
www.hsn.nu // www.facebook.com/hosnolaskogsBesök även våra hemsidor:

MEDLEMSBLAD FÖR HEMBYGDS- OCH SLÄKTFORSKARE NOLASKOGS • NR 115 • NOVEMBER 2019 • ÅRGÅNG 41

Svar på 
bildgåtan

Midvinterblot 
och att dricka jul

Folksed och 
folktro

ETT TRAGISKT 
LEVNADSÖDE
Greta Matsdotter från 
Vibyggerå död i Uppland Obs!

NÄSTA 
NUMMER
I DIGITAL 
UPPLAGA

SE SIDAN 13 
FÖR MER INFO

Det bestialiska 
mordet 1733
- dessutom hade gärningsmannen 
också begått tidelag Samefl icka 

våldtagen av 
sin styvfar

Hennes berättelse 
kunde inte styrkas 
då han nu var död

Några kända och mindre 
kända skrifter från Nätra

Del 2 i Magnus Näslunds sammanställning



2 Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs • Nr 115 • November 2019 • Årgång 41

   FÖRENINGSINFORMATION

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs

STYRELSE 2019
ORDFÖRANDE: Vakant

VICE ORDFÖRANDE: Lennart Näslund.

Tel. 076 - 848 01 14

E-post: lennart@hsn.nu 

SUPPLEANT/KASSÖR: Ulla Persson

Tel. 070-920 92 91

E-post: kassor@hsn.nu

LEDAMOT/SEKRETERARE: Eva Hörnell 

Tel. 0660-700 08 

E-post: sekreterare@hsn.nu

LEDAMOT: Mats Hedell

Tel. 070-624 51 51

E-post: mats@hsn.nu

LEDAMOT: Kari Kakkinen 

Tel. 070-544 65 26

E-post: kakkinen@hsn.nu

LEDAMOT: Solbritt Furberg

Tel. 070-395 93 03

E-post: solbritt.furberg@telia.com 

LEDAMOT: Ove Hagelberg

Tel. 070-366 46 90

E-post: o.hagelberg@telia.com

SUPPLEANT: Arne Bylund

Tel. 070-551 32 06

E-post: byllas531@gmail.com

SUPPLEANT: Hans Nygren

Tel. 070-526 55 72

E-post: hans.g.nygren@telia.com

SUPPLEANT: Sven-Olof Westman

Tel. 070-296 44 22

E-post: soew45@telia.com

ÖVRIGA RESURSER
ARKIVSAKKUNNIG: Marie Asplund

Tel. 070-657 63 24

E-post: marie@hsn.nu

MEDLEMSREGISTRET: Ulla Persson

Tel. 070-920 92 91

E-post: kassor@hsn.nu

DATAKOM/DIS-FADDER: Peter Johansson

Tel: 070-564 88 59

E-post: peter.johansson-oer@telia.com

Föreningsinformation
Föreningen Norra Ångermanlands Hembygdsforskare bildades 
11/11 1978 och bytte till nuvarande namn 1/10 1989. Föreningen är 
medlem i Sveriges Släktforskarförbund. Sedan den 1 augusti 1996 
har föreningen en egen lokal med postadress Ångermanlands-
gatan 28 A II, 891 38, Örnsköldsvik.

REVISOR: Andro Stenman 

Tel: 070-608 26 23

E-post: andro.stenman@hkust.se

REVISOR: Mona-Lisa Mårtensson

Tel: 076-843 83 75

E-post: monalisa.martensson@gmail.com

REVISORSUPPLEANT: Lars-Erik Olofsson

Tel. 070-668 86 95

E-post: le.o@home.se

VALBEREDNING: Per Sundin 

Tel. 073-960 16 63

E-post: persundin@gmail.com

VALBEREDNING: Peter Johansson

Tel: 070-564 88 59

E-post: peter.johansson-oer@telia.com

ADMINISTRATION
ADMIN./ORDER/LEVERANS: Reine Björkman

Tel. 073-049 24 44

E-post: ordforande@hsn.nu

WEBBANSVARIG: Jonas Forslund

E-post: webmaster@hsn.nu

FACEBOOKADMINISTRATÖR OCH 
REDAKTÖR FÖR MEDLEMSBLADET: 
Tony Korpenklo

Tel. 072-592 92 00

E-post: korpenklo@gmail.com

LOKALENS ÖPPETHÅLLANDE

Tisdagar kl 10.00-18.30 fram t.o.m. 26/11 

samt i mellandagarna den 30/12. 

Därefter öppnar vi åter igen i januari, 

se mer information på hemsidan.

Vi har även kvällsöppet första tis-

dagen varje månad till kl. 20.00.

Tel: 072-700 39 00 när lokalen är 

öppen. Övriga tider efter överens-

kommelse. Ring då 073-049 24 44 eller 

076-848 01 14 för att boka tid.

   

Bussförbindelser: Linje 403, 404 och 

405 Hållplats ”Industrigränd”.

Medlemsantalet för Hembygds- och 

Släktforskare Nolaskogs var vid års-

skiftet 2018 243.

Medlemsavgift

150 kr enskild medlem.

165 kr för familj.

40 kr för ungdom tom 20 år.

100 kr för föreningar.

Org.nr: 889601-1783.

Plusgiro: 4 37 05 05 - 2.

Bankgiro: 5878 - 2574.



3Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs • Nr 115 • November 2019 • Årgång 41

   NOVEMBER 2019 • 115/41

I detta nummer

12 14

Hur man kallade sig 
i Grundsunda för 
400 år sedan
Vad hett e man i Grundsunda då det begav 
sig? Och hur många hett e vad? 

Greta Matsdotter från 
Vibyggerå socken
Här får vi följa skräddardott ern från Alsike socken i Uppland, 
pigan Greta Matsdott er, bördig från Vibyggerå socken, och 
hennes tragiska levnadsöde 1836.

10
Midvinterblot och 
att dricka jul
Vad vet vi om julens högtid? Mats Hedell ger oss svaret var vi 
hitt ar julfi randets rött er.

2  Föreningsinformation 

4  Redaktörsspalten

5  Efterlysning - svar på bildgåtan i 
förra numret

6  Sameflicka våldtagen av sin 
styvfar

8  Några kända och mindre kända  
skrifter om Nätra - del 2

10 Midvinterblot och att dricka jul

12 Hur man kallade sig i Grund-
sunda för 400 år sedan

13 Ökade omkostnader - Viktig 
information till alla medlemmar

14 Ett sjukdomsfall i Alsike socken - 
Greta Matsdotter från Vibyggerå

17 Böcker, CD-skivor och USB till 
försäljning

18  Folksed och folktro

18 Tomtetecken

18 Skogsrå

18 Skogssnuvan

19 Norrländsk folkmedicin

20 Mordet i Flärke 1733

Innehåll



4 Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs • Nr 115 • November 2019 • Årgång 41

   REDAKTÖRSSPALTEN

Redaktören
har ordet
Man tänker, “det händer inte mig” eller 
“jag gör det sedan” - och så händer det 
ofattbara...

A, DET HAR HÄNT en del 
sedan sist ni läste förra numret. 
För två månader sedan föll jag 
från en stege när jag putsade 
fönster och slog ryggen illa, så 

nu är jag en konvalecent till slutet på december. 
Man får vara tacksam att det gick som det gick. 
En meter högre upp och kanske hade haft en 
annan redaktör...

Men det värsta är ändå att jag råkade ut för 
en hårddiskkrasch någon vecka senare. 
Nu har man ändå lyckats återställa 
ca 90% av innehållet tack och lov. All 
min släkt- och hembygdsforskning 
fanns där. Jag blev tyvärr tvungen att 
ordna med en annan layout som ni 
märker då den föregående var bland 
de 10% som inte gick att återställa.

Det var tänkt att jag skulle lägga upp alla 
mina 14.500 filer på min server men jag hann 
som bekant inte. Jag tänker ju hela tiden att “det 
händer inte mig” - att ramla från en stege - och 
att “jag gör det sedan” - att spara filerna på min 
server eller Molnbaserad tjänst...

Nu har man lärt sig, man ska inte 
vänta med att spara filerna på sin server 
(platsen för hemsidan) eller på Molnet. Det kan 
lätt drabba oss med en krasch - och det vill vi 
ju inte... 

Varmt välkommen ska ni vara i alla fall till 
ännu ett fullmatat nummer med släkt- och 
hembygdsforskning!

