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REDAKTÖREN HAR ORDET  
köttprodukterna hinna bli skämda innan 
man nått fram till köparna. På sidan 5 ges 
en beskrivning av hur livet som sörkörare 
kunde te sig.  
 

Det blir också lite av ett Anundsjötema 
denna gång, med artiklar både om 
anundsjösömmens moder Brita-Kajsa 
Karlsdotter och den betydligt ruskigare 
historien om när Sven Svensson i 
Österfanbyn fanns skyldig till mord på 
hustru och barn.  
 

Efter några år som redaktör för vårt 
medlemsblad tackar jag nu för mig, och 
lämnar över redaktörsansvaret. Det har 
varit ett lärorikt och spännande arbete, 
och jag vill sända ett tack till er som 
skickat in material och hjälpt till att göra 
medlemsbladet till vad det varit den här 
tiden. 
 

Gunilla SundbergGunilla SundbergGunilla SundbergGunilla Sundberg    
 

Vi har en upplevt en lång och 
kall vinter som påminner om 
barndomens snörika vintrar. 
Nu ser vi fram mot ljusare 
tider när dygnet blir längre 
och våren närmar sig.  
 

Nu för tiden är vi under dessa 
långa vintrar lyckligt lottade, 
som somhmmmar 

 

som lever i ombonade hus och har mat på 
bordet oavsett årstid. I berättelsen om 
nybyggaren Johan Johansson på sidan 3, 
kan du läsa om hur det kunde vara för den 
som gav sig ut för att bryta ny mark i 
ödemarken. Då kunde det nya hemmet vara 
en riskoja, eller en jordkula, och istället för 
lördagsgodis fick barnen gnaga på en 
tallgren!  Det var andra tider det! 
 

Mer välbeställda kunde de bönder bli, som 
åkte söderut på vintern för att sälja varor, 
inte minst i huvudstaden. Dessa sörkörare 
gjorde ofta goda förtjänster, men även här 
kunde vädret ställa till med mycket besvär. 
Om det t.ex. blev blidväder kunde 
köttprodukterna 

50 ÅR SEDAN – NOTISER UR ÖA 
Måndag 13 februari 1961 
 

RYSK RYMDSTATION  
 

Sovjetunionen skickade på söndagen upp en 
storsputnik, som i sin tur sände iväg en 
interplanertarisk station med adress planeten 
Venus. Tillkännagivandet av denna prestation, den 
mest sensationella hittills, upplyser också att 
rymdstationen beräknas vara framme i trakten av 
Venus under andra hälften av maj månad. 
 
 
 
 
 
 

I en radioutsändning 
från Moskva i 
december 1959 
sades det att de ryska 
vetenskapsmännen  
hoppades inom en 
nära framtid kunna 
fotografera både 
mars och Venus, 
alldeles som de 
fotograferat månens 
baksida. 

Lördag 25 februari 1961 
 

STENHAMRA MODERNT OCH TRIVSAMT 
BOSTADSOMRÅDE 
 

Stenhamra, HSB:s senaste storbygge i 
Örnsköldsvik, står klart och rymmer en rad nyheter 
och finesser. Huset är ritat av en kvinna, HSB-
arkitekten Kerstin Gåsste, och ger ett lätt och 
luftigt intryck. Det rymmer 75 lägenheter, alla 
fullbokade, och är första HSB-huset i vår stad med 
enbart 2- och 3-rummare.  
 
 
 
 

Ett helt nytt ventilations-system som prövas första 
gången är en av finesserna i Stenhamrabygget. 
Varje lägenhet har ventilations-luckor som är 
placerade bredvid fönstren. Ventilerna släpper inte 
 
 
 

in något damm och regn. Med 
butiker och lekskola och 
särskild lekplats har här 
skapats ett nytt och modernt 
bostadsområde, som tillhör de 
allra trivsammaste i det nya 
Ö-vik som växer upp. 
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VACKERLANDET – ETT NYBYGGE  
På 1700-talet fanns ett sågverk i Nätra socken som 
benämndes Brynge ström. På den här sågen fanns en 
person vars namn var Johan Johansson. Det sägs att 
han kallades för ”Sågkarlen”. Vad namnet sågkarlen 
egentligen avsåg sägs inget om, men troligtvis 
innebar det på den tiden en ganska stor befattning. 
Johansson var kanske ansvarig för hela sågens 
verksamhet och den personal som där arbetade med 
varjehanda göromål. Hans sociala ställnings 
värdighet bekräftas av att när hans barn föddes, 
kallade han in flera framstående personer som 
faddrar för sina barn. Seden var sådan på den tiden.  
 

Johan Johansson var född 1779 i Nätra Postbölene 
och han gifte sig med en kvinna som hade 
efternamnet Ersdotter. Hon var född 1782. Ersdotter 
fick många barn med Johan, bland annat sönerna 
Nils och Johan. Bland den stora barnaskaran fanns 
det också flera flickor. 
 

