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

2  Föreningsinformation.

4  Redaktörsspalten.

5  Nordingråboken och ordinarie 
båtsmän på 8:e rotan. Stam-
rote: Nyland.

8  Grundsundas sista rote-
gångare - Johan Bergstedt.

10 Vad är poängen med att testa 
mtDNA?

12 Rapport från årsmötet 7/3 -20.

13 E.W.-stugan.

14 Farfars far Edvard - bortlämnad, 
båtsman & sågverksarbetare.

17 Böcker, CD.skivor och USB till 
försäljning.

18  Nätra-notiser hämtade från 
Svenska Dagstidningar.

20 Slog sin späda son till döds 
med en klädkavel.

Innehåll

1. Bläddringsalternativ - Klicka och du får upp följande 
förslag: Publication (dubbeluppslag), Slide (enkel),
Scroll (scrolla sida för sida) och Index, översikt av 
sidorna.
2. Funktionen används inte.
3. Relaterade publikationer - tidigare nummer.
4. Sökfunktion.
5. Förstora.
6. Skriv ut.
7. Ladda ner.
8. Funktionen används inte.
9. Förstora på hela skärmen. Därefter stäng på X eller 
för muspekaren längst upp i kant, klicka på X.
10. Bläddra framåt respektive bakåt (vänster sida).
11. Sista sidan respektive första sidan (vänster sida).

För dig som har digital upplaga

Kom ihåg att betala 
medlemsavgiften

för 2020! Se sidan 2!

Efterlysning! Redaktören efterlyser en rull-
filmsläsare, dock ej ”Vidiolog”. Den sorts läsa-
re som finns på biblioteken. Jag har en ansen-
lig mängd med lokaltidningar att gå igenom 
från 1880-1950 och är i stort behov en läsare. 
Kontakta redaktören på korpenklo@gmail.
com eller 072-592 92 00.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
11

OBS! För er som vill skriva ut direkt från web-
ben: klicka på 6:e symbolen. Välj det första alter-
nativet, ”Print the current page”. I utskriftsmenyn 
längst ner klickar du på ”Fler inställningar”. Välj 
”Marginaler” och ”Inget” och sedan skriv ut. 
Detta är inget alternativ att rekommendera, då du 
får med en sidfot där det står ”Printed from 
Calameo.com”.

Bästa alternativet är att du istället laddar ner hela 
medlemsbladet för att kunna skriva ut, så 
undviker man sådant hinder.
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   REDAKTÖREN HAR ORDET

Redaktören
har ordet

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Varje år samlas över 200 000 deltagare i 
våra studiecirklar och kurser, i de mest skiftande ämnen. 
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildnings-
verksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige.

Jag känner många gånger 
att jag lever i fel tidsålder. 
Blir till att skaffa en sådan 
kostym.
Här har jag ersatt ansiktet 
på målningen med mitt eget 
porträttfoto.
Förlagan är en målning av 
min anfader Per Månson 
Utter. (RA)

Kära forskarvänner  Vintern, våren  
och början på sommaren har inte va-
rit sig likt i dessa Coronatider. Många 

evenemang ställs in och det drabbar givet-
vis oss alla inom släktforsknings- och 
hembygdsföreningar. 

Självklart också många andra 
föreningar, arbeten m.m. runt 
om i landet och världen. Vi 
är sköra. Var aktsam och 
följ de råd som gäller för 
att hålla er friska vilket 
jag tror att ni redan gör.

I detta fullmatade 
nummer har vi myck-
et intressant att läsa 
som här till höger om 
Per Sundins arbete med 
Nordingråboken och 
båtsmän; världens största 
kvinnliga DNA-verifierade 
släktträd; Grundsundas sista 
rotegångar och mycket annat!

De flesta av er har ju övergått till 
digital upplaga av medlemsbladet och 
jag hoppas att ni är nöjda med den funktionen.

Nu har vi en annan leveratör av webbtjänsten 

som ska fungera smidigare och enklare. På si-
dan 3 ges en beskrivning hur du hanterar pro-
grammet enklast.

Det är mycket trevligt att se att allt fler följer 
oss på Facebooksidan. Redaktören kom-

mer att uppdatera lite mer än vad jag 
har gjort tidigare. 

Är man engagerad i andra för-
eningar hinner man inte med 

(och glömmer bort) i den takt 
man har tänkt sig.

Och när man har tillfälligt 
arbete hinner man heller 
inte med. Det gäller främst 
för mina egna hemsidor och 
släktforskningen men jag 
hoppas att komma igång 
igen under juli.

Till sist vill jag önska er alla 
en trevlig sommar och hoppas 

att detta elände med Coronan 
ska ta slut. Själv ska jag faktiskt 

försöka att ta till vara på den svens-
ka sommaren och komma ut lite mer, 

istället för att sitta vid datorn och forska. 
Och visst, ”Sommaren är kort”, som Thomas 
Ledin sjunger, så ta till vara på den ni också! 

Manus till nr 118 bör vara redaktören 
tillhanda senast 15 september!



Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs • Nr 117 • Juni 2020 • Årgång 42 5

   NORDINGRÅBOKEN

Av Per Sundin.

Vår fÖrenings namn är Hembygds- och 
släktforskare Nolaskogs. Jag har varit med 
från början och funnits med i den grupp 

som godkänt dett a namn. 
 Det påstår att det finns två grupper av forskare som  
vi menar kan ha sin hemvist i våra föreningar, hem-
bygdsforskare och släktforskare. 
 En hembygdsforskare är intresserad av det som hänt 
i hembygden och de personer som bott där, men inte 
nödvändigtvis hur dessa personer inbördes varit be-
fryndade, trots att vi vet att människor varit präglade 
av både arvet och miljön. 
 Arvet har vi numera fått utmärkt begrepp om vad 
det egentligen består av, inte bara de synliga egenska-
perna, fysiska och psykiska, och då tänker jag förstås på 
DNA-forskningen. 
 En släktforskare är (en vrångbild får jag hoppas) en 
samlare som enbart är intresserad av antingen att fylla 
ut sin egen eller sin barns antavla, eller att söka alla ätt-
lingar till en av de egna anfäderna. 
 När min far och jag skrev vår första släktbok gjorde 
vi en kompromiss. Vi redovisade vilka gårdar el. dyl. 
folket i en viss socken hade bott och gav på det sättet 
en miljö, i andra hand möjligheter att göra antavlor och 
därmed ”arvet”.
 Nu har ytterligare fyra ”Släkter och Gårdar”-
böcker kommit ut. I dem har vi försökt att utvidga 

