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Olof Petter 
Kasman, Grund- 
sunda, 95 år
Många kanske glömmer 
bort att forska i lokal- 
tidningarna där man kan 
hitta levnadsöden som 
denna båtsmansson som 
föddes 1815 i Grundunda.

Rapport från Släktforskningens dag
den 18 januari

16

Lars Olofsson och Märet Persdotter 
från Nordmaling
För att dölja resultatet av sina köttsliga lustar 
skulle pigan "akta sig noga" så ingen såg att hon 
var havande. Drängen ville att pigan skulle ta 
livet av det nyfödda barnet och gömma det. Som 
så många gånger kommer alltid sanningen fram.

2  Föreningsinformation .

4  Redaktören har ordet.

6  Konferensen "DNA berättar 
människans och släktens 
historia."

7  Så fungerar den digitala 
upplaga.

7  Nyheter från Förbundet.

8  2 auktionsnotiser 
1866 och 1868 över 
Forss Sågverksbolags 
konkursmassa .

14 Några tidsbilder från Nätra  
ur domböckerna.

15 Ökade omkostander.

15 Förkylningstider - så blir du 
botad.

18 Dagsverkstorpare.

20 Kallelse till årsmötet 
den 7 mars.

Innehåll

UTGIVNINGSPLAN 2020

Nummer   Manusstopp Utgivning
117   18 maj  12 juni
118   16 oktober 6 november

Allt redaktionelllt material mejlas till redaktören 
enligt uppgifter på vidstående sida.
Eller snigelpost: Tony Korpenklo, Söränget- 
vägen 12A, 891 41 Örnsköldsvik. 
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REDAKTÖREN HAR ORDET

Redaktören har ordet
Har du hittat något intressant i din forskning? Tipsa gärna mig 
vad som skulle kunna passa här i medlemsbladet. Du slipper 
skriva - jag gör det istället... Bra, eller hur?

U GÅR VI MOT LJUSARE 

TIDER. Visst är det skönt 
att det är blir allt ljusare på 
eftermiddagarna och att vi 
snart har våren här? Och 

ljusare tid med inriktning på digital upplaga. 
Ett digitalt medlemsblad som innebär att du 
numera läser det som en tidning på Nätet. 
Dessutom kan du ladda ner en pdf-fil där du 
själv kan skriva ut i pappersformat.
 En övergång som vi hoppas att ni 
gillar, alla kanske inte gör det men vi är 
tvungen att göra det som vi skrev om i 
förra numret. Hur upplever du den 
nya digitala funktionen att läsa 
den direkt på Nätet? Du kan även 
läsa den på en läsplatta. Erbjuder 
andra släkt- och hembygdsforskar- 
föreningar samma funktion? Någon 
som känner till det får gärna höra av 
sig. 
 Hur som helst, skicka gärna in dina 
synpunkter - ris som rot! Vi i styrelsen vill gärna 
ha en feedback på hur ni upplever detta.
 Och för er som har anmält att ni vill ha kvar 
pappersformatet, självklart får ni det, även 
ni som inte har en dator. Hur upplever ni 
typsnittet? Är den för liten? Vill ni har större 
text? 
 All brödtext i artiklarna är satt med 9,25 
punkters storlek och denna mening är i 10 
punkter. Som en jämförelse 9,25...
 Ge redaktören din synpunkt på detta också 
för fortsatt utformning.
 På sidan 7 kan du läsa mer om den digitala 
funktionen. 
 
Levnadsöden i Ångermanland
I varje nummer skriver jag något från min 
forskning om fångar i våra trakter och för dig 
som gillar släkthistoria och levnadsöden kan ta 
en titt på min hemsida https://levnadsöden.se

Släkthistoria med levnadsöden under 16- 
och 1700-talet i Ångermanland, Medelpad, 
Jämtland, Härjedalen och Hälsingland.

Medlemsbladets innehåll
Vad skulle du vilja läsa mer om i medlemsbladet? 
Är det något du saknar? Har du hittat något 
intressesant som du tycker skulle kunna 
publiceras här men ni har inte tid eller kanske 

har svårt för att läsa 
gamla texter?  
 Därför tänkte jag 
att istället för att ni 

själva ska skriva något 
så kan ni tipsa mig så tar jag 

mig en titt på innehållet så skriver 
jag av det. Min förhoppning är 
genom detta sätt att få in mer bidrag 
till medlemsbladet. Skicka ett mejl 
till mig på  korpenklo@gmail.com

Vad har vi att läsa om i detta 
nummer? Bland annat en 

levnadsbeskrivning över Olof Petter Kasman 
från Grundsunda. Det är ett exempel på vad 
man kan hitta i den lokala  tidningen. Många 
glömmer kanske bort att läsa de mikrofilmade 
morgontidningarna som finns på biblioteken. 
Det är mycket värdefulla källor men visst tar det 
tid i anspråk men värt besväret. 
 Själv har jag över 5000 kopior från Väster-
norrlands Allehanda 1900-1959, med vissa år 
kvar att komplettera. 
 Läs också om några dagsverkstorpare 
från Nätra socken - även den hämtad från 
lokaltidningen - och mycket mer som ni nog 
redan har läst i innehållet.
 Med dessa rader sätter jag punkt för denna 
gång och hoppas att ni får en trevlig läsning och 
en riktigt skön vår. Jag hoppas att ni kommer att 
göra några fynd i jakten på era förfäder och din 
lokala hembygdsforskning. 
 

