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Handskrift 22 

Berättelser från Nordingrå  

 

Alla kommer för att se Nordingrå.  

För dem som också vill lära känna människorna i bygden bjuder den här filmen en rad porträtt och situationsbilder 

från olika byar och yrken. Berättarna – som har nått mogen ålder – vet mycket om slit och umbäranden men 

också  om humor och livsglädje.  

Historier att ta till sig. Människor att tycka om.1 

 

Intervjumaterialet är från Nordingrå socken och inspelat på 18 videokassetter förfärdigat av 

Rektor Bertil Järneström, Järnsta, Nordingrå, under åren 1992-1997. Intervjuade personer 

omfattar 29 män och 15 kvinnor i åldern 70-95 år. Deras berättelser går tillbaka till sekelskiftet 

med tyngdpunkt på 30-, 40- och 50-talen. Filmerna speglar socknens och dess invånares liv 

och förhållanden ur ett otal aspekter. För forskare och studenter inom ett flertal discipliner, 

framför allt inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet, är materialet en rik källa att 

ösa ur. I berättelsens form kan man följa omvandlingen av ett mellannorrländskt kustsamhälle 

under 1900-talet.  

Inspelningarna av filmerna gjordes med professionell kamera och sparades på VHS-kassetter. 

Dessa finns numera digitiserade och kan beses i forskarsalen på Umeå universitetsbibliotek. 

Den totala speltiden uppgår till cirka 40 timmar. Denna förteckning är en omarbetad version 

av Bertil Järneström ursprungligt upprättade. Den omfattar en kort presentation av de 

intervjuade personerna i inspelningsordning och vad de berättar om samt uppgifter om 

filmernas speltid, ett yrkes- och sysselsättningsregister, som visar i vilken film man finner 

uppgifter om olika ämnesområden samt ett register över de intervjuade personerna i 

alfabetisk ordning med uppgifter om kassett- och filmnummer.  

Arkivet omfattar ca 0,5 hyllmeter och omfattar 18 VHS-kassetter fördelade i 5 arkivvolymer. 

På videokassetterna finns totalt 48 filmer. Materialet är fritt för forskning.  

 
Texten ursprungligen författad av Bertil Järneström.  
Omarbetad vid avd. för Arkiv och specialsamlingar, Umeå Universitetsbibliotek  
  
Umeå 2020-10-16 
 
Helena Haage  
Arkivarie  
 
 

                                                           
1 Baksidetext på videokassetterna  
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Arkivvolym:  

Videokassett 1 omfattar filmerna 1-7  22:1  
  
Film 1: Eveline Rehnberg, Mjösjö, född 1914. Hemmadotter, piga hos 
bönder, fabriksarbeterska, torparfru. Ofta sjuklig. Fadern diversearbetare 
och sommarfiskare. Modern undergiven sin något despotiske man. Eveline 
anför ofta: ”Du vet när pappa hade sagt det så…”. I filmen spelar Eveline 
också på ett psalmodikon. Speltid: ca 15 min.  

 

  
Film 2: Lina Norman, Vallto, Mjällom, född 1904. Piga hos bönder, gift med 
en torpare och diversearbetare. Kokade bl.a. kornmjölsgröt och skötte 
senare den första skolbespisningen i byn. Speltid ca 15 min.  

 

  
Film 3: Valdy Vallin, Räfsön, Fällsvik, född 1907. Fadern var storbonde, 
landstormsman och missionsförbundare. Valdy blev kocka på en bogserbåt 
och kom en gång in i en svår storm på Kvarken med obehagliga följder.  
Speltid: ca 15 min  

 

  
Film 4: Holger Nordlander, Norrfällsviken, Räfsön, född 1913. Bondpojke, 
dräng, salteriägare, bonde. Var i ungdomen matros på stora fartyg som gick 
till Sydamerika och New Orleans. Han berättar bla om nordingråfiskarna och 
deras inbördes avundsjuka. Speltid ca 10 min.  

 

  
Film 5: Algot Nordenberg, Fällsvik, född 1907. Fiskardräng hos sin far. Farfar 
var lekmannapredikant och utgivare av dikthäftet ”Förgät mig ej”. Speltid: ca 
10 min. (Se även film nr 37, där Algot Nordenberg återkommer) 

 

  
Film 6: Anny Vedin Sandslån, Räfson, Måviken, född 1916. Hon fick 10 barn 
varav 1 ”oäkta”, vilket föranledde kyrkoherden att hjälpa henne att bege sig 
till ett äldre par i en annan socken för att föda barnet. Har arbetet tungt och 
fick ibland till exempel lyfta och släpa tunga timmerstockar när mannen var 
sjuk. Speltid: ca 20 min.  