miljöbegreppet genom att ge detaljer från domböcker-
na från 1600-talet. Orsaken är att oftast endast de från 
1600-talet har varit nödvändiga för att kartlägga släkt-
förhållanden före kyrkobokföringen. I Arnäsboken 
försökte jag dock inkludera egentligen allt intressant 
jag funnit om de inblandade personerna. 
 Någon Själevadsbok finns som bekant inte, och 
i väntan på en sådan satte jag igång med att skriva 
om Släkter och gårdar i Nordingrå som nu är 45 år 
gammal. 
 Nu ska boken föras fram till 1948 och det finns tex-
tavsnitt till varje fastighet på ungefär samma sätt som i 
Släkter och gårdar i Arnäs där allt möjligt som kan tän-
kas intressant som jag stött på i genomgångna källor 
ska redovisas. Byarna från Barsta till Överveda är nu 
klara.
 När min far och sedermera med hjälp av mig gick 
igenom Nordingrås befolkning var det en besvärlig 
grupp som vi var tvungna att redovisa särskilt, nämli-
gen båtsmännen. Många dog i krig utan att hinna gifta 
sig, få barn och man med hjälp av faddrarna kunde 
säkerställa släktskapen. 
 Efter ca 70 års forskningar har vi ändå kommit långt 
när det gäller att identifiera båtsmännen och deras 
familjer. Som exempel på hur det kan se ut får ni här 
se senast genomgångna rota, nämligen ordinarie båts-
män på 8:e rotan i Nordingrå.

Nordingråboken
och ordinarie 

båtsmän på 8:e rotan

Illustrationen med tillstånd från Sjöhistoriska museet och konstnären är Göte Long.
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   ORDINARIE BÅTSMÄN PÅ...

Erik Ersson Falk ohh Märit Danielsdr 
hade en dotter Karin (1699-1744) g m 
borgaren Per Andersson Öman, borga-
re i Norrtälje.

Olof Falck som bodde på fäderne-
hemmanet i Utvik dog på skeppet 
”Stockholm” 1714 9/7. Han gifte 
sig med Karin Johansdr 1711 30/4 
och makarna skrev ett inbördes tes-
tamente, troligen med tanke hans 
livsfarliga tjänst som båtsman, som 
presenterades redan på hösttinget 
1711 13/11. Äktenskapet var barnlöst. 
Änkan gifte om sig 1724 med Nils Jons-
son Björk, borgare i Gävle. 

På vårtinget 1716 berättade Nils 
Persson från Omne att Hans Hansson i 
Överveda 30 april upplåtit sin båtsman 
Mats Christophersson och ”tagit i för-
närning(?) samt sin på honom använde 
Expenser 50 dlr kmt”. 

Mats skulle vara ledig och ”ograve-
rad”. Men då hade överstelöjtnant von 
Essen ”gjort åtahl” på samma båtsman 
som han menade varit fänrik Gudsa-
eus1 dräng och oförpassad (ej avske-
dad) som utan lov gått ur hans tjänst. 

Därför hade Nils en andra gång fått 
kompensera fänriken med 50 dlr kmt. 
Rätten ”prövade skäligt” att Hans skul-
le av överskottet(!) ”restituera” 35 dlr 
kmt till Nils. 

Mats kasserades på generalmönst-
ringen 1740 för ”swårt bråck”. 

I första äktenskapet med Märeta Da-
nielsdr föddes fem barn varav troligen 
tre dog späda. Brita f 1725 g m Olof Igg-
berg, borgare i Gävle. Margeta f 1728 
bodde hemma till 1780.

Joseph Slumpare dog vid flottan i 
Finland 1741 12/11.
Aron Falk och Anna Filipsdr hade fyra 
barn som finns i Nordingrå hfl:

1. Margareta (1728-1808) dog ogift på 
fattighuset i Nordingrå.

2. Brita (1732-1802) g m Pehr Mats-
son Frimodig-Edånger på 9:e rotan i 
Vibyggerå.

3. Cherstin (1734-85) g m Olof Jons-
son på Rise 1, Frösö.

1 Båda var befäl vid Österbottens regemente, 
Fromhold von Essen af Zellie d. 1722 och Fabi-

an Gutzeen (1687c-1763) enl. Lewenhaupts ”Karl 

XII:s officerare”.

4. Nils Nordlöf (1745-1823) borgare 
och guldsmed i Härnösand.

Erik Ersson Falk dog enligt mtl 1801 
i Vibyggerå men saknas i bb. Änkan 
finns kvar i två år i mtl och har två barn 
i Vibyggerå AI:2, Christina f 1780 och 
Johannes f 1787.

Jan Danielsson Falk hade fyra barn 
som levde till vuxen ålder:

1. Nils f 1793. Innan han fyllde 16 
antogs han som ordinarie båtsman på 
7:e rotan i Vibyggerå med namnet Öf-
verdahl. Erhöll en ”tapperhetsmedalj 
till sjöss” troligen efter någon insats i 
Finska kriget, kanske vid träffningarna 
i Sävar och Ratan i augusti 1809. 

Gifte sig vid 18 års ålder. Tapperhets-
medaljen renderade honom pension 
18252. Enligt hfl blev han istället sjöar-
tillerist men kom hem till Överdal 1834. 
Fyra år senare fick han attest att gå till 
sjöss och hans vidare öden är okända. 
Troligen var han vid liv när hustrun 
dog 1841.

2. Jan, ordinarie båtsman vid 22:a ro-
tan med namnet Spännare.

3. Lisa (1802-51) flyttade till Nora vid 
faderns död till sin faster Magdalena 
Danielsdr g m båtsman o1 Jacob Ry i 
Skullersta, till Högsjö 1817 och dog på 
Vallen i Högsjö som piga.

4. Catharina eller Cajsa Greta (1805-
42) g m torparen Johan Jacobsson i 
Edånger, Vibyggerå. 

Kajsa Matsdr hade innan äktenska-
pet med Johan Eric Falk en oäkta dot-
ter Brita Cajsa Christiansdr (1804-88) 
g m 1 torparen Johan Persson i Risnäs 
i Stigsjö, g m 2 torparen Lars Grelsson 
Granlöf.

