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REDAKTÖR’N HAR ORDET 
Hej kära läsare och forskarvän! 
 
   Så är vi då inne i ett nytt år igen. Tänk att det 
redan har passerat drygt 18 år sedan millenie-
skiftet! Vår förening är nu inne på sitt 41 år och 
vi kan lägga jubileumsåret 2018 till handlingar-
na.   
 
   Men kanske inte helt och hållet ännu! Vi ska 
ju ha årsmöte för 2018 först och det blir (som 
vanligt) den första lördagen i mars = 2 mars i 
år. Plats som vanligt: Studiefrämjandets lokal 
på Apoteksgränd 3A i Örnsköldsvik. Kallelsen 
finner du på medlemsbladets sista sida. Då 
kommer också Maggis Frisk från 
Örnsköldsviks Museum och Konsthall till oss 
och berättar om Örnsköldsviks stadshistoria. 
Det lär bli ett mycket intressant föredrag så jag 
rekommenderar dig att komma i tid för att få en 
bra plats! 
    
   I det här medlemsbladet kan vi presentera en 
verkligt spännande historia! Den handlar om en 
Gideåbo som emigrerade och vad han sedan 
råkade ut för låter ju rent otroligt. Men han ska  
till och med ha blivit testad med lögndetektor 
som inte visat annat än att han talat sanning när 
han berättat om detta. Och det är klart att det 
finns mycket här i världen som vi inte vet allt 
om, oavsett hur mycket vetenskap och forsk-
ning som görs. Jag vet att jag läst något om 
detta tidigare - och det har ju skrivits väldigt 
mycket om detta - men jag har aldrig tidigare 
vetat att det var en person härifrån som var in-
blandad. Läs berättelsen som Ann-Kristin Ly-
dig delar med sig av på sid 8--15 här i bladet!   

Maria Gelfgren 
0660-880 25 
maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 
 
Gunilla Vestman 
0660-887 83 
gunilla.vestman@ornskoldsvik.se 
 
Informationsdisk 
0660-880 21 
arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 

Arkenbiblioteket 
Lasarettsgatan 5, 891 33  ÖRNSKÖLDSVIK 
Telefon: 0660-880 25, 880 21 
E-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 
Hemsida:  
http://bibliotek.ornskoldsvik.se/web/arena/slaktforskning 

Bibliotekets öppettider: 

Måndag-onsdag 10.00--19.00 
Torsdag-fredag  10.00--17.00 
Lördag               10.00--15.00 
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   Något annat som också känns spännande är 
frågan om vad som hände med träörnen på Ho-
tell Örn i Örnsköldsvik när byggnaden brann. 
Föll den offer för eldens lågor eller klarade den 
sig som vissa rykten vill göra gällande? Det har 
ju tydligen funnits en kopia i cement och då är 
frågan om den tillverkades i samband med att 
originalörnen tillverkades eller om den tillver-
kats senare (för i så fall måste ju originalörnen 
ha funnits kvar då). Det är ju utifrån cementko-
pian som den nya örnen som nu finns vid torget 
har tillverkats. Någon borde väl även idag veta 
något om det här! Finns cementkopian kvar 
idag? Se även sidan 7 i bladet! 
 
   På sidan 16--17 berättar Per Sundin om Ro-
bert Eckeryds föredrag på Johan Nordlander-
sällskapets höstmöte. Ett intressant referat som 
bland annat handlar om hur olika ogifta mödrar 
behandlades beroende på var de bodde. 
 
   Vi får här i bladet också återuppleva en del av 
föreningens jubileumsfirande genom Kari 
Kakkinens fina bilder på sidorna 17--19. Vi 
presenterar som vi brukar också ett av 
Örnsköldsviks gamla företag i detta blad. Den 
här gången är det Ågrens boktryckeris äldre 
historia vi får ta del av. Se sid 5--7. 
  
   Tveka inte att höra av dig med bidrag till 
medlemsbladet! Vi tar tacksamt emot berättel-
ser, foton, efterlysningar, forskningsfynd med 
mera! Observera att du själv ansvarar för inne-
hållet i ditt bidrag. 
   God forskningslycka önskas dig av  

Redaktör´n Mona-Lisa Mårtensson                                    



BÖCKER:  PRIS/ST: 
Androm till skräck och varnagel    50 kr 

Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement   350 kr 

Bykistorna i Anundsjö berättar   60 kr 
 

Byarnas historia i Anundsjö   60 kr 

Familjeregister för Själevads socken 1681-1785  120 kr 

Flottningens historia i Anundsjö    50 kr 
 

Från byling till batong av    50 kr 

Fäbodar och fäbodliv i Anundsjö   60 kr 

Förändringar i ett samhälle vid Höga Kusten  200 kr 
 

Minnen från Sörvåge Del 3    50 kr 

Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs  200 kr 

Sidensjö och Skorped, Släkter och gårdar  360 kr 
 

Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915  295 kr 

Släkter och gårdar i Nätra 1535-1900  295 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1980-87   40 kr 

Särtryck ur medlemsbladet 1988-97   95 kr 

       

Bondeköpmän    50 kr 

Kyrkor och Kapell Nolaskogs    50 kr 

Landshövdingeberättelser PA Örnsköld 1762-1769    50 kr 

 

Olåt och munbruk    50 kr 

Örnsköldsvik 100 år   50 kr 
 

CD-skivor och USB-minnen med släktuppgifter finns för nedanstående församlingar: 

 Pris  Pris 

 CD-skiva  USB 

Västernorrlands län 

Anundsjö församling 1688-1907 270 kr  315 kr 

Arnäs församling 1668-1750 190 kr  235 kr 

Björna församling 1795-1901 190 kr   235 kr 

Gideå församling 1807-1915 270 kr  315 kr 

Grundsunda församling 1720-1900 270 kr  315 kr 

Mo församling 1827-1882 270 kr  315 kr 

Sidensjö församling 1689-1930 190 kr  235 kr 

Själevad församling 1681-1820 190 kr  235 kr 

Skorped församling 1776-1930 190 kr  235 kr 

Trehörningsjö församling 1865-1904 270 kr  315 kr 

 

Västerbottens län 

Lycksele/Malå församlingar 1700-1930 resp 1844-1945 200 kr  245 kr 

Norsjö församling 1743-1900 200 kr  245 kr 

Åsele församling 1686-1930 190 kr  235 kr 

 

Medlemsrabatt 20 kr på CD-skivor och USB-minnen! 

Reservation för eventuell slutförsäljning eller kommande prisförändringar. 

Enstaka exemplar av nedanstående böcker finns också till försäljning. Vi säljer dem till starkt 

reducerade priser och måste reservera oss för slutförsäljning. ”Först till kvarn” gäller! 

Finns till försäljning i föreningslokalen. Pris enligt lista nedan. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas. 
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ÅGRENS BOKTRYCKERI 
   I boken ”Blad ur köpenskapens historia” 
av Tage Forsberg (utgavs 1937) finns mer-
kantila kåserier om gamla Örnsköldsviks-
affärer som tidigare publicerats i 
Örnsköldsviks-Posten. 
 
Nedan följer ett kapitel från denna bok som 
handlar om företaget Ågrens Boktryckeri i 
Örnsköldsvik och detta företags äldre histo-
ria. 
 
   En kuslig höstkväll 1894 stod en 15 års pojke 
och frös på ”Umans” fördäck. Båten stampade 
och slog i den grova sjön, fast skepparn före-
dragit att gå i lä bokom Holmön, som låg som 
en svart massa under de släpande skyarna åt 
styrbord. Pojken fumlade litet med de styva 
lösmanschetterna, som skavde en smula mot 
handlederna, funderade ett slag på 
att sätta sig på lastrumsluckan, men 
åtrade sig. Det kunde vara tjära på 
luckan och en fick lov att vara rädd 
om korderojkostymen. Konstigt att 
dom kunde se att styra när det var 
så här svart! Tänk om ”Uman” 
skulle gå i kvav nu då! Då skulle en 
väl aldrig komma fram till Skellef-
teå. Och vad skulle dom säja 
hemma i Bjurholm, när dom fick 
veta, att… Ja, far skulle nog inte 
säja så mycket, han skulle väl bara 
muttra något om att han måste gå ut 
i färgeriet och se till torken. Han sa 
aldrig så mycket, far. Men mor… 
   Pojken kände något tjockt i hal-
sen, när han tänkte på hur sorgligt 
allt det där skulle vara, och hade 
han inte just då  hört steg bakom sig 
på däcket, hade han tagit till lipen. 
Nu stramade han upp sig i en hast 
och gav skärmmössan en liten knuff 
med näven. 
- Nå, vart ska du ta vägen då, din kvanting? 
Det var styrman som frågade. 
- Jag ska te Skellefteå å bli pyto- pyto--
typograf! 
Det klang till en smula stolthet i målbrottsrös-
ten, när han fick fram det konstiga ordet. 
- Jo, jag tackar jag, sa styrman. Då ska du bli 
”konstförvant”, gosse. Hade du levt på 1700-
talet hade du fått bära värja också, för det bru-
kade alltid far min säja, och han var också typo-
graf. Men du ger dej väl inte förrän du är egen 
boktryckare. 
- En får väl se, sa pojken, och nu lät han riktigt 
karlaktigt grov i rösten. 
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   Nog skulle kanske den nye sättarlärlingen på 
Skellefteåbladet ha önskat att drottning Ulrika 
Eleonora aldrig undertecknat förordningen, 
som förbjöd ”boktryckerigesäller” att bära värja 
eller kanske han rentav önskade sig ännu mer 
mordiska vapen, så svåra som typograferna 
kunde vara ibland. Ty det var inte alltid det var 
så oskyldiga skämt som att skickas till järnbo-
den för att låna ”stora ögonmåttet” eller till 
apoteket för att köpa ”gubbskinn”. Men ett he-
dersamt yrke var det i alla fall, det kände han 
från första stund han ställdes vid en ”regal” 
med ”hake” i hand och med order att ”lära kas-
ten”. Vilket sistnämnda ingalunda hade med 
indiska fenomen att göra utan endast var likty-
digt med att han skulle lära sig hitta stilarna i 
deras respektive bokstavsfack. Det var i stort 
sett samma system för stilarnas uppsättning, 

