var det 
ett stort hemman. Skogsmarken sträckte 
sig ända ner mot Sjöändan både på norra 
och södra sidan av sjön. Men år 1888 
kunde Jonke Öberg köpa tillbaka en del av 
den gamla fasigheten. Han köpte tillbaka 
inägojorden här med alla husen och även 
hemskiftet på cirka 60 hektar. Han köpte 
också igen Hjerptorpet, marken vid 
Sundsjöstan och fäbodrättigheterna. Men 
större delen av skogen på sörsidan och upp 
mot Sundsjön blev kvar i Ortviken AB: s 
ägo som bolaget hette då. Den del som han 
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köpte igen blev inte längre klassat som 
hemman utan det blev registrerat som torp.  
 
Den här gården, fortsätter han, har varit i 
familjens ägo sedan början av 1700-talet. 
Huset är byggt omkring 1863 och 
innehåller två lägenheter, en i vardera 
änden av huset. I den här änden bodde jag 
och min familj. Min far var Erik Ytterbom 
och min mor hette Anna, som var dotter till 
Hällings-Kalle. I den andra änden bodde 
min farbror Pelle med sin familj. Det här 
huset är den tredje mangårdsbyggnaden 
som funnits på fastigheten. Det första 
bostadshuset med uthus och allt låg söder 
om landsvägen. Än idag kan man se högen 
där bastun stått. Jag har sagt till nuvarande 
ägaren att den högen får han absolut inte 
röra och det har han lovat.  
 
Tidigare innan man dikat ut var det surlänt 
och nästan som myrmark ovan landsvägen. 
När man byggde ett nytt boningshus här 
uppe satte man det en bit norr om där det 
här huset står. Jag har en målning av det 
gamla huset. När man rev det byggde man 
vedbod av rivningsvirket. Den vedboden 
använder vi än idag.  
 
Min pappa och farbror Pelle ägde och 
brukade den här fastigheten tillsammans. 
Pelle var ju mest ute och körde lastbil och 
pappa var hemma här och skötte jorden 
och djuren. Vi hade rätt mycket djur efter 
det att pappa köpt Wikströms. Då hade vi 
tolv mjölkkor. Det var en relativt stor 
besättning på den tiden.  
 
När det inte blev av att vi flyttade till 
Wikströms gjorde pappa en avstyckning så 
att tomtmarken kring husen och marken 
ner till landsvägen fick bli en ny fastighet. 
Den avstyckade delen sålde han till dem 
som då kom att bli nya ägare.      
 
Övrig mark söder om landsvägen ner mot 
sjön behöll han. Även marschen och ett 
mindre hus mot gränsen till Lindahls ligger 
utanför avstyckningen. Den marken och 
byggnaderna ligger på mitt nu.  

När min farfar, Olof Alfred, dog blev 
fastigheten ett dödsbo så pappa hade 
egentligen bara en sjättedel i fastigheten. 
Och så var det fortfarande när min pappa 
dog. Det var först på 90-talet som jag 
kunde köpa de övriga fem sjättedelarna. 
Nu är jag ensam ägare till stamfastigheten 
och till de delar som en gång tillhört 
Wikströms.  
 
Den sanna berättelsen om när Hällings-
Kalle skulle ha simmat över Holmsjön 
med en järnspis på ryggen  
Hällnings-Kalle var min morfar, säger 
Sven-Olof. Han bodde den sista tiden på 
Solgården i Indal. Bara några dagar innan 
han dog hälsade jag på honom på 
Solgården. När vi satt där och pratade sa 
Kalle att det var något han ville berätta. 
Han ville rätta till en del felaktigheter i 
några historier som fanns om honom och 
som folk fört vidare. Det var bland annat 
historien om när han skulle ha simmat över 
Holmsjön med en järnspis på ryggen.  
  
Det Kalle ville berätta var hur det 
verkligen förhöll sig med den historien. 
Det var på vårsidan och Kalle skulle flytta 
en järnspis nerifrån Holmsjön upp till en 
koja vid Sulsjön. Han bar spisen på en mes 
uppför bergen i Sjöändan och fram till 
Sulsjön. Det var i sig ett kraftprov. När han 
kom fram till Sulsjön låg isen fortfarande. 
Han prövade att gå ut på isen med spisen 
på ryggen och det verkade hålla. Det gick 
bra ända tills han var ungefär tjugo meter 
från stranden på norrsidan. Då gick han 
igenom med spis och allt. Han lyckades 
göra sig fri från sin börda och kom upp på 
isen igen och kunde ta sig iland. Men innan 
han lämnade platsen tog han tydliga 
märken var spisen låg.  
 
