
L. A. M. Nordström i  
bl.a Skellefteå, Piteå och Boden 

Lars August Mauritz Nordström (1834-08-091911-
10-02) var f och d i Barkhyttan, Torsåker, Gävleborg.  
Han gifte sig 1859 med Johanna Ulrika Åsberg (1835-
1883) f i Hälsingtuna och d i Hudiksvall.  

De fick sju barn. Dottern Johanna Wilhelmina 
Nordström blev också fotograf men emigrerade för-
modligen. 

Familjen bodde i Hudiksvall 1859 där han var må-
lare och fotograf. Han utbildades 1862 av fotografen 
B. C. F. Sandberg i Hudiksvall. Därefter hade han 
ateljé i Härnösand 1863 men flyttade samma år till-
baka till Hudiksvall där han hade ateljé 1864-1876. 

Samtidigt verkar han 1863 ha haft tillfälliga atel-
jéer i Skellefteå och Piteå. Senare också i Hudiksvall, 
Bergsjö och Boden. 

 

Han annonserade första gången i Skellefteå Nya Tidning 

1883-05-20 

Han blev 1872 misstänkt för falskmynteri av sedlar 
som framställts på fotografisk väg men han och 
hustrun frikändes i brist på bevis. 

Han var resefotograf under sommarmånaderna 
1874-1876. Omkring 1877 var han fotograf i Bergsjö, 
Gävleborg och 1879 ska han ha vandrat omkring i 
Järvsötrakten.  

Åren 1881-1882 satt han i Västerås fängelse för se-
delförfalskning. Även sonen Gustaf f 1866 blev 
dömd. 

Därefter flyttade familjen 1882 till fattigstugan i 
Järvsö. År 1883 blev det flytt till Hudiksvall där 
hustrun dog. Samma år återvände han till födelse-
bygden i Torsåker.  

Han verkar också ha funnits i Boden omkring 1890 
Nordström började på nytt med sedelförfalskning 

och blev 1893 dömd till 4 års fängelse på Långhol-
men för att ha tillverkat åtminstone sexton femkro-
nor sedlar på fotografiskt papper. Han blev fri 1896 
och hamnade på fattiggården.  

 

1893 Nordström på Långholmen (källa fångstrapport) 

1876  Hudiksvall 

 

Johan Petter Söderberg (1868-1951) f i Indal, Västernorr-

land, änkling 1906 och d i Tösta, Sättna, Västernorrland. 

Märta Kajsa Söderberg g Laurin (1873-1959) f i Indal, 

änka 1953 och d i Skön, Västernorrland (källa Anders Ny-

lander) 



Ca 1891  Boden 

 

Kristina Eriksson (källa Mona-Lisa Mårtensson) 

 