Nils Falk ohh Brita Jonsdr hade sex 
barn som levde till vuxen ålder:

1. Brita Kajsa Falk (1825-1911) flyt-
tade till Invik Ullånger där hon dog 
som inhyses piga. Hon hade fyra oäkta 
döttrar som alla kallade sig Falk, Märta 
Brita (1854-1889) g m Per Olof Lundin, 
tid g m hennes moster Märta Falk, Eri-
ka (1860-92) g m sjömannen Johan Pet-
ter Åkerström i Bondsjö i Säbrå, Anna 
(1865-1954) g m bonden Nils Petter 

2 I rullan står också att han kasserades för liderlighet, 

men det gäller troligen efterträdaren på rotan som 

kasserades av kompanichefen redan efter ett år.

Ordinarie båtsmän på 8:e rotan (14). Stamrote Nyland
Sjölund på Nässom 5:3 i Bjärtrå,

samt Karolina (1869-79).
2. Anna (1827-1907) bodde hemma 

i Röksta som inhyses piga och fick en 
oäkta son, Nils Henricsson Norrman, 
torpare på Röksta 3:8 (Nilsbo).

3. Lisa g m torpare Jacob Lundgren i 
Röksta.

4. Märta (1832-85) g m arbetaren 
Per Olof Lundin vid Strömnäs såg i 
Gudmundrå.

5. Jonas Rödin (1835-1909) båtsman 
på 3:e rotan i Ullånger med namnet 
Käck.

6. Martin Rönngren, arbetare vid 
Salsåkers såg.

Carl Petter Falk, då g m Sigrid Kajsa 
Höglund, emigrerade till Amerika, och 
hans nya familj följde honom 1888 från 
Nolby i Njurunda.3

Per Westin-Falk fick en dotter med 
sin hustru, Carolina (1867-1924) g m ar-
betare Johan Holmblad vid Sandö såg.

Per Svanberg-Falks änka Anna Greta 
Nordlöf flyttade 1878 till Mjällom där 
hon dog. Deras två döttrar Catharina 
och Anna gifte sig också och bodde i 
Mjällom. 

3 Anleda.

Förklaring till ingående 
förkortningar.
ohh     och hans hustru
dlr     daler
kmt     kopparmynt
hfl     husförhörslängd
Skg     Skog
Ull     Ullånger
Vib     Vibyggerå
f4      fördubblingsbåtsmän 4:e rotan
Hel     Helgum
Övd     Överdal (Vibyggerå)
Brg     Bergom (Nätra)
Sjv     Själevad
Sol     Sollefteå
Lån     Långsele
o9      ordinarie båtsmän 9:e rotan
Rök     Röksta
Hsd     Härnösand
Ulv     Ulvvik
Tol     Tollsätter
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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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Av †Emil Molin

Artikeln är publicerad med tillstånd av Grundsunda hembygdsförening. Artikeln är publicerad med tillstånd av Grundsunda hembygdsförening. 

Grundsundas
sista rotegångare

...var Johan Bergstedt (i dagligt tal endast kallad n 
Jan-Erik). Bergstedt föddes den 28 september 1850 
och dog 1920, 69 år 3 månader och 24 dagar. Födel-
seorten Fanbyn.

Som pojke, berättas det, blev han av fadern i fyllan 
och villan slängd mot ett spishörn, så höften gick ur led. 
Ingen läkare söktes utan höften fick läka hop, så han 
för livet blev låghalt, mycket förminskat arbetsdug-
lig och kom ”på socknen”, enda då möjliga ”social-
vård”. 

Roten som fick ta hand om honom var byarna 
Gidböle och Dombäcksmark med ungefär tillhopa 
dussinet fullt gårdar. Mellan dessa fick han gå en 
eller, beroende på gårdens storlek, två veckor i sän-
der. Förflyttningen mellan gårdarna fick han sköta 
om själv, på somrarna med sin kista på skottkärra, 
på vintrarna på ”drög”.

För honom var det tur han kom till hyggligt, gäst-
vänligt och humant inställt folk och ingen kan säga 
att han på något sätt blev illa behandlad. Tvärtom 
voro alla snälla mot honom, inte minst därför att 
han också själv var snäll och godmodig, fast ytterligt 
barnslig och intet litet så där lagom efterbliven i in-
tellektet. Han tog allt som sades honom för kontant. 
Han blev därför ofta - utan f.ö. ond avsikt - drift-
kucku och objekt för mer eller mindre passande skoj.

Hans enda och stora lidelse och intresse var att få 
köra häst och hålla i tömmarna. Det gjorde han alltid 
perfekt, så han gärna fick köra, så att säga, på egen 
hand.

Mitt allra första minne av Bergstedten var vid ett 
gårlmörlörl (slåtterfest) hemma i Dombäcksmark. 
Jag var då ej mera än på sin höjd 2 à 3 år. Kunde i 
varje fall ej tala rent. 

Vi hade då en dräng, Oskar Andersson, en riktig 
spillevinkel och upptågsmakare av stora mått. Av 

någon anledning var den stora laxnoten uppburen 
på gårdsplanen, troligen för någon lagning eller till-
syn. Så hittade Oskar på att dom skulle dra noten 
och däri fånga den stora fisken Bergstedten. Vilket 
skedde. Den stackars Bergstedt drogs omkring på 
gården i noten. Det där tycktes mig så hemskt och 
obarmhärtigt så jag började tjuta. 

Karlarna upphörde då med dragning-
en och ville veta varför jag jorle, på vil-
ket jag svarade: ”Je fo int vara trollet vä Bä-
bättet.” Stojet upphörde då och alla återfördes till 
ordningen.

Efter denna episod hade jag alltid hjärta för n 
Jan-Erik och det föll mig aldrig in att söka göra mig 
lustig på hans bekostnad. Barn som vi båda voro, 
han stor och jag liten tydde vi oss tillhopa och triv-
des med varann. 

Jag skäms inte för att säga, att Bergstedten ehuru 
honom själv alldeles ovetande kom att bli liksom en 
riktprick för mitt sociala samvete och tänkande och 
min senare politiska och sociala verksamhet. Därför 
är hans minne mig synnerligen kärt.

I och med nya fattigvårdslagens ikraftträdande 
1 jan. 1919, vari förbud med ”rotegång” stadgades, 
upphörde Bergstedts rotegång i och med utgången 
av 1918.

Som allra första ärende i fattigvårds-
styrelsen, vari jag blev satt som ordfö-
rande, var att skaffa Bergstedt en stadig-
varande fristad och den blev hos bröderna Per och Frans 
Ödling i Dombäcksmark.