som använts redan av salig Johann 
Gutenberg, och hade styrmannen 
på ”Uman” varit ännu mera histo-
riekunnig, så kanske han till sin 
lyckönskan åt unge Gustaf Ågren 
skulle ha tillfogat, att det var ett 
gott omen, att han började i yrket 
exakt ett halvt årtusende efter Gu-
tenbergs förmodade födelseår. Eller 
om Gustaf Ågren varit spekulativt 
anlagd skulle han kanske ha fått 
anledning till en del reflexioner, 
om att det ändå hänt ganska litet på 
tryckeribranschens område under 
dessa århundraden. Skellefteåbla-
det, som ändå var en relativt ny-
startad tidning, kunde gudi klagat 
inte imponera genom tekniska re-
surser ens på en lärling. Snällpress 
hade man förstås, men den drogs 
för hand. Endast handsättning före-
kom naturligtvis, eftersom den 
första praktiskt användbara sättma-

skinen då ännu icke hade uppfunnits, och vid 
regalernas dammiga ”gator” stodo lärlingarna 
och satte ”ox”, dvs ren textsättning, medan de 
utlärda sättarna plockade med tabellsättning för 
sågverken i orten. Såvida det icke var tidnings-
dag, ty då fingo alla koncentrera sig på att göra 
bladet klart för tryckning. Gustaf Ågren, som 
också fick fungera som ”iläggare” åt tryckaren 
hade dagen innan tidningen skulle komma ut - 
det skedde två gånger i veckan - att iakttaga att 
pappersupplagan blev lagom fuktad, vilket till-
gick så, att man drog papperet genom en vat-
tenlåda - en ”bok”, dvs 20 ark i sänder, skulle 
fuktas på detta sätt - och därefter lades uppla-
gan i press över natten. Endast med sådan  

GUSTAF Emanuel Ågren 1879-1956 
född i Bjurholm 
Gift 1906 med 
ANNA Othalia f Lexelius 1883-1936 
född i Hudiksvall 
Bild från boken ”Västernorrlands 
län ett bildgalleri” 1927 



ÅGRENS BOKTRYCKERI 
preparering av papperet ansåg man sig kunna 
leverera fullgott tryck med den tidens pressar. 
   Men det blev Ågren och hans samtida konst-
förvanter förunnat att uppleva den ena stora 
händelsen efter den andra inom typografyrket. 
När han år 1896 flyttade till Umebladet, som då 
ägdes och utgavs av Edvard Lindroth, fick han 
sålunda bevittna, att det kunde gå att driva en 
tryckpress med motor, visserligen bara en stån- 
kande, stinkande fotogénmotor, som behagade 
stanna i de allra mest kritiska ögonblick, men 
ändå en förbättring. Och när han ett par år efter 
sekelskiftet flyttade över till Västerbottens-
Kuriren som faktor, fick han snart vara med om 
att installera en sättmaskin, den uppfinning, 
som kanske mer än någonting annat möjliggjort 
den nutida snabbheten i nyhetsdistributionen. 
Men allt detta var ändå bara läroår, ty Gustaf 
Ågren ville lära känna yrket från grunden. Och 
år 1904 gav han också sin faktorsplats på V. K. 
båten och begav sig, som generationer av typo-
grafer före honom hade gjort, ut på nya äventyr, 
sökte nya konditioner. 
 
   Det var under en av dessa resor, som han kom 
att stanna i Örnsköldsvik. Tryckeriaktiebolaget 
Örnsköldsviks-Posten, som vid den tidpunkten 
- det var 1906 - hade sina lokaler vid Torget i 
gamla hotell Örn, hade bestämt sig för att över-
låta sitt accidenstryckeri till Ågren, då det be-
funnits lyckligast om det tekniska arbetet kunde 
koncentreras uteslutande på tidningsutgivning-
en. Det kom en splitterny digelpress av märket 
”Phoenix” med i köpet, en stor mängd 
”brödstil”, hoc est vanlig textstil, affischstil etc. 
Tryckerilokal fick han i Härnösandsbankens, 
nuvarande Handelsbankens, hus, och det var 
riktigt prima lokaler förresten, trots att atmosfä-
ren från den förutvarande rörelsen kanske häng-
de kvar i väggarna ett tag framåt. (Där hade 
nämligen varit ölkafé tidigare). Snart nog kom-
pletterade Ågren utrustningen från Ö.-P. med 
en ny snällpress, men ytterligare ett inventa-
rium fick han emellertid i det sammanhanget 
från tidningen, nämligen den urstarke pressdra-
garen och originalet Sivert Söderqvist. Det var 
den verkliga ”brödmotorn”. Fick han bara 
limpa i tillräckliga kvantiteter drog han pressen 
i stadig takt timme efter timme, allt under det 
svetten lackade om honom. När Sivert var sjuk 
vid ett tillfälle anställde Ågren fyra pojkar att 
dra pressen, men de måste vila var tionde mi-
nut, ett faktum som ger något mera relief åt Si-
verts prestationsförmåga. 
   Gustaf Ågren var nu stadens ende bok- 
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tryckare, och han lade genast från början an på 
att åstadkomma så kvalitativa tryckalster som 
möjligt. Läroåren under skickliga gamla typo-
grafer hade givit honom goda impulser, och 
själv hade han den rätta blicken för yrket, för-
mågan att ge en konstnärlig touche åt trycksa-
kerna. En god medhjälpare fick han också i sin 
unga hustru Anna, f. Lexelius, sättarekamrat 
från Umeå, och hon stod flitigt vid kasten från 
morgon till kväll. Annars krävdes det inte så 
stor personal till en början, men det vittnar gott 
om det Ågrenska företaget, att av de lärlingar 
som under dessa första år anställdes, äro de 
flesta alltjämt kvar i firmans tjänst även som 
utlärda typografer. 
   Det var också självfallet, att Ågren snart 
skulle accepteras som äkta stadsbo. ”Stadens 
herrar sångare” försummade inte att utnyttja 
hans mullrande präktiga bas, och det var också 
Ågren som var med om att bilda Örnsköldsviks 
manskör, vilken senare, år 1910, sammanslogs 
med ”herrar sångare” till Örnsköldsviks all-
männa sångförening. Vilka detaljer ju inte di-
rekt ha med tryckeriets historia att skaffa, men 
som ändå måste med för att fullborda bilden, 
eftersom manskören varit Ågrens stora hobby 
genom åren. 
 
   Hur boktryckeriet under den tid som förflutit, 
sedan Ågren år 1906 slog sig ned i staden, 
vuxit undan för undan och försetts med alltmer 
förstklassiga maskinella resurser, är utveckling-
ens egen lag. Det har följt med sin tid, och un-
der dessa 30 år ha egentligen flera revolution-
erande tekniska förändringar inträffat än under 
de århundraden, som dessförinnan förflutit från 
boktryckarkonstens uppfinning. Helautoma-
tiska pressar ha anskaffats, vilka ombesörja 
tryckningen säkert som urverk och med otrolig 
snabbhet, utan att en hand behöver röra vid 
papperet, en ny, modern snällpress har för 
länge sedan avlöst den som Sivert på sin tid 
vevade runt, och en hypermodern sättmaskin 
möjliggör snabb uppsättning av bokverk och 
tidningar. Under tiden har emellertid företaget 
omändrats till aktiebolag, vilket skedde den 1 
januari 1935, och då en av Ågrens medarbetare 
sedan flera år tillbaka, Enar Eklund, inträdde 
som kompanjon. Eklund, som är örnsköldsviks-
pojke, och som gjort sina lärospån på det tryck-
eri, vars firmanamn numer är Ågrens Boktryck-
eri Aktiebolag, har med energi och duglighet 
förtjänstfullt medverkat till den utveckling som 
skett under senare år. 