 
Disgen
Som jag nämnde i förra numret så skulle 
jag konvertera från Holger8 till Disgen 2019 
och det har jag nu gjort. Jag har inte lagt över 
databasen genom en gedcom-fil, utan jag har 
helt enkelt börjat om. Till en början gick det 

lite trögt och tyckte att det gick sakta med så 
många moment att klicka sig fram. Men så här 
efter några månader ser jag ingen anledning att 
gå tillbaka till Holger. Disgen 2019 känns stabilt 
och att man kan styra utseendet i utskrifterna. 
Och för att inte tala om käll- och ortsträden - 
det gillar jag! Nu har det blivit en vana att mata 
in personerna i databasen så jag tycker inte att 
det tar så lång tid nu - och man ska ju inte ha 
bråttom...

Det är mycket tråkigt
Efter årsskiftet kommer PostNord att höja 
portot ytterligare och det drabbar alla 
föreningar som redan har ansträngd ekonomi. 
Därför blir styrelsen tvungen att göra någonting 
åt situationen, nämligen att publicera bladet 
digitalt. Och vår förening är inget undantag, 

flera föreningar har övergått helt till digital 
publicering av sina medlemsblad. Det 

är trist men en nödvändighet. Läs 
mer på sidan 13.
   Så här nära inpå julen så har jag  
även klämt in några artiklar med 
julanknytning, trevliga läsningar. 

Vi får alla hjälpas åt med artiklar 
och annat som rör vårt område men 

givetvis kan andra utomsocknes komma
på pränt, huvudsaken att det handlar om det 
vi brinner för - släkt- och hembygdsforskning.

Levnadsöden i Ångermanland
Från och med detta nummer på sista sidan, 
kommer ni att få stifta bekantskap med 
spännande personer och levnadsöden i 
Ångermanland. 

Det blir utdrag ur domböcker och Svea 
Hovrätts brev med mycket läsvärt och 
innehållsrikt material och vem vet, kanske 
förekommer just dina förfäder på tals här. 

Med inspiration om trevlig läsning vill jag 
passa på att önska er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År! Själv firar jag inte denna 
högtid - jag släktforskar...

J
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   EFTERLYSNING

Svar på bildgåtan!
Det kan löna sig att skicka in en efterlysning till medlemsbladet. 
Så gjorde Kjell Westerlund i förra numret och svaret lät inte 
vänta på sig.

ack för att ni tog in bildgåtan i 

senaste medlemsbladet. Jag 

fi ck en kontakt några dagar efter 

utgivningen. Bilden är tagen i Skorped. Den 

som kontaktade mig var er medlem Gösta 

Hellgren i Skorped. 

   Han hade en del uppgifter om byggnaden 

och om några personer på bilden. Efter en 

titt i vigselboken från Skorped verkar bilden 

vara från 1943. Bruden är från Skorped och 

brudgummen från Domsjö. De bosatte sig i 

Domsjö. Mina föräldrar är från Domsjö, där 

jag också är född. 

   Något släktskap med brudparet har jag 

inte kommit fram till. Det troliga är att de, 

som goda vänner, blivit bjudna på bröllop.

Hälsningar Kjell Westerlund.

T

ModernLifeMagazine.com | May 20285

uutgivning

ssom konta

HeH llgren i

 Han hade

ooch om nå

ttitt i vigse

vvara från 1

bbrudgumm

DDomsjö. M

jjjag också ä

  Något slä

ini te kommi

ssom god

T

a

e

å

l

m

i

ä

i

ssom goda v



6 Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs • Nr 115 • November 2019 • Årgång 41

   SAMEFLICKA VÅLDTAGEN

Av Hans Nygren.
Texten är återgiven från http://sikhallan.se/Lappprot/Tomas%20Perssons%20valdtackt.htm.

Katarina Anundsdotters förklaring till sitt lägersmål 
med styvfadern. Behandlat den 16 januari 1770 

i Lycksele tingsrätt häradsrätt.

ÖREKALLADES Katarina
 Anundsdotter ifrån Gran-
byn, som af Lappe Läns-
Man Nils Siulsson
angafs hafwa födt 

oäkta barn. Och berättade Kata-
rina, att hennes nu mera afledne Stiuf-
fader Thomas Persson skall År 1768 tre 
weckor efter Påsk, under thet hon och 
hennes föräldrar haft theras tilhåll i Burträsk 
Sochn på Bodbys mark hafwa en dag, 

wid tilfälle att Katarina waridt i skogen 
efter Renarne, henne twenne särskilte 
gånger wåldtagit och med Katarina kiötslig 
beblandelse plägat, hwaraf hon hafwande 
blifwit och år 1769 onsdagen efter trettonde 
dag Juhl hos Nybyggaren Anders Hansson 
i Stensund, ther hon då tjent, barn en flicka 
som an lefwer, framfödt, 

och skall Katarina med ingen annan än 
thenne Thomas Persson haft att beställa. 
Katarina Anundsdotter frågades om hon 
omtalt för någon, när hon kom utur skogen, 
thet Stiuffadren med henne beblandelse 
haft? 

Swarade att hon thet icke tordts, eftersom 
Thomas Persson skal henne sådant 

strängeligen förbudit, samt han warit en 
öfwerdådig menniska, som hon fruktat 
skulle dräpa henne, om hon gierningen 
omtalte.

Frågades om hon, efter thet hon förmärkt 
sig wara hafwande, omtalt sådant för någon? 
Swarade, for ingen annan än Thomas 
Persson, som då äfwen skal förbudit henne 
att uptäcka sitt tillstånd.

Frågades å hwilken hon bekändt wid 
barna födslen? Swarade, att hon på sitt Hus 
bonde folks och Anders Sjulssons Hustrus 
tilfågan, ej skal gifwit tydelige swar, utan the 
gissat, att Lappdrängen Anders Thomasson 
skulle wara hennes lägersman, ehuru 
Katarina thet aldrig sagt, som hon icke heller 
med honom skal haft att beställa.

Frågades när hon då första gången 
omtalte eller yppade att hon af Stiuffadern 
blifwit häfdad? Swarade, att hon, efter thet 
Stiuffadren dödt, sidstl. Andersmässotid för 
Comministern Degerman i Sorsele, sådant 
första gången bekändt.

Frågades hwarför icke Katarina sig förledit 
År här wid Rätten instälte och bekände 
sitt brott, så att Härads Rätten medan 
Thomas Persson än lefde, kunnat honom 

F

Samefl icka
våldtagen av 

sin styvfar
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   SAMEFLICKA VÅLDTAGEN

höra? Swarade, att hon, som då nyligen födt 
barnet, warit så siuk, att hon ej förmått färdas 
hit flere milars wäg ifrån Stensund, ther hon 
tjent. Frågades om hon warit ute på Landet i 
Burträsk Sochn, när Thomas Persson förledne 
Wår å Lördagen efter första bönedagen, i kåtan 
funnits till döds skuten? Swarade Nej.

Frågades om hon har någon kundskap 
antingen Thomas Persson sielf sig lifwet 
afhändt eller någon annan thet giordt? 
Swarade, att hon therom icke hördt någon 
berättelse, men will förmena att han, för then 
med Katarina bedrefne ogierning sig sielf 
lifwet afhändt.

Nybyggaren Hans Hansson i Stensund 
samt Anders Siulsson och hans Hustru Anna 
Hansdotter efterskickades, och blefwo hwar 
och en för sig särskilt hörde, berättande

1o. Hans Hansson att Katarina födt barn 
en dag i Januarii Månad förledit År, 
näst förrän han reste til marknaden 
och Tinget, sa att hon då icke 
kunnat följa them; Och som hon 
då icke eller bekändt på någon 
annan än Lappdrängen Anders 
Thomasson, så har Hans Hansson 
tyckt Saken ej wara af särdeles wärde.

2o.  Anders Siulsson förmälte att han 
hördt Katarina, såwäl före som efter thet hon 
födde barnet, säja att Anders Thomasson wore 
dertill fader, och

3o.  Anna Hansdotter intygade, att Katarina 
före, under och efter barnfödslen påstått, att 
Anders Thomasson henne häfdat och ej thet 
ringaste om sammanlag med Stiuf fadren 
nämdt, tilläggande alla tre thesse personer, 

att the therom icke skola ringaste kundskap 
haft förran sistledne wår, då thet förspordes, 
att Thomas Persson sig til döds skutit, samt 
the således begynt gissa, att han torde warit 
barnafader.

Katharina Anundsdotter tilstod ock nu, att 
hon bekändt thet Anders Thomasson warit 
barnafader, samt thet eftersom Thomas Persson 
hade bedt henne skylla på Anders, hwilket hon 
dock nu mera ej will göra, eftersom han wore 
oskyldig, och aldrig med Katarina umgänge 
plägat, utan Stiuffadren Thomas Persson samt 
ingen annan henne lägrat.