Då han 1920 insomnade, reste jag så gott som 
enkom hem från Stockholm för att följa honom till 
graven. Detta följande var huvudsakligen personligt 
betingat men jag följde honom jämväl som fattig-
vårdsstyrelsens ordförande.
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Vid graven höll jag ett kort litet tal över äm-
net: Ingen är oersättlig men heller ingen 
överflödig här i världen, därmed under-
strykande att han ingalunda varit någon överflödig 
person.

Det skoj, som han själv tycktes vara mest road av 
var hans antagna stora charmöregenskaper vis a vis 
fruntimmer. Alla voro ju stormförtjusta i honom och 
trånade efter hans ynnest. Han brukade uppsluppet 
skratta, allvarligt övertygande. Men skämtet kunde 
i bland gå alldeles för långt. 

Så beskylldes han för att ha gjort, vare sig det nu 
var a Jan-Kalls Hulda eller Vestmans Johanna (tven-
ne gamjäntor i Husum) på syten. Härför skulle han 
bittert få sota med stämning och kanske inburning. 
Jag var då vid pass 11 à 12 år och förstod skojet. 
Emellertid försvann Bergstedten och anande oråd 
gick jag för att leta reda på honom och fann då huru 
han snyftade och var olycklig i fähusporten. 

Talade om för honom att dom bara skojat och att i 
stället för att ta det så hårt han bara borde hålla med 
tokskallarna. På det sa Bergstedt bara: ”Ärlvarsamt, 
ä e sä?” Och då jag klappade honom på axeln för-
säkrande det bara var skoj, fast ett dumt sådant sken 
han upp och blev sig själv igen. 

Hans reaktion, vetande sig vara oskyldig, var väl 
att han invärtes kände sig dödligt kränkt. Bergstedt 
var mycket, vad man kallar ”mate”. Han kunde äta 
snart sagt hur mycket som helst utan att känna sig 
riktigt mätt. 

Näst sista julen jag var ungkarl och hade hushål-
lerska bjöd jag honom hem inte minst för att se ho-
nom ordentligt mätt. Han välkomnades med kaffe 
och dopp och satte då i sig en rågad skål med bullar 
och doppverk. Det blev kopp på kopp detta som un-
derlag för den verkliga julmaten. 

Ja, den satte han i sig med frejdigt mod och i sto-
ra upprepade portioner, tills han äntligen inte för-
mådde mera. Tillfrågad om han inte ville ha mera sa 
han: ”Nä, ja ha int rette böxen på mäg.” Mättnaden 
satt således bara däri att hans helgdagsbyxor var för 
snäva.

Till Bergstedten knyter sig många småtrevliga 
minnen, varav följande bör omtalas.

Min mamma uppmärksammade honom stå på 
vedbacken mol stilla, stödjande sig på yxskaftet väl 
en timmes tid och måste gå och se hur det stod till 
med honom. Hon frågade vad han stod och fun-
derade på. Svar: ”Fon-int-just-der-na.” Varpå min 
mamma gick ifrån, Bergstedten fortfarande orörlig 
stödjande sig på yxskaftet.

Bergstedt myntade också ofta uttrycket: ”Bö-int-
höv” = behöver ej.

Han kom en gång att övervara ett bönemöte i byn. 
Efter predikan följde enskilt samtal med kvar¬va-
rande. Han hade ej förstånd att i tid ge sig i väg, var-
för han ansattes med frågan om han var Guds barn. 
På det svarade han: ”N litten smörle”Han var stark i 
armarna och vid ladning av hö var hans givna plats 
i höladgluggen. Han fick med andra ord vara lâtjur. 
Det artade sig till ovanligt vackert höbergningsvä-
der, så det bara var att slå och lada för brinnande 
livet. Två 1adningsdagar hade förgått och det blev 
att lada även tredje dagen i sträck. Bergstedt var, na-
turligt nog, leds på det ansträngande jobbet att svet-
tas i gluggen, men utlät sig bara med: ”Lada i da å?”

Min mamma skickade honom en gång till Hu-
sum med en kalvstek som present till en god vän. 
Uppdraget utfördes perfekt i det han överlämnade 
gåvan med: ”Hänna än president frårn Molins i 
Dommäsmärk.”

Kristihimmelsfärdsdag brukar infalla på en tors-
dag. Bergstedt hade fått nys om att det skulle bli 
helgdag på torsdag och frågade: ”Vari ä söndan på 
torsdan?”

Fast ambulerande mellan alla gårdar i två byar 
höll han sig alltid ren från ohyra. Ingen behövde 
frukta för att han drog med sig något ”åt”. Det torde 
dock främst ha berott på att nåt ”åt” inte fanns i går-
darna, åtminstone inte lus. 

Ändå var det stiligt gjort av Bergstedten att kunna 
iakttaga den personliga hygien han gjorde.

Han var icke analfabet. Han kunde läsa ganska 
bra, ja i bland hela predikningar ur Ekmanssons 
postilla. Skriva kunde han däremot icke. För den 
konsten hade han f.ö. ingen som helst användning.

Bergstedten var i grund och botten en verkligt 
from man. Kan inte komma håg att han någonsin 
använde kraftord och svordomar. Blev han arg eller 
misslynt teg han bara.

Det bästa han visste i matväg var sirapssmörgås. 
Jag brukade alltid styra om att han vid varje besök 
fick sig en rejäl sirapssmörgås på helt tunnbröd.

Att få skrapa gryta var också hans stora ögonblick. 
Att se hur gubben lyste upp vid inmundigandet av 
sin rapssmörgås och då han fick skrapa gryta var för 
mig en upplevelse. Han lyste då i förklarad glans.

Nås den 28 juli 1955. 

Publicerad i Grundsundaskorven 2 1986, sid. 3-5.
Gör gärna ett besök på hembygdsförening-
ens hemsida och läs mer om olika levnadsöden: 
https://grundsundahbf.se
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Världens största kvinnIiga DNA-verifierade släkt-
träd, utgående från Kerstin Nisdotter som föd-
des ca 1610 i byn Skalmsjö och Anundsjö sock-
en i Ångermantand. Hela släktträdet är verifierat 
genom mtDNA tester av levande ättlingar.

Vad är poängen med att 
testa mtDNA?

Artikeln publiceras med tillstånd av Släkthistorisk Forum nr 1 2020 sid. 20-21.
Av Peter Sjölund

Att mitokondrie-DNA ₍mt-DNA₎ 
inte kan användas för släktforskning 
är tyvärr en spridd missuppfattning. 

Inget kunde vara mer felaktigt! Men det gäller 
att veta hur man ska använda det, eftersom mt-
DNA beter sig lite annorlunda än andra typer 
av DNA.