ÅGRENS BOKTRYCKERI 
   Och det har varit utveckling. Boktryckare 
Ågren får själv ordet för att göra en jämförelse 
mellan förr och nu: 
- När sättmaskinen kom vid seklets början-
trodde boktryckarna allmänt, att detta var bör-
jan till slutet för typografyrket, säger han. Nu 
skulle, trodde man, en rationaliseringsperiod 
inträda, som skulle förinta typograferna som 
kår jämte det ärofulla arvet från de gamla 
konstförvanterna. Men vad som skedde, blev i 
rakt motsatt riktning. Det stora affärsupp-
svinget kom, medförande kontorsarbetets ratio-
nalisering och därmed medförande krav på nya 
serier av tryckalster. Den revolutionerande för-
ändringen i fråga om kommunikationerna dec-
imerade avstånden och möjliggjorde för affärs-
männen ute i bygderna att från den ena dagen 
till den andra komplettera brister i lagret, och 
leveranser som förut skett höst och vår äga nu  
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rum dagligen. Detta har ökat konsumtionen av 
affärstryck av alla slag, fakturor, ordersedlar, 
brevpapper, räkningar, forsedlar och så vidare, 
liksom kontorsarbetets ansvällning nödvändig-
gjort rationellare metoder för notificering av 
leveranserna. Praktiska självkopierande system 
ha tillkommit, och dagligen göras nya förbätt-
ringar. Allt detta har också medfört ett upp-
sving inom boktryckeriet som hantverk, vilket 
aldrig tillförne torde ha stått så högt som nu. 
Alla goda krafter äro också förenade i ansträng-
ningarna att åstadkomma kvalitativt fullödiga 
tryckalster, och för detta syfte är bl. a. samman-
förandet av boktryckarna landet runt i intimt 
samarbete genom egna organisationer en kraf-
tig hävstång. De svenska boktryckerierna ha 
under sådana förhållanden anledning att se 
framtiden an med tillförsikt, slutar hr Ågren. 
Arbetsuppgifter saknas ingalunda.” 

VAD HÄNDE MED ÖRNEN? 
Omslagsbilden på det förra 
medlemsbladet visar en  äldre 
vy över torget i Örnsköldsvik. 
Där skönjer man även den örn 
som prydde taket på gamla 
Hotell Örn som ödelades av 
en eldsvåda 1936. Denna örn 
ska ha varit snidad i trä av 
den finlandssvenske bildhug-
garen Knut Carpelan. Men 
vad hände egentligen med 
örnen när byggnaden brann? Enligt vad som 
berättas ska den endera ha brunnit upp eller fal-
lit framåt och tagits om hand av någon okänd. 

Förre museiintendenten Arne 
Söderström hade i sin ung-
dom lagt märke till en ovan-
ligt vacker örnskulptur i när-
heten av Hornön. I samband 
med en stadshistorisk utställ-
ning i mitten av 1990-talet 
sökte han åter rätt på denna 
örn som nu flyttats en bit 
ifrån sin tidigare plats. Arne 
kunde utifrån foton och mått-

uppgifter konstatera att denna örn var en kopia i 
cement av den träörn som suttit på Hotell Örn. 

Hotell Örn vid torget i Örnsköldsvik 

Men frågan vad 
som hände med 
den gamla träörnen 
kvarstår! Hade ce-
mentkopian gjorts 
tidigare eller var 
det så att örnen 
klarade sig från 
branden och att 
cementkopian gjor-
des senare? Var 
snäll hör av dig till 
oss om du vet nå-
got om detta! 

Red. 

Och i dag finns åter igen en örn på plats vid torget! Inte lika lätt att upptäcka som den gamla men 
dock på ungefär samma ställe. Skulptören Jörgen Nilsson anlitades att göra en ny örn av ägarna till 
fastigheten som nu ligger där Hotell Örn tidigare fanns. Han gjorde en gjutmodell av cementörnen 
så att man sedan kunde gjuta en ny örn i exakt samma modell som den gamla träörnen. 

Här finns dagens örn.  
Foto: Kari Kakkinen 

Närbild av den vackra örnen som finns 
vid torget idag. Foto: Kari Kakkinen 



ALBERT ÖSTMAN 
Från Västergissjö till Fort Langley, och kidnappad av Big Foot! 

   Tänkte här berätta om min mormors Annie 
Östman 1900 -1987 hennes ena broder Albert 
Eusebus, född 1893-04-21 dog 1975-01-16 i, 
Dödsorsak: subcapital fracture neck of femur, 
lårbensbrott, Dog på Simson`s Privata Hostpi-
tal, Dödsort: Fort Langley, Registreringsnum-
mer:1975-09-002965 bca-nr.:B13340 gsu-
nr.:2050440 , född i Västergissjö Västernorr-
land, dem var 9 syskon, fadern Abraham Öst-
man, 1866-1908 modern Anna (Albertina) 
Strandberg, 1867-1929.  

   Albert emigrerade 31 mars 1913 till Vanco-
ver, Canada, Albert åkte från Glasgow till Co-
lumbia till Ellis Island, med fartyget Columbia 
21 april 1913. 
 
   Gifte sig 1926-12-22 med Jenny Tersia Lind-
ström, 1905-1931, i Vancover, frun var från 
Malmö, Backaryd Blekinge Län, (tillhör i dag 
Ronneby), vet inte när hon emigrerat. De fick 
ett barn tillsammans, Jean Ann Östman, 1927-
01-31. Mamma dog 1931-06-30, dödsorsak: 
Jag har försökt tyda den angivna dödsorsaken 
men än så länge har jag inte lyckats. Under 
anges den bidragande orsaken och där framgår 
det att "cardiac failure" bidrog till dödsfallet, 
dvs "heart failure" eller "hjärtsvikt" på svenska. 
På Jennie står det Tubeculosis lungs, dottern 
dog 1941-06-01, dog i 'pulmonary' (pulmonell 
eller lunga på svenska) följt av vad som skulle 
kunna vara 'infarction' eller 'infection' så an-
tingen 'lunginfarkt' eller 'lunginfektion' men jag 
är så osäker på andra ordet att jag inte kan ge 
ett 100-procentigt svar. Hon fick nog, som de 
flesta då, TBC som barn, men då yttrar det sig 
ofta bara som utslag. Sedan ligger bakterien 
kvar utan symptom och vaknar till liv senare. 
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   Även två bröder till emigrerade den 13 juni 
1927, Alf Harry, 1905 - 1994 och Klas Alfred 
(Fred), 1907-1992, min mormor hade kontakt 
med bröderna via brev och inspelade band och 
hon var även över dit några gånger på äldre da-
gar, tror det var under 1980-talet hon åkte över. 
Strongt i den åldern denna långa resa, De yngre 
bröderna var även över hit minst en gång som 
jag minns. 
 
   Eftersom mormor är borta och min mamma, 
har jag inte hört så mycket mer än det jag för-
sökt forskat fram om främst Albert. Border 
Crossings from Canada to US 1895-1956 about 
Albert Ostman: 
Name Albert Ostman  
Arrival date 24 sept 1913  
Age 21  
Birth date abt 1892  
Gender Male  
Port of arrival Sumas ; Washington USA  
Han kommer från Clayburn, British Columbia 
och slutdestinationen är Snohomish i Washing-
ton. Hans närmast anhöriga i Sverige är modern 
Albertina östman i örnskiöldsvik.  
 
    
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Albert draftar? sig för första världskriget. Han 
bor då i Jaylor ( eller möjligtvis Taylor) 
Washington. Han är född i Örnsköldsvik Sve-
rige den 21 april 1893. Han är ensamstående 
och försörjer delvis sina föräldrar som logger 
Timber Faller hos Joe Sonlean i taylor 
washington. I Cencus 1920 så arbetar han som  

Stort tack till Ann-Kristin Lydig som här delar med sig av sin forskning om  
Albert Östmans liv - från Västergissjö till Fort Langley 

Föräldrarna Abraham Östman och Anna Strandberg 

Albert Östman 



ALBERT ÖSTMAN 

saw filer i Lumber camp i Seattle, Washington. 
Han kommer till Blaine, Washington i juni 
1924 enligt Seattle Passanger and crew list. 
Hans närmaste anhöriga i sverige är modern 
Albertina Östman. Han kommer från Bowser 
BC i canada och ska till Route 1 Auburn 
Washington. Han har vistats i Washington från 
sept 1913 till juni 1923. Han har ett ärr på 
högra handen. 
 
   Han var verksam i stor del av Canada i bygg-
nadsfacket. 
 
   Fru och dotter dog i unga år i TBC. Albert 
var förtvivlad när de blev sjuka, han sökte flera 
läkare för att kunna rädda dem, han gjorde allt 
han kunde för dem. 
 
   Albert blev även känd som designer, arkitekt 
av hus, han var en berömd person, sägs att han 
ägde halva Vancover ön. En släkting i Sverige 
ska visst ha en bild på första timmerhuset, ev. 
blev det ett hotell, (har försökt att få tag på den, 
men tyvärr inte lyckats, personen är åldrig nu, 
bor i Stockholm. Kommunen har sagt att de 
skulle anlita honom ytterligare tillfällen. Han 
var på väg att bli en rik man i Vancover, han 
ägde stora arealer. Detta skulle jag vilja veta 
mer om, har försökt leta, men svårt med språket 
på de engelska sidorna för mig. Har nu kontakt 
via Facebook med barnbarn till bröderna Harry 
och Alfred, de barnen känner inte till så mycket 
om Albert, har tyvärr inte fått någon hjälp den 
vägen. 
 