N

Glöm inte att tipsa 
mig så slipper du själv 
skriva! 



Lars Olofsson och Märet Persdotter 
från

Av Tony Korpenklo 

id ordinarie tinget med 
allmogen av Arnäs, 
Grundsunda och Nord-
malings pastorater den 
2 december 1714 och 

av häradshövdingen Erik Teet insända 
rannsakning och dom, hur länsman 
Per Svensson i Levar för rätta ställt och 
anklagat ogifta personer Lars Olofsson 
(25 år) och Märet Persdotter (24 år) från 
Håknäs i Nordmaling, 
 vilka efter något nekande och 
granskande i deras brott samt före-
givande som ska hon ha skadat sitt oäkta 
foster vid Laxgården och 14 dagar före 
födseln haft blodgång.

Omsider frivilligt och ingående bekänt, 
att de år 1713 på Mickels-mässtiden före 
och efter så ofta de ville under de tjänat i 
lag med varandra på kronofogdens Olof 
Westmans nämnda hemman, hade med 
varandra haft olovlig beblandelse,   
 dock inte under äktenskapslöfte, och 
när Märet Persdotter vid Matsmässtiden 
där efter bekänt för Lars Olofsson, att 
hon var havande, 

hade han bett henne att inte visa det 
för någon och att hon skulle akta sig 
noga att ingen kunde förstå och när hon 
tredje söndagen efter midsommardagen 
1714 på ladulogen i Håknäs där hon och 
Lars Olofsson legat, födde barnet, 
 hade hon velat låta det leva men inte 
han, utan befallde henne att ta livet av det 
och sedan gömma det, så att ingen skulle 

få se det i mening att denne deras onda 
gärning inte skulle bli uppenbar, hade 
Lars Olofsson som legat bredvid henne 
när hon blev sjuk, skurit navel-strängen 
på fostret men ingendera ombundit och 
så snart navelsträngen varit avskuren 
hade barnet börjat gråta, 
 varpå hon efter avtalet med Lars, lagt 
sin halsduk endast över munnen på 
barnet och sedan svept det in i fällen så 
det kvävdes men nekar att ha rört det på 
något annat sätt. 
 Därefter hade hon med bägges råd och 
samtycke på åtskilliga ställen vart efter 
annat lagt det å lönn till dess hon under 
andra halva veckan måste hon erkänna 
för sin matmoder Margareta Gropman, 
då fostret hade hittats av tre hustrur och 
enligt dem var fostret fullgånget 
 men på näsan hade över bägge ögonen 
haft en stor blå svullen fläck och hullet 
på samma fläck var blodlupit men inte 
något hål, på andra ställen på kroppen, 
av fostret hade det inte blivit tvättat och 
var mycket blodig, hade det inte något 
fel haft, eljest har det funnits haft svart 
hår och naglar.

Dessutom ville Märet Persdotter 
först inte erkänna att hon varit havande 
för matmodern utan med många 
invändningar sökt att gå denne deras 
grova gärning ifrån sig men sedan hade 
båda erkänt, efter att de i samråd med 
varandra med flit dolt och för ingen 
uppenbarat för födseln samt vid själva 

NORDMALING
födseln sökt enskildhet. Häradsrätten 
har efter 2 kapitlet Högmålsbalken 
och Kgl. Majt:s förordning av den 15:e 
november 1684 om barnamord, samt den 
29 juli 1698 angående rådsbane (den som 
anstiftade och eggade till gärningen), 

dömt både Lars Olofsson och 
Maret Persdotter såsom uti detta 
barnamordlika delaktiga att mista livet 
och karlen steglas samt konan på bål 
brännas men barnet, att likmätigt 10 § 
uti Kyrkolagens 18 kapitel avsides på 
kyrkogården begravas.

Resolution
Såsom föregående häradstingsrättens 
fällda utslag i detta mål är på goda skäl 
och de däruti åberopade lagens rum och 
Kgl. Förordningar grundat.  
 Alltså prövar den Kgl. Rätten rättvist 
det samma att gilla och stadfästa så att 
de sig själva till välförtjänt straff och 
andra sådana missdådare till skräck och 
varnagel, 
 ämnar Lars Olofsson att halshuggas 
och huvudet sättas på en påle och den 
övriga kroppen läggas på ett stegel. 
 Märet Persdotter skall också hals-
huggas och sedan brännas på bål. 
Angående barnets begravning så gillas 
lika som häradsrätten förordnat.
Stockholm den 21 februari 1715. 