 

  
Film 7: Simon Ahlenius, Häggvik, Sund, född 1906. Han arbetade i faderns 
bondsmedja och stålade yxor. Tillsammans med en bror fick han sedan sin 
utkomst i en utvidgad mekanisk verkstad. Han verkade senare som 
installatör, bilmekaniker, fiskare och bonde. Speltid: ca 30 min.  

 

  
  
Videokassett 2 omfattar filmerna 8-9  22:1  
  
Film 8: Erik Sjöberg, Överveda, född 1912. Torparpojke och torpare och 
sedan sågverksarbetare på Salsåker och eldare på en bogserbåt i 
Köpmanholmen. Han har stor kunskap om bygdens historia.  
Speltid: ca 1 tim 20 min  
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Film 9: Edvin Vestin, Fröstvik, född 1907. Hemmason på bondgård. Han 
förlorade sin far vid 12 års ålder och fick prästens lov att sluta skolan för att 
hjälpa till hemma. Han har levt ett robust jordbrukarliv utan böcker och 
musik. Han gifte sig med en lärarinna som han skjutsade till och från skolan i 
släde. På ålderns höst minns han sin barndoms somrar på Mjältön där 
Vibyggeråbönderna hade sina fäbodar. Speltid: ca 1 tim 20 min  

 

  
  
Videokassett 3 omfattar filmerna 10-12 22:1  
  
Film 10: Helge Björklund, Gåsnäs, född 1915. Han berättar om dagen då 
ladugården, logen och härbret brann ned. Dessutom om sitt liv som 
läskedrycksfabrikant och pilsnerutkörare. Därefter om sitt giftermål med en 
”finska”, vilket inte var ovanligt längs norrlandskusten på 30-talet. Han 
samlar skåp och klockor. Speltid: 1 tim 20 min  

 

  
Film 11: Erik Ölund, Fällsvik, född 1911. Fiskare och torpare. Han visar sin 
ryssja och båt och hur man bygger båt av förvridna granstammar och rötter. 
Han beskriver sina färder i barndomen med pappa, när man rodde och 
seglade ”uppför älven” för att sälja saltströmming till arbetarkvinnorna i 
Ådalen. Speltid ca 50 min  

 

  
Film 12: Bengt Nyberg, Järnsta, född 1917. Sågverksarbetare och 
lastbilschaufför. Han berättar om 30-talets skidåkning, bandy- och 
fotbollsspel. Speltid: ca 25 min.  

 

  
  
Videokassett 4 omfattar filmerna 13-14 22:1  
  
Film 13: Georg Melin, Vallto, född 1908. Han är ”urbonden” som älskar 
skogen, åkern, korna och hästarna. Dikade ut myrmarker, gallrade skog, 
körde travlopp och fick medaljer och diplom för vackra och starka draghästar. 
Han tycker sig ha kontakt med det övernaturliga och är religiös.  
Speltid: 1 tim 40 min  

 

  
Film 14: Betty Norlin, Vennersta, född 1901. Hemmadotter, piga på 
bondgårdar och barnsköterska hos en ”fin” direktörsfamilj i Äppelviken, 
Stockholm. Gifte sig senare med en grannpojke och blev bondmora. Berättar 
om släktintriger, osämja och allmänt byskvaller. Speltid ca. 1 tim 10 min  

 

  
  

  

https://www.umu.se/bibliotek/samlingar/arkivsamlingar/


  Arkiv och specialsamlingar, Umeå universitetsbibliotek 

                                                                               https://www.umu.se/bibliotek/samlingar/arkivsamlingar/ 
 

4 
 

Videokassett 5 omfattar filmerna 15-16  22:2  
  
Film 15: Lydia Uhlin, Öden, född 1904. Hemmadotter. Skötte länge sin mor. 
Hade olika platser (anställningar) i Stockholm och gifte sig senare med en rik 
hemmansägare i bygden. I filmen beskriver hon bland annat om en bonde, 
som inte  ville vara bonde. Speltid 1 tim 40 min   

 

  
Film 16: Sigvard Sandin, Mjösjö, född 1909. Bonde på stenig mark, 
timmerhuggare och fiskare. Han talar om väderspådomar och sina möten 
med turister. Speltid: 1 tim 40 min  

 

  
  
Videokassett 6 omfattar filmerna 17-22 22:2 
  
Bastaskepparna: Filmerna 17-20. Gemensamt berättande av de fyra 
skepparna. Speltid ca 45 min   
 

 

Film 17: Sven Viberg, Barsta, född 1920. Skutskeppare och lots. Han ägde 
tillsammans med sin bror en skuta i vilken de fraktade sand, ved och grus till 
kunder längs kusten.  