Vad är mtDNA?
Mitokondrie-DNA är våra mödrars DNA. 
Både kvinnor och män ärver mtDNA från 
mamma, men endast kvinnor för det vidare till 
sina barn. Det innebär att du bär på samma mt-
DNA som din mormors mormors mormors... 
o s v. När du testar ditt mtDNA får du veta 

din ”haplogrupp”, den gren du tillhör på det 
världsomspännande trädet för alla möderne-
linjer. Du får även matchningar med andra som 
tillhör samma haplogrupp.

mtDNA ska användas baklänges
I DNA-släktforskning är det vanliga att man 
först gör ett DNA-test, ser vilka matchningar 
som dyker upp och sedan med släktforskning 
försöker hitta hur släktskapet ser ut. När det gäl-
ler mtDNA-test är dock de matchningar du får 
ofta släkt med dig för tusentals år sedan. De är 
då inte särskilt användbara för släktforskning. 
Nyckeln till framgång med mtDNA är därför 
att göra tvärtom. Vänd på steken - släktforska 

   VAD ÄR POÄNGEN...
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först och testa sedan!
Hur menar jag då? Jo, mtDNA är ett utmärkt 

verktyg för att verifiera fram-forskade möder-
nelinjer. Min egen mödernelinje är till exempel 
släktforskad tillbaka till Brita Jonsdotter, som 
föddes ca 1630. Jag härstammar från hennes 
dotter Brita. 

Genom att följa en kvinnolinje från hennes 
andra dotter Barbro fram till idag har en annan 
person testat sig och fått samma resultat som 
jag. Det bevisar att hela min (och även den an-
dra personens) släktlinje tillbaka till Brita Jons-
dotter stämmer med det vi forskat fram. Tolv 
generationer bevisade! Det är inte så illa.

Och det kan bli ännu bättre. Varför nöja sig 
med att testa bara två släktlinjer från en och 
samma anmoder? Varför inte släktforska fram 
många dotterlinjer och sedan kontakta nu le-
vande ättlingar för att be dem testa sig? 

Precis så har jag och andra släktforskare 
jobbat med Kerstin Nilsdotter, som levde vid 
1600-talets början i Anundsjö socken i Ånger-
manland. Det har lett till att vi nu har skapat 
världens största DNA-verifierade kvinnliga 
släktträd, som du ser här ovanför. 

För tolv släktlinjer, med fler än hundra släkt-
skap, från Kerstin Nilsdotter fram till idag vet 

vi med hjälp av mtDNA att källornas uppgifter 
stämmer.

Kartlägg dina anmödrars DNA
Om du testar två eller fler kvinno-linjer från en 
historisk kvinna och de visar sig bära på samma 
mtDNA, har du inte bara verifierat att släktlin-
jerna stämmer. Du har då dessutom fått reda på 
vilket mtDNA denna kvinna bar på. 
 På så vis kan du kartlägga DNA hos dina an-
mödrar långt tillbaka i tiden - utan att behöva 
gräva upp någon! Och när du tagit reda på vil-
ket mtDNA de hade, kan du använda den kun-
skapen för att söka vidare bakåt och få ledtrådar 
till varifrån deras mödernelinje kom i tiden före 
de skriftliga källorna.

Det finns dessutom många mödernelinjer att 
undersöka förutom din egen. Din pappa har en 
annan mödernelinje, likaså din morfar och din 
farfar. Det finns massor av mödernelinjer i din 
släkt, som du kan kartlägga genom att testa mt-
DNA hos dina kusiner och sysslingar.

Rätt använt är alltså mtDNA ett kraftfullt 
verktyg för släktforskning. Hur långt bak skulle 
du kunna verifiera din egen mödernelinje med 
mtDNA? Vilken spännande kvinna i din egen 
släkt skulle du vilja ta reda på mtDNA för? 

Om du har en matchning på mtD-
NA hur du är släkt med, kan du då 
få veta hur nära eller avlägset släkt 
ni är? Nja, det är här det blir lite kne-
pigt just med mtDNA. För att bedö-
ma hur nära släkt ni är så ser man 
på om det finns några mutationer 
som skiljer mellan er. Mutationer 
som alltså inträffat efter det att era 
mödernelinjer skiljde sig åt. Om det 
finns en mutation hos en av er, som 
den andre inte har, säger man att 
ni har en genetisk distans som är 1.

Problemet är att mtDNA muterar 
väldigt långsamt och det inträffar i 
genomsnitt bara en mutation ungefär 
vart tvåtusende år. Om ni har en ge-
netisk distans på 1 betyder det att ni 
kan vara släkt för tusen år sedan. Men 
ni kan lika gärna vara släkt för en ge-
neration sedan. Denna slumpmässi-
ga spridning gör mtDNA-matchning-
ar svåra att tolka. Det är därför bättre 
att göra tvärtom - släktforska först 
och använd sedan mtDNA för att 
kolla att släktforskningen stämmer.

FAKTA - HUR  NÄRA ÄR NI SLÄKT?

KARTLAGD STORMOR
En av de tidigaste kvinnor som fått 
sitt mtDNA kartlagt på detta sätt är 
Margareta Hansdotter, eller ”Stor-
mor i Dalom” som hon kallas. Stor-
mor var en känd prästfru i det tidiga 
1600-ta-lets Leksand. Genom test 
av ättlingar till henne vet vi att hon 
bar på mtDNA av haplogrupp Hllbl.

   VAD ÄR POÄNGEN...
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Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs 
höll även i år sitt årsmöte traditions-

enligt den första lördagen i mars. Platsen var 
Studiefrämjandets lokal på Apoteksgränd i 
Örnsköldsvik.
 Årsmötet öppnades av Mats Hedell som 
sedan valdes till sekreterare för mötet efter att 
Hans Nygren valts till årsmötesordförande. 
 Styrelsens verksamhetsberättelse, den eko-
nomiska rapporten samt revisionsberättelsen 
föredrogs varefter balans- och resultaträkning-
en fastställdes. Årsmötet beslutade enligt revi-
sorernas förslag att bevilja styrelsen ansvars-
frihet för det gångna året.