Gävleborgs läns landskansli DIIa:16 sid 61.
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DNA-KONFERENSEN

Av Katarina Lundin och Berit Bylund

I november 2019 under två halv dagar var vi på konferens 
i Umeå tillsammans med nästan 400 amatörer och 

internationella forskare inom området. Det var Umeå universitet 
och Skytteanska samfundet som stod som värd.

örsta dagen var alla föredragen 
på engelska pga. utländska 
föreläsare. Det handlade om 
Järnåldern i Sverige och DNA 
fynden från den tiden. Vi fick 

höra om hur Europa och Norden befolkades 
dvs. när människan utvandrade från Afrika via 
Mellanöstern där vi levde jämsides med Nean-
dertalarna men även fick barn med dem. 
 Så ca 1 % av nu levande människor har DNA 
från dem. Vidare hur jägare befolkningen vand-
rade vidare norröver mot ett nästan helt in-
landsis täckt Sverige. Sedan kom bönderna och 
därefter stäppfolket, Yamnaya herdarna, som 
hade tamhästar och vagnar.                  
 Vikingarna, krigarkvinnan i Birka och  
olika begravningssätt genom årtusenden skild-
rades också. 

En sprudlande språkprofessor be- 
rättade om hur människorna för 10 000 tals år 
sedan talade och som vi även fick höra prov 
på. Språkutvecklingen från ”Proto-Indo-Euro-
pean” till nutid visar att vi har många gemen-
samma ord med andra gamla och nutida språk. 

Samarbete mellan DNA, arkeologi, lingvistik/
språk ger oss information om hur människor 
tänkte-levde-talade. Vi fick även berättat om hur 
våldsam människorna kunde vara på den tiden, 
då man hittat gamla massgravar.

Karin Bojs som skrivit boken ” Min europe-
iska familj”. Hon har tillsammans med Peter 
Sjölund, Sveriges ledande DNA släktforskare, 
skrivit boken ”Svenskarna och deras fäder” som 
hon berättade om. 

Peter Sjölund berättade om världens mest 
känd DNA kartlagda släkt ”Buresläkten” från 
medeltiden. Senaste DNA testerna visar att det 
finns ättlingar till ”Bure släkten” i Gästrikland, 
Falmark, Piteå och Obbola och att vissa släktled 
inte tillhör ”Buresläkten”. 

Amerikanskan Robeta Estes informerade om 
de olika företagen som säljer DNA kit och deras 
olika sätt att jämföra och tolka DNA svaren. 

Vi fick även höra om samernas, romernas och 
skogsfinnarnas DNA ursprung. 

En känslig fråga som, "Är min pappa min 
pappa eller?" togs även upp. En föreläsare berät-
tade om att hans kusiner blev hans halvbröder 

F

KONFERENSEN
"DNA berättar 

människans och 
släktens historia"
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NYHETER FRÅN FÖRBUNDET

och hur det togs emot i släkten.
Även Forensisk Genealogi togs upp av kriminal kom-

missarien för ”Cold Cases”. Han poängterade hur vi ama-
törer kan hjälpa till med att klara upp brott genom att po-
lisen vid grova brott får tillgång till släktforskarnas DNA 
och då kan finna förövaren.

Vid kvällens middag hade vi turen att sitta bredvid en 
journalist från SR som gör programmen ”Släktband”. 

Nyheter från 
Förbundet

Nya versionen av Dödboken 2021
Just nu pågår registreringsarbetet med nästa 
version av Dödboken, Sveriges dödbok 8, med 
uppgifter om alla som avlidit i Sverige åren 1830–
2020. Sveriges Släktforskarförbund planerar 
dessutom minst två versioner till, med målet att 
dödboken år 2025 ska täcka hela 1800-talet.
 Sveriges dödbok 7, som släpptes i slutet av 
2018, innehåller cirka 13 miljoner poster med 
uppgifter om avlidna i Sverige från 1860-2017. 
Nummer 8, som man planerar att släppa 2021, 
kommer att kompletteras med avlidna 1830-
1860 och 2018-2020. Nyligen fattades också 
beslutet att Sveriges dödbok ska utkomma med 
nya versioner vartannat år framöver. 
 Dödboken som man planerar till 2023 ska 
sträcka sig från 1815 och framåt och versionen 
som kommer 2025 hoppas man kunna fylla på 
med döda från 1800. Om det kan komma att bli 
fler versioner får framtiden utvisa.

300 volontärer
Arbetet med att ta fram nya versioner av 
Sveriges dödbok har pågått sedan 2002 genom 
projektet Namn åt de döda. 
 För närvarande arbetar omkring 300 volontärer 
med att tyda kyrkböckernas anteckningar och 
registrera posterna i databasen. Utan de frivilliga 
krafterna hade inte Dödboken varit möjlig att ta 
fram.
 Enligt Anders Berg, som under de senaste 
åren har lett projektet, pågår arbetet i god takt. 
Man har redan hunnit ungefär halvvägs i det 
manuella arbetet. 

Hittills har hon gjort 200 program. De finns att lyssna på 
SR play. Men höjd punkten vi kvällens middag var när en 
av oss fick en avlägsen släkting med gemensamma anor 
mittemot sig. 