 

  
Film 18: Erik Dahlkvist, Barsta, född 1916. Fiskare, torpare och skutskeppare. 
Hans far och farbror kom med den första skutan till Barsta vid sekelskiftet. 
Han var själv delägare i och arbetade på flera skutor.  

 

  
Film 19: Gösta Lundgren, Barsta, född 1913. Skutskeppare. Äldst och den 
mest erfarne av skepparna. Han ägde den sista skutan – av järn – som 
skrotades i Barsta, när lastbilarna slog ut båtarna.  

 

  
Film 20: Erik Sjöberg, Barsta, född 1918. Torpare och skutskeppare. Han har 
detaljminnen av resor, människor och båtmodeller. Berättar bland annat om 
en drunkningsolycka en stormig vinternatt vid Högbondens fyr.   

 

  
Film 21-22: Makarna Erik (se ovan film 20) och Ann-Mari Sjöberg, Barsta, 
födda 1918 resp. 1922. De berättar om hur de träffades och om hur livet 
levdes i armod och sjukdom i en by under Ringkallens berg.  
Speltid: ca 1 tim 30 min  

 

  
  
Videokassett 7 omfattar filmerna 23-24 22:2  
  
Film 23: Olle Norlén, Näsänget, född 1920. Lanthandlare efter fadern, som 
var med om att starta den första konsumföreningen i bygden. Berättar 
detaljrikt från pionjärtiden med konkurrensen med privathandlarna. Den 
kooperativa rörelsens betydelse för fiskarbefolkningen framgår av hans 
berättelser om den byteshandel, som florerade. Strömming och ägg byttes 
mot sirap och stövlar. Speltid 1 tim 20 min  
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Film 24: Gunnar Nordlander, Sörle, född 1908. Småbrukare, fiskare och 
minkfarmare. Berättar bland annat om sina minnen från den klocklösa tiden 
då solskuggan på ett berg var tecken på att arbetet på gården upphörde och 
manfolket skyndade till bryggan för att ”stena” nattens nät. Speltid ca 1 tim.  

 

  
  
Videokassett 8 omfattar filmerna 25-26  22:2 
  
Film 25: Sigurd Melinder, Mjällom, född 1913. Torparpojken som blev 
miljonär i sin egen by. Han berättar hur tre bröder med 4 000 kronor som 
kapital startade en skofabrik, som under sin glanstid hade cirka 90 anställda. 
Även nedgången och fallet berörs. när lågprisländerna tog över.  
Speltid: ca 1 tim 25 min  

 

  
Film 26: Hilding Edström, Näsänget, Ramåkern, Mjällom, född 1916. 
Mångsysslare och drömmare. Han murade ladugårdar tillsammans med 
fadern, bröt skifferplattor på Ringkalleberget, körde ved åt kyrkan och 
minkmat från Västkusten. Speltid ca 1 tim.  

 

  
  
Videokassett 9 omfattar filmerna 27-28 22:3  
  
Film 27: Irene Söderholm, Häggnor, Sund, Vallen, född 1916. Torparfru. 
Fadern försvann från hemmet och mormor blev då hennes stöd. Var ”sambo” 
vid 19 års ålder med en man, som skulle bli hennes livs stora äventyr. Avstod 
från studier för att bosätta sig i ett backigt torp. När maken inkallades under 
kriget fick hon hjälp med körslor och tungt skördearbete. Känner alla i 
bygden. Är troende men på sitt eget sätt. Speltid: 1 tim 35 min.  