Senare på sommaren gick han tillbaka till 
Sulsjön för att hämta upp spisen från 
sjöbotten. Då hade han med sig Per-Olof 
Lögdahl, som bodde där Bengt Kallberg 
bor idag och Jonke Nyberg, som bodde där 
Reinehag bor idag. Kalle hade ord om sig 
att vara duktig i vattnet. Han var bra både 
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på att simma och dyka, vilket nog inte var 
så vanligt på den tiden. Per-Olof Lögdahl 
och Jonke Nyberg stod på stranden och såg 
på när Kalle simmade ut för att dyka efter 
spisen. Han fick tag i spisen och lyfte upp 
den och bar den mot land. Just när han var 
på väg upp ur vattnet kom ett sällskap från 
Österströms herrgård. Då sa Per-Olof till 
sällskapet från Österström: ”Titt nö på ´n 
han faan. Tänk att han ha simme över sjön 
mä spisen på ryggen”  
 
Så gick det till när historien uppstod om 
hur Kalle skulle ha simmat över Holmsjön 
med en spis på ryggen. Kalle ville att den 
sanna berättelsen skulle komma fram. Det 
var därför som han så gärna ville berätta 
den för mig den här dagen när jag hälsade 
på honom på Solgården i Indal, säger 
Sven-Olof. 
 
Den sanna berättelsen om när Hällings-
Kalle skulle ha brottat ner en björn 
En annan välkänd berättelse, som Kalle vid 
samma tillfälle ville rätta till, var den om 
när han skulle ha brottat ner en björn. 
Händelsen utspelade sig på Sångalägret i 
Sollefteå. Det lär ha legat i närheten av ett 
skjutfält i Sollefteå som heter Tjärnmyren. 
Björnen ägdes av en liten cirkus som hade 
satt upp sina tält där. På den tiden var det 
inte fråga om brottning, utan det var en 
annan sorts kraftmätning som man kallade 
”att slå fång”. Det gick ut på att man skulle 
bryta ner sin motståndare till marken från 
stående ställning. Cirkusdirektören erbjöd 
femtio kronor till den i publiken som 
lyckades bryta ner björnen. Det här var i 
början på 1900-talet och Hällings-Kalle var 
inkallad till militärtjänstgöring på 
Sångalägret.  
 
Femtio kronor var mycket pengar på den 
tiden. Det motsvarade en hel 
månadsförtjänst för en fullgod arbetare. 
Kalle antog erbjudandet. När Kalle 
närmade sig björnen reste den sig på 
bakbenen. Kalle tog ett par snabba steg 
framåt och lyckades koppla ett fast grepp 
under björnens ramar, lyfte upp den i 

luften och slog den med ett snabbt kast till 
marken. Det visade sig nu att björnen brutit 
ryggraden i fallet och var oförmögen att 
resa sig igen. I och med att Kalle hade 
skadat björnen så illa att den måste avlivas 
ansåg ägaren att han inte var skyldig att 
betala de femtio kronorna till Kalle. Det 
hade inte ingått i förutsättningarna att han 
skulle skada björnen, menade 
cirkusdirektören. När Kalle och hans 
beväringskamrater fick höra att belöningen 
inte skulle betalas ut, uppstod en hotfull 
stämning i gruppen. De hotade att bränna 
upp cirkustälten om Kalle inte fick den 
belöning som utlovats. Cirkusdirektören 
fann då för gott att betala ut belöningen. 
För halva beloppet köpte Kalle öl till sina 
beväringskamrater och resten behöll han 
själv. Kalle var klar över att han inte skulle 
ha fått några pengar alls om inte hans 
kamrater hade varit där och stöttat honom. 
 
Isak Nisse och hans fiol 
På 1800-talet fanns det en spelman här i 
Holm som kallades Isak-Nisse och som 
skulle ha tillhört min släkt, säger Sven-
Olof. Han var fiolspelman och spelade ofta 
på bröllop och danser runt om i bygden. 
Det sägs att han skulle ha varit ganska 
vidskeplig av sig och att han trodde att det 
vilade en förbannelse över hans fiol. 
Därför tog han aldrig med sig fiolen hem 
till Östbyn utan han gömde den på 
Anundgårdssidan innan han passerade 
gränsen till Östbyn. Han trodde att om han 
tog med sig fiolen hem så skulle det föra 
med sig olycka. Med Anundgårdsborna var 
det inte så noga, måtte han ha tänkt. Fiolen 
hittades långt efter Isak-Nisses död under 
golvet i en lada hos Oskar Lunds, som 
senare blev Gyllenkroks. Peter där tog vara 
på fiolen och sa att han skulle lämna den 
till hembygdsföreningen, men det verkar 
inta ha blivit av. Jag har själv sett fiolen, 
säger Sven-Olof, men jag vet inte var den 
kan finnas nu. 
 