Thenne Katarina är några och tiugu År 
gammal, liten och undersätsig till wäxten, har 
förr icke for lägersmål eller annat brott pliktat, 
ägande någorlunda Christendoms kundskap, 
som ett Herr Kyrkioherdens Lindals till Härads 

Rätten å thenne dag aflemnade intyg, utwiste. 
Then af Katarina Anundsdotter utnämde 
Lägersman, hennes Stiuffader förbenämde 
Thomas Persson, har i lifstiden en gång for 
tiufnad med spöslitande blifwit straffad samt 
äfwen  warit i Bygde Sochn for wåldtägts brott 
misstänkt och angifwen, 

samt annars fördt ett bullersamt och oroligt 
lefwerne, som han ock, såsom död funnen i en 
LappKata i Burtrask Sochn, utan att utrönas 
kunnat, om han sig sielf skutit, eller andre thet 
giordt, blifwit efter hållen undersökning och 
Härads Rättens beslut, afsides i Kyrkiogård 
lagd. Ransakningen uplästes och widkändes, 
hwarefter Afsades:

Ehuruwäl Katarina Anundsdotter bekändt 
att hennes Stiuffader, Thomas Persson, skall 
år 1768 i Burträsk Sochn henne med thet barn 

rådt, som hon i början af Januarii Månad 
sidstl. År födt och än lefwer; 

dock som Thomas Persson 
sedermera genom döden afgådt, 
sa att han öfwerthet af Katarina 
angifne grofwa Brott icke kan 
höras, och Katarinas berättelse 

med omständigheter icke eller 
kunna styrkas;

Altså, och i anledning af hwad 55. 
Cap: 1 § Missgärnings balken samt slutet af 
36 § i 17 Cap: Rätteg. balken stadgar, warder 
Katarina Anundsdotter ifrån thet å bekände 
brottet i Lagen stadgade dödsstraff befriad 
samt endast skyldig förklarad, 

att utgifwa lönskaläges böter fem daler 
Silfwermynt jemte Twå daler samma mynt 
till Kyrkan, och att undergå enskilt afläsning 
i Sacristian; ankommande likwäl sådant, 
samt huru Katarina Anundsdotter gjort sig 
til något arbitralt straff skyldigt, på Kungl.
Maijts Högloftiga Swea Hofrätts högrättwisa 
bepröfwande.  

... äfwen  warit 
i Bygde Sochn for 
wåldtägts brott 
misstänkt och 

angifwen
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   SKRIFTER OM NÄTRA

NÅGRA KÄNDA OCH 
MINDRE KÄNDA 

SKRIFTER OM NÄTRA 
- del 2

I min förra artikel fanns en hel del skribenter och skrifter uppräknade, 
men det fi nns fl era att nämna. Här fi nns även några skönlitterära alster 
medtagna.

Av Magnus Näslund, Nätra hembygdsförening.

Vy mot Nätra kyrka och Bjästa.
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   SKRIFTER OM NÄTRA

ohannes Lindström (1868–
1958) Född i Bjästa. Uppvuxen 
i Norrsvedje. Sågverksarbetare 
i Fagervik med flera platser, 

förvaltare vid svenska sågen i Kovda, Ryssland. 
Hemmansägare i Rossbol, Lockne. Far till Jämtlands-
författaren Aksel Lindström. 
 I manuskriptet Mitt livs karusell 1868-1952 skildrar 
han sin uppväxt under rubriker som Skjutspojke 
vid gästgivargården i Norrsvedje, Lilldräng hos 
glasmästaren och hemmansägaren Matts Ödén i Förnätra, 
Goodtemplarrörelsen kommer till Bjästa, Lilldräng hos 
lantmätare Daniel Forsén på Fagerlandet, Elev i Väster-
norrlands läns folkhögskola hösten 1886.

Lars August Ledin (1877–1947) Född i Sollefteå. 
Författare och folklivsforskare. Har i skriften Sägner 
om Ångermangården å annä smott å gôtt skrivit lite från 
Nätra på bygdemål som Gam-Sällgren i Skulä och Stârk 
Jon Jonschn i Fors. 

Paul Silén (1880–1975) Född i Jörn. Kyrkoherde i 
Nätra 1938–1951. Utgav 1957 Nätra kyrka – Till dess 
150-årsdag. Bedrev under flera år ett intresserat 
källforskningsarbete där han skrev av domböcker 
och andra handlingar och gjorde uppteckningar om 
fornlämningar.   

Petrus Norberg (1880–1908) Född i Norrtjärn. 
Bondson. Skrev novellerna I vall och andra 
berättelser och En ung vagabond. Sin kusin och 
namne, den mera kände Petrus Norberg (1875–
1960) född i Säbrå, var folkskollärare och bruks-
historiker och skrev bland annat Den ångermanländska 
linslöjden. 

Ludvig Nordström (1882–1942) Född i Härnösand. 
Författare och journalist.  Vistades i Ulvöhamn 
som fiskardräng 1905. Mötet med fiskarfamiljerna 
och deras levnadsvillkor blev av stor betydelse 
för hans författarskap. Han har bland annat skild-
rat tiden på Ulvön i novellsamlingarna Fiskare(1907) 
och Bottenhavsfiskare (1914).

Prins Wilhelm (1884–1965) skrev åtskilliga böcker 
och reseskildringar och var god vän med direktörs-
paret Hedberg på Köpmanholmens Herrgård. 
Han beskriver utförligt ett besök på Köpman-
holmen i kapitlet Trä och massa i sin bok Svenskt land 
från 1947. 
 Hans son, Lennart Bernadotte (1909–2004), skrev 
och regisserade 1945 bygdespelet Kam i Nesom åt 
Nätra Hembygdsförening. Han skrev 30 år senare 
även bygdespelet Häxan som har framförts vid 
Skuleberget, samt boken Min vän Hans Hedberg (1992).

Johan Signor Westman (1895–1956)  Född i Sunnan-
sjö, uppvuxen i Gärden. Predikant, verkade inom EFS-
rörelsen i Karlstad. Skrev boken Mot en ljusnande dag 
– berättelse om en vardagskristen som är en skönlitterär 
skildring av väckelse i Nätra sörbygd i början av 
1900-talet.  

Erik Söderlind (1900–1946) Född i Finnborg. 
Byggnadssnickare. Publicerade flera noveller och 
dikter med norrlandsmotiv i tidningar och tidskrifter 
bland annat under signaturen Stig Norrland. Skrev 
även någon artikel om Nätra. 

Johan Alf Westin (1902–1968) Född i Västansjö. 
Handelsresande och pälshandlare i Sundsvall. 
Skrev Hört och sett – Ångermanländska bygde-
målshistorier, med en del stoff från Nätra. Var farbror 
till kända företagarna Uno K Westin och Bosse Westin. 

Sture Wahlström (1909–1981) Född i Stockholm. 
Barnhusbarn. Uppvuxen som fosterson på ett torp i 
Norum. Som vuxen bosatt i Stockholm. Skrev några 
ungdomsböcker på 1940-talet med miljöer hämtade 
från uppväxtåren i Nätra.

Eric Westerlind (1924–1984) Född och bosatt i Bjästa. 
Lärare och konstnär. Skrev 1981 boken Kam – en saga 
om en sägen inspirerad av sägnen om Kam i Nesom. 
Stormannen Kam i Nesom (Nässjö) sägs ha dräpt 
prästen i kyrkan en juldagsmorgon på 1300-talet, och 
både han och socknen straffades gruvligt.

När det gäller Köpmanholmen bör Erik Bomans 
och Lasse Brunnströms pionjärarbete Köpmanholmen 
från sekelskifte till tjugotal framhållas (uppsats i 
konstvetenskap, Umeå Universitet 1972), liksom det 
omfattande dokumentations- och intervjumaterial 
som togs fram 1982–83 av en lokal grupp under 
ledning av Lena Pettersson, Örnsköldsviks museum. 

Detta låg till grund för skriften Köpmanholmen 
– Brukssamhällets historia, skriven av under-
tecknad 2006. I Örnsköldsviks museums arkiv 
finns för övrigt flera uppteckningar och intervjuer 
som rör Nätra, bland annat om sörköreri, Bäcks 
by, Bryngeström, Västerselskällan, Strängöarna, 
Trysunda, Ulvön mm. 

Slutligen måste givetvis boken Släkter och gårdar 
i Nätra 1535–1900 framhållas, där Jan O Nordvalls 
mångåriga och grundläggande forsknings-
arbete publicerades i bokform i samarbete med Per 
Sundin, till stor glädje och nytta för alla släktforskare 
och andra intresserade. 

Magnus Näslund, Nätra hembygdsförening.

J
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   ATT DRICKA JUL

Av Mats Hedell.

JUL
Kyrkan har varit bra på att ge existerande högtider en 

kristen tolkning – men var hittar vi julfi randets rötter?

RÅGAR MAN varifrån 
vårt julfirande kommer 
så brukar svaret bli att det 
rötter i hednisk tid, men 
har blandats med kristna 

traditioner, Jenny Nyströms tomtar 
och amerikansk kommersialism. 
Men det tål att skärskådas 
– mer ju längre tillbaks i 
tiden vi kommer.