Till ordförande för föreningen omvaldes 
Mats Hedell och styrelsen består nu förutom 
honom av: Solbritt Furberg, Ove Hagelberg, 
Eva Hörnell, Kari Kakkinen, Lennart Näslund 
och Ulla Persson. Suppleanter är: Arne Bylund, 

 

Rapport från årsmötet 
den 7/3 -20

Av Mona-Lisa Mårtensson

Hans Nygren och Sven-Olof Westman.
 Inga förändringar skedde när det gäller revisorer 
och valberedning vilket innebär att Mona-Lisa Mår-
tensson och Andro Stenman fortsätter som ordinarie 
revisorer, Lars-Erik Olofsson som revisorsuppleant 
och att valberedningen även nu består av Peter Jo-
hansson och Per Sundin.

Mötet beslutade att medlemsavgifterna för näst-
kommande verksamhetsår, dvs 2021, ska vara oför-
ändrade: Enskild medlem/huvudmedlem 175 kr, 
familjemedlem 25 kr, förening 100 kr och ungdomar 
upp till 20 år 40 kr.

Vid årsmötet tilldelades Reine Björkman och 
Lennart Näslund välförtjänta hedersmedlemskap i 
föreningen.

Efter att mötesförhandlingarna avslutats bjöd för-
eningen på fika och därefter höll Per-Erik Vestman ett 
mycket intressant föredrag om ”Minnen från Hem-
bygden” där han bland annat berättade om  EW-stu-
gan, Arbetslösas hem i Skulnäs. 

Å

   RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET
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Efter årsmötet den fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag av Per-Erik Vest-
man. Och alla vi som känner Per-Erik vet ju att han mycket gärna uttrycker sig på 

vers! Nu var det ju inte så att hela föredraget hölls på vers, men den här dikten som 
Per-Erik skrivit är en förträfflig sammanfattning av hans berättelse om Luffarhotellet:

”I Skulnäs finns ett luffarhotell
dit det var många som sökte sej varje kväll

I dag ett byggnadsminne det är
många av luffarna kände till huset där

De kallas också för de arbetslösas hem
så de var många som sökte sej till den

Denna stuga har ett stort kulturvärde
så den får stå kvar till allas glädje

Den påminner om tider som var svåra 
när många vandrade för att få mat i olika gårdar

Erik och Hedvig Westman kom på en idé
att bygga en stuga där de kunde få logi

De visste att det fanns ett stort behov
där fanns nio sovplatser, så där gott de sov

De tio första åren hade den 15 000 besökare
och gästerna bara ökade

Att bygga hotell var en bra idé
då fick de vandrande folket logi.   
P.E.V”

E.W.-stugan
Av Mona-Lisa Mårtensson



räknare och förman. Efter sejouren hos 
Holm jobbade Erica på fler ställen i Sjä-
levads socken. 
 1856 var hon hos Nils Petter Wallin i 
Överhörnäs och året efter återfanns hon 
en tid hos strandfiskaren Johan Gus-
taf Häggblad i Översjäla. Samma höst 
skulle hon återvända till Gävle, enligt 
Själevads utflyttningslängd, men Eri-
cas syster dör i kolera epidemin som då 
svepte fram över Gävle 1857. 
 Erica fick dödsbeskedet i september 
och stannade därav kvar i Övik. Hon 
blev då hon piga hos handelsmannen 
Johan Ödberg i Örnsköldsvik och det 
var där hon träffade sin blivande man, 
Ödbergs dräng Jonas Lundkvist. 
 De gifte sig 29 augusti 1858. När dot-
tern Matilda Kristina föddes 14 mars 
1859 noterades familjen som ”inhyses 

i Norrlungånger”, byn där köpingen 
anlagts. 
 Dottern blev bara drygt ett år och när 
hon avled 24 mars 1860 i ”okänd sjuk-
dom” bodde familjen hos handelsman 
Jonas August Kull. Kulls fina hus i kö-
pingen brann upp samma år i septem-
ber.  Inget bohag hann räddas.
 Drygt halv månad senare den 7 no-
vember avled Ericas man Jonas Lund-
kvist. av ”inflammation”, en vanlig 
dödsorsak före antibiotikans tid. Ingen 
bouppteckning görs när allt bohag gått 
upp i rök. När farfarsfar Edvard föddes 
24 maj 1861 var han redan faderlös. 
 På midsommardagen 1862 dog även 
handelsman Kull i TBC så änkan Erica 
Lundkvist med son blev bostadslösa. 
De försvann en tid under radarn men 
det är möjligt att de vistades i Arnäs 

- bortlämnad, båtsman
& sågverksarbetare

Farfars far J. Edvard

Här nedan är en artikel om min farfars farmor Erica Kolm (gift Lundqvist, g. 2 Brink) som 
publicerades december 2019 i tidningen Släkthistoria. Själv har jag ingen dator utan har 
sutt it här på biblioteket i Örnsköldsvik och även på Centralarkivet och sökt. Det har hänt 
en hel del därefter också. 

 Jag trodde inte att någon utsocknes skulle läsa vad jag skrivit, men där fick jag fel. Inom 2 må-
nader hade för mig okända släktingar från Kanada och Schweiz sökt och funnit min berättelse på 
nätet. De ringde upp mig och de kom hit och vi träffades för 2 år sedan. 
 Jag skickade URL (länk till hemsida, reds. anm.) till tidningen Släkthistoria som tog in berättel-
sen och de tog också in min artikel om farfars farmor som jag fann fotot på i Rimbo, en bit utanför 
Uppsala. Erica hade syskon i USA som jag också kollat upp.

Kort introduktion av Greger Wikberg

Detta gamla foto är på många sätt 
kulmen på efterforskningar som 

Greger Wikberg i Örnsköldsvik star-
tade för 15 år sedan. Han ville veta 
mer om sin farfarsfar Jonas Edvard, 
som tidigt hade blivit bortlämnad och 
utauktionerad. 
 Ganska snart kom föräldrarnas namn 
upp. Pappan hette Jonas Lundkvist och 
var född 1833 i Lunne, Arnäs socken. 
Mamman Erica Kolm var född 1835 och 
hennes ursprung var länge en gåta. 
 Hon återfanns inte i några flyttläng-
der, men en efter en föll pusselbitarna 
på plats. 1854 dök hon upp i Själevad 
som piga hos prosten Carl Johan Holm. 
Hon kom inflyttad från Gävle men föd-
des i uppländska Älvkarleby. Därefter 
bodde hon med sin familj i Gysinge där 
fadern Erik Matsson Kolm var rättare, 

Farfarsfar J. Edvard blev arbetare 
vid Domsjö Såg. Se hela gruppfotot 
på arbetsstyrkan på sidan 16 samt 
hans familjefoto.