   Men det häftiga jag har hittat är att Albert har 
blivit kidnappad av Big foot 1924. Finns även 
You tube filmsnutt med honom, pratar med sin 
dåliga engelska ibland inblandat svenska, han 
är så lik sin 3 år äldre broder som jag träffat 
mycket, finns mycket släktdrag där, ingen tve-
kan att det är Albert de intervjuar. Det finns 
flera filmsnuttar, en Big foot expert ska visst ha 
testat Albert med lögndetektor också, för att få 
fram om detta är sant eller inte.  
https://www.youtube.com/watch? v=7l0sy8_5dpM  
samt 
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Ostman  
   Jag tycker det är coolt, det är det enda häftiga 
jag har hittat i min släktforskning och ingen av 
släkten i Sverige har vetat om detta, när jag 
nämnt det har alla blivit förvånad! Att han blev 
räddad genom att bjuda Big foot på snus! 
Länk till detta:  
http://www.bigfootencounters.com/classics/ostman.htm  
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ALBERT OSTMAN'S STORY 
   Jag har alltid sysslat med skogs- och bygg-
nadsarbeten. Den här gången hade jag jobbat 
över ett år på ett byggnadsjobb och tyckte att 
det var dags för en spännande semester. British 
Columbia är känt för övergivna guldgruvor.  
   En ska enligt ryktet finnas vid Toba Inlet - 
varför inte leta efter den här gruvan och ha en 
semester på samma gång? Jag tog unionens 
ångfartyg till Lund, BC Härifrån hyrde jag en 
gammal indian för att ta mig till toppen på 
Toba Inlet. 
   Denna gamla indian var en mycket pratsam 
herre. Han berättade historier för mig om guld 
som tagits ut av en vit man från denna bort-
glömda gruva. Denna vita mannen var en 
mycket tung drinkare - spenderade sina pengar 
frikostigt i salooner. Men han hade inga pro-
blem med att få mer pengar. Han var borta 
några dagar, kom tillbaka med en väska med 
guld. Men en gång gick han till sin gruva och 
kom aldrig tillbaka. Några sa att en Sasquatch 
hade dödat honom. 
   Vid den tiden hade jag aldrig hört talas om 
Sasquatch. Så jag frågade vilken sorts djur han 
kallade en Sasquatch. Indianen sade: "De har 
hår över hela kroppen, men de är inte djur, de 
är människor. Stort folk som bor i bergen. Min 
farbror såg spår från en som var två fot långa. 
En gammal indian såg en över åtta fot hög." 

   Jag sa till indianen 
att jag inte trodde på 
deras gamla fabler om 
bergsgiganter. Det kan 
ha varit några tusen år 
sedan, men inte nuför-
tiden. 
   Indianen sade: "Det finns kanske inte många, 
men de finns fortfarande." 
   Vi anlände klockan 4:00 på eftermiddagen. 
Jag slog läger vid mynningen av en bäck ... In-
dianen åt kvällsmat med mig, och jag bad ho-
nom titta efter mig om tre veckor. Jag skulle ha 
mitt läger på samma plats när jag kom tillbaka 
… 
   Nästa morgon tog jag mitt gevär med mig, 
men lämnade min utrustning i lägret. Jag be-
stämde mig för att leta efter lite hjortspår för att 
leda mig upp i bergen. På vägen upp i inloppet 
hade jag sett ett pass i berget som jag ville gå 
igenom för att se vad som fanns på andra sidan.  

Boken ”Sasquatch the apes among 
us” av John Willison Green 

som handlar om dessa sasquatch. 