Ett faktum är att vi 
vet väldigt lite om en 
förkristlig jul. Skriftliga 
källor är lika med 
noll och arkeologiskt 
material saknas. Den 
bild som skapades under 
nationalromantikens 1800-tal 
kretsar runt begreppet midvinterblot, 
en offerfest till gudarna. Djuroffer (blot) 
förekom bevisligen i förkristen tid, men bara 
en källa kopplar det till midvinter.

Det var islänningen Snorre Sturlarsson 
som i sin Heilmanskringlla säger att ett 

huvudblot ägde rum i gamla Uppsala – i 
februari! Men han skriver 200 år efteråt 
och är känd för att friskt blanda dikt och 
verklighet. Adam av Bremen skrev på 
1000-talet om människooffer i templet i 

Uppsala – vart nionde år och utan 
koppling till midvinter. Hans bok 

(om ärkestiftet Hamburgs 
historia) ses idag som 

en fantasispäckad 
propaganda.

Men så har vi ordet 
jul, som tveklöst är 
germanskt. En gotisk 

källa från 600-talet stavar 
det jiuleis och en anglosaxisk 

från 700-talet geola och giuli. Det 
tycks vara namnet på en månad och 

inte en enskild högtid. Än idag firas ju i en 
månads tid från advent via Lusse/Lucia, jul, 
nyår och trettondagen fram till tjugondag 
Knut. Vi har också gamla germanska låneord 
i finskan: Juhla (högtid) och joulu (jul) som i 
dess språkliga frysbox förändrats mycket 
lite. En egenhet fram på medeltiden är att 

F

Midvinterblot 
och att dricka
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   ATT DRICKA JUL

det i engelska, norska och svenska källor talas om att 
dricka jul. Det har tolkats som att ordet har med öl 
att göra. 

Även härledningar från hjul eller engelskans 
jolly har det gissats på. Men språkvetarna skakar 
på huvudet – ingetdera stämmer med germansk 
ljudutveckling. 

Ordet jul är därför höljt i dunkel. Men sannolikt 
är att ett eventuellt hedniskt firande haft att 
göra med vintersolståndet. Ju längre norrut från 
kräftans vändkrets vi kommer desto viktigare tycks 
historiskt sett vinter- och sommarsolståndet liksom 
vårdagjämningen ha varit för folk. 

På säkrare grund står vi när det gäller kristendomen. 
Kyrkan var skicklig i att ta till sig redan existerande 
högtider och ge dem en kristen tolkning. Däremot 
finns många åsikter om när på året Jesus föddes. 

Ovanpå det ägde kejsar Augustus skattskrivning, 
som ingår i julevangeliet troligen rum år 7 före Kristus 
– så årtalet är nog inte rätt heller. Men nu är för all del 
julen inte den stora kristna högtiden – det är påsken 
med korsfästelsen och uppståndelsen. 

Vissa julseder kan ha en lång historia. Till 
exempelvis att brödet skulle vara bakat, ölet bryggt 
och grisen slaktad den 11 december.

Då ska man komma ihåg att Sverige fram till 
1753 använde sig av den julianska kalendern. Den 
innebar att vintersolståndet det året inträffade redan 
10 december och det är väl troligt att det var just 
solståndet som styrde nämnda sysslor.

Dagens gregorianska kalender plockar ju bort alla 
jämna hundratal år som inte är jämt delbara med 400 
från skottåren – det vill säga år 2000 var ett skottår 
men år 2100 kommer inte att vara det. På så sätt går 
dagens kalender bara fel med ett dygn på 3000 år.

Från slutet av 1700-talet började nuvarande seder 
så sakta trilla in. Granen kommer från Tyskland till de 
högre stånden. I Västergötland börjar de av fromma 
skäl ersätta Lusse, eller Lussi, med Sankta Lucia från 
Sicilien.

Lusse var ett av de otaliga väsen våra vidskepliga 
förfäder trodde på. Under min uppväxt, och 
fortfarande, förekommer ordet lussa ofta när lucia 
kommer på besök!

Det var bland annat ett av de tillfällen på året då 
äldre tiders studenter hade rätt att gå runt och tigga 
pengar till uppehället. Det gällde även byarnas fattiga.

En gammal uppteckning säger att de skulle utsäga 
frasen: En sup i mäk och en i min bolle, dä ä min rättighet. 
I äldre tider dracks det ofta ur en rund bolle av horn 
elller trä!
Julklapparna har sina rötter i sent 1700-tal. De 

skulle kastas in genom ytterdörren efter att man 
klappat på den och raskt sprungit därifrån. Glöggen, 
pepparkakorna och julkorven kommer under 
1800-talet. Så även adventsljusen, som så småningom 
elektrifierades. Däremot är dagens julmat inte så 
traditionell – det mesta är från andra halvan av 
1900-talet.

Julottan var givetvis obligatorisk. Julsången framför 
andra skrevs redan 1818 och dess tilkomst finns 
det en uppsjö av skrönor om. En säger att kantorn i 
österrikiska Oberndorf, Franz Gruber, var en suput 
som församlingen tröttnat på och gav en sista chans 
till julottan detta år, han klämde till med:

  Stille Nacht! Helige Nacht!
Allles schläft. Einsam wacht.
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe In himmlische Ruh!
Schlafe In himmlische Ruh!

Enligt myten fick han behålla jobbet. Sången lär ihop 
med La Paloma vara världens mest spridda, hur man 
nu mäter sånt. En annan skröna säger att en mus 
gnagt sönder bälgen till orgeln så han fick plinka fram 
låten på gitarr.

Den amerikanske farbrorn med renspannet då, 
Walt Disney kommersialismen och överlastade 
julbord? Det står åtminstone mig upp i halsen så det 
hoppar jag över.

Men ingen julbeskrivning är komplett utan vår, 
det vill säga Jenny Nyströms tomte. Hon var 17 år 
när hon 1871 ombads illustrera Viktor Rydbergs Lille 
Viggs äfventyr.

1881 kom så Rydberg med dikten tomten, som inte 
är en juldikt utan handlar om livets gåtor i allmänhet. 
Även nu bad han Jenny Nyström illustrera men göra 
tomten mindre grotesk än Lille Vigg. Det sägs att 
hon tog sin far till förebild. Resten är historia – ingen 
svensk har sedan dess undgått hennes bilder av 
tomten.

Den lille gubben var i folktron en av vättarna som 
levde under jorden (Di sma undar jordi, som det heter 
på Gutamål). Han bodde dock på tomten och inte som 
sina artfränder i skogen. Våra förfäder missade sällan 
att ställa ut skålen med gröt till honom på julafton. 
Befanns den äten av nästa dag, så hade tomten varit 
framme. Hur det är med det får vi nog aldrig veta... 

Refererat av Mats Hedell.
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Texten är hämtad med tillstånd från Grundsunda hembygdsförenings medlemstidning 
“Grundsunda Skorven” nr 2/2004 sidorna 19-20.

Var fjärde person hette Persson och var femte Olsson.
En intressant detalj från svunna dagars Grundsunda.

NDER 15- OCH 1600-TALEN 

funnos inga kyrkböcker i 
våra norrländska socknar. 
Prästen tog emot och döpte 
de nyfödda och begrov de 

döda utan att bokföra dem. 
 Folkmängden var för resten ej större än att 
gott kunde minnas dem alla. Vad allmogen 
kallade sig, d.v.s. de personnamn man 
använde för 300 år sedan, kunna vi sålunda 
ej få reda på ur kyrkböckerna. 
 Men lyckligtvis funnos skattelängder vid 
denna tid. De äldsta nu bevarade äro från 
Gustaf Vasas dagar, och i dem kunna vi se, 
vad våra fäder här i Norrland kallade sig.

År 1550 funnos i Grundsunda 73 bönder 
men inga torpare. De buro följande till-namn 
(siffran efteråt anger antalet): 

Persson 21, Olsson 15, Nilsson 7, 
Ersson 5, Larsson 4, Jonsson 3, Svensson 
2, Håkansson 2, Fardson 2, Andersson 2, 
Tordsson 2, Jopsson 2, Östensson 1, Mattson 
1, Mickelsson 1, Hansson 1, Björnsson 1, 
Algotsson 1. Bland förnamnen märkas 
dessutom Önde 4, Måns 1, Gunnar 1, Arvid 
1, Henrik 1, Algö l, Käll 1, Siurd 1, Sjud 1 (= 
nuv, Sigurd).