Familjen Johansson var bosatt i Brynge ström. Det 
var under den här tiden som ryssarna gjorde sina 
härjningar inpå den svenska kusten. Det hade 
kommit in fullt med ryssar i familjens stuga i Nätra. 
Modern hade just brutit ned barkbrödet i mjölken åt 
barnen, men ryssarna var så hungriga så de åt upp 
det, men annars gjorde de ingenting. Johansson 
ansåg ändå att det nu var allt för osäkert att stanna 
kvar, varför han rymde från Brynge ström. 
 

Enligt vad som berättades hade familjen en ko och 
den stora barnaskaran med sig när han drog in i 
skogarna mot Skorpeds trakter. Så småningom kom 
han till en plats på Höglandsskogen som kallades för 
Vackerlandet. Här beslutade han sig för att stanna. 
Platsen var en sydväst norrluttning. Den medförda 
kon bands vid en stor gran medan familjen gjorde en 
riskoja åt sig själva för sin bosättning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av de första dagarna som familjen Johansson 
bosatt sig på den här platsen gick Johan för att se på 
omgivningen, och kom då till en sjö som kallades för 
Hehmanssjön. Johan såg nu att det rök på andra 
sidan sjön. Han gick då ut på en stor stenhäll och 
ropade till andra sidan. Det kom då en man som 
färdades i en urholkad trästock. De här männen 
pratades vid och de bestämde att Johan Johansson 
skulle flytta sin familj till andra sidan sjön. Platsen 
där kom sedermera att kallas för Högland. 
fffbb 

Johanssons familj hade ej mycket att livnära sig på, 
möjligen lite jakt och fiske. När de inte hade något 
att äta tog de in en gröntall så barnen fick något att 
gnaga på. En gång hade barnen varit till en finne, 
som var boende på andra sidan sjön, och där hade de 
fått ett svart kornbröd. När de kom hem la de 
kornbrödet som sovel mellan sitt barkbröd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ingen bostad hade de, och det började bli vintertid, 
varför de tillredde sig en jordkula till bostad. 
Lämningarna efter den har funnits kvar in i våra 
dagar. Det påstods att de hade kon tillsammans med 
sig under den tid de måste ha kon inne. Kon gav ju 
värme, bland annat. Med tiden fick de det något 
bättre när de kunde bygga sig en koja, eller någon 
liknande bostad. 
 

Här bodde nu Johan Johansson, och på den tiden var 
det bara att markera in ett stort skogsområde som de 
ville ha och då betraktades det som ett nybygge. 
Högland sägs vara registrerat som nybygge 1828 
med Johan Johansson som nybyggare. 
 

Johan Johansson dog 1844 och då blev det sonen 
Nils Johansson som tog över nybygget. Med tiden 
blev Nils Johansson ersättningsskyldig gentemot 
Fors nya sågbolag med 1260 kronor. Detta var en 
avsevärd summa på den tiden, som Nils Johansson 
inte kunde betala. Därför ansökte bolaget om Nils 
Johanssons vräkande från hemmanet på egen 
kostnad. Den 29 juni 1882 blev Nils Johansson 
delgiven om vräkning. Den 8 oktober samma år 
inställde sig Länsman E. Starrin, biträdd av 
Fjärdingsman C. J. Rolen, för att verkställa 
vräkningen. Lägenhetens dörrar och fönster sattes i 
förvar hos landbonden Johan Hägglund i Högland. 
Det berättas att när vräkningen var verkställd och 
bostaden var obeboelig, fick Nils flytta till ett torp i 
Lännäs någonstans nere vid kvarn. Det berättas att 
Nils var en skicklig träsvarvare med främst tallrikar 
som speciallitet. Han brukade svarva ett lämpligt 
antal och for sedan och sålde runt i byarna. 
 

Nils Johansson dog den 28 mars 1890 på 
Örnsköldsviks lasarett (i urinstämma) efter ett 
stormigt liv med många sammandrabbningar med 
landsfiskal och kronobetjäning. 
 

Texten insänd av Henning Montán (viss 
omarbetning av red.) 
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Vanliga lingonkrukor får numera inköpas som 
”antikviteter”, Höganäs klassiska saltglaserade 
krukor tillverkas inte sedan 1954. Visserligen 
förekommer en liten nyproduktion vid ett par andra 
Skåne-fabriker, men så liten att man sällan ser den i 
handeln. Samma sak med Gustavsbergs och 
Rörstrands blåvita krukor av flintgods. Där 
förekommer en viss nyproduktion, men bara av de 
små formaten.  
 

Beståndet av gamla krukor är emellertid fortfarande 
rikt. Det har funnits en sådan uppsjö av krukor i alla 
hushåll, som syltat och förrådslagrat. Mycket har 
kommit ut i handeln. Det märks på auktioner och i 
affärer för gamla föremål, där man alltid hittar 
krukor i något hörn, och i regel till facilare priser än 
för nygjorda kärl av samma storlekar. 
 

Höganäskrukorna började tillverkas på 1830-talet 
och blev vanliga i landets hushåll vid mitten av 
seklet. Kvaliteten på Höganäsproduktionen var så 
hög, att den anses överlägsen stengods från Tyskland 
och de gamla ”stengodsländerna”. Under sin drygt 
hundraåriga produktionstid har krukorna tillverkats i 
ganska oförändrade former.  
 