https://www.youtube.com/watch?%20v=7l0sy8_5dpM
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Ostman
http://www.bigfootencounters.com/classics/ostman.htm
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   Jag tillbringade det mesta av förmiddagen på 
jakt efter en stig men fann ingen, förutom en 
bergkam som gick ner till stranden. Så jag tog 
ut ett spår därifrån, kom tillbaka till mitt läger 
vid 3:00 den eftermiddagen och packade ihop 
för att vara redo på morgonen. Min utrustning 
bestod av ett 30-30 Winchester-gevär, jag hade 
en speciell hemgjord prospekteringshacka, yxa 
i den ena änden, hacka i den andra. Jag hade ett 
läderfodral för denna hacka som fästes på mitt 
bälte, även min slidkniv. 
   Handlaren i Lund var samarbetsvillig. Han 
gav mig några burkar till mitt socker och salt 
samt tändstickor för att hålla dem torra. Min 
mat bestod mest av konserver, förutom en bit 
fläsk, en påse med bönor, fyra pound sviskon 
och sex paket med makaroner, ost, tre pound 
pannkaksmjöl och sex paket Rye King hårt 
bröd, tre lådor med  snus, smör och mjölk. Jag 
hade även två lådor med patroner till mitt ge-
vär. 
   Handlaren gav mig en kakburk. Jag lade 
några saker i den och gömde den under ett 
vindfälle, för att ha när jag kom tillbaka och 
väntade på en båt för att ta mig härifrån. Jag 
rullade ihop min sovsäck och band fast på min 
packsäck, tillsammans med mitt liggunderlag, 
en liten stekpanna och en aluminiumkastrull 
som rymde ungefär ett gallon. Vartefter jag åt 
upp mina konserver skulle jag få massor av 
tomma burkar att laga mat i. 
   Följande morgon åt jag en tidig frukost, 
plockade ihop min packning och började gå 
uppför den här bergkammen. Min packning 
måste ha vägt minst åttio pound, plus mitt ge-
vär. Efter en timme var jag tvungen att vila. Jag 
fortsatte vila och klättra hela morgonen. Unge-
fär klockan 14:00 kom jag till en platå under en 
brant klippa. Det fanns en massa pilträd på ett 
ställe. Jag gjorde en träspade och började gräva 
efter vatten. På ungefär en fots djup sipprade 
vatten fram, så jag bestämde mig för att slå lä-
ger här för natten och se mig om efter den bästa 
vägen att komma vidare härifrån. 
   Jag måste ha varit uppe på nära tusen meters 
höjd. Det var en mycket vacker utsikt över öar-
na och sundet - bogserbåtar med timmerbom-
mar och fiskebåtar som gick i alla riktningar. 
En härlig plats. Jag tillbringade följande dag 
med att prospektera. Men fann inget tecken på 
mineraler. Jag hittade ett hjortspår som ledde 
genom det här passet som jag hade sett på 
vägen upp. Följande morgon startade jag tidigt, 
medan det var svalt. Det var brant klättring med 
min tunga packning. Efter en tre timmars  
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klättring var jag trött och stannade för att vila. 
På den andra sidan av den ravin där jag vilade 
var det en gul fläck under några små träd. Jag 
flyttade mig dit och började gräva efter vatten. 
   Jag hittade en liten källa och gjorde ett litet 
tråg av cederbark och fick en liten mängd vat-
ten att dricka, åt min lunch och vilade här till 
kvällen ... Jag tog mig sedan över passet sent på 
kvällen. 
   Nu hade jag nedförsbacke och lättsamt att gå, 
men jag var hungrig och trött, så jag slog läger 
vid den första träddungen som jag kom till. Jag 
försökte bedöma terrängen - vilken riktning jag 
skulle ta härifrån. Mot väster skulle det leda till 
låglänt terräng och en dal, så jag bestämde mig 
för att gå i nordostlig riktning ... hade bra ter-
räng och lätt nedförsbacke hela dagen. Jag 
måste ha gått 10 miles när jag kom till en liten 
källa och en stor svart hemlockgran. 
   Detta var en härlig campingplats, jag till-
bringade två dagar här med att bara vila och 
prospektera. Den första natten här sköt jag en 
liten hjort ... 
   (Två dagar senare) ... Jag hittade en except-
ionellt bra campingplats. Det var två stora cy-
pressträd som växte nära varandra och nära en 
stenmur med en fin källa precis under dessa 
träd. Jag tänkte göra detta till mitt permanenta 
läger. Jag skar mycket ris till min säng mellan 
dessa träd. Jag riggade upp en pinne från sten-
muren för att hänga min packsäck på, och jag 
ordnade några platta stenar till min eldstad för 
att laga mat. Jag hade en riktigt förstklassig lä-
gerplats... Och det var då saker började hända. 
   Jag sover tungt, inte mycket kan störa mig 
när jag somnat, särskilt inte med en bra bädd 
som jag hade nu. 
   Nästa morgon märkte jag att saker hade flyt-
tats under natten. Men jag saknade ingenting 
efter vad jag kunde se. Jag stekte min skogsfå-
gel på en pinne till frukost … 
   Den natten fyllde jag upp magasinet på mitt 
gevär. Jag hade fortfarande en hel låda med 20 
patroner och sex patroner i min rockficka. Den 
natten lade jag mitt gevär under kanten på min 
sovsäck. Jag trodde att ett piggsvin hade besökt 
mig natten innan och de gillar läder, så jag lade 
mina skor i botten på min sovsäck. 
   Nästa morgon hade min packsäck tömts ut. 
Någon hade vänt säcken upp och ner. Den 
hängde fortfarande i axelremmarna på pinnen 
som jag hade hängt upp den. Sedan märkte jag 
att ett halvpundspaket av sviskon saknades. 
Även mitt pannkaksmjöl saknades, men min 
saltpåse var inte rörd. Piggsvin letar alltid efter  
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salt, så jag bestämde mig för att det måste vara  
något annat än sådana. Jag letade efter spår 
men fann inga. Jag trodde inte att det var en 
björn, de river alltid och gör en röra av saker. 
Jag stannade nära lägret i fortsättningen för att 
se om den här besökaren skulle komma till-
baka. 
   Jag klättrade upp på en stor sten där jag hade 
en bra utsikt över lägret, men inget visade sig. 
Jag hoppades att det skulle vara en gris, så jag 
skulle få en bra fläskgryta. Dessa besök hade 
nu pågått i tre nätter ... 
   Den här natten var det molnigt och såg ut 
som det kunde bli regn. Jag var noga med att 
packa ihop allt noggrant. Jag stängde min pack-
säck, jag klädde inte av mig, tog bara av mina 
skor och placerade dem i botten av min sov-
säck. Jag körde in min prospekteringshacka i en 
av cypresserna så att jag kunde nå den från min 
säng. Jag la också geväret bredvid mig, inuti 
min sovsäck. Jag planerade att vara vaken hela 
natten för att ta reda på vem min besökare var, 
men jag måste ha somnat. 
   Jag väcktes av att något plockade upp mig. 
Jag sov halvt om halvt och i början kom jag 
inte ihåg var jag var. När jag börjat samla mig, 
kom jag ihåg att jag var på denna prospekte-
ringstur och i min sovsäck. 
   Min första tanke var - det måste vara ett snö-
skred, men det fanns ingen snö runt mitt läger. 
Sedan kändes det som att jag kastades på en 
hästrygg, och jag kunde känna att vad det än 
var, gick. 
   Jag försökte reda ut vilken sorts djur det 
kunde vara. Jag försökte komma åt min slid-
kniv och skära mig ut, men jag var i ett nästan 
sittande läge och kniven var under mig. Jag 
kunde inte få tag i den, men geväret var framför 
mig, jag hade en bra grepp om det och hade 
ingen avsikt att släppa det. Ibland kunde jag 
känna att min packsäck var bredvid mig och jag 
kunde känna burkarna i säcken som rörde vid 
min rygg. 
   Efter vad som verkade som en timme kunde 
jag känna att vi gick uppför en brant kulle. Jag 
kunde känna mig själv resas upp för varje steg. 
Vad som bar mig andades hårt och hostade lätt 
ibland. Nu förstod jag att detta måste vara en av 
berget Sasquatch-jättarna som indianen hade 
berättat för mig om. 
   Jag satt i en mycket obekväm position - oför-
mögen att flytta på mig. Jag satt på mina fötter, 
och en av stövlarna i botten av säcken låg på 
tvären med stiftsulan upp över min fot. Det 
gjorde väldigt ont, men jag kunde inte flytta  
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mig.   
   Det var väldigt varmt inuti. Det var tur för 
mig att den här kamratens hand inte var till-
räckligt stor för att stänga igen hela säcken när 
han plockade upp mig - det var en liten öppning 
på toppen, annars hade jag kvävts till döds. 
   Nu gick han nedför. Jag kunde känna mig 
själv vidröra marken ibland och en gång drog 
han mig bakom sig och jag kunde känna att han 
var nedanför mig. Sedan verkade han komma 
till plan mark och travade där på länge. Nu 
hade jag kramp i benen, smärtan var hemsk. Jag 
hoppades att han skulle komma till sin destina-
tion snart. Jag kunde inte stå ut med denna typ 
av transport mycket längre. 
   Nu gick han uppåt igen. Det gjorde inte lika 
ont. Jag försökte beräkna avstånd och riktning-
ar. Gissningsvis tog transporten ungefär tre tim-
mar. Jag hade ingen aning om när han började 
gå eftersom jag sov när han plockade upp mig. 
   Till slut stannade han och släppte ner mig. 
Sedan släppte han min packsäck, jag kunde 
höra burkarna skramla. Då hörde jag tjatter - 
något slags prat jag inte förstod. Marken var 
sluttande så när han släppte min sovsäck rul-
lade jag nedåt. Jag fick ut huvudet och fick lite 
luft. Jag försökte räta ut mina ben och krypa ut, 
men mina ben var stumma. 
   Det var fortfarande mörkt, jag kunde inte se 
hur de som fångat mig såg ut. Jag försökte mas-
sera mina ben för att få lite liv i dem och få på 
mig mina skor. Jag kunde höra nu att de var 
minst fyra stycken, de stod omkring mig och 
tjattrade i ett. Jag hade aldrig hört talas om 
Sasquatch innan indianen berättade för mig om 
dem. Men jag förstod att jag nu var mitt bland 
dem. 
   Men hur komma ifrån dem, det var en annan 
fråga? Jag fick en skymt av dem nu, eftersom 
det började bli ljusare, även om himlen var 
molnig och det såg ut som regn, det duggade 
faktiskt en aning. 
   Jag hade nu fått igång cirkulationen i mina 
ben, men min vänstra fot var väldigt öm på 
ovansidan där den hade legat mot stiftsulan på 
min stövel. Jag fick ut mina stövlar ur sovsäck-
en och försökte ställa mig upp. Jag kände att 
jag var ostadig på mina fötter, men jag hade ett 
bra grepp om mitt gevär. 
   Jag frågade, "Vad vill ni med mig?" Bara lite 
mer tjatter. 
   Det blev ljusare nu, och jag kunde se dem 
tydligt. Jag kunde se fyra personer. Två stora 
och två små. De var alla täckta med hår och 
hade inga kläder alls. 
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Jag kunde nu se att det var berg runt om mig. 
Jag tittade på min klocka. Den var 4:25 på mor-
gonen. Det blev ljusare nu och jag kunde se 
dem klart. 
   De såg ut som en familj, man, kvinna och två 
unga, en pojke och en flicka. Pojken och flick-
an verkade vara rädda för mig. Kvinnan ver-
kade inte så glad över vad mannen släpat hem. 
Men mannen viftade med sina armar och ver-
kade berätta för dem om vad han hade i åtanke. 
Sedan lämnade de mig. 
   Jag hade min kompass och mitt prospekte-
ringsglas på kedjor runt min nacke. Kompassen 
i min vänstra skjortficka och glaset i min högra 
ficka. Jag försökte utforska platsen, och lista ut 
var jag var. Jag kunde se nu att jag var i en liten 
dal eller sänka på åtta eller tio acres omgiven 
av höga berg, på sydöstra sidan var det en V-
formad öppning ca 8 fot bred längst ner och 
ungefär tjugo fot vid den högsta punkten - det 
måste vara den vägen jag kom in. Men hur 
skulle jag komma ut? Mannen satt nu nära 
denna öppning. 
   Jag flyttade mina ägodelar nära västväggen. 
Det fanns två små cypressträd där, och det fick 
duga som skydd för tillfället. Tills jag skulle 
förstå vad dessa människor ville med mig, och 
hur jag skulle komma undan. Jag tömde min 
packsäck för att se vad jag hade kvar i matväg. 
Allt mitt konserverade kött och grönsaker var 
intakt och jag hade en burk kaffe. Också tre 
små burkar mjölk - två paket med Rye King 
hårt bröd och min smörburk halvfull av smör. 
Men mina sviskon och makaroner saknades. 
Också min fulla låda med patroner till mitt ge-
vär. Jag hade min slidkniv men min prospekte-
ringshacka saknades och min burk med tänd-
stickor. Jag hade bara min säkerhetsask full och 
den innehöll bara ett dussin stickor. Det oroade 
mig inte - jag kan alltid starta en eld med mitt 
prospekteringsglas när solen skiner, om jag har 
torr ved. Jag ville ha varmt kaffe, men jag hade 
ingen ved, inte heller något här som såg ut som 
ved. Jag hade en bra utsikt över dalen från där 
jag var - men pojken och flickan tittade alltid 
på mig från bakom några enbärsbuskar. Jag be-
stämde att det måste finnas lite vatten runt här. 
Marken lutade bort mot öppningen i berget. Det 
måste finnas vatten i övre änden av denna dal, 
det fanns grönt gräs och mossa längs botten på 
den. 
   Alla mina redskap var kvar. Jag öppnade min 
kaffeburk och tömde kaffet i en handduk och 
band ihop den med metallremsan från burken. 
Jag tog mitt gevär och burken och letade efter  
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vatten. Alldeles till höger under en klippa fanns 
en härlig källa som försvann under jord. Jag 
fick dricka och fylla en hel burk full med vat-
ten. När jag kom tillbaka tittade pojken på mina 
ägodelar, men rörde inte någonting. På väg till-
baka såg jag var dessa personer sov. På den 
östra sidan av denna dal var det en hylla i 
bergssidan med en överhängande sten, som såg 
ut som ett stort fällskär i ett stort träd, ca 10 fot 
djupt och 30 fot brett. Golvet var täckt med 
mycket torrmossa, och de hade en sorts filtar 
vävda av smala remsor av cederbark, fyllda 
med torrmossa. De såg mycket praktiska och 
varma ut - utan behov av tvättning. 
   Den första dagen hände inte mycket. Jag var 
tvungen att äta min mat kall. Pojken kom när-
mare mig och tycktes nyfiken på mig. Min ena 
snuslåda var tom, så jag kastade den mot ho-
nom. När han såg den komma hoppade han upp 
snabbt som en katt och grep den. Han gick över 
till sin syster och visade henne. De listade ut 
hur man öppnade och stängde den - de lekte 
sedan en lång stund med den - därefter gick han 
över till mannen och visade honom den. De 
hade en lång pratstund. 
   Nästa morgon bestämde jag mig för att lämna 
denna plats - om jag så var tvungen att skjuta 
mig ut. Jag kunde inte stanna mycket längre, 
jag hade bara tillräckligt med mat för att klara 