Text: Mikael Uhlin
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   FARFARS FAR J. EDVARD

socken hos släktingar till Ericas bortgångne make. Och de 
dramatiska händelserna fortsatte. 
 Erica blir gravid i december år 1863 och hon reser runt 
den 26 januari 1864 med  bondeköpmännens forkarlar 
söderut. De åker från Överhörnäs förbi Gävle ner till Dis-
tingsmarknad i Uppsala och därefter vidare mot Stock-
holm.  13 augusti 1864 födde Erica ett dött gossebarn och 
då befann hon sig i Gävle! 
 Edvard blev dock kvar i Österås, Själevad. Gissningsvis 
ville Erica skona honom från en lång midvinterresa och 
dessutom skulle det varit svårt att ta hand om honom och 
barnet hon bar på. 
 I Själevads kyrkbok noterades att Erica rest till Sunds-
vall, men detta ändrades senare till Gävle. Hur resan gick 
till och finansierades är oklart. Dock var det nog så att 
hon uppsökte annan ort för att undkomma det stigma 
en graviditet innebar för en ogift kvinna vid den här ti-
den. Vem som var pappa till det dödfödda barnet har inte 
framkommit.
 Exakt var Erica bodde därefter är oklart, men hon hade 
ju släkt och vänner i Gävletrakten. 

13 oktober 1866 föddes dottern Kristina ”Elin” Elisabet, 
även hon med okänd fader. De följande åren flyttade Eri-
ca och dottern flera gånger inom Gävle och i de fattiga öst-
ra kvarteren träffade hon en ny man, brädgårdsarbetaren 

1869-1870 på farfars farmor, änkan Erica Lundqvist, 
f. Kolm, med dottern Christina “Elin” (Elisabeth).

Erik Ersson Brink. De gifte sig midsommaren 1873 men 
Erica fick lungsot och dog 1876 41 år gammal.
 Dottern Elin bodde kvar hos sin styvfar, som året efter 
Ericas begravning gifte om sig. Elin växte upp och utbil-
dade sig till sjuksköterska. 1895 träffade hon Karl Erik 
Andersson som varit järnsynare på Hofors Bruk. 
 Han var en av de skadade som fördes till sjukhus efter 
en svår olycka. 14 dog då taket rasade in. Året efter gifte 
de sej. Familjen fick två barn, Anna Erika och Olof Eman-
uel. Dottern dog 1918 i spanska sjukan medan sonen gifte 
sig med Tyra Emilia Pettersson 31 oktober 1925. 
 Olof Emanuel hade TBC och vårdades på Moheds 
sanatorium innan han avled 1928. Elins ofärdige man 
Karl-Erik Andersson dog 1931 och själv levde hon till 
1950.
 ”Det verkade som att deras släktgren tog slut där”, be-
rättade Greger, ”för jag hade fått kopior på deras grav-
platser som uppläts redan kort därefter”. Greger fort-
satte dock sökandet och fann en bouppteckning på Olof 
Emanuel. 
 Det visade sig att sex veckor efter hans bortgång hade 
hustrun Tyra fött sonen Karl Olof. Tyra gifte senare om 
sig och Karl Olof kom att växa upp med styvfaderns ef-
ternamn. Och till slut fick Greger telefonkontakt med den 
nu 90-årige Karl Olof i Rimbo. 
 Denne hade också släktforskat lite och kunde förmedla 
fotot på Erica med dottern Elin. Det togs ca 1869. Då var 
Elin fyllda 3 år och Erica 35 år.
 När Greger började sina efterforskningar visste han 
inte namnen på sin farfarsfar Edvards föräldrar, men nu 
hade en lång räcka livsöden avslöjats. Edvard hade berät-
tat för sina barn att hans mamma sagt att hon skulle kom-
ma och hämta honom i Själevad, och förmodligen var det 
hela tiden hennes intention. 
 Graviditeter, sjukdom och flera missväxtår under sena-
re halvan av 1860-talet satte dock käppar i hjulen. Erica 
hade själv två syskon som emigrerat till USA. Karl Olof 
berättade att de hade erbjudit att betala Erica för resan 
över dit, men trots det valde hon att stanna i Sverige. Man 
kan anta att det var för att hon inte ville emmigrera till 
USA utan sin son.
 Ericas dotter Elin i Hofors träffade aldrig sin halvbror 
Edvard i Själevad, men tack vare alla efterforskningar 
kunde deras släktgrenar till slut återförenas, säger Greger 
förnöjt. 

Mer text och foton hittar du på:
http://hembyn.kaoos.se/farfarsfar_edvard/farfarsfar_
edvard.htm
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J. Edvard är nr 7 i den 3:dje raden nerifrån vänster.

Farfars fars Johan Edvards familjefoto med sin första fru. Gustava Pettersson.
Bakre raden fr v: Vendla, Hilma, William och Elin.
Främre raden fr v: Otto, Edward, Frans, Roland, Gustafva och lillfl ickan Ester Nikolina.
Familjefotot togs 1907 i Ebba Lindstedts ateljé på på Torggatan 3, Ö-vik.

16

   FARFARS FAR J. EDVARD
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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

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

Österbillsjös historia «som vi minns den...» 200 kr NY BOK!

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 1688-1907     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      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

Nytt!
ÖSTER-

BILLSJÖS 
HISTORIA

200 KR
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   NÄTRA-NOTISER

hämtade från Svenska 
Dagstidningar

Här följer ett litet urval notiser som jag hittat vid diverse fritextsökningar i Kungliga 
bibliotekets digitaliserade Svenska Dagstidningar (tidningar.kb.se). Ett tips är att 
söka på byn eller platsen man är intresserad av eller ett personnamn. Tidningarna är 
en guldgruva där man kan hitta allt möjligt stort som smått som noterats om bygden 
och kanske sina släktingar.

Av Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

Ur Örnsköldsviks-Posten 23 juni 1893:
Biten i fingret av en huggorm på Genesön. 
(Maken J. O. Dahlbäck var halvbror med min mormors 
mormors far. Hon avled dock 26 juni)

Fortsättning följer i nästa nummer!

Ur Medelpads Allehanda 1 juni 1878:
Bröllop i Hummelvik med krångliga släktskap och en 
kvinnlig kvacksalverska i Bjästa.

Nätra-notiser
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   ARVSKIFTE

Arvskifte

Jag hittade ett gulnat klipp med detta väldigt folkliga arvskifte som 
publicerades i en tidning som hette ”Fenix I” som gavs ut från 

Norrköping 1915–16. Säkerligen uppdiktat som en dåtida bondkomik. 