Endast dessa 18 olika tillnamn buro socknens 
73 bönder år 1550. Vi se, att Persson och 
Olsson voro de mest vanliga tillnamnen. 29 
proc. av befolkningen bar det förra och 20 
proc. det senare. 
 Alltså mer än var fjärde person kallade 
sig Persson och var femte Olsson, Se vi på 
förnamnen, var det Olof (20 proc.) och Erik 
(16 proc.) som voro de mest omtyckta.

De flesta namnen eller 60 proc. Äro 
kristna, dvs bibliska namn och helgonnamn, 
nämligen Persson av Per (aposteln Petrus), 
Nils av Nikolaus, Lars av Laurentius, 
Jonsson av Johannes, Anders av Andreas, 
Jopson av Jabob, Mattson av Mattias och 
Mickelsson av Mikael. 

Hedniska är: Olsson. Svensson, 
Håkansson, Tordsson, Fardsson, Östensson, 
Bjömsson och Algotsson.

Som vi se slutade alla tillnamn på -son. 
Inga på -ström, -kvist, -lund eller -bom som 
nu. Ännu på mitten av 1700-talet använde 
Grundsundaborna endast -son-namn. I 1767 
års s.k. jordrannsakningshandlingar, som 
finnas å läns[lands]arkivet i Härnösand, 
uppräknas alla sockenbor. Böndernas antal 
är nu 64 och torparnas endast 4. Precis 25 

U

för 400 år sedan

Hur man kallade sig 
i Grundsunda

   NAMNSKICK I GRUNDSUNDA
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proc. heta Olofsson, 12 proc. Persson, varpå sen 
följa Nilsson (10 proc.) och Andersson (8 proc.). Men 
ståndspersonerna eller överklassen har nu tagit 
andra namn. Sålunda heter kyrkoherden Videgren, 
kronobefallningsmannen Westman, fogdetjänaren 
Granlund, häradsskrivarna Wisell och Löf, 
länsmannen Sundbom och en inflyttad yrkesfiskare 
från Norrtälje Nordling.

Sockenhantverkarna (skräddare och skomakare), 
vilka ofta fullgjort sina läroår i någon stad och 
sålunda sett lite av världen, togo också nya namn. 
Jakob Jakobsson i Kasa, f. 1798, socken-skräddare, 
tog namnet Grundberg, Per Persson i Godmersta, 
sockenskomakare, kallade sig Hellberg, o.s.v.

Den förste bland bönderna som lade sig till med 
ett modernt namn, var Olof Olofsson i Önska, f. 1726, 
vilken kallade sig Öberg. Men så var han ju också 
gästgivare. Troligen hade namnet Önska inspirerat 
honom, då han valde sitt eget. 

Gästgivaren i Ava lät strax därpå kalla sig Avander, 
och klockaren i Könsa Per Ersson. f. 1735, tog namnet 
Grundström, troligen med tanke på sockennamnet. 
Det sistnämnda tog också skutskepparen, sedermera 

länsmannen Christoffer Ersson från 
Husum F. 1759. Grundström blev 

snart ett omtyckt Grundsunda-
namn. som nu finnes långt 
utom socknens gränser.

Grundsunda församlings 
äldsta kyrkbok, som börjar 

år 1790, visar oss samma 
namnskick som förut. Olsson, 

Jonsson och Persson äro i majoritet. 
Tillnamnet tog man alltjämt från faderns förnamn. 
Hette denne Jon Persson, kallade man sig Jonsson.

Männen använde endast ett förnamn ända till 1793, 
då gästgivare Olof Öberg i Önska lät döpa sin son till 
Lars Magnus. Detta var det första dubbelnamnet. Men 
flickorna åter buro åtminstone från slutet av 1700-talet 
nästan alltid tvenne namn. Under tidsperioden 
1790–1814 voro följande i majoritet: Christina, Anna, 
Catrina, Lisa, Margareta. 

Åtskilliga av de fruntimmers-namn, som då voro 
brukliga, ha nu blivit gammalmodiga, t.ex. Dordi, 
Ulrika, Fredrika, Juliana, Beata, Barbro. Susanna och 
Magdalena. 

Under senare hälften av 1800-talet började man 
mera allmänt taga sådana naturnamn som Grankvist, 
Lindberg, Lundström och Forsberg, i Skademark 
funnos vid denna tid tre bönder vid namn Ersson, 
Andersson och Olsson. De kände emellertid tre 
bönder i Levar och Nordmaling, vilka tagit sig 
nya välklingande namn, så väl klingande att 

skademarksgubbarna utan vidare anammade dem. 
De struntade alltså i Ersson, Andersson och Olsson 
och kallade sig Grundberg, Nordin och Hammarberg. 
Och deras barnbarn heta så ännu i denna dag.

I Lakamark fanns en yngling vid namn Jonas 
Persson, vilken hade en fästmö i Önska, som bar 
det vackra namnet Söderlind. Han ville då inte vara 
sämre utan kalla de sig Holmlund, vilket namn han 
hört uppifrån Nordmaling. Ett genuint Grundsunda-
namn torde Domeij vara, vilket tycks ha uppstått 
inom socknen men som hunnit långt utom dess 
gränser.

Till sist vill jag nämna, att ett namn kan vara så 
valt, att det inte ger dess bärare framgång här i livet. 
I samtliga delar av Norrland har det varit brukligt att 
bilda sätt namn efter hemgårdens. 

Sålunda kallade sig en person sig Janmats, och 
att han kallade sig så visar, att han antingen var en 
modig man eller också var mycket förnöjsam. Han 
blev lärare och sökte plats i Grundsunda. 

Men då hans ansökningshandlingar upplästes, var 
det ett kvickhuvud, som genast begärde ordet och 
”ville bara påpeka det löjliga i det, att karl’n kallade sig 
Janmats! Kyrkostämman brast i skratt och Janmats 
fick inte en röst! 

Artikeln publicerades i Ö.P. 19/7 1929 Red.
Ville bara 

påpeka det 
löjliga i det, att 

karl’n kallade sig 
Janmats!

   NAMNSKICK I GRUNDSUNDA

Ökade omkostnader
På grund av ökade portokostnader och 
det faktum att föreningen sedan några 

år tillbaka även fått betala för tryckning 
av medlemsbladet, ser styrelsen det som 
en nödvändighet att distribuera bladet via 
e-post.

Alla som har anmält sin e-postadress 
kommer från och med nästa nummer att 
få medlemsbladet digitalt. Ni som har 
e-postadress, men inte anmält den, anmäl 
den snarast till Ulla Persson: kassor@hsn.
nu

För den som inte har dator, fi nns möjlighet 
att få medlemsbladet i pappersformat.

Se det från den positiva sidan - alla sidor i 
färg, bättre layout samt att vi kanske kan 
utöka sidorna med de 3 nr/år som bladet 
kommer ut. Ni som har synpunkter på 
detta, kontakta redaktören på 
korpenklo@gmail.com
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   GRETA MATSDOTTER

VIBYGGERÅ

Å PÅSKAFTONENS  
eftermiddag, lördagen den 2 
april 1836, knackade det på 
dörren till torpet Tallhammar 
under i Alsike socken. Stina 

Henriksdotter öppnade försiktigt. Hon var 
ensam hemma med sina två pojkar. Utanför 
stod en kvinna med en liten pojke på armen. 

 Hon såg ut att vara i 30-årsåldern och 
pojken var omkring året. Kvinnan sa att hon var 
på vandring från Uppsala-Näs hem till Fresta 
socken (vid nuvarande Upplands-Väsby) och 
frågade om hon kunde stanna över natten och 
om hon kunde få lite mat. 

Det låg fortfarande snö kvar på marken och 
det var bara någon enstaka plusgrad i luften. 
Kvinnan var dåligt klädd med bara en trasig 
tröja och en gammal kjol. Stina släppte in henne 
och satte fram lite mat på bordet. Det var en bit 
bröd och en kopp sur mjölk som hon i all hast 
plockade ur skåpet. 

Kvinnan sjönk ner på en stol. Hon tog en tugga 
och var säkert hungrig och ville äta men det såg 
ut som om det tog emot. Hon frös och hade lite 
ont i bröstet.

Hon berättade att hon hette Greta Mattsdotter 
och var från Fresta socken. Hon hade varit 
i torpet Oxhagen senaste natten och på 
förmiddagen hade hon gått till Lövhagen och 
stannat där en stund men någon mat hade de 

inte kunnat avvara på något av ställena. Det var 
inte långt Greta hade behövt gå, men det hade 
ändå varit drygt för henne att ta sig fram. 

Utan mat och med ett barn att bära på. Gustaf 
hette han och var dryga året. Vem som var far 
till Gustaf nämnde hon aldrig. Hon hade inte 
beklagat sig, vare sig om hur hon mådde eller 
omständigheterna hon befann sig i.