 

  
Film 28: Göta Söderman, Måviken, född 1915. Styrmansdotter. Fadern 
arbetade på en bogserbåt men gick i land och startade en liten handskfabrik 
med hela familjen som arbetsstyrka. Göta gick ett år på Hola folkhögskola då 
också gammeldansen blev en särskild glädjande sysselsättning för henne. 
Hon har nästan uteslutande bott i Måviken och varit medlem i EFS hela livet. 
Speltid: 50 min 

 

  
  
Videokassett 10 omfattar filmerna 29-30 22:3 
  
Film 29: Elna Sjödin, Näsänget, född 1905. Handlardotter från Bjärtrå och 
banbrytande lärare i en B-skola med varannandagsläsning. Hon samlade ihop 
pengar till ett skolbibliotek, lärde ut orgelspel och körsång. Hon gjorde också 
utflykter med barnen. Speltid 1 tim och 10 min.  
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Film 30: Bertil Nordin, Körning, Mjällom, född 1910. Son till en dödgrävare 
och kyrkvaktmästare. Ringde i klockorna klockan fem på julmorgonen och 
tände kronljusen. Han idrottade nere vid Vågsfjärdens strand och körde 
gårdens häst. Flyttade mitt i livet tvärs igenom socknen till Mjällom och 
anställdes vid en skofabrik. En resepredikant fick honom en kväll att 
överlämna sig åt Gud. Därefter arbetade han som ungdomsledare och 
söndagsskollärare. Var ordförande i Konsumföreningen och medlem av 
kyrkorådet och facket. Blev även försäkringsagent och prenumerantvärvare 
åt Nya Norrland. Speltid: 1 tim 30 min  

 

  
  
Videokassett 11 omfattar filmerna 31-32 22:3 
  
Film 31: Janne Jonsson, Kåsta, född 1912. Bonde som var mycket fäst vid 
gården och ägorna, djuren och sedvänjorna. ”Mamma brukade alltid…” 
”Pappa sa alltid…” framhåller han. Förblev ungkarl. Körde vådliga timmerlass 
utför Ringkallens berg. Berättar om gneket från hissblocket, när kornbanden 
hivades upp i hässjan i augustiskymningen. Speltid ca 1 tim 5 min  

 

  
Film 32: Gerda Dahlström, Bergnäs, Körning, född 1904. Sjuksköterska. Var 
en av åtta döttrar till bonden Per Erik Dahlström och fick i ungdomen sela 
hästen och hässja höet. Efter olika platser (anställningar) i familjehushåll 
lämnade hon bygden och kom tillbaka som distriktssköterska. Hon berättar 
många episoder om hastiga utryckningar till sjuka och döende.  
Speltid ca 1 tim 10 min.  

 

  
  
Videokassett 12 omfattar filmerna 33-34 22:3  
  
Film 33: Erik Törnsten, Norrfällsviken, född 1901. Fiskare efter sin far och 
aktiv som sådan i 60 år. Fiskade strömming, torsk och lax. Gjorde 
saltströmming och surströmming. Berättar om de magra åren, när folket 
hade tröttnat på strömmingen. På somrarna sålde han korv till turisterna. Till 
bränsle plockade han ofta ris, när inget annat fanns. Speltid ca 1 tim 30 min  

 

  
Film 34: Ines Jakobsson, Norrfällsviken, född 1916. Torparfru och 
fiskeriarbetare. Systerdotter till Erik Törnsten (film 33). Hon berättar om 
saknaden efter vänner som drunknat och hur hon fruktade stormen på havet 
under många mörka nätter. Bakar tunnbröd i bagarstugan till släkt och 
vänner. Speltid: ca 40 min.  

 

  
  
Videokassett 13 omfattar filmerna 35-36 22:4 
  
Film 35: Ernst Libell, Barsta, född 1915. Tegelbruksarbetare, minkfarmare, 
laxförsäljare, sikrökare. Kan det mesta om bygdens människor flera led 
tillbaka. Speltid: ca 1 tim.  
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Film 36: Allan Viberg, Barsta, född 1924. Skogshuggare, skofabriksarbetare, 
skutskeppare. Tog bland annat sand längs stränderna och skeppade den till 
fabriksbyggen i Ådalen. Speltid ca 1 tim 10 min.  

 

  
  
Videokassett 14 omfattar filmerna 37-40 22:4 
  
Film 37: Algot Nordenberg, Fällsvik, född 1907. Fiskardräng hos sin far. Farfar 
var lekmannapredikant och utgivare av ett dikthäfte med titeln ”Förgät mig 
ej”. Speltid: ca 30 min. (Se även film nr 5)  

 

  
Film 38 och 39: Gemensamt berättande av två skeppare.  
Speltid ca 1 tim 10 min  

 

  
Film 38: Lennart Ölund, Kåsta, född 1925. Skutskeppare som sin far. Därefter 
övergick han till arbete på utgående fartyg och färjor. Han berättar om det 
hårda skutskepparlivet.  