Sven-Olof säger plötsligt att han på 
övervåningen har ett annat instrument som 
möjligen kan vara efter Isak-Nisse. Han vet 
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inte vad för slags instrument det är.  Det 
verkar vara ett sorts mellanting mellan en 
nyckelharpa och en cittra och trots sina 
onda ben går han upp på övervåningen och 
hämtar ner instrumentet. Det liknar inget 
annat instrument han sett tidigare. Det 
verkar ha haft en sträng, som nu saknas 
och en resonanslåda som sträcker sig längs 
hela strängens längd.  
 
Mysteriet med instrumentet löser sig några 
dagar senare då Holger Sahlin kan berätta 
att det är ett psalmodikon. Det visar sig 
också att Holger har en inspelning där 
Edvard Kallberg i Hällingen berättar om 
Isak-Nisse och spelar en låt efter honom. 
Edvard säger på bandet att den låten har 
han lärt sig efter sin far Hinke Hörnlund i 
Vike som var samtida med Isak-Nisse. När 
Edvard berättar om Isak-Nisse förklarar 

han att han hade två efternamn, Jonsson 
och Öman. ”En del tror att det var två olika 
personer, men det visar bara att man inte 
vet vad man talar om för det var en och 
samma person,” säger Edvard. Isak-Nisse 
hade en vana att stampa takten hårt i golvet 
så de dansande lättare skulle känna av 
takten i låten han spelade. På den tiden 
hade man näverskor. Isak-Nisse kunde 
stampa takten så hårt att näverbitarna flög 
utefter golvet så när dansen var slut frampå 
natten fanns inte mycket kvar av Isak-
Nisses näverskor, berättade Edvard 
Kallberg. 
 
Isak Nisses rätta namn var Nils Olof  
Jonsson Öman. Hans far hette Isak Jonsson 
och var född 1791. Tilläggsnamnet Öman 
hade han själv tagit sig. Han var född 1826 
och levde ogift hela sitt liv. 

 

  
 
Det psalmodikon som fanns på övervåningen hos Sven-Olof. Instrumentets enda sträng, som 
tillverkades av fårtarmar, saknas. 
 
Isak Nisse var bror till Sven-Olofs farfars 
far. Som regel var det äldste sonen som 
ärvde fädernegården. Isak-Nisse hade en 
äldre bror, Jonas, men han verkar i unga år 
ha flyttat till Torp. Därför blev det Isak-
Nisse som först kom att överta gården efter 
sin far. Men arbetet på gården verkar inte 

ha passat honom. Hans håg drogs nog mer 
till musiken och spelmannens liv. Efter 
bara några år som bonde överlät han 
gården till sin yngre bror Erik.  
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Hans val av väg i livet påminner om 
spelmannens i Dan Anderssons dikt, 
Spelmannen: 
 
Jag vill inte tröska råg och jag vill inte 
repa lin, 
ty den hand som stråken skälver i  ska 
hållas vek och fin. 
Ni får inte ge mig bannor eller kalla mig 
för lat, 
fast jag hellre hungrar än jag spelar för 
mat.  
 

Isak-Nisse kan ha varit en drömmare som 
levde för sin musik. Spelandet gav säkert 
inte några stora inkomster. Kanske blev 
betalningen bara några supar brännvin för 
en spelkväll. I vart fall kan man av prästens 
anteckningar i husförhörslängderna ana att 
han i slutet av sitt liv var svårt 
alkoholiserad. Prästen skriver något år före 
hans död: ”Tidvis behäftad med delirium 
tremens” och något senare: ”Ligger för det 
mesta mindre vetande”. Isak Nisse dog 
1892 vid 66 års ålder. 