Vad vi vet idag men som hon inte berättade 
var att Greta hade tjänat piga i mer än femton 
år på olika gårdar i Fresta och Hammarby men 
hade sedan några veckor vandrat omkring som 
lösdrivare och försörjt sig genom att tigga. Hon 
hade sagt till Stina att hon hade varit i Upp-
sala-Näs och besökt släktingar. 

Det var en lätt förvanskning av sanningen 
för hon hade tagit ut flyttningsbetyg till Upp-
sala-Näs för att flytta dit och därmed komma 
närmare sina släktingar. Hon hade dock 
nekats av sockenstämman att skriva sig där i 
den församlingen med motiveringen att hon 
saknade både arbete och bostad. 

Hon skulle därför kunna bli en person som 
skulle ligga församlingen till last. Därför blev 
hon avvisad och var hon tvungen att försöka 
bege sig tillbaka till Fresta.
Greta var 31 år och föddes den 22 januari 
1805 i Dockta, Vibyggerå. Föräldrarna, 
skräddaren Maths Björklund och 
hustrun Stina Gabrielsdotter hade 

P

Greta Matsdotter från 

Av Tony Korpenklo.

Artikeln är publicerad med tillstånd av författaren Göran Källgården och boken
“Det hände här - Ett sjukdomsfall i Alsike  socken (C), sid. 16-27. Artikeln är nedkortad.

Ett tragiskt levnadsöde som drabbade den 31-åriga 
pigan Greta Matsdotter från Alsike socken i Uppland, 

bördig från Vibyggerå socken. 

Ett sjukdomsfall i Alsike socken 



15Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs • Nr 115 • November 2019 • Årgång 41

   GRETA MATSDOTTER

flyttat till Stockholm 1813 med fyra minder-
åriga barn. Greta var då 8 år gammal och hon kom så 
småningom att tjäna piga på många ställen i trakterna 
norr om Stockholm.

FÖRBJUDET ATT HYSA LÖSDRIVARE
Den kommande natten fick Greta 
stanna hos Stina och hennes man torp-
aren Johan Broman och deras två små pojkar. Johan 
hade inte blivit glad när han kom hem från sitt 
dagsverke och fann att Stina hade tagit emot en lös-
drivare med ett litet barn. 

De hade inte så mycket själva till sin försörjning 
att de kunde bjuda annat folk. Johan hade långa 
arbetsdagar och hade ändå svårt att få försörjningen 
att räcka till. Dessutom påminde han Stina
om att det var förbjudet att inhysa lösdrivare.

Nästa morgon var Greta oförmögen att stiga ur den 
soffa som hon och barnet hade legat i under natten. 
Hon var tydligt sjuk och hade värk i bröstet. Stina 
gjorde så gott hon kunde med att sköta Greta och 
barnet. Hon blev inte bättre, hon var 
så svag att hon inte kunde resa 
sig och åt mycket lite. 

Johan var arg för att de nu 
fått en lösdrivare på halsen, 
och en som var sjuk dessutom 
och med ett litet barn. När det 
hade gått fyra dygn hade Johan fått 
nog och var rädd att Greta skulle dö i deras stuga. 

Johan bestämde att Stina skulle köra ner Greta och 
barnet till Morga gård där det fanns flera som kunde 
hjälpa till att sköta dem. Stina gick iväg med kärran 
med Greta och barnet till ett gammalt par.

När hon hade skjutsats till den femte gården till 
arrendatorn Thourén på Rickebasta beslutade han 
sig att föra dem till prästgården. Dit var det inte långt. 
Drängen Söderström skjutsade henne dit. 

När han kom fram till prästgården stannade han 
utanför gårdsgrindarna och bad en piga som kom 
gående på gårdsplanen att säga till kyrkoherde 
Nordhammar att han kommit för att lämna av en 
kvinna som var mycket sjuk och att Söderström inte 
hade tid att dröja kvar. 

Pigan hade gått in i prästgården och kom ut efter 
en kort stund med en hälsning från Nordhammar att 
Söderström skulle dröja kvar tills kyrkoherden hade 
ätit färdigt. Söderström tyckte att Greta var mycket 
svag och var rädd att hon skulle kunna dö innan han 
hade lämnat av henne. 

Han hade därför gått in i köket i prästgården och 
talat om sin oro för hushållerskan och bett henne gå 
till kyrkoherden och säga till honom igen. Hon kom 
tillbaka med samma svar som Söderström nyss hade 
fått av pigan. 

En stund därefter hade kyrkoherden kommit 

ut och sagt att det var förfärligt att Greta skjutsats 
runt på det sättet och lika förfärligt att hon förts till 
prästgården istället för att skjutsas till fjärdings-
mannen som kunnat se till att hon kom till den socken  
där hon hörde hemma. 

Kyrkoherden samtalade sedan med sin hustru 
om det fanns något lämpligt rum i prästgården där 
de kunde lägga Greta men hustrun hade sagt att det 
fanns det inte. Då bad kyrkoherden att Söderström 
skulle köra henne samma väg tillbaka och lämna 
henne i fattigstugan, en sträcka på ungefär två och en 
halv kilometer. 

Men Söderström hade vägrat för han hade fått 
order av hans husbonde direkt köra till ett sandtag 
och lasta ett lass sand som skulle tas med hem till 
Rickebasta. Och inte heller fick kyrkoherden använda 
Söderströms vagn. 

Kyrkoherdefrun och flera andra hade då gått fram 
till vagnen och frågat Greta var hon bodde. Hon hade 
under stor ansträngning pressat fram att hon var från 
Fresta och att hon i tre veckor gått omkring i Alsike. 

Kyrkoherden hade just då inte någon dräng 
hemma, men han bad den 14-åriga dränggossen 
Petter Nord att spänna hästar för en av kyrkoherdens 
vagnar och skjutsa Greta och barnet till fattigstugan. 

BERÄTTADE ATT GRETA VAR DÖD
Efter att ha lagt i halm och två hästtäcken i 
kyrkoherdens vagn lyfte sedan Nord och Söderström 
över Greta till den och la ytterligare två täcken över 
henne. När de lyfte över Greta hade hon inte gett 
något ljud ifrån sig. 
 Det var vackert väder och inte direkt blåsigt men det 
hade ändå dragit kallt över gårdsplanen. Så fort Greta 
var lagd i kyrkoherdens vagn hade Söderström kört 
därifrån hem mot Rickebasta. När Nord skulle fara 
till fattigstugan hade kyrkoherden bett pigan Anna 
Stina Wickman följa med men att hon först skulle leta 
igenom Gretas kläder för att se om hon hade något 
intyg på vem hon var. 

Precis när Anna Stina kom fram till vagnen 
hade Greta suckat och gett upp andan. Anna 
Stina hade omedelbart gått in till kyrkoherdefrun 
och berättat att Greta var död. Kyrkoherdefrun 
hade först inte trott på henne utan svarat 
att En sådan usling får nog leva, men när hon 
sedan förstått att det var sant hade hon tagit sig illa 
vid och i sin tur gått upp till kyrkoherden. 

Anna Stina blev sedan uppmanad att följa med 
till fattigstugan och lägga liket i en varm säng vilket 
hon och Nord hade gjort. Barnet hade de lämnat i 
fattigstugan. 

LÄT HENNE LIGGA PÅ GÅRDSPLANEN
Det blev en rannsakning vid tinget av 
omständigheterna kring Gretas dödsfall. 

En sådan 
usling får
nog leva.
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   GRETA MATSDOTTER

Initiativtagare var nämndemannen 
Abraham Alsén i Ekeby som ville 
ha utrett om inte kyrkoherden hade 
orsakat eller påskyndat Gretas död 
genom att inte i rimlig tid vidtagit 
åtgärder för att ta hand om henne. 

Han hade låtit henne ligga och vänta 
en lång stund ute på gårdsplanen i 
en öppen vagn i den iskalla vårluften 
medan han åt färdigt sin middag, 
menade han. Alsén påpekade också 
att prästgården hade haft gott om rum 
som den sjuka kunde ha vårdats i. 
Och han hade fått kunskap om det här 
av pastorsadjunkten Enwall i Alsike, 
som därigenom faktiskt angav sin chef 
kyrkoherden Nordhammar. Envall 
hade strax efter händelsen flyttat från 
Alsike. 

Enligt Envall hade det gått två timmar
från det att Greta kommit till 
prästgården till det att hon avled. 
Tingsrätten behandlade målet den 30 
april. Provinsialläkare Wistrand hade 
genomfört obduktionen vid Alsike 
kyrka och skrev i sitt utlåtande att Greta 
hade haft en utbredd bröstinflammation 
och hon hade även varit gravid.

Många personer blev inkallade för 
att förhöras, däribland kyrkoherden, 
men han uteblev med motiveringen 
att han inte hade tid för han måste 
sköta sitt ämbete och tyckte att 
det borde tingsrätten känna till. 
Han lämnade istället in en skriftlig 
berättelse men nämnde inte att han 
låtit Greta vänta på vagnen utan-
för medan han åt färdigt sin middag. 