mig tills jag kom tillbaka till Toba Inlet. Jag 
visste inte riktningen men jag skulle gå nedåt 
och borde komma ut nära civilisationen någon-
stans. Jag rullade ihop min sovsäck, placerade 
den i min packsäck - packade de få burkar jag 
hade - svängde upp säcken på min rygg, lad-
dade mitt gevär och gick mot öppningen i ber-
get. Den gamle mannen klev upp, höll upp hän-
derna som om han ville trycka mig tillbaka. 
   Jag pekade mot öppningen. Jag ville ut. Men 
han stod där och pekade mot mig - och sa något 
som lät som ”Soka, soka.” Jag backade upp en 
bit, tänkte att jag inte ville vara för nära om jag 
skulle behöva skjuta mig ut. En 30-30 skulle 
kanske inte ha mycket effekt på den här man-
nen, men det skulle kunna göra honom arg. Jag 
hade bara sex patroner så jag bestämde mig för 
att vänta. Det måste finnas ett bättre sätt än att 
döda honom för att komma ut härifrån. Jag gick 
tillbaka till min sovplats för att fundera ut något 
annat sätt att komma ut. 
   Jag kunde göra mig vän med pojken eller 
flickan, de skulle kunna hjälpa mig. Om jag 
bara kunnat prata med dem. Jag kom att tänka 
på en man som räddade sig från en galen tjur 
genom att kasta snus i tjurens ögon så att han  
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blev förblindad. Men hur skulle jag komma till-
räckligt nära den här mannen för att kasta snus i 
hans ögon? Så jag bestämde mig för att nästa 
gång jag skulle ge pojken min snusdosa så 
skulle jag lämna några snuskorn kvar i den. 
Han skulle kanske då låta den äldre mannen 
smaka på det. 
   Men frågan var, i vilken riktning skulle jag 
gå, om jag tog mig ut? Jag måste ha varit nära 
25 miles nordost om Toba Inlet när jag kidnap-
pades. Den här mannen måste ha gått åt-
minstone 25 miles under de tre timmar han bar 
mig. Om han gått västerut skulle vi vara nära 
havsvatten - samma sak om han gått söderut - 
därför måste han ha gått åt nordost. Om jag då 
skulle gå söderut och över två berg borde jag nå 
havsvattnet någonstans mellan Lund och Van-
couver. 
   Följande dag såg jag inte till kvinnan förrän 
vid ungefär 16-tiden. Hon kom tillbaka med 
armarna fulla av gräs och kvistar och alla sor-
ters skott och barr från gran och hemlockgran, 
samt några nötter som växer i marken. Jag har 
sett många av dem på Vancouver Island. Poj-
ken gick upp på berget i öster varje dag, han 
kunde klättra bättre än en bergsget. Han plock-
ade ett slags gräs med långa söta rötter. Han 
gav mig några en dag - de smakade väldigt sött. 
Jag gav honom en snusdosa med ungefär en 
tesked snus i. Han smakade det och gick sedan 
till mannen - som slickade i sig det med sin 
tunga. De hade ett långt samtal. Jag gjorde en 
skopa av en mjölkburk. Jag gjorde många sko-
por - man kan använda dem som krukor också - 
man skär två slitsar nära toppen av varje burk - 
tar sedan en gren från ett litet träd - skär neråt 
från grenen bakom stammen och lossar sedan 
delen man skurit från stammen. Skär sedan ett 
hål i den avsmalnande delen, skjuter den av-
smalnande delen in i slitsen man har gjort i bur-
ken, och man har ett bra handtag på krukan. Jag 
kastade över en skopa till pojken som lekte i 
närheten av mitt läger, han plockade upp den 
och tittade på den. Sedan gick han till mannen 
och visade den för honom. De pratade länge. 
Då kom han till mig, pekade på skopan och på 
sin syster. Jag förstod att han ville ha en till 
henne också. Jag hade en burk med ärter och 
morötter som jag gjorde en skopa till hans sys-
ter av. Han stod bara åtta fot från mig. När jag 
hade gjort skopan, doppade jag den i vatten och 
drack från den. Han var väldigt nöjd och log 
nästan mot mig. Då tog jag en tugga snus, 
smackade med läpparna och sa: Gott! Pojken 
pekade på mannen, sade något liknande "Ook."  
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Jag förstod att mannen tyckte om snuset och att 
pojken ville ha en låda till honom. Jag skakade 
på huvudet. Jag visade med händerna att jag 
ville att mannen skulle komma till mig. Jag tror 
inte att pojken förstod vad jag menade. Han 
gick till sin syster och gav henne skopan jag 
gjort åt henne. De kom inte nära mig den da-
gen. Jag hade nu varit där sex dagar, men jag 
var säker på att jag gjorde framsteg. Om jag 
bara kunde få mannen att komma fram till mig, 
få honom att äta en hel låda med snus, vilket 
säkert skulle döda honom, och på det sättet 
döda sig själv, så skulle jag inte vara skyldig 
till mord. 
   Kvinnan såg ut att vara riktigt gammal. Poj-
ken var vid det här laget ganska vänlig. Flickan 
skulle inte skada någon. Hennes bröst var platt 
som på en pojke - ingen utveckling som på 
unga damer. Jag är säker på att om jag kunnat 
få mannen ur vägen hade jag lätt kunnat ta den 
här flickan med mig till civilisationen. Men vad 
skulle det ha varit bra för? Jag skulle behövt 
hålla henne i en bur för offentlig visning. Jag 
tror inte att vi har någon rätt att tvinga vårt sätt 
att leva på andra människor, och jag tror inte att 
de skulle tycka om det. (Bullret och larmet i en 
modern stad skulle de inte trivas med mer än 
vad jag gör.) 
   Pojken kan ha varit mellan 11-18 år och cirka 
sju fot lång och kan ha vägt ungefär 130 kg. 
Bröstmåttet ungefär 50-55 tum och midjan ca 
36-38 tum. Han hade breda käkar, smal panna, 
som sluttade uppåt mot bakhuvudet som var 
fyra eller fem tum högre än pannan. Håret på 
deras huvuden var ungefär sex tum långt. Håret 
på resten av kroppen var kort och tjockare på 
vissa delar. Kvinnans hår var i pannan format 
som en lugg. Kvinnan kan ha varit allt mellan 
40-70 år gammal. Hon var över sju fot lång och 
bör ha vägt någonstans mellan 220 och 270 kg.  
   Hon hade väldigt breda höfter och en gåslik-
nande gång. Hon var inte byggd för skönhet 
eller fart. En bysthållare skulle ha kunnat för-
bättra hennes utseende och figur avsevärt. Man-
nens hörntänder var längre än de andra tänder-
na, men inte tillräckligt långa för att kallas 
huggtänder. Mannen måste ha varit nära åtta fot 
lång. Kraftig buk och bröst och en stor puckel 
på ryggen - kraftiga axlar, hans biceps på över-
armarna var enorma och avsmalnande till arm-
bågarna. Hans underarmar var längre än van-
liga människor har, men väl proportionerade. 
Hans händer var breda, handflatan var lång och 
bred och ihålig som en skopa. Hans fingrar var 
korta i förhållande till resten av handen. Hans      
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naglar var som mejslar. De enda ställen som de 
inte hade något hår på var i händerna och fotsu-
lorna och övre delen av näsan och ögonlocken. 
Jag såg aldrig öronen, de var täckta med hår 
som hängde över dem. 
   Om mannen skulle bära en krage skulle den 
behöva vara minst 30 tum. Jag har ingen aning 
om vilken storlek på skor de skulle behöva. Jag 
såg på pojkens fot en dag när han satt ner. Hans 
fotsulor tycktes vara vadderade som en hunds, 
och stortån var längre än resten och mycket 
kraftig. För bergsklättring var allt han behövde 
fotfäste för den stora tån. De var väldigt smi-
diga. För att sätta sig ner vände de knäna ut och 
satte sig rakt ner. För att kliva upp behövde de 
ingen hjälp av händer eller armar. Jag tror inte 
att denna dal var deras fasta hem. Jag tror att de 
flyttade från plats till plats, eftersom maten är 
tillgänglig på olika platser. De kan säkert äta 
kött, men jag har aldrig sett dem äta kött eller 
koka någon mat. 
   Jag tror att det här förmodligen var ett tillfäl-
ligt läger och att växterna med söta rötter på 
bergssidan kan ha varit under säsong denna års-
tid. De verkar vara mest intresserade av dem. 
Rötterna har en mycket söt och tillfredsstäl-
lande smak. De verkar alltid göra allt av en an-
ledning, slösade ingen tid på vad de inte behöv-
de. När de inte letade efter mat vilade mannen 
och kvinnan, men pojken och flickan klättrade 
alltid på något eller övade olika saker. En favo-
rit var att lägga händerna runt fötterna, balan-
sera på rumpan och sedan studsa framåt. Tan-
ken verkade vara att se hur långt man kunde ta 
sig utan fötter eller händer som rör marken. 
Ibland klarade han 20 fot. 
   Men vad ville de med mig? De måste förstå 
att jag inte kunde stanna här på obestämd tid. 
Jag måste snart göra en utbrytning för att bli fri. 
Inte för att jag blev illa behandlad på något sätt. 
En tröst var att mannen kom närmare varje dag 
och var mycket intresserad av mitt snus. Han 
tittade på mig när jag tog en nypa snus. Han 
verkar tycka att det var värdelöst att bara lägga 
det under läppen. En morgon efter att jag hade 
ätit min frukost kom både mannen och pojken 
och satte sig bara tio fot ifrån mig. Den här 
morgonen kokade jag kaffe. Jag hade sparat 
alla torra grenar som jag hittade och jag hade 
lite torr mossa och jag använde alla etiketter 
från burkar jag hade för att tända en eld. 
   Jag fick min kaffepanna att koka och det var 
starkt kaffe också, och doften från kokande 
kaffe var det som fick dem att komma närmare. 
Jag satt och åt skeppsskorpor med mycket smör  
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på och sörplade kaffe. Och det smakade verkli-
gen bra. Jag smackade med läpparna och låtsa-
des som om det var ännu bättre än det verkligen 
var. Jag satte ner burken som var ungefär halv-
full. Jag tänkte värma upp det senare. Jag drog 
ut en hel låda med snus, och tog en stor pris. 
Innan jag hann stänga lådan sträckte sig man-
nen efter den. Jag var rädd att han skulle tappa 
bort snuset, och jag hade bara två lådor till. Så 
jag höll fast lådan och tänkte att han skulle ta 
en pris som jag just hade gjort. Istället grep han 
lådan och tömde den i munnen. Svalde det i en 
tugga. Sedan slickade han lådan inuti med 
tungan. 
   Efter några minuter började hans ögon att 
rulla bakåt i huvudet och han tittade bara rakt 
upp. Jag kunde se att han mådde dåligt. Sedan 
tog han min kaffepanna som var ganska kall vid 
det här laget och tömde den i sin mun med 
sump och allt. Det blev han inte bättre av. Han 
stack huvudet mellan benen och rullade sig 
framåt några gånger bort från mig. Sedan bör-
jade han skrika som en stucken gris. Jag högg 
tag i mitt gevär och sa till mig själv: ”Nu är det 
färdigt. Om han kommer emot mig skjuter jag 
honom mitt emellan ögonen.” Men han tog 
sikte på källan, han behövde vatten. Jag pack-
ade min sovsäck i min packsäck tillsammans 
med de få konservburkar jag hade kvar. Pojken 
sprang iväg till sin mor. Sedan började hon 
också skrika. Jag begav mig mot öppningen i 
bergväggen - och klarade det precis. Kvinnan 
var precis bakom mig. Jag sköt ett skott i klip-
pan ovanför hennes huvud. 
   Jag antar att hon aldrig hade sett ett gevär av-
fyras tidigare. Hon vände och sprang innanför 
väggen. Jag laddade mitt gevär och började ta 
mig nedför backen medan jag ofta tittade mig 
om över axeln för att se om de kom efter mig. 
Jag var i en kanjon där det var lätt att gå och jag 
tog mig snabbt framåt. Måste ha klarat tre miles 
på världsrekordtid. Jag kom till en krök på kan-
jonen och jag hade solen till vänster, vilket in-
nebar att jag gick söderut och att kanjonen 
svängde västerut. Jag bestämde mig för att 
klättra över åsen framför mig. Visste att jag 
borde ha två bergsryggar mellan mig och havs-
viken och genom att klättra på denna ås skulle 
jag ha en bra utsikt över denna kanjon, så jag 
kunde se om Sasquatch kom efter mig. Jag 
hade lätt packning och tog mig snabbt uppför 
backen. Jag stannade strax efter att jag kommit 
upp för att se tillbaka, men ingen följde efter 
mig. När jag kom över åsen kunde jag se Mt. 
Baker, då visste jag att jag gick i rätt riktning. 
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   Jag var hungrig och trött. Jag öppnade min 
packsäck för att se vad jag hade att äta. Jag be-
stämde mig för att vila här en stund. Jag hade 
en bra utsikt över berget, och om mannen 
skulle komma hade jag fördelen av att vara 
ovanför honom. För att få tag på mig skulle han 
behöva ta sig uppför en brant kulle. Och det 
skulle inte vara så lätt efter att ha fått ta emot 
några 30-30 kulor. Jag hade bestämt mig för det 
här var min sista chans, och det här skulle vara 
en kamp till slutet ... Jag vilade där i två timmar 
och vid 15-tiden började jag ta mig nerför ber-
get. Det var lätt att gå, inte för brant och inte så 
mycket snårskog. 
   När jag nästan kommit ner i dalen sköt jag en 
stor blå järpe. Hon satt på ett vindfälle och såg 
på mig, bara hundra meter bort. Jag sköt henne 
rakt genom nacken. 
   Jag tog mig ner till bäcken i botten av denna 
canyon. Jag kände mig säker nu. Jag gjorde upp 
en eld mellan två stora stenblock och grillade 
järpen. Nästa morgon när jag vaknade kände 
jag mig bedrövlig. Mina fötter var såriga av 
smutsiga strumpor. Mina ben var ömma, min 
mage var uppkörd av järpen som jag åt natten 
innan. Jag var inte säker på att jag skulle klara 
att ta mig upp på berget. Jag tog mig slutligen  
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upp på toppen, men det tog mig sex timmar att 
komma dit. Det var molnigt, synlighet cirka en 
mile. 
   Jag visste att jag var tvungen att ta mig nerför 
på andra sidan också. Efter ungefär två timmar 
kom jag ner till grövre skog och satte sig för att 
vila. Jag kunde höra en motor som lät högt 
ibland, och sedan slutade. Jag lyssnade på det 
här ett tag och bestämde att ljudet kom från en 
gasdriven motor. Det måste alltså finnas en 
skogsavverkning i grannskapet. 
   Jag berättade för dem att jag var en guldgrä-
vare som gått vilse ... Jag ville inte berätta för 
dem om att jag hade blivit kidnappad av en 
Sasquatch, för om jag hade sagt det, skulle de 
troligen ha sagt, han är galen också. 
   Följande dag gick jag ner från detta läger till 
Salmon Arm Branch of Sechelt Inlet. Därifrån 
tog jag unionsbåten tillbaka till Vancouver. Det 
var min sista prospekteringsresa och min enda 
erfarenhet av vad som kallas Sasquatches. Jag 
vet att det fanns fyra Sasquatches år 1924, 
kanske bara två nu. Mannen och kvinnan kan 
vara döda vid det här laget. 
Från: Sasquatch: Aporna bland oss av John 
Green (1978, BC Canada: Hancock House) 