 
Lisa Stina och hennes brudkista 
I hallen hos Sven-Olof står en brudkista 
målad i en vacker blå färg och slingor 
målade i guld med namnet Lisa Stina samt 
årtalet 1851. Sven-Olof vet att hon var gift 
med hans farfars far Erik och att hon alltså 

är hans farfars mor. Men han vet inte 
varifrån hon kom. Det han hört är att hon 
skulle ha hetat Sundling som ogift. Kan 
hon ha kommit från Vike och Sundlingarna 
där? 

  

 
Lisa Stinas brudkista med årtalet 1851 och hennes namn målat i guld.  
 
Det visar sig efter litet efterforskning i 
kyrkböckerna att hon inte kom från Vike. 
Hon var född i Sunnansjö och hennes far 
hette från början Pehr Stefansson. Han tog 
senare efternamnet Sundling. Lisa Stina 

hade en syster men ingen bror. Därmed var 
det ingen som förde Sundlingsnamnet 
vidare i Sunnansjö. Erik och Lisa Stina 
gifte sig år 1851, det årtal som står på 
brudkistan. Då var hon 19 år. 

 
Mer om psalmodikon 
Ett psalmodikon är ett slags förenklat långspel som spelas med stråke. Det 
består av en långsmal resonanslåda med en till tre strängar spända över en 
greppbräda. Strängarna görs av fårtarmar. En normal sopransträng på 115 
cm och ca 1 mm görs av 5 meter tarm. Till den tjocka bassträngen åtgår ca 
22 meter tarm. På 1800-talet var instrumentet mycket vanligt i de svenska 
stugorna. /Wikipedia/. 
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Erik Ytterboms familj 
 

 
 
Bakre raden fr.v. Isak, Per, Karl, främre raden fr.v. Olof (Sven-Olofs farfar), fadern Erik 
Isaksson Ytterbom, Emma, modern Lisa Stina, Erik och Johan. Baptistpastorn Erik har sin 
bibel i knät. 
 
Både Erik och hans hustru Lisa Stina 
övergick i vuxen ålder till baptismen. Erik 
verkar ha varit ledare för en av 
baptistförsamlingarna i Holm. I 
husförhörslängderna finns en notering om 
att Erik har lett enskilda 
nattvardsgudstjänster, vilket säkert inte 
sågs med blida ögon av prästen i Holm. 
Barnen noteras i kyrkböckerna som odöpta 
med en anteckning senare för flera av dem 
att de döpts av lekman, d v s när de blivit 
så vuxna att de själva kunde avgöra vilket 
trossamfund de ville tillhöra. De tre äldsta 
sönerna, Isak, Per och Erik utvandrade i 
tjugoårsåldern till Amerika. En stor 

anledning till den stora utvandringen till 
Amerika i slutet av 1800-talet var kyrkans 
motstånd mot de frireligiösa 
väckelserörelserna i Sverige.    
 
Svaret på vem som ägt det psalmodikon 
som i alla år funnits på övervåningen hos 
Ytterboms kan finnas här. Det är troligen 
inte Isak-Nisses psalmodikon. För honom 
var det ett alldeles för enkelt instrument. 
Det troliga är att det är 
baptistförsamlingens ledare Erik Ytterbom 
som är ägaren och att han har använt det 
för att leda psalmsången i församlingens 
gudstjänster. 



 
Marsen 
 

 
Marsen hos Ytterboms 
 
En typisk byggnad på alla gårdar i 
Medelpad med tillräckligt stor åkermark 
för att odla säd är en timrad byggnad som 
sedan gammalt i Medelpad och i östra 
Jämtland kallas Mars. Det var där man 
tröskade sin säd och utanför marsen stod 
som regel en storhässja i vilken 

sädeskärvarna hängdes upp för att torka 
före tröskningen. Både mars och storhässja 
byggde man på en plats som låg högt och 
fritt så att sol och vind kom åt att torka 
säden under de korta höstdagarna i slutet 
av september. Tyvärr är ordet mars idag på 
väg att falla i glömska. Det är synd 

 
Mer om Baptismen 
Baptismen är en protestantisk kristen riktning som har den lokala församlingen som 
en gemenskap av troende som centrum. Man döper endast dem som tagit ställning i 
trosfrågan, d v s gjort ett medvetet val enligt Bibeln och kristen tro. Genom dopet 
ges medlemskap i församlingen. Baptisternas organisation består av fria 
församlingar i samarbete och ömsesidigt beroende. /Wikipedia/ 
 
En av de första som förde med sig baptismen till Holm var en predikant J. Ring från 
Hudiksvall. Till en början fanns ett stort motstånd från kyrkans företrädare, men 
efterhand växte det upp flera baptistförsamlingar runt om i bygden skriver Thord 
Fredriksson i en essä om Filadelfiaförsamlingens framväxt i Holm. Efterhand 
upphörde de små baptistförsamlingarna eller blev en del i Filadelfiaförsamlingen.   
 



eftersom det är en viktig markör för att det 
funnits ett lokalt språkbruk som är starkt 
knutet till Medelpad och de östra delarna 
av Jämtland. 
 