Han beskrev enbart de åtgärder han 
själv hade vidtagit. Tingsrätten nöjde 
sig inte med skrivelsen utan ville höra 
kyrkoherden personligen och sköt upp 
målet till sommartinget den 1 juni 1836.

Greta begravdes i Alsike den 2 maj 

1836 och barnet Gustaf fördes därefter 
till fattigstugan i Hammarby, 1 år och 3 
månader gammal.

SARKASTISKA KOMMENTARER
Det här målet blev en långbänk. Greta 
avled den 9 april 1836 och målet 
började i samma månad men avgjordes 
inte förrän ett år senare den 1 april 
1837. Innan dess hade det skjutits 
upp flera gånger, främst beroende på 
att kyrkoherden inte infann sig när 
tingsrätten begärde det.

Den 1 juni 1836 gjorde han dock det 
och höll då ett skarpt försvarstal om att 
han minsann inte hade gjort något fel. 
Det är överdrivna formuleringar som 
innehåller sarkastiska kommentarer 
om Gretas vandel och han förde fram 
vilka rykten som fanns om henne, 
vilket inte känns rätt för en person med 
hans position. Det märks också att han 
var mycket irriterad på kyrkoadjunkten 
Enwall som hade lämnat uppgifterna 
till Alsén. Kyrkoherden förklarade 
också att han misstänkte att Alsén hade 
lämnat in stämningen som en slags 
hämnd mot kyrkoherden för att denne 
skulle ha anmärkt på Alsén i någon 
fråga som rörde Knivstas fattigkassa. 

Efter att alla vittnen hade hörts 
och alla protokoll var justerade 
och godkända sändes de till 
provinsialläkaren Wistrand igen för 
hans slutliga utlåtande att Greta inte 
hade dött på grund av någon begången 
brottslig handling såsom gift eller 
våld eller liknande utan av en naturlig 
sjukdom. 

Dröjsmålet ute på backen vid 
prästgården hade varken orsakat eller 
påskyndat sjukdomen.

Tingsrätten avgav till slut den 1 
april 1837 följande utlåtande: Greta 
hade under sin sjukdom förts än på 

vagn, än på släde, från gård till gård, 
och under den tiden flyttats åtskilliga 
gånger med många ohälsosamma 
temperaturförändringar från varma 
rum till kyliga transporter, och varje 
gång blivit flyttad från varma täcken till 
kalla. 

För den sjuka Greta hade detta haft 
en menlig inverkan på sjukdomens 
utgång. Något åtal var dock inte väckt 
mot de personer som fraktat runt Greta 
istället för att vårda henne under tiden 
som de skaffat hjälp genom att kontakta 
pastorn eller fjärdingsmannen. Därför 
kunde ingen av dessa personer ställas 
till svars i detta mål. 

Rätten konstaterade också att 
någon läkare inte fanns tillgänglig 
på närmare håll än i Upp-
sala eller Sigtuna. 

Att en sådan skulle rekvireras för 
en utsocknes lösdrivare kunde man 
inte förvänta sig när läkare inte ens 
tillkallades när socknens gårdars eget 
husfolk blev sjuka. 
Angående åtalet mot kyrkoherde 
Nordhammar så följde rätten 
provinsialläkare Wistrands utlåtande 
att Gretas sjukdom hade gått så långt 
att utgången inte hade ändrats på 
grund av det dröjsmål som uppstått vid 
prästgården. Nordhammar frikändes 
därmed från åtalet.

Hur gick det sedan för Gretas son, 
Gustaf?
Svaret är, att det blev efter 
omständigheterna nog väldigt bra. 
Efter mindre än ett år där kom han 
som fosterbarn till det barnlösa paret, 
torparen Johan Broman och hans hustru 
Brita Jansdotter i Dalen i Hammarby 
socken. 

Där blev han kvar som ensamt barn. 
Johan Broman och Brita Jansdotter var 
några år äldre än Greta och de hade 
säkert känt henne. 

Gustaf tog sig senare efternamnet 
Broman efter sin fosterfar. 

Alsike (AB, C) C:4 (1832-1853) Bild 61
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   FÖRSÄLJNING

Böcker, CD-skivor och USB
fi nns till försäljning i föreningslokalen enligt prislistan nedan. Fraktkostnad tillkommer om de ska skickas.

Du kan också beställa via hemsidan: https://hsn.nu/index.php/butik/

BÖCKER
Androm till skräck och varnagel - 50 kr

Anundsjö släkter och gårdar komplett med supplement - 375 kr Slutsåld! Kommer snart i lager.

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 - 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

ENSTAKA EXEMPLAR AV NEDANSTÅENDE BÖCKER fi nns också till försäljning. Vi säljer dem till starkt reducerade 

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

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

Västernorrlands län       CD-skiva / USB
Anundsjö församling 1688-1920     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      CD-skiva / USB
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. 

SJÄLEVADS KYRKA

NORSJÖ KYRKA
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   FOLKSED OCH FOLKTRO

Folksed och 
folktro
Har du råkat på vitter, troll, tomtar, älvor 
mm? Och vad gör man när man råkar på 
dessa väsen? Vi har svaret! 
Här följer ett urval ur boken “Bergtagen” av 
Karin Nilsson(1985) - “Traditionell folktro i 
Jämtland.” 

S
KOGSRÅ är det allra vackraste av skogens 
alla varelser, åtminstone om man ser henne 
framifrån. Skogsrået är galen i karlar. Hon 

gör allt för att förvrida synen på dem, både gifta och 
ogifta.
 Alla skogsrån är släkt med varandra, men deras 
utseende och uppträdande varierar betydligt. Det 
beror på var i Sverige de bor. 
 
Skogssnuvan
Skogssnuvan tycker om att lura folk vilse. Möter man 
henne i skogen kan man vara säker på att man i nästa 
sekund inte har en aning om var man befinner sig.
 Då gäller det att snabbt dra av sig jackan, vända den 
in och ut och så ta på den igen. Strax hittar man rätt 
igen.
 Skogsrået har inte bara dåliga sidor. Hon har väckt 
många kolare som somnat från sin mila, och många 
jägare som honhar tyckt om har hon hjälpt att fälla fina 
byten.
 Men för säkerhets skull: Om du möter skogsrået, 
avslöja inte ditt namn, för då har hon all makt hon vill 
över dig.  

ET finns två slags tomtar. Den ena 
är jultomten och den har du säkert 
träffat. Jultomten är egentligen 
bara barnet jämfört med den andre 
tomten, knappast mer än 100 år. 

 Den riktiga tomten däremot är lastgammal. 
Säkert fanns han redan på hednatiden. Tomten 
är en liten gubbe klädd i grå kläder och röd luva, 
som håller till i stall och ladugårdar. 
 Han är inte alls sällskaplig utan går mest för 
sig själv och pysslar om djuren. Det vill säga 
om han är på gott humör. Om han blir sur på 
husbondefolket, gör han nästan vad som helst 
för att ställa till förtret. 
 Blir han tillräckligt illande ilsken drar han 
sig inte ens för att skada djuren. Tomtar har ett 
gräsligt humör. Så det gäller att hålla sig väl med 
tomten. Ge honom gröt. Det tycker han om. 
 Men skäm inte bort honom för mycket, då kan 
det hända att han tycker att han är för fin för att 
gå i stallet och släpa.

Tomtetecken
Hästar som tomten tycker om har en eller fl era tom-
tefl ätor i manen som är omöjliga att lösa upp. Det är 

förresten bäst att låta bli att försöka lösa upp dem, för då 
kan det gå illa.

Att det är en nöjd tomte på gården märks att djuren trivs, 
och att det alltid är snyggt och sopat i stall och ladugård.

D
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   NORRLÄNDSK FOLKMEDICIN

Som rubriken lyder, är det en mycket intressant bok av 
folkmedicinskt arkivmaterial av Lillian Rathje, 1983. Här fi nns 
det mycket folklivsforskning att läsa: Kloka gubbar och gummor, 
Koppning och åderlåtning, Hank, Fontaneller och Tunder, 
Havandeskap, Hudsjukdomar och mycket annat. I varje nummer 
kommer några spännande berättelser.