Se videoversionerna av de båda halvdagarna här: htt-
ps://live.umu.se/ovrigt/
Katarina Lundin och Berit Bylund

Så fungerar den 
digitala upplagan

När ni klickar på den bifogade länken i mejlet, öppnas 
omslagets sida som här ovan. För att få större storlek 

på din skärm, klickar du den 4:e ikonen från vänster - "full 
screen". Därefter klickar du på pilen till höger om omslaget för 
att bläddra vidare. För att återgå tillskärmläget, tryck på "Esc" 
eller klicka på samma ikon.

Vill du se sidornas innehåll, klicka på 1:a ikonen.
För att förstora/förminska en sida, klicka på förstorings-

glasets "+" respektive "-".
Vill du ladda ner en utskriftsbar pdf-fil, klicka på molnet  

med pilen som pekar nedåt med den andra filen i mejlet.
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SLÄKTFORSKNINGENS DAG

2 AUKTIONSNOTISER 
FRÅN 1866 OCH 1867
över Forss Sågverksbolags 

konkursmassa

(som sedan blev Forss Nya Sågbolag och 1877 Forss Aktiebolag)
Beskrivning över sågverken längs Nätraälven. Köpmanholmen 

avser ön i Nätrafjärden som då var lastageplats, och gav namn åt 
sågverkssamhället på fastlandet som byggdes på Bredångers utmark 

(som då kallades Bjästa ångsåg).

Av Magnus Näslund, Nätra hembygdsförening 

Den äldsta kända bilden på ångsågen, tagen runt 1870 
på brukspatron Carl Adolf Öhmans tid.
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AUKTIONSNOTISER

Post- och inrikes Tidningar den 16 juli 1866. Aftonbladet den 2 juli 1867.
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SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Släktforskningens
 dag

Av Berit Bylund och Marie Asplund

Foto: Kari Kakkinen

Släktforskningens dag firas den tredje lördagen i januari av 
släktforskarföreningar, arkiv, hembygdsföreningar och alla andra 
som tycker om släktforskning. 

   Årets tema var Officerare och soldater - deras liv och bostäder och platsen 
för arrangemanget var på Arkenbiblioteket, Örnskölsdvik den 18 januari.

Andro Stenman och Berit Bylund 
hjälper besökare med köp.
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SLÄKTFORSKNINGENS DAG
   SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Kent Strandberg hjälper Göte Bengtsson, Domsjö,  
med Rödstegen, Torps församling i Bohuslän.

Arne Bylund och Ove Hagelberg sätter upp bilder 
av soldater & båtsmän.



SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Per Sundin föreläser om Indelta soldater och båtsmän.

Alla lyssnar spänt på vad Per har att berätta.

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs • Nr 116 • Februari 2020 • Årgång 4212
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SLÄKTFORSKNINGENS DAG

n intensiv och rolig dag med många 
besökande som stannade till i vårt 
släktforskningsrum. 
 Intressanta samtal om andras 

forskning, deras intresse för våra 
killars eminenta arbeten med USB/skivor och alla 
böcker vi har till försäljning. En liten fika slank ner för 
vissa besökande också.    

På skärmar hade det satts upp intressanta historier 
om soldater, deras liv och leverne som alla kunde 
läsa. Tagits bland annat ur böckerna Österbillsjös 
historia (Författare Österbillsjö byaforskare), Rötter i 
Anundsjö (Bengt Sjöberg). Tidningsartikel, ”Unikt fynd 
i Norrmesunda, museet fann båtsmanstorp”. Sörflärke 
båtsmanstorp (urklippssamlingen i föreningens arkiv) 
och om båtsmannen Henrik ”Hinke” Norling.

Fina foton av unga pojkar/män som var soldatklädda, 
så enormt många unga människor som aldrig kom 
tillbaka från krigen runt 1600-1700 talen. De flesta 
stupade inte i strid utan dog i olika sjukdomar. 
Besättningarna var stora som trängdes på litet utrymme. 
Trångboddheten och bristande hygien, dålig kost 
samt kyla och fukt skapade grogrund för sjukdomar. 
Forskningen har beräknat att Sverige och Finland, från 
erövringen av Riga år 1621 till slaget vid Lutzen år 
1632, förlorade 50 000 i stupade!1 Fotona var tagna ur 
porträttsamlingen från Rötter.

Dragplåstret för idag var Per Sundin som berättade 
om båtsmanshållet och redogjorde hur länsindelningen 
var från början. Vi här uppe tillhörde Gävleborgs län. 

Hur dem var uppdelade i olika rote. Att soldaterna 
hade speciella rote-namn som följde med just det rote. 
Per visade vilka källor man använde för att söka och hur 
man skulle tolka dem.  

Hur man kunde leta i Riksarkivet och hittade man 
just sin släkting så fanns hans födelsedata ända ner till 
1600-talet!

Boktips: Soldatforska - Lars Ericson Wolke, finns på 
rotterbokhandeln.se 

Berit Bylund och Marie Asplund.