På Sven-Olofs gård står en mars som i sig 
är alldeles unik. Den är unik i så motto att 
den är byggd av stående timmer och inte 
av liggande timmerstockar som är det 
vanliga byggnadssättet. Sven-Olof känner 
bara till en mars till som är byggd av 
stående timmer och det är hos Erikssons på 
grannfastigheten. De båda byggnaderna 
skiljer sig åt genom att marsen hos 
Erikssons är byggd i ett plan med 
timmerstockar som går från grund till tak. 
Marsen hos Sven-Olof är byggd i två plan 
av timmerstockar som är kapade i planhöjd 
och intimrade mellan ett par varv av 
liggtimmer i både bottenplan och övre 
plan. Länsmuseet i Härnösand har gjort ett 
besök på gården för att bedöma om 
byggnaden borde K-märkas, vilket dock 
inte har skett. Men handläggarna från 
museet kände inte till några fler 
marsbyggnader där man använt detta 
byggnadssätt.  

Det var Jonke Öberg som på 1880-talet lät 
uppföra marsen. Troligen fanns vid den här 
tiden en timmerman i Östbyn som 
specialiserat sig på att timra med stående 
timmer.  
 
Kolaren Sven-Olof 
Sommaren 2017 tände Sven-Olof en 
kolmila vid Kväcklingssjön. Därmed hade 
han förverkligat en dröm som han burit på 
i mer än femtio år.  
 
För några år sedan blev han allvarligt sjuk. 
Det blev flera månaders sjukhusvistelse. 
”Det var så illa att jag nog egentligen inte 
borde ha överlevt”, säger han. Men under 
tiden han låg på sjukhuset fick han tid att 
tänka. ”Har jag gjort det jag ska? Finns det 
något som är ogjort och som jag borde se 
till att få gjort om jag överlever? frågade 
han sig. Det var då som den gamla 
drömmen om att resa en kolmila återigen 
gjorde sig påmind. Han förstod att det var 
det han hade kvar att göra innan det blev 
för sent.  

 
 

 
Milan är tänd, Sven-Olof vid trappan 
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Ibland sker det under. Sven-Olof kom hem 
från sjukhuset och ansåg att han var 
tillräckligt frisk för att resa milan. Arbetet 
påbörjades 2015 och det skulle ta två år 
innan milan stod färdig att tända. Han 
valde att resa milan på en plats vid 
Kväcklingssjön där han visste att det hade 
kolats tidigare. Skogsskördaren kom väl 
till pass för att avverka kolveden som kom 
att bestå uteslutande av vek björk. Det var 
ett tidsödande arbete att kvista björkarna 
rena från utstående kvist. Det var viktigt 
för att stammarna skulle kunna ställas så 
tätt som möjligt mot varandra.  
 
Han hade först tänkt resa en mila bestående 
av åtta kubikmeter ved fast mått. Men det 
var många som hade invändningar mot att 
han valt enbart björkved. ”När du tänder 
milan kommer det att bildas gengas och då 
exploderar alltihop”, sa man. Därför valde 
Sven-Olof för säkerhets skull att minska 
vedmängden till fyra kubikmeter. Några 
vänner och bekanta hjälpte till att samla 
mossa och granris som är det första lager 
som används att täcka veden. Sedan täcktes 

hela milan med ett tjockt lager jord som 
packades väl för att göra den helt lufttät. 
Milan restes på ett brädgolv som vilade på 
2x6” reglar. I mitten av milan restes en 
”skorsten” 25x25 cm i fyrkant och bredare 
nertill.  
 
Vid tändningen av milan fylldes skorstenen 
med småknubb för att få upp den rätta 
hettan. När elden tagit sig ordentligt 
stängdes skorstenen och röken kom sedan 
ut i de ventiler som man öppnade nere vid 
marken runt milan. Med dessa ventiler 
reglerades hettan och kolningsprocessen 
inne i milan. Allt gick väl och det kom 
många intresserade besökare både när 
milan tändes och senare även när den 
skulle rivas. Det var stor åtgång på de 
kolbullar som några hjälpsamma damer 
bakade på plats vid milan. När milan revs 
visade det sig att den gett flera kubikmeter 
prima träkol. 
 