 

  
Film 39: Harry Nordlund, Sörle, född 1920. Han var skutskeppare som 
stannade inomskärs hela livet och var senare ägare till bygdens sista skuta, 
vilket han och hans far själva hade byggt.  

 

  
Film 40: Omnells i Omne. Nyårsaftonen 1994 upphörde Omnells lanthandel 
i Omne, som funnits i släkten i 144 år – fem generationer. Kameran var på 
plats stängningsdagen och fångade kunderna. Speltid ca 50 min  

 

  
  
Videokassett 15 omfattar filmerna 41-43 22:4 
  
Film 41: Hjalmar Vallin, Vallto, född 1920. Bonde. Son till ”Lång Pelle” Vallin. 
Mycket intresserad av hembygden och berättar i filmen många anekdoter. 
Speltid: ca 50 min  

 

  
Film 42: Karin Vesterlund, Mjällom, född 1920. Anställd som bagerska, 
städerska och skofabriksarbetare. Hon berättar om klasskillnaderna som hon 
såg i samhället när hon arbetade som servitris på Järnvägshotellet i Brunflo. 
Speltid: ca 1 tim 15 min  

 

  
Film 43: Sigvard Vestman, Omne, född 1922. Bonde. Berättar 
barndomsminnen om bogserbåtar och styrmån som trafikerade 
Omnefjärden med bräder, som sågats på Omnesågen. Han berättar också 
anekdoter som cirkulerade bland byborna. Speltid ca 30 min.  
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Videokassett 16 omfattar filmerna 44-46 22:4 
  
Film 44: Arvida Byström, Uvik, född 1907. Var piga och bagerska innan hon 
gifte sig. Familjens loge brann ned och korna innebrändes en vinternatt. Hon 
spann och häcklade och ”gick med rocken”, spinnrocken, och hjälpte till i 
granngårdarna. Berättar sina minnen av gårdfarihandlare och samer, som 
sålde moriskvastar. Speltid: ca 40 min.  

 

  
Film 45: Manfred Unander, Dal, född 1922. Hemmason och bonde på ett litet 
magert hemman, där barnen måste mjölka gårdens kor på morgonen innan 
de gick tre kilometer till skolan. Speltid: ca 30 min  

 

  
Film 46: Ernst Nordstrand, Räfsön, född 1922. Bondpojke med sex års 
folkskola och slit hos en något despotisk far. Han bröt sig ur detta och slutade 
sitt yrkesliv som verkmästare på Atlas Diesels forskningsavdelning för 
kompressorer i Nacka. Berättar sina minnen från propskapning i 
Hummelviken, där utländska ångare lastade props för gruvorna i England och 
om konflikter mellan arbetarnas fackförening och bönderna.  
Speltid: ca 1 tim 35 min   

 

  
  
Videokassett 17 omfattar film 47  22:5 
  
Film 47: Britta Hägglund, Röksta, född 1923 i Maxmo socken i Vasa skärgård. 
Kom till Sverige på 30-talet. Hade bland annat plats (anställning) på Gästis i 
Jeresta, gifte sig med en bondpojke, Birger Hägglund. Berättar starka minnen 
från flygbombardemanget under Vinterkriget. Speltid: ca 55 min  

 

  
  
Videokassett 18 omfattar film 48  22:5 
  
Film 48: Nordingrålandets tillkomst under fyra geologiska epoker, 
Inlandsisen, Människornas invandring för 5000 år sedan, De senaste hundra 
årens historia berättad av infödda. Speltid: ca 1 tim 30 min  
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Yrkes- och sysselsättningsregister:  

 