E

1 Lars Ericson Wolke - 
Svenska knektar: Indelta 
soldater, ryttare och båts-
män i krig och fred.
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Av Magnus Näslund, Nätra hembygdsförening 

DOMBÖCKERNA
Anno 1731 den 9 Novemb: efter förrättat Gudztienst, företogs 
ordinarie Höste Tinget med allmogen af Nätra, Sidensiö och 
Anundsiö Pastorater, å Giestgifwaregården Biästa.

Länsmannen Mathi-
as Norberg angiver att 
Pigorna Elisabet och 
Kerstin Månsdöttrar 
i Sehl, Sara Nilsdotter 

i Skule, Karin Andersdotter och Segri 
Persdotter i Blåvik, Märet Eriksdotter 
i Öden, Kerstin Eriksdotter i Orrvik, 
Kerstin Eriksdotter i Ulvön och Anna 
Jonsdotter i Näs 
 skola nästl: Matthai samt Michaelis 
dagar uti Nätra Kyrka brukat Sidentygs - 
mössor och därför på den plikt begärer 
förmälte Pigor upvisa mössorna, som be-
finnas vara av siden bast och kunna intet 
neka sig hört det sådant tyg är dem för-
budit at bruka; 
 alltså likmätigt Kongl. förordningarna 
av d: 3 Juni 1720 § 4 samt 22 Juni 1722 § 
7 dömas de att plikta med 8 dagars fäng-
else vardera, dock utan att sitta på vatten 
och bröd.

ÅR 1760 DEN 24 NOEMBR --- UTI 
SPIUTE GIÄSTGIFWAREGÅRD
22. Framlades en av skepparen Jonas 
Törnsten och dess hustru Lisa Jansdot-
ter i Bredånger, samt Karin Ers:dr ifrån 
Swedje den 16. Octob: nästl. underskri-
ven testamente skrift förmälande, 
 att bemälde Karin skall äga sin hem-
vist i de förstnämndes Bryggstuga, dock 
så att hon själv bör hålla henne varm av 
gårdens tillförde ved samt njuta tillbörlig 
i sin livstid när så omtränger; 
 Varemot Karin Ers:dr försäkrar att vara 
trogen och tyst samt kärligt umgås med 
Gårds folket, Även att med spinnande, 
emot betalning dem betjäna, och när hon 
med döden avgår skall all hennes övrig 
varande egendom tillhöra Törnsten och 
dess hustru, 
 vilket efter begäran i protokollet inta-
git blev, jämte underrättelse till Inneha-
varna om vad 18 Capl:t Ärvdbl” i slike 
mål föreskriver.

38

Några tidsbilder 
från Nätra ur

1769 DEN 13 OCTOBRIS --- UTI SPIUTE 
GÄSTGIFWAREGÅRD
§93. Per Persson i Bräcke hade låtit in-
stämma Organisten Anders Bistedt här 
i Nätra Socken för otidig tillvitelse, som 
denne .......... den förra skall under guds-
tjänsten Trettonde Söndagen Trinitatis 
brukat därmedelst, 
 att han tvenne resor sagt honom 
sjunga som en Oxe. Svaranden som del-
givits stämningen, uteblev. 
 Drängarna Nils Andersson i Nyland 
och Jan Christophersson i Norum vitt-
nade: att trefaldighetssöndagen efter 
sommarmarknaden härstädes i Näske, 
har Per Persson suttit på Läktaren och 
sjungit, 
 vid det Prästen efter Predikan stod för 
Altaret, då Bistedt stigit ifrån dess orgel-
verks säte intill honom Per Persson och 
sagt, Du sjunger eller råmar som en Oxe, 
och det tvenne resor, 
 varvid flera av församlingen något 
nära honom sittande frammanföre vänt 
sig tillbaka och öjat på honom: Sägande 
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annars sig icke hört Per Persson sjunga så 
hårt, eller han då svarat något på Bistedts 
utlåtelse, men denne därvid förmärkts 
något ivrig - - - B. för förfallolös frånvaro 
2 sh:r böter Smt och ålagd infinna sig vid 
nästa ting vid 10 sh:r Smt vite

R 1796 DEN 17 MARTII --- UTI BRED-
BYNS GÄSTGIFWAREGÅRD  
21/3, 22/3 72.  Uppviste Kyrkoväktaren 
Olof Hansson i Nätra skallarna efter 2-ne 

Ökade omkostnader

På grund av ökade porto- 
kostnader och det faktum att 
föreningen sedan några år tillbaka 
även fått betala för tryckning av 
medlemsbladet, ser styrelsen det 
som en nödvändighet att distri- 
buera bladet via e-post.

Alla som har anmält sin e-post-
adress kommer från och med 
detta  
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, finns 
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. 