 
Nedtecknat i april 2018 av Lars Erik 
Wikholm  

 
 

Sista arrendatorsfamiljen på Holms prästbord 
 
År 1872 bröts Holm ut ur Lidens 
församling och bildade egen 
kapellförsamling. Den första 
kapellpredikanten i den nya församlingen 
var Aron Lidzelius, som tjänstgjorde i 
Holm åren 1783 – 1808. Han är troligen 
den förste prästen som bodde i den då 
nyuppförda prästgården i Holm.  
Byggnaderna utgjorde sedan prästgård 
fram till dess den nya prästgården söder 
om landsvägen blev klar 1841. Den siste 
prästen som bodde i den gamla prästgården 
var troligen Nils Johan Nordvall, som 
tjänstgjorde i Holm åren 1826-1849. Efter 
att Nordvall flyttat till den nybyggda 
prästgården blev den gamla prästgården 
bostad för prästbordets arrendatorsfamiljer.  
 
Under årens lopp har den gamla 
prästgården tjänstgjort som bostad åt flera 

arrendatorers familjer. Bostadshuset består 
på bottenvåningen av farstu, kök med 
kökskammare och ett rum med ingång 
direkt från farstun. Det var förmodligen i 
det rummet prästen tog emot besök av sina 
församlingsbor. En trappa upp finns ett 
oinrett vindsutrymme.  
 
När Holm blev egen församling och 
anställde egen kapellpredikant hade 
prästerna naturalön, vanligen säd. Prästen 
hade också rätt till s.k kvicktionde, dvs 
levande kalvar och lamm, samt andra 
jordbruksprodukter som smör och ost. 
(Historia, Hans Högman, hhogman.se) Det 
var också vanligt att prästen hade 
möjlighet att själv bruka en del av 
prästbolets jord och hålla egna husdjur. Det 
är okänt om den uthuslänga som ligger i 
anslutning till prästbostaden uppfördes 



samtidigt med bostadshuset. I vart kan man 
anta att den tillkommit under den tid 
bostaden användes som prästgård. 
Uthuslängan består av visthusbod, 
ladugård (på 1900-talet ombyggd till 
garage), utedass och vedbod.  
 
Den sista arrendatorsfamiljen som bodde i 
den gamla prästgården var familjen 
Haglund. De flyttade in där 1925, det år 
man övertog arrendet efter den tidigare 
arrendatorn, Georg Holmstedt, som 
flyttade till Borgsjö. Haglunds bodde sedan 
kvar till 1943 då den nyuppförda 

arrendebostaden stod klar och man kunde 
flytta dit. Efter att Haglunds flyttat hyrdes 
den gamla prästgården ut till Viktor 
Hamrin. När han efter några år flyttade 
vidare till Logen i Anundgård, där han 
tjänstgjorde som vaktmästare, flyttade 
Stina Lindgren in i den gamla prästgården 
med sina döttrar Elvy och Sylve. De blev 
också de sista hyresgästerna i den gamla 
prästgården. Därefter har bostaden varit 
utan hyresgäster. År 1999 förvärvades 
byggnader och avstyckad tomtmark av 
Holms hembygdsförening och används nu 
som Holms hembygdsstuga.   

 

 
 
Edvard Haglunds familj: Bakre raden fr.v. Edvard, prästsonen Håkan Dixelius, Knut, Maja 
och Tage. 
Mellersta raden:. David, fru Stefania Haglund, Edvards mamma Brita, och Siv. Pojkarna 
längst fram är Curt och Fritz.  
Kortet är troligen taget 1944 utanför den nya arrendatorsbostaden. Maja är äldst i 
syskonskaran, f 1921 och Curt är yngst f 1941. Edvards mamma var född 1854 och var alltså 
90 år då bilden togs.  
 
Fotot ovan har hembygdsföreningen fått av 
Berndt Viklund, som är född och uppväxt i 
Anundgård. Han är jämnårig med Fritz och 
de var lekkamrater när de växte upp, så 
Berndt har minnen från Haglunds familj 

både från tiden då de fortfarande bodde i 
den gamla arrendatorsbostaden och senare 
efter att de flyttat in i den nya. Berndt bor 
numera i Sölvesborg. 
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Historien om när Nils Nilsson i Vike sköt sin häst på sin bröllopsdag 
 
Den här historien har Karl-Evert Johansson skrivit ner efter sin morfar, Viktor Sundholm, 
som berättade den för honom.  
 