För lekmannen är det egentligen bara stämplarna och 
rymdangivelserna, som före 1890-talet var angivna i 
K, kannor, och sedan i L, liter, som kan ge någon 
ledning om tillverkningstid. Övergången till liter 
påbjöds visserligen 1885, men den tog några år 
innan det nya rymdmåttet slog igenom. Både krukor 
– bukiga kärl med hänklar – och burkar – kärl med 
hänklar – har tillverkats hela tiden.  
 

Höganäs lärde sig konsten att saltglasera från 
Helsingborgs Stenkärlsfabrik, som anlades redan 
1798 och som bestod fram till 1900-talet. Andra 
fabriker gjorde också saltglaserat gods, och i våra 
dagar fortsätter t.ex. Wallåkra, Raus och 
Krukmakaren. Förväxling med äldre gods kan ske, 
då Krukmakaren stämplar med Höganäs. 
 
 

Framför allt före, men även jämsides med 
Höganästillverkningen, importerades mycket sten-
godskrukor från Tyskland. Man möter dem ofta i 
antikhandeln, grå krukor med högblå dekor i 
mönster och utformning, som går tillbaka till 
renässansen. På 1500-talsmålningar kan man se krus 
och byttor av denna typ, som inte tycks ha förändrat 
sig nämnvärt på fyrahundra år.  
 

Då stengodskrukor blev uppnåbara för de flesta 
hushåll vid 1800-talets mitt, så slog de ut den 
tidigare typen av krukor av skört lergods, som 
tillverkats i små krukmakeriverkstäder runt om i 
landet sedan urminnes tider. Naturligtvis upphörde 
inte tillverkningen på en gång, utan det finns sådana 
krukor även från sent 1800-tal.  
 

Halland har bl. a. alltid varit en stor producent av 
lergods, och i Falkenberg märkte de tidiga 1800-
talskrukmakarna även sitt gods. Annars är lerkrukor 
nästan alltid anonyma, omöjliga att hänföra till 
ursprungsort eller tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På 1890-talet började Gustavsberg och Rörstrand sin 
tillverkning av de klassiska vita syltkrukorna med 
blått blommönster i flintgods. De gjordes i A- och B-
modell, dvs. både höga och låga och av olika 
dimensioner... De båda fabrikörernas mönster var till 
förvillelse lika, och man får titta på fabriksmärket i 
botten för att upptäcka vem som är tillverkare. 
 

Höganäs har ända sedan fabriken började på 1830-
talet tills den lades ner 1954 i allmänhet stämplat 
sina produkter. Det bidrar mycket till att 
Höganäsgods blivit åtråvärda objekt för samlare och 
priserna därmed högre än för jämförliga föremål från 
anonyma tillverkare. 
 

Fram till 1892 använde fabriken en rak Höganäs-
stämpel. 1892 började man komplettera Höganäs-
stämpeln med drejarsignatur och modellnummer. 
1915 övergav man den raka stämpeln för 
ankarstämpeln, som omsluter H B (Höganäs 
Billesholm), och ”Höganäs” skrevs i båge därunder. 
 

SYLTKRUKOR  
Utdrag ur boken Gamla ting från köket av Christina de la Gardie 
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Ännu för några årtionden sedan talades ofta om 
sörkörare, även om då sörköreriet redan var ett 
minne blott. Sörkörarna vore i första hand affärsmän 
eller, som de även kallades, godshandlare, som i 
hemorten eller i fjällsocknarna uppköpte smör, fågel, 
renkött, hudar, skinn och andra s.k. godsvaror, vilka 
efter hästskjuts forslades söderut, till Uppsala eller 
Stockholm, för försäljning, men sörkörare var också 
en beteckning för forbönder och kördrängar på 
sådana resor. Sörkörarna köpte och sålde även 
hästar, dels behövdes sådana för framforslingen av 
godset och dels voro norrlandshästarna mycket 
eftersökta söderut. Denna handel har gamla anor, 
redan på 1500-talet funnos ett flertal landsköpmän i 
Sidensjö. Norra Ångermanland var särskild känd för 
denna form av köpenskap, och i synnerhet Själevad 
var på sin tid en huvudort för sådan handel, och 
fortsatte därmed långt efter det de andra socknarna 
upphörde därmed. 
 

I Uppsala hölls årligen i början av februari en stor 
marknad, distingen kallad. Dit mötte sörkörarna upp 
och ehuru marknadsdagen var utsatt till senare dag, 
samlades de redan den första februari för att göra 
affärer, men i regel for man efter denna 
marknadsavslutning till Stockholm för att sälja slut 
på sina varor. För mången godshandlare var 
Stockholm den plats där de största affärerna gjordes. 
I Stockholm var det ingen egentlig marknadsdag, 
utan affärerna skedde under hela vintern, den enda 
årstid som var lämplig för dessa ömtåliga varor.  
 