Har ni tips och förslag på 
innehåll, 
kontakta redaktören på  
korpenklo@gmail.com

större vargar, samt Hans Jonsson i Svedje 
6 st. skallar av rävar som utom skall (?) 
blivit dödade, anhållande var för sig at 
njuta skottpenningar; 
 Och fann H-ds R-n skäligt att i stöd av 
23. Cap Bbl: tillägga Olof Hansson 1 Rd 
16 sk samt Hans Jonsson 1: Rd, vilka av 
Häradets andel uti sakören utgå böra. 

Källa: Paul Siléns avskriftssamling, 
Nätra kyrkoarkiv.

Förkylning kallas i Norrland ofta för 
krimmen. De vanligaste botemedlen 

förr var sprithaltig dryck eller varm 
mjölk med olika tillsatser.

En sagesman från Bjuyrholm berättar: 
"Ingefärsbitar sög man på vid hosta 
och förkylning vintertid, särskilt på 
kvällen tog man en bit i munnen, ty den 
räknades hämma hostan. Annars var 
riven ingefära i kokt mjölk tillsammans 
med smält laktitz och talg eller smör ett 
kraftigt medel mot hosta."

Att blanda sirap eller honung i varmt 
vatten ansågs i Grundsunda ge god bot.

I Säbrå och Viksjö: Terpentin eller eter 
droppad på en sockerbit ansågs som 
osvikligt medel vid förkylning. Alla 
de sistnämnda botemedlen fanns att 
inhandla receptfritt på apoteken.

Olika örter kom till användning mot 
förkylningssjukdomar.

I Bjurholm gjorde man i ordning en 
blandning av stygnblommen 'Ögonljus' 

(lat. Pyrola uniflora) och brännvin. 
Om hur bladningen tillreddes berättas 
sålunda: "Minst motbjudande av 
alla de här gamla drogerna var ändå 
styngblommebrännvinet. I barrskogen 
här i trkaten är Pyrola uniflora mycket 
vanlig. De kallas bara för 'styngblommen' 
av de gamla.

Man plockade den då den stod i full 
blommning i juli månad. Sedan den 
torkats lades den i en flaska så att den 
fyllde ungefär en fjärdedel av flaskan och 
så fylldes den med brännvin.

Om man tuggar sönder en blomkalk 
av Pyrola känner man en sträv, bitter 
smak och det var detta bitterämne som 
ansågs verksamt mot förkylningen."

Vid svårartad halsont intogs ett 
halvt källarhalsbär 'tibast' (Stigsjö). 
Bären torkades, stöttes i en mortel och 
blandades med vatten. Ännu effektivare 
blev kuren om man tillsatte malört.1 

1 Lillian Rathje: Norrländsk folkmedicin 1983, s. 167-169.

Förkylningstider?  
Så blir du botad!

15
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Av Stig Nordström

G

Han fiskade då 
ända upp till 200 
laxar per dygn

   OLOF PETTER KASMAN

Olof Petter Kasman,
Grundsunda - 95 år



OLOF PETTER KASMAN

I jakten på mina anfäder hittade jag denna artikel om Olof 
Petter Kasman, som var min farmors morfar. Artikeln 
hittade jag 1984 efter tips från Ragnhild Forslund i Borlänge 
(född Kassman och barnbarn till Olof Petter). Hon mindes 
att hon som barn sett ett tidningsurklipp med sin farfar 

upp"spikat" på väggen hos skomakare Grundström i Gammelån.

rundsunda sockens äldste 
innevånare, torparen Olof Petter 
Kasman, Lakamark, fyllde i 
fredags, tjugondagen, 95 år. Han 
är nämligen född den 13 januari 

1816. Det är en aktningsvärd ålder, 95 år. 
 Och klart är, att den som nära nog nått ett sekel, 
skall ha samlade många minnen från en tid som 
tyckes oss ligga ofantligt avlägsen, om hvilken 
vi läsa historien liksom om storhetstiden eller 
reformationstiden.
 Kasman är född i Husums by. Hans far var 
båtsman och dog vid 40 års ålder. Sedan han 
konfirmerats af kyrkoherden Lindfors, 
tjänade han som dräng bl. a. hos Erik 
Svensson i Lakamark, i Brattfors, 
Nordmaling och sist hos kyrkvärden 
P. Andersson i Husum, där han vid 
25 års ålder gifte sig med dennes 
hushållerska Anna Kajsa Persdotter 
från Kasamark. 
 År 1841 flyttade han som torpare till 
Kasamark. Husutrun dog 1893. Han har haft 9 barn 
af hvilka 3 leva ännu. Dessutom har han många 
barnbarn och barnbarnsbarn.
 Detta i all korthet ur gubbens lif. Så en liten 
axplockning ur hans minnen. Född 1816 som 
Kasman är, har han lefvat under 6 regenter, Karl 
XIII, Karl XIV Johan, Oscar I, Karl XV, Oscar II och 
Gustaf V. Han kan bl. a. berätta om hur han var med 
på brännvinsbränning under Oscar I:s tid.
 För att öfvergå från Sveriges historia till 
Grundsunda sockens, så har gubben många 
intressanta upplysningar härom. Han har lefvat 
under kyrkoherdarna Lindfors, Sidner, Juhlin, 
Brundell, Huss, Rydén, Edvall och Hasselberg.  
 Han minnes första sågen däruppe (ägare Patron 
Ekhoff), en grofbladig såg vid Husån vid gamla 
Herrgården. Åtta sågkarlar voro anställda vid den. 
Inspektören var bl. a. tvungen att sätta sin klocka i 
pant för spannmål åt arbetarna.
 Hafvet gick då betydligt längre upp. Där 