Året var 1807, det år som Nils Nilsson i 
Vike gifte sig med Margareta Simonsdotter 
från Sunnansjö. På bröllopsdagens morgon 
skulle han köra hem ved. Det snöade lätt. 
Nils hade som vanligt bössan med sig. Han 
hade tidigare sett älgspår i närheten där han 
skulle hämta veden och tänkte att han 
kanske kunde ha tur få fälla en älg att fylla 
på köttförrådet med. När han kom fram 
fick han syn på en älg som fälldes med ett 
välriktat skott. Sedan han stuckit älgen såg 
han sig omkring och minsann stod inte där 
ännu en älg i det allt tätare snöfallet. Han 
laddade om, siktade och sköt. Det rasslade 
till i seldon och skaklar när hästen föll. Nu 
var läget minst sagt bekymmersamt. Han 
hade både ved och kött, men han var utan 
häst och samma eftermiddag skulle han 
gifta sig. 
 

Det blev en bråd dag för Nils, men som 
han var ung och rask löste sig allt till sist 
och bröllopet kunde gå av stapeln precis 
som planerat. Hans jaktintresse höll i sig 
och han fick ett långt liv. På ålderns höst 
hände det sig att han fick besök av 
ungdomar som ville höra honom berätta 
om sina jaktbravader. Om någon då 
frågade hur många djur han skjutit, 
brukade han ta i rejält. ”Fyrtioåtta älgar 
och femton björnar”, svarade han, med 
tillägget ”må du tro”. Ibland hände det att 
någon av besökarna fyllde i med ”och så 
en häst, må du tro”. Då ilsknade gubben till 
och käppen kom flygande genom luften 
mot den som varit oförsynt nog att göra 
detta tillägg. Jaktinstinkten satt i och även 
träffsäkerheten även om gubben både var 
skumögd och benlös. 

 
Nils Nilssons bössa är nu återfunnen 
 

 
Nils Nilssons bössa, som troligen är densamma som han sköt sin häst med. 



Den bössa som Nils Nilsson troligen sköt 
sin häst med har nu återfunnits hos Arne 
Engman i Loviken. Det är en 
mynningsladdare med hellång välbevarad 
stock av trä. Bössan är även i övrigt i gott 
skick. Att vi med stor sannolikhet kan 
påstå att det är Nils Nilssons bössa beror 
på att Arne kan berätta hela historien om 
hur den har kommit i hans ägo. 
 
Så här hänger det ihop. Arne har fått 
bössan av Ante Forsgren på Korsnäset. En 
dag hörde Ante av sig och ville att Arne 
skulle komma och hälsa på honom. När 
Arne kom dit tog Ante fram bössan och sa: 
”Den här ska du ha, för den tillhör din 
släkt.” Sedan berättade han att han hade 
fått bössan av Viktor Engman på 
Sandnäset för att smörja upp den och se till 
att slagmekanismen fungerade. Innan han 
blev färdig med det arbetet hann Viktor 
Engman avlida och bössan blev kvar hos 
Ante. Nu kände Ante att slutet började 
närma sig och ville därför se till att bössan 
blev återlämnad till Viktor Engmans släkt. 
Viktor var Arnes farfar. 

Men hur kom det sig att Nils Nilssons 
bössa hamnat hos Viktor Engman på 
Sandnäset?  
 
Det korta svaret på den frågan är att Viktor 
i rakt nedstigande led var släkt med Nils 
Nilsson. Nils hade en son som hette Simon. 
Han tog namnet Viklund och blev förste 
bonden på Draget i Sandnäset. Han fick en 
dotter som hette Barbara och hon gifte sig 
med Per August Engman från Udden i 
Fagervik (Gimåfors idag). De fick 
tillsammans tolv barn varav Viktor 
Engman var nummer två i ordningen.  
 
Nils Nilsson fick ett långt liv. Han föddes 
1783 och dog 1870 och blev alltså 87 år. 
Han hade två söner, Nils och Simon. Nils 
tog efternamnet Westman och det blev han 
som övertog föräldragården i Vike 
eftersom han var äldst av bröderna. Det är 
efter honom som alla med efternamnet 
Westman i Vike, Loviken och Sandnäset 
härstammar. 