Innan sörkörarna anträdde färden mot söder måste de 
utföra ett mycket krävande förarbete. Behövligt 
kapital måste upplånas, sedan skulle hästar och varor 
uppköpas. Därför uppsöktes marknader, särskilda 
uppköpare, samt enskilda som hade gods till avsalu. 
Från såväl hemorten som från Anundsjö, Åsele, 
Vilhelmina, Dorotea, Junsele, Fjällsjö med flera 
socknar fick man så småningom vad som behövdes. 
Ett stort antal slädar måste även förfärdigas. Dessa 
voro ofta mycket primitiva, ty de flesta skulle 
användas för blott en resa till Stockholm, där de 
höggs upp till ved, ty veden var dyr. Ofta hade man 
för övrigt barmark under första delen av hemresan. 
kördränga u. 

Pass måste även sökas hos länsstyrelsen i 
Härnösand. Forbönder och kördrängar tingades, och 
efter alla förberedelser var en karavan på 20-30 
hästlass jämte några löshästar på väg söderut.  
 

På den tiden tog det tid att komma till Stockholm. 
För att icke trötta hästarna kördes icke mer än 3 mil 
per dag. Med sön- och vilodagar tog det 3 veckor att 
komma till Uppsala, till Stockholm ytterligare 3 
dagsresor. Det synes aldrig ha varit svårt att få logi 
och stallrum under dessa resor. Det förekom på sina 
håll att det fanns särskilda byggnader för detta 
ändamål. Var det upptaget i en by var det bara att 
fortsätta till nästa. I regel reste en i laget före och 
tingade nattlogi. Då fanns allt ordnat vid 
framkomsten, hö fanns i hästarnas krubbor och 
rummen voro uppvärmda för de anländande. 
 

Det ekonomiska resultatet av dessa affärer voro 
mycket växlande. Ena året var förtjänsten god, men 
andra år kunde genom regn och blidväder snöföret ta 
slut när de kommo söderöver. Då måste man leja 
skjuts på hjuldon och det blev dyrt, eller vad ännu 
värre var fågeln tinade upp och surnade så den blev 
värdelös. Även hästar kunde bli sjuka eller ofärdiga 
och vara i dålig kondition när de kommo fram till 
avsättningsorten. Vissa år då finnarna icke kommo 
fram eller tillförseln från Jämtland var ringa var 
priserna höga i Stockholm. Då gällde det att komma 
hem fortast möjligt för att skaffa flera varor, eller 
sända bud med hemvändande forbönder. Vid sådana 
tillfällen skickades brev till hemorten, med 
anmaning att sända de efterfrågade varorna. På den 
tiden avgick post från Stockholm bara en gång i 
veckan. Pengar skickades alltid hem per post och i 
öppen rekommendation, därför att det var riskabelt 
att ha dem med på återfärden.  
 

År 1881 fick Sundsvall järnvägsförbindelse till 
Stockholm, så att hästar endast behövde användas 
till Sundsvall. Man kan säga att efter 1880 förekom 
inga sörkörare i vanlig mening, godshandeln hade då 
kommit in i ett nytt skede genom att transporterna 
kunde ske per järnväg. 
 

GODSHANDLARE OCH SÖRKÖRARE  
 
 
 

Utdrag ur text av Johan Strindlund från 1948 

Bilden är tagen ur ”Surströmmingskusten och landet Nolaskogs” av Olle Norell och Gunnar Erkner 
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SMÅTT  &  GOTT 

Folketællinger 1787–1916 (Danmark) 
Här finns en databas med personuppgifter ur 
de danska folkräkningarna 1787–1916. 
www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm  
 
Kyrkböcker i Norge på Internet 
Registreringssentral for historiske data vid 
Universitetet i Tromsø har dataregistrerat ett 
antal norska kyrkböcker och publcierat dem 
på Internet. Här kan du söka efter uppgifter i 
ett flertal socknar. 
www.rhd.uit.no/kirkebok_sok.html 
 
CastleGarden.org 
Den här kostnadsfria sajten ger tillgång till 
en databas med information om de 11 
miljoner emigranter som från 1820 till 1892 
kom till Amerikas första emigrantcenter 
Castle Garden. 
www.castlegarden.org 
 
Sjömanshusmuseet 
Sjömansmuseets arkiv är en riktig guldgruva  
för både släktforskare och fartygshistoriker.  
Här finns forskningsarkiv över sjöfolk och 
handelsflotta, med mönstringsrullor, 
inskrivningshandlingar och fartygsregister. 
www.sjomanshusmuseum.org 
 
Döda i Michigan 1867-1920  
Ett projekt att tillgängliggöra dödsattester från 
delstaten Michigan pågår för närvarande. 
Totalt handlar det om omkring 1 miljoner 
dödsattester under perioden 1897-1920. 
Databasen är helt fri att söka i och även att 
titta på de skannade bilderna. 
seekingmichigan.org/discover 
 
Beställa bouppteckningar 
Här kan du beställa bokuppteckningar 
upprättade till och med den 30 juni 2001 
direkt på webben. Från den 1 juli 2001 
förvaras bouppteckningar hos Skatteverket.   
www.riksarkivet.se/default.aspx?id=17462 
 

Valloner 
Namnet vallon kommer ursprungligen 
från det germanska ordet walhaz, vilket de 
forntida germanska folkgrupperna 
använde om alla icke-germanska folkslag. 
 