FOLKMEDICIN
Norrländsk

GRUNDSUNDA socken fanns på 
Vallen en burstuga som sköttes av 
Sara Greta. Dit tog man de sjuka 
innan de kunde forslas vidare 

eller blev friska. De mentalt handikappade som var 
ofarliga gömdes undan i hemmen. 
 De våldsamma fördes till burstugan. Längre 
tillbaka var det en undermålig byggnad på 
Prästbordet där man hade en bur med järnstänger. 
 På 20-talet byggde socknen en ny stuga där 
Hembygdsgården nu ligger, stugan finns kvar. En 
bostad på 2 små rum och kök för vårdaren och 2 små 
rum med gallerförsedda fönster.
 Man upphörde att förvara de sjuka här i början av 
30-talet.
 Innan burstugan uppfördes gick man gångled i 
byn för att vaka över dem som blev våldsamma. 
Inom byn gick man ’tur’ 3 karlar i taget till den gård 
där det fanns en våldsam sinnessjukperson.
 Så t.ex. blev en man sjuk när hans fästmö 
båtsmansdottern ’Gensjö-Brita’ dog. Han blev 
mycket våldsam av sig. Klädde av sig naken och 
smorde in sig med separatorsolja. Han gick emot 
vakterna med en stör och hotade att slå dem. De 
måste göra som han sade åt dem.
 Hela natten hade han 3 män som hade vakten burit 
vatten till en stor så som stod mitt på golvet. I den 
slog den sjuke fruktsaltsamarin. Fäktade med en stor 
häcksax sade han sig skola klippa den ondes tånaglar.
 På morgonen, dagen efter kom Annas far för att 
vakta, han gick direkt på den stora karlen och tog av 
honom stören. Denne mumlade då: Kär, int trodde ja 
du va so stärk och fogade sig. Efter 3 dagars vaktande 
fick byborna iväg honom till sjukhus. Han blev frisk 

I
men kom aldrig tillbaka till Sörflärke.1

Orm eller groda i magen
Från Nordingrå socken berättas: Det var två pajker söm låg på n 
febovll å gvilde å bäst som de var se samne en å. Söm han låg å söv 
komme de n orm å kräll å se krö n ne i mön på n dan söm låg å sövde.
 Pa n litt’n stann se komme ormen ut å se krall n rönt kring dar å 
drog ta sa slemmen, för han hade ju vorte fullo va slem. Då ormen 
vorte ren va slem se kröp n in i mön på han söm sövde å for å, å se höll 
n pa tri ganger men det vart minner och minner slem för var gang å 
tredje ganga se for ormen å, å vart borte bra länje, ja vet inte hö de var 
då n dan kamrat’n latt ormen krype in gang på gang, å var vatjen, 
men hö de var se kröp n int in na mer utan for å.
 Pa n stann komme ormen tebaks å då hadde n flere ormer i sällskap. 
Men då väckte n han, kamrat’n, se int alle de dan orma skulle krype 
ne i magan pa n alle hop. N dan söm ormen hadde krölle ti hadde vöre 
sjuken för, men nu då han vart rensche va slem invändet, saarn se vart 
han alldeles fresk.2

Gulsot
Gulsot eller gulajsuka, som det också hette, var den enda 
gallsjukdom man kunde diagnostisera inom folkmedicin. 
Symptomen var påtagliga, då ögon, tunga och så småningom 
hela patienten blev gul.

En vanlig metod att bota gulsot var att tigga ihop nio slags 
mat åt den sjuke. Om en pojke var sjuk skulle en flicka tigga 
ihop maten och om en flicka var sjuk skulle en pojke tigga. Den 
som tiggde fick inte tala med någon under sin tiggarrunda.3 

1  Sidan 144.

2 Sidan 155.

3 Sidan 155-156.
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23-åriga Olof Göransson mördade sin 
styv-svärfar på ett mycket brutalt sätt. 
Han gick tillbaka hem till byn som om 
inget hade hänt.

ANNSAKNING med tingsrätten den 28 november 
fällda dom över Olof Göransson i Flärke, 23 år 
gammal, vilken för det han slagit sin styv-svärfar 

Johan Pehrsson till döds, samt bekände sig ha begått tidelag, 
är i kraft av Guds lag, samt 2, 7 och 14 kap: Högmålsbalken 

dömd till döden, och Olof Göranssons mor Kerstin Olofsdotter, 
för någon delaktighet uti det förra målet, dömd till åtta dagars 
fängelse på vatten och bröd. 

Men Jon Nilsson i Själand och hans hustru Brita Nilsdotter, 
blev misstänkta att ha haft vetskap om tidelagsynden som Olof 
Göransson bekände och ändå sådant inte upptäckt, är för plikt 
befriade. Given i Stockholm d: 24 Januari 1734. 

Kgl. HR har utav den hållne rannsakningen om detta 
måls beskaffenhet sig noga underrättad, och trots att Olof 
Göranssons bekännelse att ha bedrivit tidelag och inte bestyrkt 
med de omständigheter, kunde han därför förklaras skyldig 
till dödsstraffet, dock befanns det, och har Olof Göransson 
tillstått, att den 9 oktober som var en tisdag, då styv-svärfar 
Johan Persson och Olof var vid pass ½ fjärdingsväg ifrån byn 
upp i skogen hade någon oenighet hade uppkommit mellan 
dem,

samt denne senare, som Olof Göransson påstod, hade slagit 
honom med ett harvskaft och med en sten, ungefär så stor 
som en knytnäve, med all kraft slagit styv-svärfar vid vänstra 
tinningen, att han föll omkull utan att säga något, 

då han honom än vidare slagit, samt med en täljkniv i 
huvudet huggit och därpå än ytterligare flera åkommor 
tillfogat, och som hans egen utsago är, på det han måtte slippa 
styv-svärfar, använt all flit att få livet ur honom, därpå Olof 

R

Göransson begett sig hem till gården och inte låtit märka, att 
han visste var Johan Pehrson var, utan när folket i byn hade 
saknat honom den 11 oktober sökt efter honom och fann han 
liggande mellan två stenar, då de närvarande trodde att han 
hade blivit ihjälbiten av en björn och ingen misstanke fanns att 
Johan Persson tagit livet av sig själv och förde hem kroppen på 
lördagsmorgonen.

Efter förrättad svepning på fredagen följande vecka, ämnade 
man begrava honom på söndagen, vilket likväl av länsman 
Petter Norberg i anseende till den om Johan Perssons död 
fattade misstanke, hade fältskären Stenklyft, som senare 
besiktade Johan Pehrsons kropp, fann honom skadad på 
vänstra tinningen, ett hål efter en täljkniv, vilken skada gått 
mellan benet och huvudhinnorna nästan emot örat och bägge 
hinnorna Dura Spia Muter [hjärnhinnan] med udden nio hugg 
i själva tinningsbenet.

Med en sten sönderslaget från ögat och ner om örat har allt 
ben varit sönderkrossat och fram om örat syntes en kniv blivit 
inslagen in på benet. På kindbenet ett sår av en tummes längd, 
samt två små runda med en käpp eller sten slagit och köttet allt 
omkring hade blodet runnit.

I ansiktet över vänstra ögat ett hål i det huden varit avslagen 
inpå huvudskålen, samt en dylik skada över högra ögat av en 
tummes längd och ett fingers bredd med blånad runt omkring. 
Fördenskull och emedan Olof Göransson på ett så grovt 
och mordiskt sätt bemälte dess styv-svärfar Johan Persson 
uppsåtligen livet avhänt.

Ty prövar Kungliga Hovrätten i följe av 2 Kap. 
Högmålsbalken får rättvist det skall han, Olof Göransson, sig 
själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel 
halshuggas och på det sättet steglas, att huvudet sätts på en 
påle och den övriga kroppen läggs på fyra stegel.

Vad Olof Göranssons mor Kerstin Olofsdotter vidkommer, 
så övertygade hon inte att hon inte har varit i samråd med 
sonens gärning. Men medan hon vid svepningen efter 
undfången kunskap av Olof Göransson, att han tagit livet av 
styvsvärfar har visat sig förnöjd däröver. Lika som skulle den 
oförrätt blivit hämmad hon förmente sig där igenom ha skett,

att han inte ville bygga äktenskap med henne i det han hade 
yttrat sig, att om han tagit henne, skulle Flärkebjörnen aldrig 
skadat honom. Alltså prövar Kungliga Hovrätten för skäligt, 
att skall Kerstin Olofsdotter för en sådan dess straffbara 
utlåtelse och betygade belåtenhet över en så grov gärning som 
hennes som hade gjort, att plikta med åtta dagars fängelse med 
vatten och bröd.

I övrigt låter Kgl. HR. vad Jon Nilsson och dess hustru angår, 
vid tingsrättens utslag bero och förbliver.

Actum ut supra.

Att brottslingen Olof Göransson undergått exekution i 
anledning av Högl. Kgl. HR:s rättvisa dom, dessutom modern 
utstått sitt straff med sittande på vatten och bröd. Själevad den 
20 mars 1734. Jonas Locknaues.  

Avsändare:
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
Ångermanlandsgatan 28 A
891 38 Örnsköldsvik

Det bestialiska 
mordet 1733

i Flärke, Själevad

Av Tony Korpenklo.