nuvarande brädgården ligger minns gubben hur 
det en afton fiskats två båtlaster strömming. Gubben 
har varit med vid upptimringen af Gideåbacka 
mellan 1840 och 1850. Han fiskade då ända till 200 
laxar per dygn; 30 laxar på ett notvarp kunde man 
ibland få.
 Han minnes bl. a. Kamrerskan Westman på 
Gideåbacka, hur han som liten pojke var med sin 
mor och rensade rotsängama i hennes trädgård. 
Vidare erinrar han sig mycket väl lagman Munk 
af Rosensköld, Assesor Svedberg och Kronofogde 
Huss för att nu uppräkna några namn ur högen.

 I gubbens barndom fanns endast 
en handlande i hela socknen, Olof 

Grundström, sedermera gästgifvare 
i Önska. Förut var ingenjör 
Obergsson gästgifvare i Önska. Det 
följde på den tiden en stor mängd 
vargar med renarna vid flyttningen 

på vintrarna.
 Även minns han att flera finska 

rymlingar kommo öfver och bosatte sig 
där på trakten.
 Kasman har de sista vintrarna vistats hos sina 
barn och barnbarn. För närvarande bor han hos ett 
af sina barnbarn, hemmansägaren Viktor Olsson 
i Godmark. Somrarna tillbringar han å sitt gamla 
hem i Kasamark, där han äfven vistades sista 
sommaren. 
 Kasman besitter som något litet torde framgå af 
ovanstående, ett utomordentligt godt minne; han 
deklamerar utan att stappla, delar af Sinclairvisan, 
och gamla auktionskungörelser läser han upp 
utantill. Han har endast få grå hår i sin rika hårväxt, 
rakar sig själf och går obehindrat utan käpp. Synen 
är också bra.
 Kasman är en mycket ordentlig och redbar karl. 
Under 37 års tid har han t.ex. handlat hos en och 
samma handlande och alltid gjort fullt rätt för sig. 
Det är en präktig kvarlefvande veteran från en 
gången tid. 
HONNÖR FÖR DEN GAMLE !  

"Han fiskade
då ända upp 

till 200 laxar
per dygn."

Av Stig Grundström. 

G

Källa: Örnskölds-
viks-Posten text  
den 16 januari 1911.

Foto den 17 januari 
samma år.  
Fotot har redigerats.
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   DAGSVERKSTORPARE

"STAN" var folkhumorns benämning på en 
rad torpargårdar under Norrsvedje gästgiveri 
i Nätra under årtiondena närmast sekelskiftet. 
Det var jordlappar med en koföda eller två som 
dessa torpare hade brukningsrätt till mot att 
de gjorde ett femtiotal dagsverken om året till 
jordens ägare. 
 Jämte det, de utvann från sina jordbitar, 
försörjde de sig och de sina medelst något 
hantverk eller att gå dagakarl hos bönderna i 
bygden. 

Fyra var de, torparna i "stan". Och grånande 
var de av år och möda vid tiden omkring 
sekelskiftet, men spänstiga var de, och humor 
hade de, dessa dagsverkstorpare. Och originella 
var de envar på sitt sätt. 

Norrsvedje Gästgivargård 1904. Bilden är tagen 1904 av Werner Wångström (Örnsköldsvik) i samband med landshövding  
Rudebecks besök. Gästgiveriet drevs vid den här tiden av familjen Norell, med rötterna på Hemsön. 

DAGSVERKSTORPARE
Av Magnus Näslund, Nätra hembygdsförening 

ANDERS KARLSSON var äldst i kvartetten 
och den originellaste av dem alla. Han hade som 
mången annan sin vurm, rätt så egendomlig för 
övrigt. Han samlade nämligen psalmböcker. 
Men på sitt sätt. Ty det visade sig att bland 
Anders Karlssons efterlämnade kvarlåtenskap 
fanns ett helt bokskåp fullt av psalmböcker, alla 
tagna från Nätra kyrka. 

Det är kanske för hårt att säga att de var stulna, 
men de hade dock följt med Anders Karlsson 
vid hans trägna besök i kyrkan. Hans vurm att 
samla hade blivit starkare än rättskänslan att låta 
boken ligga kvar i kyrkbänken. 
Men han skilde sig från andra människor även 
på ett annat sätt. Han idisslade nämligen. Hur 
orimligt det än förefaller och hur anatomiskt 
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oförklarligt det än må vara, led han under sin 
livstid av behovet att efter intagen måltid av 
fastare konsistens städse uppstöta födan till 
munnen för att omtugga densamma. 
 Anders Karlsson sades vara född med magfel, 
som förorsakade idisslandet, han "jertade" sades 
det på folkmål. 