 
 

Vallonernas rykte i fråga om 
järnhantering blev vida spritt, vilket 
uppmärksammades även i Sverige. 
Uppmuntrade av Gustav II Adolf började 
valloner utvandra till Sverige under början 
av 1600-talet. Till en början kom de flesta 
vallonerna till Finspång och Norrköping, 
där bergsmannen Louis De Geer kunde 
arrendera land. Den förste att värva 
valloner till Sverige var nederländaren 
Willem de Besche, men från 1620-talets 
början tog De Geer helt över den 
verksamheten. 
 
 
 

Under åren 1643-1650 nådde 
invandringen av valloner till Sverige sin 
kulmen. Tillsammans med smederna kom 
även andra yrkesgrupper. 
 

Antalet valloner som stannade i Sverige 
var litet, enligt Nationalencyklopedin 
endast 900 individer. Ungefär 20 procent 
av vallonerna återvände till sitt hemland 
efter en första kontraktsperiod, en del från 
och med 1654 då religionsfriheten i 
Sverige inskränktes; majoriteten av 
vallonerna var reformerta. I och för sig 
tillförsäkrades vallonerna vid flyttningen 
religionsfrihet  
och hade rätt att  
föra med sig egna  
präster. Det totala  
antalet emigranter  
som anlände under  
den här tiden har  
uppskattats till  
mellan 1 000 och  
1 200 familje- 
enheter. 
 Louis De Geer 



Ja - jag vill ha förfäder med namn som Rudimentary 
Montagnard eller Melchizedick von 
Steubenhoffmanschild eller Spetznatz Gianfortini, 
inte Johan Johansson eller Jakob Nilsson eller 
Kristina Olsson.  
 

Jag vill ha förfäder som kunde läsa och skriva, som 
döpte sina barn i kända kyrkor, gick i skolan, köpte 
mark, lämnade detaljerade testamenten efter sig med 
en hel massa släktingar nämnda som arvingar, blev 
fotograferade minst en gång om året - och att de 
satte dessa foton i utsmyckade ramar med noga 
noteringar,  
 

Jag vill ha förfäder som begravde sina förfäder i 
ännu existerande kyrkogårdar med bra arkiv, där alla 
gravstenarna innehåller långa och innehållsrika 
inristningar.  
 

Jag vill ha familjemedlemmar som skrev biografier, 
som gjorde militärtjänst som officerare och som 
tjänstgjorde i omskrivna slag.  
 

Jag vill ha släktingar som har varit 
kommunfullmäktigen, lärare, tjänstemän på 
landstinget och stadsarkivarier. Jag vill ha släktingar 
som "samvetsgrant" skrev i  
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ARKENBIBLIOTEKETS SLÄKTFORSKARAVDELNING  
Forskarhjälp:  
 
 
 
 

Gunilla Sundberg  
Mån, tis, fre: 0660-88783 
Ons, tors: 0660-265074 
gunilla.sundberg@ornskoldsvik.se 
 

Maria Gelfgren 
0660-88025 
maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 

Medlemsblad per e-post: 
För att spara in på porto- och tryckkostnader så 
vill vi gärna att du anmäler din e-postadress, 
till medlemsblad@hsn.nu så får du ett epost-
meddelande med det senaste numret som PDF-
fil så snart det är klart. Om du har tillgång till 
färgskrivare kan du också på det sättet få hela 
medlemsbladet i färg.  

Nyhetsbrev till din e-post  
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som ger dig 
information om intressanta föreläsningar, tips 
på nya böcker och databaser, och mycket mer 
som kan vara intressant för våra medlemmar. 

 

För att du ska kunna få nyhetsbrevet behöver 
vi ditt namn och din e-postadress. Skicka 
uppgifterna till nyhetsbrev@hsn.nu för att 
anmäla dig till nyhetsbrevet. 
 

 

ANSLAGSTAVLAN  

Arkenbiblioteket 
Lasarettsgatan 5 
891 33 Örnsköldsvik 
 
 
 

Telefon: 0660-88020, 88021 
E-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 
Hemsida: www.arkenbiblioteket.se 

 
 
 
 

Öppettider 1 september – 31 maj 
Måndag-torsdag  10.00-19.00 
Fredag  10.00-17.00 
Lördag  10.00-15.00 

 
 

Jag vill ha släktingar som var patriotiska och 
sällskapliga, som gick med i varje sällskap som de 
kunde hitta, som förde dagbok och antecknade alla 
sina olika adresser, som gjorde målningar på sina 
hästar och som satte datum på varenda papperslapp 
som de rörde.  
 

Jag vill ha förfäder som var rika nog att ha råd att bo i, 
och behålla i generationer, familjebostaden och som 
lämnade alla målningar, dagböcker och journaler hela i 
biblioteket.  
 

Men - mest av allt, jag vill ha släktingar som jag kan 
hitta!!!  
 
 

EN SLÄKTFORSKARES DRÖM 
familjebibeln, och noterade 
varje liten händelse och 
släktskapet med varje besökare.  
 

I de fall där mina förfäder 
emigrerade vill jag att de finns 
tydligt nedtecknade i 
passagerarlistorna och att de 
sökte medborgarskap på ställen 
som senare har gjort omfattande 
förteckningar över sina 
invånare. 
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 MORDNATTEN I ANUNDSJÖ  
Utdrag ur Daniel Åslunds beskrivning av den 
hemska historien om hur det gick till när Sven 
Svensson i Österfanbyn, Anundsjö, mördade sin 
hustru och sju av sina barn. 
 