 
Befolkningsutvecklingen i Holm de senaste sju åren 
 
Förr i tiden kunde man vid varje nyår läsa i 
tidningen hur folkmängden förändrats 
sedan föregående år. Helst vill vi väl se att 
folkmängden ökar, men även om den 
minskar vill vi gärna veta med hur mycket 
eftersom det säger en hel del om vart 
utvecklingen är på väg.  Samtidigt säger 
uppgifter om födda, döda, inflyttade och 

utflyttade något om vad förändringarna 
beror på. Därför har vi valt att i årets skrift 
redovisa några siffror på folkmängdens 
förändringar de senaste åren. Uppgifterna 
är hämtade ur Sundsvalls kommuns 
statistikdatabas.  
 

 
Förändringar i folkmängden i Holm 2010 - 2016 
 
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Folkmängd 403 403 391 392 389 380 404 
Födda 1 3 6 3 4 0 3 
Döda 7 8 4 8 5 4 6 
Inflyttade 27 26 26 28 45 30 66 
Utflyttade 38 22 39 22 51 35 39 
Flyttnetto -11 4 -13 6 -6 -5 27 
Förändring -17 -1 -11 1 -7 -9 24 
 



Folkmängden i Holm låg under första 
hälften av 1800-talet runt 200 personer. 
Därefter började folkmängden öka i 
samband med den framväxande 
bruksdriften i Österström. År 1868 hade 
folkmängden ökat till 863 personer och tio 
år senare var den uppe i 924. Därefter 
fortsatte ökningen fram till 1922 då 
invånarantalet var som störst och uppgick 
till hela 1372 personer. Med vissa 
fluktuationer har befolkningen därefter 
minskat och var vid årsskiftet 2010 nere i 
403 personer. 
 
Från 2010 och framåt har folkmängden 
minskat med sammanlagt 23 personer fram 
till 2016 då det skedde en ökning med 24 
personer. Enligt uppgift från Sundsvalls 
kommuns statistikkontor är det troligt att 
ökningen beror på flyktingboendet i 
Anundgård under det året. Personer med 
uppehållstillstånd minst 12 månader kan 
folkbokföras och syns då i 
befolkningsstatistiken. Under 2016 flyttade 
41 personer till Holms församling från 
utlandet. Bortser man från utrikes 

inflyttning så är inrikes flyttnetto till 
församlingen -14 och födelsenettot (födda-
döda) -3 för år 2016.   
 
Folkmängdens betydelse för kommunal 
service 
I Landsbygdsprogrammet för Sundsvalls 
kommun anges att det i varje kommundel 
ska finnas minst en tätort som utgör nav 
för offentlig och kommersiell service. De 
benämns serviceorter. För Holms del 
anges Liden som serviceort. 
 
Gemensamt är att serviceorten ska förse 
omkringliggande, mer glesbefolkade 
områden, med grundläggande service. 
Förutom folkmängd ska hänsyn tas även 
till andra aspekter för organisering av de 
kommunala verksamheterna. Man 
framhåller bland annat att minskande 
elevunderlag och svårigheter att rekrytera 
personal kan leda till situationer då det inte 
längre är hållbart, varken ekonomiskt eller 
för eleven, att bedriva verksamhet i vissa 
skolor.  

 
Fördelningen kvinnor och män i Holms församling 2010 - 2016  
 
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Män 221 218 210 209 212 210 225 

Kvinnor 183 185 181 183 177 170 179 

 
Holm har i likhet med många andra inlandsförsamlingar i Norrland ett kvinnounderskott.  
 
Medelålder inom de statistikområden som Sundsvalls kommun använder sig av 
 
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Holm/Nyland 46,1 46,1 47,3 47,4 48,7 49,0 46,7 
Navarområdet 47,2 50,0 49,7 49,7 46,7 48,7 47,1 
Sunnansjö 47,3 46,5 48,0 45,6 45,1 41,1 41,8 
Gimåfors 61,4 62,3 59,9 59,1 60,0 59,3 59,2 
 
Här kan man notera att Sunnansjö har en 
tydligt sjunkande medelålder för åren 2015 
och 2016. Förklaringen kan troligen sökas i 
att antalet invånare i statistikunderlaget är 
så pass lågt att en inflyttning av några 
yngre personer kan få ett stort genomslag. 

För Gimåfors del är medelåldern fortsatt 
hög, men det finns en svag positiv trend 
med något sjunkande medelålder om man 
ser till hela mätperioden. För hela 
Sundsvalls kommun ligger medelåldern 
runt 42 år. 