Och samtida förståsigpåare ville på Anders 
Karlssons "jertande" ge den förklaringen, att han 
i likhet med de idisslande djuren var utrustad 
med samma slags magsystem som dessa. Ett var 
dock säkert, och det var att Anders Karlsson led 
mycket av det obehag, omtuggningen av födan 
förorsakade. 

De andre i ordningen i "stan" hette 
LINDSTRÖM och var sadelmakare och en 
både händig och mångsidigt praktisk man, 
som aldrig behövde vara arbetslös. Ty sitt torp 
och sin stuga fick han oftast se till på övertid. 
Arbete vid skodisken och dagsverken i bygden 
saknades aldrig Lindström. 

Och det var humor på den hedersmannen. 
Många är de muntra historier om honom från 
Norrsvedje gästgivaregård, där slåtterkalasen 
var dagsverkstorparnas årliga glansfest. På 
hemväg från ett sådant kalas, då Lindström fått 
sig en "knapp i västen" för mycket, tog han med 
sig sin ko från betet. 

Men det bar sig icke bättre än att benen 
sviktade under honom, och han hamnade i diket 
vid sidan om vägen, dock alltfort hållande i kons 
tjuder. 

Och på vägen stod kon lika hjälplös att få 
upp sin ägare ur diket, som Lindström själv 
var hjälplös att ta sig upp på vägen igen. Men 
hjälpsamma händer kom till, Lindström fann sig 
i sin belägenhet, klappade kon på kinden och 
sade helt lugnt: "Kossan är lika godsinnad som 
Sara-Greta." Sara-Greta var hans hustru. 

ANTE NORDIN var den av de fyra som 
mest älskade en "knaver" närhelst det bjöds. 
Om honom berättas ock en episod från ett 
slåtterkalas på gästgivargården. Han och hans 
hustru hade båda deltagit i slåtterarbetet såväl 
därstädes som hos släktingar i Norums by. 

Men de kom icke överens, vart de skulle gå, 
då de var bjudna till slåtterkalas samma dag 
på båda ställena. Nordin, som älskade det 
mera "våta" kalaset på gästis, vill gå dit, under 
det hans hustru var mera lagd för det torrare 

Norumskalaset. Och tvisten slets ej, det gick 
åt var sitt håll. Vid skiljevägen sade gumman 
Nordin: "Du gå mot döden, Ante, men jag går 
mot himlen, jag." Och så gick de till var sitt kalas. 

NILS MÅNSSON, den fjärde i ordningen 
var begåvad med en god portion galghumor. 
Och otaliga var de upptåg han deltog i, men 
oförarglig var han och en arbetsmyra på sitt sätt. 
 Om honom berättas hur han en sommar-
natt spritt naken begivit sig hemifrån 
till gästgivargården tagande vägen över 
mellanliggande åkerfält, varvid han hade att 
passera ett djupt vattenfyllt avloppsdike, över 
vilket han vadade i dyn.    
Efteråt berättade han om färden, att "han simmat 
som en lax över Atlanten". Kommen till gästis 
bultade han på i avsikt att komma in och få sig 
en "uppfriskare". Gästgiverskan hörde vem det 
var och frågade vad som stod på i anledning av 
hans nattliga besök och undrade om Sara var 
sjuk. 

Sara var nämligen hans hustru, som i den 
vevan väntade en liten. Då erinrade Nils 
Månsson sig vad han skulle skylla på för att bli 
insläppt och inföll: "Just det ja, Sara är sjuk".

Som 10-åring hade Nils Månsson roat konung 
Karl XV, när han som kronprins reste genom 
bygden. Nils Månsson gick dagen för den 
kungliga genomresan upp till Skuleskogen och 
väntade vid en grind, vid vilken han tjänstgjorde 
som grindpojke för de höga resenärerna och fick 
en hederlig grindslant. 

Så snart sällskapet passerat, sprang Nils om 
de åkande och var framme före dem vid nästa 
grind, där han likaledes håvade in en penning. 

Och så fortsatte han från grind till grind ända 
till Finnborgshammaren. Och vid de grindar, 
där andra småttingar mött upp för att öppna för 
de kungliga, körde han hänsynslöst bort dessa 
och bärgade själv in grindslanten. 

De kungliga var emellertid roade av den 
knubbväxte gossen som sprang en vägsträcka 
av över en mil. 

Borta är nu dessa dagsverkstorpare. Och 
ganska glömda är de ock i bygden. Men de var 
alla hedersgubbar, som försörjde sig och de sina 
genom arbete, idoghet och sparsamhet. 

Dagsverkstorparna i "stan" var alla re-
presentanter för ett släkte med små anspråk och 
med stor förnöjsamhet. 

Källa: Odaterat tidning-
surklipp, troligen från 
1930- eller 1940-talet 
av signaturen Rinaldo 
(=Magnus Stattin, f. 
1886, kamrer vid Hola 
Folkhögskola, bördig 
från Sörsvedje, Nätra.)
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