I Anundsjö i Norra Ångermanland satt för 20 år 
sedan en mäkta förmögen bonde på ett av de bästa 
hemmanen i socknen. Dels genom arv, dels även 
genom eget förvärv, hade han samlat sig en 
förmögenhet, om ej sällsynt bland allmogen, likväl 
ägnad att ställa honom högt på tinnarna av dess 
aktning och anseende. Men om hans ansikte ljusnade 
för varje plåt, som lades att akta på kistbotten, flög 
desto mörkare skyar däröver för varje gång hans 
hustru skänkte honom en arvinge. 
 

Under slika omständigheter hade hans hustru år 
1843 skänkt honom nio barn, varav sex söner och tre 
döttrar. Hans förargelse och harm däröver tilltog 
med varje dag som kom och flydde, med varje natt 
som sänkte sina skuggor över hans boning och i hans 
själ. Han började bli retsam och trätgirig i hemmet, 
hotande i sin hustrus närhet, ovänlig och skygg inför 
främmande och natt och dag utan ro inför sig själv. 
 

En afton öppnade han sitt kistlock och satte sig 
gränsle över hörnet af den storrosiga kassakistan där 
hemmansavhandlingar, kvittenser, lagsökningar, 
reverser, auktionsprotokoll och kvitterade 
debetsedlar huller om buller intog kistans ena hälft, 
samt pokaler, snusdosor, matskedar, teskedar och 
fickur – allt av silver – var upptronade på andra 
hälften av kistbotten ovanpå sedelpackor. ”Ja”, 
utbrast han efter en stunds revidering bland sina 
skatter. ”Ja, allt detta borde han ha ensam om jag 
gjorde rätt. Är det då synd att göra sin förstfödde 
som till en rik och lycklig man? För lite åt alla, 
hedersamt för en!” 
 

På gården vid stallbyggnaden stod två av hans söner 
och slipade sina liar för morgondagen. Till den äldre 
sa han: ”Du tar Bläsen och far in till Örnsköldsvik 
nu genast. Jag har en revers på en trashank i 
Brunnsnyland som blir överårig i övermorgon och 
förresten tänker jag göra storkalas här i huset. Sill 
och brännvin och kaffe och socker ska hem från 
stan. Gör dig i ordning på rappet.” Sonen lydde utan 
motsägelser sin fars befallning och gick att ställa sig 
i ordning till den oförmodade resan. 
 

Aftonvarden intogs och augustikvällen sänkte sina 
skuggor över höjd och dal, över fält och sjö. Den 
vackra Anundsjösjön låg ett ögonblick överbredd av 
ett enda guldskimrande dok. Holmar och stränder 
skiftade i purpur och eld, och så steg kvällen 
fullmogen ner över nejden. Med den kom några 
moln i öster, himlen mulnade allt mer och mer, 
mmmtill natten 
 

luften blev tung och kvalmig, och några regndroppar 
föll redan. Husbonden som stått på bron och 
betraktat himlen sade: ”Vi får oväder till natten. Jag 
måste gå upp till Nyrå och kasta in hösåtarna vi har 
ute medan jag ser. Gå ni och lägg er allihop, så att ni 
orkar komma på benen vid soluppgången i morgon 
bitti. Godnatt med er!” Och han gick. 
 

Natten lider. Himlen är i uppror. Blixtar fräsa genom 
rymden. Förfärliga åskknallar skakar jord och 
människoboningar. Regnet nedstörtar i strida 
strömmar. Gastarnas timme slår. Vaken på sin bädd, 
ligger kyrkvärden Sven Svenssons hustru. 
Elementernas raseri jagar sömnen från hennes läger 
och mannens dröjsmål friden ur hennes själ. Varför 
dröjer han? En timma hade varit tillräckligt för att 
verkställa arbetet och ändå hörs han ej till.  
 

Då hörde hon förstugudörren knarra och då hon slog 
upp sitt öga bländades hon av det plötsliga skenet av 
en blixt, som rusade zigzag över himlen. I samma 
ögonblick trädde mannen hastigt över tröskeln. En 
gräslig åskknall smällde ögonblickligen på blixten 
och nu följde en fasansfull scen. Blixt och blod och 
knall och död. 
 

Med den blodiga kniven står mördaren mitt på 
golvet. Runtomkring ligga sex av barnen, livlösa, 
utsträckta på golvet. I sängen den mördade modern, 
med det yngsta barnet i sin famn. Alla, moder och 
sju barn, äro de dräpta. Plötsligen uppger mördaren 
ett isande gapskratt och störtar med ett icke 
mänskligt tjut ut ur stugan, rusar till gårdsgrinden, 
avstryker på dess stolpar sina blodiga händer och tar 
flykten in uti halmboden. 
 

Folk anländer till mordplatsen, ditkallad av andre 
sonen i ordningen, vilken på loftet undkommit sin 
rasande faders mordvapen. De söka honom överallt, 
och ledda av blodspåren på grindstolparna, laga de 
sig till genomletande av halmboden. 
 