Ann-Kristin Lydig  

OMSLAGSBILDEN 
   Tänk vilka sammanträffanden som sker 
ibland! Redaktörn är som många av er vet 
mycket intresserad av gamla bilder och köper 
ofta sådana via Tradera eller på auktioner och 
loppmarknader. En av stadens auktionsfirmor 
sålde vid ett tillfälle en inramad förstoring - den 
bild som pryder omslaget på detta medlems-
blad.  
   Tittade på den vid auktionsvisningen och för-
sjönk i tankar på var den kunde vara tagen och 
vilka personerna på bilden kunde vara. Det 
fanns ingen anteckning på baksidan utan det 
enda som framgick var det instämplade årtalet 
1905. Man kan ju aldrig veta om en sådan bild 
kommer från trakterna häromkring eller om den 
är mer långväga när den säljs på en auktion.  
   Men jag kunde naturligtvis inte hålla mig från 
att bjuda på tavlan och hade tur och fick den! 
Min tanke var att jag skulle kunna göra en ef-
terlysning här i medlemsbladet och även på in-
ternet för att se om någon skulle veta något om 
motivet.  
   Satt vid ett senare tillfälle och bläddrade i den 
intressanta boken ”Minnen från Sörvåge” av 
John-Adolf Johansson. Och helt plötsligt stud-
sade jag till! För där i boken fanns en kopia av  

just detta foto!  
   Och där framgick att detta var familjen Ga-
briel Wågström-Olofsson i Sörvåge och att 
byggnaden var den mangårdsbyggnad som upp-
fördes 1848 på Sörvåge No 2 av de nygifta ma-
karna Gabriel Wågström och Sara Britta Nils-
dotter, Sörvåge. Sonen, Nils-Olof Gabrielsson - 
Söderberg och hustrun Sara Margareta Ålander 
och deras barn övertog gården. Nils-Olof Sö-
derberg sålde sedermera fastigheten till Gustaf 
Hedberg från Köpmanholmen. 
   Vilken lycka! Här fick vi ju veta en hel massa 
om den fina bilden, både var motivet fanns och 
vilken familj som ägde gården. 
   Kanske har någon i läsekretsen mer uppgif-
ter? Finns huset kvar? Om bilden är tagen 1905 
kan det väl knappast vara Gabriel och Sara 
Britta som står framför huset. Kan det kanske 
vara Nils-Olof och Sara Margareta? Vem är 
flickan och vem är det som står halvt bortvänd? 

 
 



Robert hade i sin avhandling 2017  
”Acceptans eller utstötning? Ogifta mödrar i 
Ångermanland 1860-1940”  
bland annat studerat faderskapsrättegångar vid 
tre häradsrätter, Nordmalings, Nordingrå och 
Sollefteå tingslag. 
 