Magnus Näslund,
Nätra Hembygdsförening.

äfter Avsömnade tjörkstöten erk Anners So i Klämma, Röstlöse sokken åk Öst-
ergyllns län Den Skettne i Rötmån Attanhunre å Nitte 3.

   Tegångar: ett Par skinnböxser, tefaller äldste Dotras mann som Passer i 
dem, en Bunden läkare Bock utann Rygg åk permer, som koste en å fämtie å 
ward i Banko för de wälljärningar den Hjort gubben, som tefaller gumman te 
botemedel, en Bunt sjorter å kallsånger Tillfaller Yngste dotra, som kan ändras 
Nedtill affv en skräddare åt Barna, 

1 Hög verktyger ätter gubben, tefaller hustra hases te hjälpa säj fram mä – 
ifall nöa skulle gåpå på gamla dar, sina Egna värktyg får ho åk ha’ qvar. En 
svinho passer ått älste dotra. 

1 Par näsklämmer mä trinne glas faller på Hennis man. 
Tjörkkäppen heller stöten, ja vill säje, likaså ifall han Skulle bli gubbens ärede 
etter Trädere. E hu’ åfv Kalfskin äfvter konas kalfv, Garfvadd hoss Niklas i 
glänta och som Faller på Yngste Dotras del, hvilken kan begagnas hur som 
helst.

Rakvärket tillfaller älste dotra, 1 knäckbrösfrack likaledes äfven Valmans-
böxera. Nattvarshatten Åck Fnöskpungen å skjöskumpipa sammt körkklära 
får Gumma behålle, likaså di andre mogängera å Piprensern mä som ä bra å 
rolit täe Ha för gumma till minne. Söndagsgåbörtklära får yngste Dotra använ-
de hur söm Helst te gå Å stå i; likaledes lenböksera, sôm duger te kallsånger ått 
Den sôm di passer å.

Koa får gumma Behålle likaledes Ullsaksa å skinnmyssa samt pesalmboka, 
Åck Bonnpraktika jemte stöfvelknekten å griskultingen som ä åfv Prostens ras 
å Vill te värla. Svinhon stannar såleds i gummans ego, gryter å anre stekpanner 
å kaffepanna mä diare Mogängera likaså äfven som Bolbänken å bikupa å en 
hoper anre Matvarer, sôm Inte så noge kan öppnämnes heller specerieres med 
ofvanstående Förklara sig alla nöjde, som Ovan.

Brita Anner Sa    Lars Ers Sa
enka mä han på pappre   Nämman
Gustapärka Johanna   Klysopompa Lovisa
Yngste Dotra     älste dotra
Jan Petter Persson    Lars Eric Björn
Måger i huse     Nyskrifvere heller rekryt Måg

Vettne:
Kall Ers Sa i Knipa
nämmar
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För sin onda gärning sändes båtsmansänkan 1764 till Tukthuset 
i Stockholm på livstid.

en vid urtima tinget i Nora hållen och insänd rann-
sakning över båtsmansänkan Malin Kristoffersdotter 
vilken för det hon så slagit sin halvt annat år gam-

la son, Erik Eriksson, att han därav döden njutit,   
är av tingsrätten den 23:e juli till dödsstraff dömd och som Ma-
lin Kristoffersdotter tilltal skall varit stadd i svårmodighet och 
oroligt tillstånd.
 Kgl. HR har så i anseende till förekomna omständig-
heter, funnit nödigt emedan landshövdingen och präster-
skap hållas i fängelse och vaktmästaren jämte de fle-
ra personer som vid bevakningen över henne är tillstä-
des, infordra de intyg uti vad tillstånd hon nu befinns 
samt det bevis häröver erhållas, att insända till Kgl. HR.

Stockholm den 21 november 1763.

Källa: Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 850.

Svea Hovrätts utslag på en av Nora häradsrätt ett urtima ting 
hållen med insänd rannsakning den 23 juli, fällda utslaget 
över båtsmansänkan, Erik Pryss, Malin Kristoffersdotter ifrån 
Nordvik vilken för det hon den 20:e juli med flera slag av en 
klädkavel sitt eget barn om två års ålder livet avhänt, är efter 
det 14 kapitlet 1 § missgärningsbalken dömd att mista högra 
handen, halshuggas och brännas på bål.

Kgl. HR har av den först inkomna rannsakningen samt 
ytterligare undersökning om detta måls beskaffenhet blivit 
underrättad. 

Prövas väl den av Malin Kristoffersdotter begångna gär-
ning varav den grova beskaffenheten att häradsrätten till 
sitt fällda utslag över henne av lag haft. Men eftersom Malin 

D
Kristoffersdotter enligt flera vittnens utsagor funnit ej allenast 
för 20 år sedan till sina sinnen något rörd, utan och sedermera 
tilltalas med svårmodiga tankar behäftat och således tvivel-
aktigt är, om och huruvida Malin Kristoffersdotter hos vilken 
dagarna förut innan gärningen skedde i anledning av erhållen 
kunskap om sin mans död, 

hade hennes förra sinnessvaghet åter börjat visa sig och 
tilltagit mer, varit den stund berörda grova gärning av henne 
verkställdes, sina sinnens rätta bruk, mäktig eller inte.

Fördenskull i detta mål ankom nådiga rescript av den 12:e 
april finner Kgl. HR det Malin Kristoffersdotter som likväl all-
deles avvita ej är, att anse för sitt brott, avstraffas med 30 par 
ris, 3 slag av paret och därefter till Stockholm försändas att på 
Tukthuset i all sin övriga livstid att hållas i arbete.
Stockholm den 24 maj 1764.

Vad kroppsplikten angår och låter Malin Kristoffersdotter 
under säker bevakning sedan föras till landskansliet att vida-
re fortskaffas till Stockholm med fångskjuts. Landskansliet i 
Sundsvall den 1 juni 1764.

År 1764 den 16 juni uti min och fleras närvaro, undergick 
Malin Kristoffersdotter, det henne uti föregående SH utslag 
ådömda kroppsstraff med 30 par ris, 3 slag av paret, vilket på 
det allvarsammaste verkställas i Skullersta och Nora socken 
som betygas under ämbetets ed och plikt. J. Sandström.

Sedan Malin blivit med ris avstraffad är hon sänd till Stock-
holm och originalet till Kgl. Slottskansliet den 27 juni.

Källa: Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 1800.

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

Slog sin späda son till döds 
med en klädkavel!

Trevlig sommar önskar styrelsen för HSN!