 
 

Läs mer om mordet i 
Anundsjö i Lennart 
Sellings bok ”Androm 
till skräck och 
varnagel”. S. 142-152. 

 
 
 
 

Häktning, rannsakning 
och dom följde 
omedelbart, och då 
omständigheterna ej 
tillät att förklara 
mördaren vansinnig, 
blev slutscenen i detta 
ohyggliga drama 
dekorerat av spetsgård, 
bila och stupstock. 
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Hur kunde en fattig bondkvinna från Anundsjös allra 
mest avlägsna skogsbygder bli berömd och 
uppskattad över hela vårt land med sina vackra 
handarbeten, vid en ålder då de flesta slutat sitt 
verksamma liv?  
 

Fadern var född 1778 på ett barnhem i Stockholm. 
Hans namn var Carl Gustaf Näsbäck. Till Anundsjö 
kom han som vuxen och det var här han fick 
efternamnet Näsbäck efter roten. Han var 
kronobåtsman. 1811 gifte han sig med Brita 
Danielsdotter, född 1779 från Solberg. Med henne 
fick han tre barn, Jonas född 1812, Magdalena född 
1814 och Brita Kajsa född 1816. 48 år gammal blev 
Carl Gustaf skadad och måste därmed lämna sin 
tjänst som båtsman och flytta från det båtsmanstorp 
som familjen bebott. De flyttade till Vallen, 
egentligen till fattigstugan där, men troligen fick de 
bo i någon vallstuga eftersom familjen var så pass 
stor. 
 

Hustrun Brita hade redan förut deltagit i 
försörjningen genom att bl.a. gå runt i socknen och 
sy mössor på beställning. Vi förstår att hon som 
andra båtsmanshustrur också måste göra dagsverken 
hos bönderna. Som båtsman hade Näsbäck en liten 
pension, men den förslog inte långt. Nöden var 
tagvis stor. Barnen måste också, som vanligt var på 
den tiden, hjälpa till med försörjningen. Som barn 
fick Brita Kajsa ofta följa med modern när hon var 
borta och sydde.  
 

År 1840 gifte hon sig med landbonden Olof Nilsson 
från Tvärlandsböle. Efter giftermålet flyttade paret 
till arrendet i Storsele. Brita Kajsa och Olof Nilsson 
fick 11 barn. Brita Kajsas konstnärliga ådra visar sig 
redan nu. Hon vävde av hemspunnet och 
egenhändigt färgat garn och hennes fälltäcken 
uppskattades mycket. Broderade gjorde hon hela sitt 
liv om än inte i så stor skala som på sin ålder höst. 
 

Det var, som nämnts, på äldre dar som Brita Kajsa 
började brodera på allvar. Materialet var rött 
bomullsgarn och vit bomullsväv, typ lakansväv. 
Inspirationen till sina mönster hämtade hon från 
naturen, blommor, kvistar och blad från skog och 
mmmm         
 

äng. Mönstret ritades med nålen direkt på duken. I 
prunkande slingor växte de fram på dukar, 
huvuddukar, paradhanddukar m.m. Inget arbeta var 
det andra likt. Som den konstnär Brita Kajsa 
Karlsdotter var upprepade hon sig aldrig. 
 

På sina minnesdukar broderade hon runt de fyra 
kanterna ”B K K D” (Brita Kajsa Karlsdotter),        
”F 1816” (född 1816), ”S 1914” (sydd + årtalet) och       
”Ä R T H G ” (äran tillhör Gud). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagandet i en utställning i Sollefteå 1910 blev en 
vändpunkt för Brita Kajsa. Från att ha varit helt 
okänd blev hon plötsligt omskriven i tidningarna, 
fick t.o.m. ett diplom. Hemslöjden införlivade Brita 
Kajsas speciella sömsätt, kallat anundsjösöm efter 
hennes hemsocken, med sin produktion, men man 
använde grått, granrisfärgat lingarn och sydde på 
primlärft. 
 

Sin sista duk sydde Brita Kajsa när hon var 99 år 
gammal. Synen var dålig de sista åren och hon måste 
ha hjälp med att trä i nålen, vilket barnen i byn gärna 
åtog sig. Det fanns alltid ett lager påträdda nålar till 
hands. Frikostig som hon var, ordnade hon då och då 
s.k. nålkalas för alla som hjälpt henne och då bjöds 
det på allt huset förmådde.  
 

Många av sina handarbeten skänkte Brita Kajsa bort 
under årens lopp till dem som gjort henne någon 
tjänst, hade bemärkelsedag, eller bara av ren 
vänlighet. Alla hennes handarbeten utmärks av 
noggrann sömnad och vackra mönster.  

 ANUNDSJÖSÖMMENS SKAPARE 
Utdrag ur Frida Westberghs skrift ”Några anundsjöbor i svunnen tid”. 
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HUR SYR JAG ANUNDSJÖSÖM? 
Ur Maj-Britt Kristianssons bok ”Anundsjössöm” 
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ÅRSMÖTESPROTOKOLL – HEMBYGDS- 
OCH SLÄKTFORSKARE NOLASKOGS 

2011-02-26 kl. 13.00.  
Studiefrämjandets lokaler på Apoteksgränd 3 
 

Föreningens vice ordförande Lennart Näslund 
öppnade mötet och hälsade 23 medlemmar välkomna 
till årsmötet. 
 