Han inledde med att visa kurvor på hur antalet 
oäkta födslar i dessa tingslag varierat under 
1800-talet och till 1920. Det visade att i Sollef-
teå hade 4 % oäkta födslar 1796-1835 men se-
dan steg kurvan till 10 % 1861–70 och knappt 
20 % 1920, i Nordingrå 2-3 % 1796-1855 och 
ca 6 % 1861–70, men i Nordmaling omkring 3–
4 % under hela den studerade perioden. Robert 
menade att den större andelen oäkta födslar i 
Sollefteå tycks vara var en av orsakerna till den 
mindre sociala utsatt för ogifta mödrar som han 
funnit där under 1860-talet. 
 
Stämningar mot utpekade fäder angående un-
derhåll åt utomäktenskapliga barn drevs civil-
rättsligt av modern, eller en företrädare, bero-
ende på en lagändring 1810, då lönskaläge till 
stora delar avkriminaliserades. Barnet hade rätt 
till ”nödtorftig föda” från båda föräldrarna en-
ligt 1734 års lag och detta gällde till 1918 då en 
ny lag kom som bland annat medförde att ut-
omäktenskapliga barn skulle tillföras en s.k. 
barnavårdsman.  
 
Före 1918 kunde en barnafader som nekade i 
princip aldrig fällas utan att han först fick möj-
ligheten att befria sig från anklagelsen genom 
en s.k. värjemålsed. Eden svors aldrig vid 
samma ting utan vid nästkommande. Under ti-
den skulle den anklagade mannen av prästen 
undervisas i åttonde budet, eller mer exakt, vad 
en mened skulle betyda på domens dag. (Detta 
har åskådliggjorts i Selma Lagerlöfs roman 
”Tösen från Stormyrtorpet”). Rädsla för konse-
kvenserna av en falsk ed eller att möta prästen i 
denna situation, medförde oftast att mannen 
ifråga föll till föga och ej fullgjorde edgången. I 
sådana fall ålades han underhållsskyldighet till 
barnet blivit arbetsfört, dvs. 15 eller 16 år gam-
malt. Av 29 studerade under 1860-talet svor 
mannen eden i sju fall, åtta avstod värjemålse-
den, 12 nådde en förlikning med kvinnan, och i  
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två fall lade kvinnan själv ned åtalet. 
 
Generellt sett ansågs kvinnan vara mer trovär-
dig än mannens vittnesmål. I Sollefteå tingslag 
kunde kvinnan under en period dessutom styrka 
sitt åtal, om mannen medgivit detta, med en s.k. 
fyllnadsed. Detta var dock lagstridigt. Enligt 
Rättegångsbalken skulle fyllnadsed aldrig till-
gripas i brottmål, vilket faderskapsrättegångar 
var klassificerade som trots sin civilrättsliga 
karaktär. 
 
Robert menade att kvinnan var mer socialt ut-
satt i Nordmaling och Nordingrå än i Sollefteå 
under 1860-talet. Två oäkta barn var stigmati-
serande i samtliga områden om kvinnan inte 
”blev gift” med en barnafar. Ett kriterium för 
utsattheten är enligt Robert möjligheten för 
kvinnan att vinna ett mål mot en utpekad barna-
fader. Den var större i Sollefteå och där var 
också ogifta mödrars giftermålsmöjligheter 
större under 1860-talet. 
 
Orsaken till den lägre sociala utsattheten i Soll-
efteå menade Robert bero på att där var andelen 
bondfamiljer mindre och att religiositeten hade 
starkare fäste från Nordingrå eller Nora och 
norrut. Senare under den studerade perioden 
kom dock skillnaden åter att minska bl.a.  bero-
ende på industrialiseringen (som i första hand 
skedde i kustsocknar). På 1910 och 20-talen var 
de ogifta mödrarnas sociala utsatthet likartad i 
alla de tre tingslagen. 
 
Möjligheterna att fälla fäder till oäkta eller ut-
omäktenskapliga barn var oberoende av klass. 
Visserligen har få högreståndspersoner dömts 
att betala underhåll men det är inte heller sär-
skilt troligt att de var så talrika bland de utom-
äktenskapliga fäderna. En vanföreställning hos 
åtminstone nutida förståsigpåare är att husbön-
der ofta gjort pigor med barn men det har 
mycket litet stöd i Roberts material. 
 
När lagen om barnavårdsman kom 1918 ökade 
möjligheterna att fastställa faderskap drama-
tiskt, i Nordmaling från 25 till 49 %, i Nordin-
grå 21 till 87 % och i Sollefteå 47 till 72 %. De 
redovisade andelarna gäller de fall där barnets  

Vi tackar Per Sundin som bidrar med följande intressanta: 
Referat av Robert Eckeryds föredrag på Johan Nordlandersällskapets höstmöte  

i Umeå 24 oktober 2018 
 

Ämne: Faderskapsrättegångar vid häradstinget och  
hur man hittar fäder till utomäktenskapliga barn 

FADERSKAP 



FADERSKAP 

föräldrar inte gifte sig med varandra. 
 
Fyllnadsed tilläts i 1918 års lagstiftning, rätten 
skulle nu välja den part som ansågs mest tro-
värdig för en edgång. Av totalt 19 edgångsfall 
som väcktes 1918-24 användes fyllnadsed för 
kvinnan i 18 fall. Det var en viktig förändring, 
eftersom männen under denna tid hade lättare 
att fria sig med ed eftersom rädslan för att svära 
en falsk ed hade minskat (11 av 81 fall ogilla-
des i hans 1900-tals studie, 6 av dem pga otill-
räcklig bevisning). 
 
Under 1900-talet var legitimering vanlig, dvs. 
kvinnan gifte sig med en barnafader och där-
med legitimerades det utomäktenskapliga bar-
net. 
 
Robert avslutade sitt föredrag med att redogöra 
för de möjligheter nutida släktforskare har att 
finna fadern till utomäktenskapliga barn: 
 
1. Noggrann genomgång av alla kyrkböcker. 
Även om fadern anges vara okänd i födelsebo-
ken kan hans namn framgå i någon av de hus-
förhörslängder där barnet förekommer. 
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2. Barnet kunde få faderns efternamn 
 
3. Böter till kyrkan, framgår av kyrkoräken-
skaperna till 1864. 
 
4. Faderskapsrättegångar efter 1810, omkring 
10 % chans att hitta barnafadern i domboken, 
oftare före 1810, och allra oftast före barna-
mordsplakatets införande 1778. 
 
5. Barnavårdshandlingar (finns i kommunarki-
vet, diarium barnavårdsliggare) fr.o.m.1918. 
 
6. Kan även finnas i kommunala handlingar 
från 1863. 
 
(En möjlighet som jag förde fram var att ofta 
kunde en utomäktenskaplig son få samma 
namn som fadern) 
 
En fråga som väcktes efter föredraget var om 
möjligheterna att undkomma ansvar för ett ut-
omäktenskapligt barn genom att emigrera. Ro-
bert svarade att en lag från 1917 förbjöd sådant, 
”Lag om förbud för vissa underhållsskyldiga att 
avflytta från riket”. 

Per Sundin 

HSN 40-ÅRSJUBILEUM 24 NOV 2018 

En bildrapsodi kommer här från Kari Kakkinen som fotodokumenterade föreningens  
firande av 40-årsjubileumet i Arnäs Församlingshem den 24 november 2018 

Hedersmedlemmen och medgrundaren Karl Erik Axenström tillsammans med ordförande Hans Nygren  
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HSN 40-ÅRSJUBILEUM 24 NOV 2018 

Maria Näslund och Eva Hörnell stod beredda med välkomstdrinkar 

Maria Näslund på väg att in med 
jubileumstårtorna 

''Andro'' Stenman står beredd! 
Det fanns gott om tårta så alla lät sig väl smaka! 

God mat och fika, föreläsning, information, tipsrunda, gamla foton och dessutom gott om tid att träffas, knyta nya 
kontakter, prata och trivas! Ja, alldeles som ett riktigt 40-årsjubileum ska vara blev det! 

Foto: Kari Kakkinen 
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HSN 40-ÅRSJUBILEUM 24 NOV 2018 

Solveig Nordin Zamano informerade om Fiskforskning-
ens fader Peter Artedi som föddes i Anundsjö 1705. 

Bygdens son som under sitt alltför korta liv hann utföra 
ett sådant arbete att han nu är känd över hela världen.  

Men kanske minst känd här i sina barndomstrakter.  
Något som Solveig genom sina forsknings- och  

informationsprojekt försöker råda bot på! 

Solbritt Furberg vid bokbordet där hon berättade om sitt 
arbete med böckerna ”Som linets styrka” och  

”En väg att vandra”.  
Hon hade även organiserat den uppskattade tipsrundan 

och ses på bilden i full färd med rättandet av de  
inlämnade kupongerna.  

Erik Ölund samt Ove och Berith 
Elfving i full gång med att besvara 
de kluriga frågorna i Tipsrundan 

Solbritt Furberg överlämnar vinst 
i Tipsrundan till Ove Hagelberg  

Gösta Johansson underhöll med 
musik och berättelser.  
Här berättar han Historien om ett 
leksaksdragspel ! 

Trivsam stämning var det överallt i lokalen och det var många som funderade om man inte skulle kunna fira jubileum 
lite oftare!                                                             Foto: Kari Kakkinen 
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