Bagerska: Film nr 34, 42, 44 

Bogserbåt: matros, eldare, kocka: Film nr 3, 8, 20, 21, 3, 43  

Bonde: Film nr 4, 7, 9, 10, 13, 16, 24, 27, 31, 41, 43, 45 

Bondmora: Film nr 3, 14, 15, 27, 44, 47  

Båtbyggare: Film nr 16  

Diversearbetare: Film nr 12, 20  

Dräng: Film nr 4 

Fabriksarbetare (skor): Film nr 1, 6, 12, 27, 28, 30, 36, 42  

Fartyg, utgående: Film nr 17, 38  

Fiskare: Film nr 4, 5, 7, 11, 16, 18, 24, 33, 35, 37  

Handlare: Film nr 23, 35, 40 

Idrott: Film nr 12, 30, 40  

Lärarinna: Film nr 29  

Läskedryckstillverkare & försäljare: Film nr 10  

Mekaniker: Film nr 7, 46 

Minkfarmare: Film nr 7, 35 

Piga: Film nr 1, 2, 6, 14, 15, 32, 42, 44 

Religiöst engagerande: Film nr 8, 13, 15, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 41 

Servitris: Film nr 42 

Sjuksköterska: Film nr 32 

Skofabrikör: Film nr 25 

Skutskeppare: Film nr 17, 18, 19, 20. 36, 38, 39  

Sågverksarbetare: Film nr 8, 13, 16, 26, 36  

Timmerhuggare: Film nr 8, 16, 31, 36 

Torpare: Film nr 8, 11, 26  

Torparfru: Film nr 1, 2, 6, 34   
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Intervjuade personer i alfabetisk ordning:  

Ahlenius, Simon, Häggvik, Kassett 1 Film 7  
Björklund, Helge, Gåsnäs, Kassett 3, film 10  
Byström, Arvida, Ulvik, Kassett 16, film 44 
Dahlkvist, Erik, Barsta, Kassett 6, film 18  
Dahlström, Gerda, Körning, Kassett 11, film 32 
Edström, Hilding, Mjällom, Kassett 8, film 26 
Hägglund, Britta, Röksta, Kassett 17, film 47  
Jakobsson, Ines, Norrfällsviken, Kassett 12, film 34 
Jonsson, Janne, Kåsta, Kassett 11, film 31 
Libell, Ernst, Barsta, Kassett 13, film 35 
Lundgren, Gösta, Barsta, Kassett 6, film 19  
Melin, Georg, Vallto, Kassett 4, film 13 
Melinder, Sigurd, Mjällom, Kassett 8, film 25 
Nordenberg, Algot, Fällsvik, Kassett 1, film 5 och Kassett 14, film 37  
Nordin, Bertil, Mjällom, Kassett 10, film 30  
Nordlander, Gunnar, Sörle, Kassett 7, film 24 
Nordlander, Holger, Räfsön, Kassett 1, film 4 
Nordlund, Harry, Sörle, Kassett 14, film 39  
Nordstrand, Ernst, Räfsön, Kassett 16, film 46 
Norlén, Olle, Näsänget, Kassett 7, film 23 
Norlin, Betty, Vennersta, Kassett 4, film 14 
Norman, Lina, Mjällom, Kassett 1, film2  
Nyberg, Bengt, Järnsta, Kassett 3, film 12 
Omnells i Omne, Kassett 14, film 40  
Rehnberg, Eveline, Mjösjö, Kassett 1, film 1  
Sandin, Sigvard, Mjösjö, Kassett 5, film 16 
Sjöberg, Ann-Mari, Barsta, Kassett 6, film 22 
Sjöberg, Erik, Barsta, Kassett 6, Film 20 och 21 
Sjöberg, Erik, Överveda, Kassett 2, film 8 
Sjödin, Elna, Näsänget, Kassett 10, film 29  
Söderholm, Irene, Valle, Kassett 9, film 27  
Söderman, Göta, Måviken, Kassett 9, film 28  
Törnsten, Erik, Norrfällsviken, Kassett 12, film 33 
Uhlin, Lydia, Öden, Kassett 5, film 15 
Unander, Manfred, Dal, Kassett 16, film 45  
Vallin, Hjalmar, Vallto, Kassett 15, film 41 
Vallin, Valdy, Fällsvik, Kassett 1, film 3 
Vedin, Anny, Måviken, Kassett 1, film 6 
Vesterlund, Karin, Mjällom, Kassett 15, film 42 
Vestin, Edvin, Fröstvik, Kassett 2, film 9  
Vestman, Sigvard, Omne, Kassett 15, film 43 
Viberg, Allan, Barsta, Kassett 13, film 36 
Vikberg, Sven, Barsta, Kassett 6, film 17  
Ölund, Erik, Fällsvik, Kassett 3, film 11 
Ölund, Lennart, Kåsta, Kassett 14, film 38   
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