§ 1 Val av ordförande för årsmötet 
Per Sundin valdes till ordförande för årsmötet. 
 

§ 2 Val av sekreterare för mötet 
Mats Hedell valdes till sekreterare för mötet. 
 

§ 3 Val av 2 justeringsmän för mötet 
Sonja Sahlén och Marie Asplund valdes till 
justeringsmän och rösträknare 
 

§ 4 Godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen till årsmötet har funnits på www.hsn.nu, i 
Örnsköldsviks Allehanda tisdag 15 februari, samt i 
mailutskick till de medlemmar som har sådan. 
Kallelsen och dagordningen godkändes av mötet. 
 

§ 5a Styrelseberättelse 
Styrelseberättelsen, som tyvärr inte fanns i tryck, 
föredrogs muntligen av Lennart Näslund. Mötet 
beslutade att verksamhetsberättelsen skall biläggas 
nästa medlemsblad. Dessutom skall föreningens 
stadgar också medfölja. Varefter berättelsen lades med 
ett godkännande till handlingarna 
 

§ 5b Ekonomisk rapport 
Kassaförvaltaren Peter Johansson föredrog den 
ekonomiska rapporten. Resultaträkning och 
balansräkning fanns tillgänglig för deltagarna på 
mötet. Berättelsen lades med ett godkännande till 
handlingarna 
 

§ 5c Styrelsens budgetförslag 
Peter Johansson föredrog styrelsens budgetförslag, 
vilket godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 6a Revisionsberättelse 
Andro Stenman föredrog revisorernas berättelse. 
Mötet beslutade att lägga revisorernas berättelse till 
handlingarna, efter godkännande av balansräkningen 
och ansvarsfrihet för styrelsen beslutats. 
 

§ 6b Fastställande av balans och resultaträkning 
Balans och resultaträkningen fastställdes, och lades till 
handlingarna. 
 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

§ 8 Styrelseval: 
Ordförande för ett år 
Valberedningen hade inget förslag varför ordförande-
posten förblir vakant även detta verksamhetsår. 
 

Övriga ledamöter, för två år: 
Eva Hörnell (omval) 
Lennart Näslund (omval) 
Peter Johansson (omval 
Med ett år kvar på mandattiden kvarstår: 
Kari Kakkinen  
Georg Lundkvist  
Mats Hedell 
 

§ 9 Val av suppleanter i styrelsen, för ett år: 
Bror Andersson (omval) 
Robert Edlund (omval) 
Paul Johansson (nyval) 
 

§ 10 Val av revisorer, för ett år 
Hans Nygren (omval) 
Andro Stenman (omval) 
Till revisorssuppleanter för ett år valdes: 
Sven-Olof Häggström (omval) 
Maj-Lis Mårtensson (nyval) 
 

§ 11. Val av valberedning 
Till föreningens valberedning omvaldes: 
Sune Edlund (sammankallande) 
Erik Ölund 
 

§ 12. Val av klubbkommitté 
Jan-Ivan Blomkvist valdes att utgöra klubbkommitté för 
en tid av ett år tillsammans med den övriga styrelsen 
 

§ 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande 
verksamhetsår d v s 2012 
Mötet beslutade sig för oförändrade avgifter, det vill 
säga: Enskild medlem 150 kr. Familjemedlem 15 kr, dvs 
165 kr för ett par. För förening 100 kr. Ungdomar upp 
till 20 år: 40 kr. 
 

§ 14. Inkomna motioner och styrelsens förslag 
behandlas. 
Inga motioner har inkommit. 
 

§ 15 Övriga frågor. 
Hans Nygren väcker frågan om nätverk på lokalen samt 
att inhandla ett abonnemang hos SVAR eller arkiv 
digital. Mötet gillade frågan och önskade att styrelsen 
fortsätter jobba med detta. 
 

Kari Kakkinen förklarade varför det inte tagits fram 
tackkort att dela ut till dom som skänkt gåvor till 
föreningen. 
 

§ 16. Avslutning 
Mötesordförande Per Sundin tackade för förtroendet att 
han fått leda årsmötet. Tackade deltagarna för visat 
intresse och kloka beslut och önskade den nya styrelsen 
lycka till i sitt arbete.  
 

Vid protokollet 
Mats Hedell, Sekreterare Per Sundin, Ordförande 
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MINNESBILDER FRÅN ÅRSMÖTET  
Fotograf: Kari Kakkinen 



 

Avsändare: 
Hembygds- och Släktforskare 
Nolaskogs 
Box 91 
891 22 Örnsköldsvik 

 
ISLOSSNING 

 
Insjön får hjälp av blåst och sol, 

Börjar genast skrota ner sin vinter. 
Losskurna isplåtar 

bogseras av vinden. 
Utåt mot öppen mittström 
där de sänkas i tusental. 
Solen är överallt med 

och trampar med glädje ner sig, 
än här, än där. 

Det suckar i sörjan, 
och fräser som i ett lutkar. 

 
Harry Martinson 


